


 

 الدورة العشرون

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 أحكام اإلعسار 

 يف الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية
 

 

 

 

 

 

 إعداد

 علي أمحد الندويالدكتور 

  معهد االقتصاد اإلسالمي

 دةجب جامعة امللك عبد العزيز

 



1 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :والقوانني الوضعيةأحكام اإلعسار يف الفقه اإلسالمي 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وآله 

 وصحبه أمجعني، وبعد،

العناصر اليت نسج عليها خمطط  وفقمؤسسا يكون فقد روعي يف هذا البحث أن 

مع التعديل يف بعض النقاط، على الوجه  ، البحث من قبل إدارة جممع الفقه اإلسالمي

احملاور الثالثة  حولوقد جاء البحث  .الذي رأيته مناسبا من باب استكمال املطلوب

 :حسب الرتتيب اآلتييف املخطط  املذكورة

 :أحكام االستدانة يف الشريعة اإلسالمية: احملور األول

 :أحكام إشهار إفالس املدين (1)

 .ملماطل، وإشهار إفالس املدين املعسرإشهار إفالس املدين املوسر ا (أ )

 صيغ اإلشهار وطرقه (ب )

 األحكام املرتتبة على إشهار إفالس املدين (ج )

  وتغرميه املدين املوسر املماطل حبس (2)

 :بيع الدين: احملور الثاني

استكمال حبث صور الدين، من غري الصور الوارد ذكرها يف قرار اجملمع،  (1)

 .وبيان حكم الشرع فيها

 .املشروعة لبيع الدينالبدائل  (2)

 الوسائل اليت حتمي املؤسسات املالية املقرضة من إعسار املدينني أو التخفيف: احملور الثالث

 :منه

 :اآلتيني العنصرينويتضمن هذا احملور حبث  

التدقيق يف دراسات اجلدوى للمشروعات اليت تقدمها الشركات واملؤسسات  (أ )

 .املقرتضة

 .عند اإلقراض احلصول على الضمانات الكافية (ب )

 :فإليكم بيان احملاور الثالثة مع عناصرها املبينة آنفا
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 احملور األول

 أحكام االستدانة يف الشريعة اإلسالمية

 :أحكام إشهار إفالس املدين (1)

 .إشهار إفالس املدين املوسر املماطل، وإشهار إفالس املدين املعسر (أ )

 صيغ اإلشهار وطرقه (ب )

 . إفالس املديناألحكام املرتتبة على إشهار  (ج )

 

 وتغرميه املدين املوسر املماطلحبس  (2)

 : متهيد 

وما يرتبط به من قضايا،  قد متخض " اإلعسار"جتدر اإلشارة يف مطلع البحث إىل أن 

وعلى الرغم من تناول . كل ذلك عن املتاجرة عرب الديون، بل هو من عواقب نظام املداينات

وحديثا ال تزال احلاجة قائمة ملزيد من البحث الفقهاء قضية اإلعسار واإلفالس قدميا 

فكلما . والدراسة حول هذا املوضوع بالنظر إىل واقع احلياة االقتصادية واالجتماعية اليوم

اتسعت دائرة التعامل بالديون واستفحل أمرها، تبدت ظاهرة اإلعسار املتمثل يف تعثر 

 .املديونيات يف اجملتمع، وجنمت أزمات اقتصادية عاملية

وهذا ال يعين منع االستدانة بصورة مطلقة، ألننا إذا أجلنا النظر يف نصوص الشريعة،  

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل   : تبني لنا جواز االستدانة، قال تعاىل

فدل ذلك من    (2)ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبَها َأْو َدْيٍن  : وقال تعاىل، (1 ) مَُّسمًّى َفاْكُتُبوُه

قوله على جواز التداين، وذلك إذا تداين يف غري سرف وال فساد، وهو يرى أن ذمته تفي مبا 

 ( . ) تداين به

يا أم : استدانت، فقيل هلا وعن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أن ميمونة زوج النيب 

: إني مسعت رسول اهلل صلى عليه وسلم يقول: قالت! ين وليس عندك وفاء ؟املؤمنني تستد

 ( . )"من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه، أعانه اهلل عز وجل"

 ( . )"ففي ذلك ما قد دل على إباحة االستدانة مع النية لقضاء ما يستدان"

                                                           
 سورة البقرة-282:اآلية   1
 من سورة النساء 11-12  2
 ، كتاب املديان 0 /2الوليد ابن رشد  املقدمات املمهدات، ألبي   
 شعيب األرنؤوط: ، حتقيق11/96رجاله ثقات رجال الشيخني،.وإسناده صحيح.شرح مشكل اآلثار للطحاوي   
  11/3املصدر نفسه    
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بني العباد،   يؤدي إىل النزاع واخلصومةالدين يف كثري من احلاالت  ولكن مبا أن

قد "ومما يؤكد ذلك أنه . فاألصل أن ال يستحسن اللجوء إىل الدين بدون حاجة أو مصلحة

  ( .1)... "آثار كثرية يف التشديد يف الدين رويت عن النيب 

ومقتضى ذلك أن ال يتخذ نظام املداينة أداة للتعامل بصورة واسعة بدون تعني احلاجة 

علمية يف إجياد بدائل عملية مناسبة مقبولة يتم بها ختفيف وال بد من بذل جهود .إىل ذلك

قد سهلت عملية  سريعةوسائل في الظروف الراهنة توافرت فظاهرة املتاجرة بالديون، 

وسعت شبكة املعامالت املبنية على الديون، وفتحت بابها  التداول بالقروض والديون، و

ا ، واكتسبت املداينة أهمية بالغة يف أقبل الناس على التعامل بهومن ثم على مصراعيها، 

تسمح بتحسني "ألنها و. التنمية االقتصادية وأصبحت رافدا من أهم روافد عملية التبادل

( منتج، مستهلك)ذلك أن كل وحدة اقتصادية  .كفاءة استخدام املوارد النقدية يف اجملتمع

للطوارىء وألسباب أخرى ، حتسبا "املخزون النقدي"حتتاج إىل االحتفاظ بقدر من النقود 

فإذا أصبحت االستدانة سهلة وشائعة اجتماعيا، فإن الوحدات االقتصادية ستجد .مشهورة

  ( .2)..."أن بوسعها ختفيض أرصدتها النقدية االحتياطية عما كانت عليه

هذا التعليل يف حد ذاته صحيح، ولكن مل يسلم توسيع شبكة املداينة من بروز نتائج 

ولذا جاء التعريج يف هذا احملور .س سلبيات رمبا تطغى على اإلجيابياتغري مرضية تعك

 :فيما يأتيتتصل بإعسار املدين وإفالسه، وهي معروضة للبحث قضايا على 

 :أحكام إشهار إفالس املدين (1)

حول اإلعسار الذي تصّدر به  متهيدميكن أن يستشكل البدء بأحكام اإلفالس بدون 

. عنوان البحث، ولكن يزول اإلشكال إذا عرفنا الصلة القائمة بني اإلعسار واإلفالس

 ":املقدمات"وهذا ما يظهر من التقسيم الذي تناوله النص اآلتي من كالم اإلمام رشد يف

 "يل إىل املطالبة بالدين إمنا جتب مع القدرة على األداء، فإذا ثبت اإلعسار، فال سب

 .املطالبة، وال إىل احلبس بالدين، ألن اخلطاب مرتفع عنه إىل أن يوسر

، إذ ليس كل معسر معدما، وكل معدم -أي الفقري-وهذا يف املعسر املعدم

غريم : معسر، فاإلعسار أعم من اإلعدام، فالغرماء على هذا ينقسمون على ثالثة أقسام

 ( . )..."غين، وغين معسر غري معدم، وغريم معسر معدم

ظهر يوعلى هذا ترى كلمة اإلعسار يف هذا املقام تنسحب على مجيع املدينني ، الذين  

 .منهم العسر يف الوفاء بااللتزامات جتاه الدائنني

                                                           
 ، كتاب املديان 0 /2مقدمات ابن رشد   1
الزرقا، حممد علي القري، جملة جامعة التعويض عن ضرر املماطلة يف الدين بني الفقه واالقتصاد، حممد أنس   2

، الديون والبنوك، عبد اهلل بن سيف 23-29م، 1661/هـ11 1،  امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، م
 111األزدي ص

  8/191مناهج التحصيل، ألبي احلسن الرجراجي : ، كتاب املديان، وانظر03 -09 /2مقدمات ابن رشد    
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املصطلحات املتعلقة بعض ويف بداية احلديث حول القضية املطروحة ينبغي إمعان النظر يف 

 :ابه

 "احملكوم عليه : جل من ماله لغرمائه، واملفلسالفلس عدم املال، والتفليس خلع الر

 ( .1)..."حبكم الفلس

،وإمنا مسي ...املفلس هو الذي ال مال له، وال ما يدفع به حاجته:"ابن قدامة اإلمام قال

من : واملفلس يف عرف الفقهاء.هذا مفلسا، ألنه ال مال له إال الفلوس، وهي أدنى أنواع املال

ومّسوه مفلسا وإن كان ذا مال، ألن ماله .كثر من دخلهدينه أكثر من ماله، وخرجه أ

، وجيوز أن يكون مسي بذلك ملا يؤول إليه ...مستحق الصرف يف جهة دينه، فكأنه معدوم

وجيوز أن يكون مسي بذلك، ألنه مينع من التصرف يف ماله، .من عدم ماله بعد وفاء دينه

 ( .2)"وهاإال الشيء التافه الذي ال يعيش إال به، كالفلوس وحن

التفليس واإلفالس يف أصل اللسان، يعرب بهما عن :"وقال اإلمام عبد امللك اجلويين 

أفلس فالن، معناه وصل إىل الفلوس، ومل : وقول القائل.االنتهاء إىل غاية الضر يف املسكنة

 ( . ). "، والتفليس اكتساب املفلس نعت إفالسه...يبق له مال يرمق

أن جيعل من عليه الدين مفلسا ببيع ماله، ومهما التمس :التفليس:"الغزاليوقال اإلمام 

فللقاضي احلجر عليه وبيع ماله : الغرماء احلجر عليه بديونهم احلالة الزائدة على قدر ماله

 ( . )"يف حقهم

واحلجر يف اصطالح الفقهاء ما .احلجر هو املنع، وكل حتريم حجر يف الشرع"و

 ( . )"فيتضمن املنع من التصر

 :هذا، وأما إشهار املدين، فيتضح مما يأتي

 :إشهار إفالس املدين املوسر املماطل، وإشهار إفالس املدين املعسر (أ )

ال خالف يف جواز إشهار إفالس املوسر املدين املماطل، بإصدار مرسوم قضائي ، 

 .ويرتتب على ذلك احلجر على تصرفه يف أمواله، لكي يستوفى منها حقوق الغرماء

 ( .9)"احلجر مقصوده منع احملجور عليه من التصرف:"قال اإلمام اجلويين

وإن امتنع من عليه احلق من أداء ما عليه مع :"وجاء يف معرض كالمه عن التفليس

، ثم القاضي "لي الواجد ظلم"، " مطل الغين ظلم:"القدرة، فهو ظامل مندرج حتت قوله 

                                                           
 ، كتاب التفليس 1 /2مقدمات ابن رشد   1
 ، كتاب املفلس3  -9  /9املغين   2
  0 /9نهاية املطلب يف دراية املذهب    
  / الوسيط يف املذهب    
 ، كتاب احلجر1  /9نهاية املطلب    
 00 /9نهاية املطلب   9
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ميلك بيعه وصرفه إىل دينه، وال حاجة إىل ضرب  إن وجد له ماال، وقد حتقق امتناعه، فإنه

احلجر عليه، بل يبتدر البيع، فإن منصب الوالية يقتضي استيداء احلقوق، وإيفاءها على 

 ( .1)"مستحقيها، على ما يساعد اإلمكان فيه

ال سبيل إىل فرض أما املعسر املعدم فهذا ما يتعلق بشأن املدين املوسر املماطل، و

 .  َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة التفليس على املعسر، امتثاال لقول اهلل تعاىل 

وإذا ثبت احلق، وتعذر استيفاؤه، مل خيل : "ومن كالم اجلويين يف باب حبس املفلس

إما أن يكون التعذر بسبب اإلعسار والفلس، وإما أن يكون بسبب امتناع من عليه احلق 

فإن كان بسبب الفلس، فحكم اهلل تعاىل إنظار املفلس، وإزالة التعرض عنه .من تأديته

  (2. ) َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة إىل ميسرة، قال اهلل تعاىل 

أرى من املناسب أن أسجل هنا نص الضابط الذي ذكره قرار جممع الفقه اإلسالمي و

 :حول اإلعسار، وهو كما يلي

  "أال يكون للمدين مال زائد عن حوائجه : ضابط اإلعسار الذي يوجب اإلنظار

 ( . )"األصلية يفي بدينه نقدا أو عينا

أما إذا كان . واملستفاد من نصوص الشرع أن وجوب اإلنظار خيتص باملعسر املعدم

 املعسر غري معدم، وسنحت له ظروف حتول دون الوفاء يف الوقت احملدد، فحينئذ ينبغي

 .للدائن أن يقدر وضعه مبا أمكن

وأما املعسر الذي ليس مبعدم، :"حول هذا الصنف من املدينني وجاء يف كالم ابن رشد

وهو الذي حيرجه تعجيل القضاء ويضر به، فتأخريه إىل أن يوسر وميكنه القضاء من غري 

 ( . )"تلحقه، مرغب فيه مندوب إليه مضرة

من كرب يوم القيامة فلينفس  عن معسر أو يضع  من سره أن ينجيه اهلل:"قال النيب 

  ".عنه

هذا ندب إىل السماحة اليت هي من أصول ما ينفع يف :"قال العالمة ولي اهلل الدهلوي

 ( .9)"املعاد واملعاش

ومن عظيم حماسن الشريعة اإلسالمية أنها تراعي ظروف املدين يف استيفاء الدين، فال 

. اذ إجراء قانوني ضده بدون التثبت من وضعه احلقيقياملبادرة إىل اخت:ترى من احلكمة

فإذا ثبت املطل مع اليسار، فحينئذ يتقرر األصل وهو أن املدين املوسر املماطل مؤاخذ 
                                                           

 18 /9نهاية املطلب   1
 18 /9، سورة البقرة، ونهاية املطلب 280اآلية   2
 (2/3)  9قرار اجملمع    
  8/191مناهج التحصيل، ألبي احلسن الرجراجي : ، كتاب املديان، وانظر03 -09 /2مقدمات ابن رشد    
 1169/ أخرجه مسلم يف املساقاة، باب فضل إنظار املعسر    
 3 2/6حجة اهلل البالغة   9
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وذلك ألن حقوق العباد مصونة شرعا وعرفا ال جيوز . ومطالب يستحق التأديب القضائي

 السداد عند حلول أجل الدين ولكن يف حال انتفاء املماطلة إذا تأخر يف.التعدي عليها

لظروف مسوغة، فمن مساحة الشريعة، املبنية على القيم اخللقية أن ميهل إىل مدة تتناسب 

 .مع حاله، إذا مل يكن الدائن مضطرا إىل التقاضي

منها احلديث الذي أورده .وقد ورد يف األحاديث الصحيحة فضل كبري يف هذا الشأن

 :اإلمام مسلم يف صحيحه ، ونصه

أعملت من : فقالوا.تلقت املالئكة روح رجل ممن كان قبلكم:"قال رسول اهلل "

كنت أداين الناس، فآمر فتياني أن ينظروا املعسر : قال.قالوا تذّكر.ال: اخلري شيئا ؟ قال

 ( .1)"جتوزوا عنه: قال اهلل عز وجل: قال.ويتجوزوا عن املوسر

فكنت أقبل امليسور .الب به الناسإني كنت رجال ذا مال، فكنت أط:"...ويف رواية

 ( .2)"وأجتاوز عن املعسور

فكنت أتيسر على .وكان من خلقي اجلواز.فكنت أبايع الناس:"...ويف رواية ثالثة أخرى

 ( . )"املوسر وأنظر املعسر

ويف هذه األحاديث فضل  إنظار املعسر، والوضع عنه إما : "جاء يف شرح اإلمام النووي

من كثري أو قليل، وفضل املساحمة يف االقتضاء ويف االستيفاء، كل الدين وإما بعضه 

سواء استوفى من موسر أو معسر، وفضل الوضع من الدين، وأنه ال حيتقر شيء من أفعال 

 ( . )"اخلري فلعله سبب السعادة والرمحة

وهذا ما قرره اإلمام سراج الدين البلقيين يف ضوء تلك النصوص، إذ يرى أن املدين 

ينبغي إمهاله، حبيث ال يستعجل يف بيع عروضه، لكي ال تباع بثمن خبس أقل من املوسر 

القيمة السوقية، وهذا استنادا إىل ما ورد يف األثر من الندب إىل إنظار املوسر والتجاوز عن 

على ما ورد من النص املشار إليه يف " الفوائد اجلسام" وإليك ما جاء يف تعليقه يف. املعسر

 ":مقواعد األحكا"

 -أي الدائن–معنى إنظار املوسر أن ال يكون عنده نقد، وعنده عروض، فيسعفه "

أي ال يتعسف عليه -" بالنظرة إىل بيعها، وال يعسفه ببيعها حبيث ينقص قيمتها وحنو ذلك

: قال البلقيين."-حبمله على بيع العروض بثمن أقل من قيمتها السوقية ليسدد الدين عاجال

  ( . )"كنت أنظر املوسر وأجتاوز عن املعسر:"يف احلديثوعلى هذا محل قوله 

                                                           
 ، باب فضل إنظار املعسر20 /10صحيح مسلم بشرح النووي   1
 21 /10املصدر نفسه   2
 22 / 10املصدر نفسه   
 21 /10شرح النووي على صحيح مسلم    
 22لوحة  -املكتبة السليمانية، استنبول-"خمطوط"الفوائد اجلسام على قواعد ابن عبد السالم،   
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وهذا خالف ما جرى العمل به قدميا يف القوانني الوضعية اليت مل تقم وزنا ملعايري 

وبهذا يتبني أنه قد سلك التشريع اإلسالمي مسلك السماحة مع املدين الذي ثبت . خلقية

 ترحم الفقري املعسر وخرقت قواعد كونه معسرا فقريا ، خالفا للقوانني الوضعية اليت مل

العدل وسّنت أنظمة تقرر التعامل معه بالقسوة والعنف، وبهذا حادت عن جادة االعتدال 

تصرف يف أمواله، بل بال وحكمت لصاحل الدائن فحسب، ورمبا منحته صالحية مطلقة

القوانني خولت له حرية االستبداد بشخصه واستعباده، فكان إشهار املدين يف كثري من 

أما الشريعة اإلسالمية فجاء نظامها يف التفليس . الوضعية بدون مراعاة ضوابط وقيم خلقية

  ( .1)نظاما مرنا مبنيا على األخالق

إنها السماحة الندية اليت  :"اإلعسار واإلنظار، يقول سيد قطب معرض احلديث عنويف 

ليه البشرية املتعبة يف هجري األثرة ، إنه الظل الظليل الذي تأوي إ حيملها اإلسالم للبشرية

، إنها الرمحة للدائن واملدين وللمجتمع الذي يظل  والشح والطمع والتكالب والسعار

إمنا .نون واحملاكمأو من القا ، يف اإلسالم ال يطارد من صاحب الدين ن املعسرأ،  اجلميع

 ( .2)" ينظر حتى يوسر

تنظر إىل اإلفالس كانت ية منذ نشأتها اإلشارة إىل أن التشريعات الوضع حتسنوهنا 

على أنه جرمية ارتكبها املفلس حبق دائنيه، ولكن حدة هذه النظرة لإلفالس يف القانون 

أخذت ختف تدرجييا، فقد لوحظ يف القانون الوضعي مع مرور الزمن أن املدين قد يفلس 

وبني اإلفالس الذي  وهلذا ميزت القوانني بني هذا النوع من اإلفالس،.بسبب ال يد له فيه

يصاحبه تقصري أو تدليس من املفلس، فاألول ال يعترب جرمية ، وأما الثاني فيعد جرمية 

 .تستحق عقوبة

 :ويف ضوء هذا التطور املشار إليه جرى تقسيم اإلفالس إىل ثالثة أقسام

 اإلفالس البسيط (1)

 اإلفالس التقصريي (2)

  ( . )اإلفالس االحتيالي أو اإلفالس بالتدليس ( )

ويف هذا املقام مما ينبغي التنبه له أن األخذ مببدأ السماحة يف التشريع اإلسالمي ال 

. يعين قبول دعوى اإلعسار بدون بينة، إذ قد ضعف الوازع الديين لدى كثري من الناس

الغريم حممول "فليس من املعقول أن يعترب املدين معسرا بدون قرائن مفصحة عن حالته إذ 

 ( . )"فال يقبل منه دعوى العدم حتى يبينه...ني عدمه، على املأل حتى يتب

                                                           
   -28، للدكتور عبد الغفار إبراهيم صاحل، ص-دراسة مقارنة-اإلفالس يف الشريعة اإلسالمية: انظر  1
، -رؤية اجتماعية اقتصادية يف ضوء الكتاب والسنة-الديون والبنوك: ، وانظر   -2  /1يف ظالل القرآن   2

 ، مركز النشر العلمي، جامعة امللك عبد العزيز91 -90 عبد اهلل بن سيف األزدي، .د
،  6، للدكتور زياد صبحي ذياب، ص-دراسة مقارنة–إفالس الشركات يف الفقه اإلسالمي والقانون : انظر   

101 
 ، كتاب املديان03 /2مقدمات ابن رشد    
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هذا ما نبه .التهمة تشوبهاواألصل يف هذا الباب أن دعوى اإلعسار بدون قرائن مؤيدة 

 ".وإذا ادعى الغريم إعسارا، مل يصدق، وحبس:"إليه اإلمام أبو جعفر الطحاوي بقوله

لزم له الدين اعرتاف منه وذلك ألن دخوله يف السبب امل:"وعلق ذلك اجلصاص بقوله

 ( .1)"بلزوم أدائه، فال يصدق على سقوطه مبا يدعيه من اإلعسار

 :وهذا ما تعضده قواعد أخرى  منها

 "( .2)"كل ملتزم مطالب 

 .فاالستدانة تتضمن االلتزام، وتقتضي أداء الدين عند حلوله

 "إن حكم املمتنع يف الشرع أن يستوفى منه احلق طوعا أو كرها"( . )  

 "من اختص حبق ال يلزمه أن يعطيه لغريه وإن مل يضره"( . ) 

 " كل مالك أحق مبلكه، وكل ذي حق ال حيال بينه وبني حقه يف مسائل

 ( . )"الشريعة كلها

  :صيغ اإلشهار وطرقه (ب )

إنه من املقرر كما سلف أن التفليس يعرب عن صدور مرسوم قضائي بعد التثبت من 

 الوقت الذي مل تكن وسائل اإلعالن والدعاية متسعة وقدميا يف. توافر املسوغات له

اجملال، سلك القضاة مسالك متيسرة هلم يف اإلشهار، منها ما هو مشار إليه يف النصوص 

 :اآلتية من كالم الفقهاء

فليأمر القاضي  ... وإذا فلس الغريم:"قال أصبغ:"جاء يف كالم ابن شاس من املالكية

فلس، فمن كان له عليه ...إن فالن بن فالن: جمتمع الناسمن ينادي على باب املسجد يف 

وكذلك فعل عمر رضي .دين أو عنده قراض أو وديعة أو بضاعة فلريفع ذلك إىل القاضي

 ( .9)"اهلل عنه يف األسيفيع

إذا حجر على املفلس احلاكم، فاألوىل أن يشهد على احلجر وليس :"وقال اجلويين

والغرض منه شهر احلجر، ونشر األمر، والتأكيد . اهذلك بواجب، ولكن األوىل ما ذكرن

  ( .3)"باإلشهاد، حتى إذا ظهر ذلك، مل يعامل احملجور اغرتارا مبا عهد له من مال

وال مانع من تسجيل اسم املدين املوسر املماطل يف القائمة السوداء، واإلعالن عنه عرب 

ي ينال ما يستحقه من الوسائل املتاحة، حبيث ميكن إقصاؤه من ساحة السوق، لك

                                                           
 ، كتاب املداينات138/ شرح خمتصر الطحاوي للجصاص الرازي   1
 9/13نهاية املطلب   2
 10 /9املصدر نفسه    
 ، كتاب األقضية 1 /9املسالك البن العربي    
 ، كتاب الرهون 1 /9املصدر نفسه    
 383-2/389عقد اجلواهر الثمينة   9
  6 /9املطلب نهاية   3
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التأديب مبا استهضمه من حقوق الناس، لكي ال يغرت به الناس مستقبال، ورمبا ما يصيبه 

ويف الظروف الراهنة .من أذى النفس قد يكون أشد وقعا وأكثر تأثريا، فيؤوب إىل رشده

 .ميكن اإلشهار بدون كلفة مالية ذات بال عرب االنرتنت

يف حق املدين املماطل، سواء أكان فردا أم شركة،  وهذا يؤدي حتما إىل ضرر واضح

فرمبا تهبط قيمة أسهم الشركة يف السوق، وبهذا سوف تبادر إىل سد مديونياتها فيما إذا 

 .حرصت على البقاء واالستمرار يف األسواق

وأرى يف الذين يتفالسون يف السوق، وال يعرف ما :"ونظري ذلك ما روي عن اإلمام مالك

 .خيرجوا من السوق يأتون به أن

فإنه ال يزال يفعل ذلك الرجل منهم ثم يظهر له مال ومتاع، فلينف :وقال عنه مطرف

 ( .1)"هؤالء من السوق

 :األحكام املرتتبة على إشهار إفالس املدين (ج )

وفيما .إنه مما ال خالف فيه أن اللجوء إىل القضاء ضد املدين املماطل من حق الدائن

ه جيوز رفع الدعوى ضد املدين املماطل مهما طالت مدته، حبيث يظهر يف ضوء القواعد بأن

لو أمهله الدائن ملدة سنني ثم أراد مطالبته، فله ذلك وال ضري فيه، و ال حيول دون ذلك 

  ( .2)"ألن الضرر ال يستحق بالقدم"قانون التقادم، 

: هاوعلى رأس.ذلكرتتب على توإذا صدر احلكم ضد املدين، فهناك أحكام وجزاءات 

قال ابن رشد . احلجر على التصرفات يف أمواله، من اهلبة والصدقة والبيع والشراء وحنوها

ومن أحاط الدين مباله فال جتوز له هبة وال صدقة وال عتق وال إقرار بدين ملن "-":اجلد"

  ( . )... "يتهم عليه، وجيوز بيعه وابتياعه ما مل حيجر عليه

ماله، وكثرت ديونه، فللقاضي أن حيجر عليه، ألجل  من قل": "نهاية املطلب"جاء يف و

غرمائه إذا استدعوا ذلك منه، ويستفيدون باستدعاء احلجر قصر يده عن التصرفات يف 

ثم إذا زادت ديون املرء على ماله، واستدعى ...ماله، حتى تصرف أمواله إىل جهات ديونه

  ( . )"الغرماء احلجر عليه أسعفهم، وضرب عليه حجرا

فائدة احلجر صرف استقالله يف التصرفات املالية كالبيع والشراء واهلبة واإلقرار ثم "

 ( . )... "بالدين

                                                           
 2/386عقد اجلواهر الثمينة   1
 ، كتاب األقضية10 /9املسالك   2
 كتاب املديان  1 /2مقدمات ابن رشد    
  0 - 0 /9نهاية املطلب    
 2/366عقد اجلواهر    



11 
 

ومتى لزم اإلنسان ديون حالة، ال يفي ماله بها، فسأل غرماؤه :" وقال ابن قدامة

فإذا .ويستحب أن يظهر احلجر عليه لتجتنب معاملته.احلاكم احلجر عليه، لزمته إجابتهم

 :ثبت بذلك أربعة أحكامحجر عليه 

 .تعلق حقوق الغرماء بعني ماله: أحدها

 .منع تصرفه يف عني ماله: والثاني

 .أن من وجد عني ماله عنده فهو أحق بها من سائر الغرماء إذا وجدت الشروط: والثالث

  ( .1)"أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء: الرابع

ال السرتداد احلق من املدين املماطل، ألن أن التفليس يتيح جما يستفاد مما ذكر آنفا

مقتضى التفليس احلجر على تصرفات احملجور عليه يف أمواله، إىل أن يستوفى حق الغرماء 

وعلى القاضي أن .إذا البديل املشروع هو بيع ماله وقسمته.منها بدون وكس وال شطط

اء، لكي ال يتضرر خيطط ختطيطا مالئما لبيع أمواله، وفق معايري وضوابط وضعها الفقه

 .كال الطرفني من املدين والدائن

وهنا قضية مهمة خالفية البد من وقفة حياهلا، وهي ما حكم الزيادة احلاصلة يف 

، ففي صورة الزيادة املتصلة به هل يستحق البائع الرجوع  فيه أو ال  ...املبيع الذي وجد بعينه 

 يستحق ، وإمنا يصري أسوة للغرماء ؟

 :الفقهاء يف هذه احلالة على قولنياختلف 

الشرط :"قال ابن قدامة بصدد ذكره شروط الرجوع. ذهب فريق إىل أن الرجوع ممنوع (أ )

، واختلف املذهب يف ...أن ال يكون املبيع زاد زيادة متصلة، كالسمن والكرب: الثاني

 .هذا، فذهب اخلرقي إىل أنها متنع الرجوع

، وألنها ...به يف عني املال الزائدة زيادة متصلة،ألنه فسخ بسبب حادث،فلم ميلك وذلك 

زيادة يف ملك املفلس، فلم يستحق البائع أخذها، كاملنفصلة واحلاصلة بفعله، وألن النماء 

  ( .2)مل يصل إليه من البائع، فلم يستحق أخذه منه، كغريه من أمواله

وهو مذهب . محدوهذا ما رواه امليموني عن أ. ويرى فريق آخر أنه ال مينع الرجوع (ب )

مالك، والشافعي، إال أن مالكا خيري الغرماء بني أن يعطوه السلعة أو مثنها الذي 

  ( . )كالرد بالعيب.فسخ ال متنع منه الزيادة املنفصلة، فال متنعه املتصلة ألنه.باعها به

و حاصل القول " : وقال اجلويين بصدد احلديث عن حاالت التغيري الطارئة على العني

يف ذلك أن التغايري اليت ال تنتهي إىل قلب اجلنس، وتغيري االسم ال حكم هلا، ويبقى ما 

                                                           
 3  /9املغين   1
 6  /9املغين : انظر  2
 6  /9املصدر نفسه : انظر   
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ثم إن كان التغيري إىل زيادة متصلة، .كان مبيعا على حكمه، حتى يثبت للبائع الرجوع

وما تغري إىل نقصان فال حكم له عند قصد الرجوع، والبائع .فهي للبائع إذا أراد الرجوع

  ( .1)"على خريته إن شاء ضارب بالثمن، وإن شاء قنع باملبيع الناقص

ويتبني مما ذكر أنه حينما تتاح للدائن فرصة الرجوع إىل سلعته فيما إذا كانت قائمة 

إن كانت "بعينها، فرمبا يستفيد من الزيادة احلاصلة يف سعرها يف السوق، ألن الزيادة 

  ( .2)"، وال مباالة بالزيادة املتصلة يف قواعد الشريعةمتصلة، رجع البائع فيها مع الزيادة

من حق املشرتي، ألنها ناشئة عن الضمان، إذ املبيع يف  فهي الزيادة املنفصلة هذا، وأما

زوائد األصول إذا انفصلت، وإن حصلت من أصوهلا، فهي "ملكه، ومن قواعد الفقهاء أن 

  ( . )"قد جتدد منها ما جتددمنقطعة عنها، فإن األصول قائمة على صفاتها، و

اكتسبت  ولكنهاوالظاهر أن الزيادة املتصلة أيضا حصلت والعني يف ملك املشرتي، 

إنا ال ننكر أن :"وهذا ما يفصح عنه قول اجلويين.حكم التبعية، فلم تأخذ قسطا من الثمن

اجة الزيادة املتصلة حصلت للمشرتي يف ملكه، ولكن إذا كانت العني قائمة، ومست احل

  ( . )"إىل ردها، تبعت الزيادة األصل ضرورة

أن احلمل ال ينفرد باعتبار، وليس له قسط من الثمن، وسبيله :"ومن نظائر املسألة

  ( . )"التبعية

وقد جاء . هذا يف البيع، أما يف اإلجارة فيمكن أيضا فسخ العقد يف حال التفليس

 :اآلتيتصوير هذه القضية عند اإلمام اجلويين على النحو 

إذا أكراه أرضا مدة، ومل يقبض األجرة، وسلم األرض، ثم أفلس املكرتي، "

فاملكري يف بقية املدة مبثابة البائع الواجد لبعض املبيع بعينه، واملنافع يف املدة املاضية 

مستوفاة فائتة، فال يتوقع الرجوع فيها، واملنفعة الباقية مبثابة بعض املبيع، فللمكري أن 

  ( .9)"ارة يف بقية املدة، ويرجع إىل قسط من األجرة، يف مقابلة املنافع املستوفاةيفسخ اإلج

إذا أراد الرجوع إىل املنفعة يف بقية املدة، فالوجه تقوميها فيما يبقى من "و

،ومبالغ األجر تتفاوت بكثرة الراغبني وقلتهم، فيعترب ذلك، ال الزمان نفسه، وقد ...الزمان

ان املاضي ويف املستقبل يف مواسم الرغبات، فاملسكن يف موسم احلج تقع املنافع يف الزم

                                                           
 18 /9نهاية املطلب   1
  1 /9املطلب نهاية   2
 18 /9املصدر نفسه    
 20 /9املصدر    
 2  /9املصدر نفسه    
 0  -6  /9املصدر نفسه   9
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قد يكرتى باملائة، وأيام املوسم شهر أو أقل، وذلك املسكن يكرتى يف طول السنة 

 ( .1)"بعشرة، فال بد من اعتبار هذا

يكاد يكون واضحا من هذا النص الفقهي أن التفليس يعطي مرونة كافية يف 

يتجلى فيه العدل، ففي حال الرجوع يف بقية مدة اإلجارة، ال يهضم  على وجهاستيفاء احلق 

حق اآلجر، فله أن يطالب باألجرة املتزايدة وفق العرف املتبع يف املواسم اليت ترتفع فيها 

 .عادة

 : حبس املدين املوسر املماطل وتغرميه  (2)

قد اجته الفقهاء قدميا إىل حبس املدين املماطل املوسر، ألنه ظامل عاص ال خالف يف 

ومن املفيد عرض قبسات من كالم العلماء حول هذا املوضوع، وهي عبارة عن تعليق . ذلك

 : أو توضيح لبعض النصوص التشريعية الواردة يف شأن املدين املماطل

  ( .2)"وعقوبتهلي الواجد حيل عرضه :"ومنها قوله 

هو أن يغلظ له يف القول، وحيبس، : أقول:"علق الشاه ولي اهلل على هذا احلديث بقوله

 ( . )"وجيرب على البيع إذا مل يكن له مال غريه

يف احلديث املتفق عليه يف  قد قال النيب :"وجاء يف كالم اإلمام ابن تيمية

لي الواجد :"ويف السنن عن النيب .والظامل مستوجب للعقوبة".مطل الغين ظلم:"الصحيحني

من القادر املماطل  فقد أباح النيب .القادر: املطل، والواجد: اللي" حيل عرضه وعقوبته

 ( . )"وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة.عرضه

. 

يف هذا الباب قوله  األصل:"وقال القاضي أبو بكر ابن العربي يف باب الدين واحلوالة

فإنه متفق عليه، ألنه ال عذر يف التأخري ملن كان قادرا على ".مطل الغين ظلم:"عليه السالم

األداء، ومهما اختلف العلماء يف األمر حبقوق اهلل تعاىل، هل هو على الفور أو مسرتسل على 

قر اآلدمي األزمان، فإنهم قد اتفقوا على أن األمر حلق اآلدمي على الفور، وذلك لف

 .وحاجته، وأن اهلل هو الغين، له ما يف السماوات وما يف األرض

  ( . )"فإذا ثبت هذا، واشتغل الغين عن أداء احلق، فإن ذلك معصية

املديون إذا عرف له مال قطعوا حببسه، بناء على أن ": "املنثور"وقال الزركشي يف 

  ( .1)... "األصل بقاؤه 
                                                           

 0  /9املصدر نفسه   1
، وأبو داود يف األقضية، باب يف احلبس يف 92/ أخرجه البخاري تعليقا يف االستقراض، باب لصاحب احلق مقال   2

 9 2/ : الدين
 8 2/6حجة اهلل البالغة    
  0/2 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم   
 9 1-  9/1املسالك    
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أنه ال " الواضحة"ثبت فلسه، فروى ابن وهب عن مالك يف وأما من:" وقال ابن العربي

 .حيبس إن كان معسرا ال شيء له

أنه حيبس حتى ": العتبية"و" املوازية"أما إذا علم غناه، وكان ذلك ظاهر أمره، ففي  ...

 .يوّفي، أو يتبني أنه ال شيء له فيطلق

: تى يستربأ أمره، قالفإن شهد له ناس أنه ال شيء له، فال يعجل إخراجه ح: قال مالك

هذا مثل التجار يأخذون أموال الناس ثم يّدعون ذهابها، وال يعلم ذلك إال بقوهلم، والفروع 

  2".يف هذا الباب أكثر من أن حتصى، أو يأتي عليها االستقصاء

... حيبس املسلم للكافر يف الدين، "ومما يدل على حتكيم العدالة يف هذا الصدد أنه 

أن احلقوق ال تعترب فيها احلرمة واملنزلة، إال : ووجه ذلك.كاتبه يف الدينوحيبس السيد مل

   ...".للوالد على ولده فيما له عليه من الدين من حق األبوة املوجبة للنفقة، 

مقتضى استقراء النصوص يف موضوع ف ،هذا، وأما تغريم املدين باعتباره مماطال 

مؤداه يف الغالب إىل زيادة على الدين،  التغريمن أل. باملال تغريم املدينالدين أنه ال سبيل إىل 

 .وهي عبارة عن الربا

 :يف البندين اآلتيني اجملمع، الصادر بشأن البيع بالتقسيط، وهذا ما نص عليه يف قرار

 " حيرم على املدين املليء أن مياطل يف أداء ما حل من األقساط، ومع ذلك ال جيوز

 ".حالة التأخر عن األداءشرعا اشرتاط التعويض يف 

 " إذا تأخر املشرتي املدين يف دفع األقساط عن املوعد احملدد فال جيوز إلزامه أي زيادة

   ".على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، ألن ذلك ربا حمرم

وال سبيل إىل التغريم حبجة وقوع .وبهذا يتنافى القول باجلواز مع مبدأ شرعي مستقر

ومما يؤكد ذلك أن البائع له حق الرجوع يف املبيع . الدين مع مرور الزمنالنقصان يف مالية 

إذا وجده بعينه، فهو أحق به، وال يؤثر يف ذلك نقصان مالية املبيع، ألن ذلك مماثل لنقص 

وإليك ما ذكره ابن . األسعار، وبهذا ليس له حق املطالبة من املدين بالتعويض عن النقص

 :قدامة يف هذا الصدد

نقصت مالية املبيع، لذهاب صفة مع بقاء عينه، كعبد هزل، أو نسي صناعة أو  وإن"

أو تغري عقله، أو كان ثوبا فخلق، مل مينع الرجوع، ألن فقد  ،كتابة، أو كرب، أو مرض

الصفة ال خيرجه عن كونه عني ماله، لكنه يتخري بني أخذه ناقصا جبميع حقه، وبني أن 

                                                                                                                                                                                
 1/121املنثور يف القواعد   1
 2/386عقد اجلواهر الثمينة : ، وانظر 19- 9/19املسالك   2
 10 /2، و املقدمات البن رشد  9/19املسالك    
 .بشأن البيع بالتقسيط( 2/9) 1 : قرار اجملمع   
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ن الثمن ال يتقسط على صفة السلعة من مسن، أو يضرب مع الغرماء بكمال مثنه، أل

  ( .1)"فيصري كنقصه لتغري األسعارهزال، أو علم ، أو حنوه، 

ومن كالم اجلويين يف معرض احلديث عن رجوع البائع إىل العني بعد صدور قرار 

إذا طرأ نقصان على املبيع بالسوق، ثم زاد، وعاد إىل ما كان عليه، فال حكم :"التفليس 

ك النقصان املتخلل، فإنا مع تشديد الشرع على الغاصب، ال نؤاخذه مبا يطرأ من لذل

  ( .2)"نقصان السوق، فما الظن بالبائع

وبهذا يتبني أن نظام الرجوع إىل العني مبين على العدل، فالبائع من حقه االستفادة من 

حقه الرجوع على الزيادة الطبيعية احلاصلة يف نفس العني، ولكن يف نفس الوقت ليس من 

املشرتي بالتعويض عن النقصان احلاصل يف سعر العني، فال يؤاخذ املدين املفلس مبا يطرأ 

 ".نقصان السوق"من 

وال سبيل إىل سلوك مسلك االحتيال يف االستيفاء لغرض االستزادة واالستفادة من 

الفقهاء يف وقد وقع التنبيه يف كالم .املدين حتت منظومة عقدية حتقق مثل هذا الغرض

 .هذا اخلصوص

سئل اإلمام ابن تيمية عن رجل مديون، وله ملك يف مكان معني، وباع منه نصفه بيع 

 :، فأجاب مبا يأتي...أمانة

أما بيع األمانة الذي مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملكه " 

هو بيع باطل، باتفاق العلماء إذا  :ذلك، ينتفع به املشرتي باإلجارة والسكن، وحنو ذلك

 .كان الشرط مقرتنا بالعقد

فالصحيح أنه باطل بكل حال، ومقصودهما : وإذا تنازعوا يف الشرط املقدم على العقد

والواجب هو رد املبيع إىل .إمنا هو الربا بإعطاء دراهم إىل أجل، ومنفعة الدراهم هي الربح

رتي ما قبضه منه، لكن حيسب له منه ما قبضه صاحبه البائع، وأن يرد البائع على املش

  ( . )"املشرتي من املال الذي مسوه أجرة

تتخذ إجراءات صارمة ضد أن  ولكن منع التغريم بسبب الوقوع يف فخ الربا، ال مينع

 :ومنهااملماطلني ، 

، كما تقدم توضيح ذلك يف ضوء عرب الوسائل املتاحة تشهري املدين املماطل اجلاحد (1)

املماطلة يف سداد الدين من املوسرين وذلك .الفقهاء لدى الكالم حول اإلشهاركالم 

  .بدون عذر مقبول جرمية أخالقية ال يستهان بها

                                                           
 ، كتاب املفلس   /9املغين   1
  2 /9املصدر نفسه   2
 9 -  /0 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم    
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وللقاضي أن يضع حواجز قضائية أمام املدين املماطل القادر على الوفاء، من التصرف  (2)

لتعزير، وهو ال ألن هذا من باب ا.، حتى ولو يف معيشته أكثر مما حيتاج إليهماله يف

  ( .1)خيتص بنوع معني، وإمنا يرجع فيه إىل اجتهاد احلاكم يف نوعه وقدره

وملالءة املدين املماطل تأثري يف منعه من السفر، إذ يتبني من كالم الفقهاء أن املدين  ( )

إذا أراد السفر، فإن كان الدين حاال وكان املدين مليئا، كان من حق الغريم منعه 

  ( .2)ؤدي إليه دينهمن السفر حتى ي

وما غرمه الدائن صاحب املال يف مرافعته القضائية من أتعاب احملاماة أو غريها فهو  ( )

  ( . )على املدين املماطل الظامل

وجود نظام قضائي سريع يعاجل به هذا املشكل  ومن ثم تتطلب هذه اجلرمية إجياد

توجد بدائل مقبولة شرعا تسعف وعسى أن  .الذي قد تفاقم واستعصى يف الظروف الراهنة

الدائنني، الستيفاء حقوقهم بدون اللجوء إىل حماماة أو مرافعة قضائية وحنو ذلك من 

يف ظل قانون احملاكمات  اسرتداد احلق عن طريقها بسهولةاليت يكاد يتعذر  الوسائل

 .اليوم

  

                                                           
 3 1االختيارات الفقهية البن تيمية ص:انظر  1
 21-6/20  الكويتية املوسوعة: انظر  2
 16 / ، وكشاف القناع 9 1االختيارات الفقهية البن تيمية ص : انظر   
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 املبحث الثاني

 بيع الدين والبدائل املشروعة لبيع الدين

املذكور آنفا أنتقل إىل بيان املقصود من عنوان املبحث الذي يتضمن عقب التمهيد 

 :التعرض ألمرين

غري الصور الوارد ذكرها يف قرار اجملمع -استكمال صور بيع الدين:أوهلما 

 :-سابقا

: يكاد يكون واضحا من قرار اجملمع الصادر يف الدورة السابعة عشرة حول بيع الدين

ها أعيان ومنافع هي املقصودة من البيع مندرج حتت الصور أن بيع الدين ضمن خلطة أغلب

اجلائزة، ولذا املطلوب يف هذا البحث استكمال بقية املسائل املتعلقة بهذا املوضوع 

  ( .1)وتطبيقاته املعاصرة

 :البدائل املشروعة لبيع الدين: والثاني

 :وإليك عرض ما يرتبط بكل منهما على النحو اآلتي 

 :تتطلب بيان موقف الفقهاء حوهلا" الدين الغالب بيع"دراسة صورة  (أ )

وفيما هو واضح من قرار جممع الفقه اإلسالمي الدولي يف دورته السابعة عشرة عن 

 .الديون أن املطلوب استكمال البحث حول صورة التعامالت اليت يغلب فيها الديون

على نسبة من النقود إذا نظرنا إىل واقع الشركات املساهمة وجدنا أصوهلا مشتملة ألننا 

: بيع الدين لغري من هو عليه  األصل يف ومن املعلوم يف فقه الشريعة أن. والديون هلا أو عليها

كما أن املتاجرة يف النقود بالتفاضل مع احتاد اجلنس ال جتوز، فإذا اعرتض  .عدم اجلواز

املوضوع من  ؟ هذافما هو موقف الفقهاء منهأمران حمظوران يف سبيل التعامل باألسهم 

ووحدات الصناديق  املوضوعات اليت شغلت بال كثري من الباحثني يف قضية األسهم

، وأثري هذا اإلشكال مرارا يف ندوات ومؤمترات فقهية وهيئات شرعية مشرفة االستثمارية

فمنهم من عاجل هذه النازلة بوضع ضابط شرعي وهو أنه . على شركات ومصارف إسالمية

الديون يف الشركة أقل نسبة من األعيان واخلدمات فحينئذ ال مانع إذا كانت النقود و

واجته فريق آخر إىل اعتبار القصد فقط يف . شرعا من التعامل يف األسهم بالزيادة واألجل

 .السهم حني تداوله حمتويات عنالبيع والشراء بقطع النظر 

التعامل استند يف ختريج ومن قال باعتبار نسبة الديون والنقود وعدم جواز إغفاهلا حني  

وهي أن يباع مال ربوي جبنسه –" ُمّد عجوة"أو احتج بقاعدة " التبعية"املسألة إىل قاعدة 

أما من اكتفى بالنظر يف .وفق رأي اجمليزين فيها -ومعهما أو مع أحدهما من غري جنسه

                                                           
 بشأن بيع الدين( 3/13)8 1قرار اجملمع :  انظر  1
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صلة بقاعدة ،وهي وثيقة ال"بيع العبد ذي املال"املقصود والغرض من التعامل استدل مبسألة 

وهنا ينبغي أن  نتطرق إىل ما يتعلق بهذه األمور الثالثة بقدر احلاجة مع بيان . التبعية أيضا

 :االرتباط فيما بينها

 ":التبعية"قاعدة (1)

والتبعية يتعلق بها مجلة .إن التبعية تعين كون الشيء مرتبطا بغريه حبيث ال ينفك عنه

أن ما كان تبعا :ومعناها".التابع تابع"وهيحكام، ترجع كلها إىل قاعدة واحدة، األمن 

لغريه يف الوجود ال ينفرد باحلكم، بل يدخل يف احلكم مع متبوعه، فإذا بيع حيوان يف 

كذلك بيع الدار مثال .بطنه جنني دخل اجلنني يف البيع تبعا ألمه، وال جيوز إفراده بالبيع

  ( .1)ونيدخل فيه املطبخ، ويف بيع حديقة زيتون تدخل أشجار الزيت

لتبعية ما ال يغتفر يف يغتفر يف ا:"وتنبثق من تلك القاعدة األساسية قاعدة أخرى وهي

  ( .2")االستقالل

، حبيث إن وحنوها والذي يهمنا هنا هو إدراك مدى تأثري التبعية يف بيع وشراء األسهم

خالف بني  احملل املتعاقد عليه يف جتارة األسهم هو احلصة الشائعة من أصول الشركة، وال

  ( . )الفقهاء يف جواز بيع جزء مشاع كبيع عشرة أسهم من مئة سهم

ن من أعيان أو منافع، ومن نقود لكنه من املعلوم أن أصول األسهم يف الغالب تتكو 

من ديون مستحقة هلا يف ذمم اآلخرين، ومعنى ذلك أن احلصة الشائعة تتجاذبها أحكام و

فهل جيب أن ينظر إىل السهم يف حالة البيع والشراء  تلك األصول اليت تتضمنها الشركة،

أو يعترب وحدة مستقلة ال يتصور االنفكاك بني أجزائها،  ،إىل حكم كل أصل على حدة

ومبقتضى ذلك يعطى له حكم ما يغلب عليه من األعيان واملنافع أو الديون والنقود،ويغض 

" ؟ أو ."لألكثر حكم الكل:"قهاءالنظر عن اليسري أو املغلوب فيه بالنظر إىل قاعدة الف

؟ وحينئذ يكون غري الغالب تابعا فال يستقل حبكم، فإن غلبت النقود "احلكم للغالب

والديون صارت هي األصل وما عداها تابع، وإن غلبت األعيان واملنافع صارت هي األصل 

 .وما عداها تابع

مقدار الثلث كما صرح ، فهو ما ال يتجاوز "اليسري"وهنا ينبغي أن يشار إىل معيار 

  ( . )"الثلث يف حد الكثرة وما دونه حد القلة"بذلك املالكية، وحسب وجهة نظر غريهم

 ":مد عجوة"قاعدة  (2)

يظهر بإجالة النظر يف قضية الديون الغالبة يف تداول األسهم وكذا يف التعامل  

كلتا املسألتني  بالصناديق االستثمارية ارتباطهما الوثيق مبسألة مدة عجوة ، ملا تتضمن

                                                           
  10/6املوسوعة الفقهية:انظر  1
 199/ وكشاف القناع9/122طرح التثريب يف شرح التقريب لزين الدين العراقي   2
  29/260املوسوعة:نظرا  
 39/ "املبدع"،و180-9/136"املغين"للقرطيب، و" املفهم:"انظر   
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اجلمع بني ربوي مع غري ربوي، ومن ثم ما يرتتب على ذلك من أثر التبعية يف اعتبار غري 

املقصود منغمرا يف املقصود وفق بعض رأي طائفة من الفقهاء، ولذا أتطرق إىل استعراض 

 :هذا املوضوع فيما يأتي

ومعهما، أو مع أحدهما أن يبيع شيئا فيه الربا، بعضه ببعض، ": مد عجوة"قاعدة معنى 

مثال ذلك بيع مد ودرهم مبد ودرهم، أو مبدين، أو بدرهمني، أو أن يبيع .من غري جنسه

 :وقد جرى فيه اخلالف على ثالثة أقوال.شيئا حملى جبنس حليته

وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وطائفة .املذهب عند احلنابلة أنه ال جيوز ذلك-أ

  ( .1)من الفقهاء

بقالدة فيها ذهب وخرز، ابتاعها  دليل ما روى فضالة بن عبيد، قال أتي النيب وذلك ب

فرده حتى ميز :قال."ال، حتى متيز بينهما: "رجل بتسعة دنانري أو سبعة دنانري، فقال النيب 

 .-رواه أبو داود-. بينهما

بالذهب الذي يف القالدة، فنزع وحده، ثم  فأمر رسول اهلل :قال:ويف لفظ رواه مسلم

  ( .2)"الذهب بالذهب وزنا بوزن:"قال هلم رسول اهلل 

عن أمحد رواية أخرى تدل على أنه جيوز، بشرط أن يكون املفرد أكثر من -ب

و هذا هو رأي .الذي معه غريه، أو أن يكون مع كل واحد منهما من غري جنسه

تج من أجاز ذلك بأن العقد إذا أمكن محله واح.احلنفية بالشرط املذكور آنفا

  ( . )على الصحة، مل حيمل على الفساد

رخصوا فيه للضرورة بشروط ثالثة قد املنع، لكن :املالكية يف بيع احمللى يرى-ج

 :وهي

 أن تكون حتليته مباحا، كسيف ومصحف. 

  وأن تكون احللية قد مسرت على احمللى بأن يكون يف نزعها فساد أو غرم

 .دراهم

 وأن تكون احللية قدر الثلث فأقل ألنه تبع( . )  

إىل أن املالكية ضبطوا اليسري يف غالب األحوال بالثلث على أقصى  وقد سلفت اإلشارة

وحيسن أن أنقل يف هذا املقام ما ذكره .حده ، وأيضا التبعية عندهم ال تتجاوز هذا احلد

، ملا فيه من توضيح جلواز الشيء "ملوطأا"اإلمام مالك رمحه اهلل يف كتاب املساقاة من 
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وتساحمهم يف هذا -أي عمل أهل املدينة-اليسري من باب التبعية بناء على عمل الناس

 :القدر يف مسألة القالدة وأمثاهلا، ونصه كما يأتي

إذا كان البياض تبعا لألصل، وكان األصل أعظم ذلك أو أكثره، فال :قال مالك"

ون النخل الثلثني أو أكثر، ويكون البياض الثلث أو أقل من بأس مبساقاته، وذلك أن يك

 .ذلك، وذلك أن البياض حينئذ تبع لألصل

وإذا كانت األرض البيضاء فيها خنل وكرم أو ما يشبه ذلك من األصول، فكان 

 .األصل الثلث أو أقل والبياض الثلثني أو أكثر، جاز يف ذلك الكراء، وحرمت فيه املساقاة

أمر الناس أن يساقوا األصل وفيه البياض، وتكرى األرض وفيها الشيء وذلك أن من 

 .اليسري من األصل

أو يباع املصحف أو السيف وفيهما احللية من الورق بالورق، أو القالدة أو اخلامت وفيهما 

 .الفصوص والذهب بالدنانري

يء موصوف ومل تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ومل يأت يف ذلك ش

 .موقوف عليه إذا هو بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حالال

أنه إذا كان الشيء من ذلك : واألمر يف ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم

وذلك أن يكون النصل أو املصحف أو الفصوص .الورق أو الذهب تبعا ملا هو فيه جاز بيعه

  ( .1)"ا الثلث أو أقلقيمته الثلثان أو أكثر واحللية قيمته

ابن تيمية هذا املوضوع ببحث جامع مع استعراض اآلراء وترجيح القول  اإلماموقد أشبع 

، وأورد هنا نصا من "مد عجوة"باجلواز إذا مل تكن هناك حيلة من وراء التعامل يف صورة 

 :كالمه بالقدر الذي يتم به الغرض املقصود يف هذا املوضوع؛ وهو كما يلي

 " كان املقصود بيع الربوي جبنسه متفاضال، وقد أدخل الغري حيلة، كمن يبيع فإذا

فهذا ال ريب يف : ألفي درهم بألف درهم يف منديل، أو قفيزي حنطة بقفيز يف زنبيل

 .كما هو مذهب مالك والشافعي وأمحد. حترميه

ل على وإن كان املقصود هو البيع اجلائز، وما فيه من مقابلة ربوي بربوي آخر هو داخ

وجه التبع، كبيع الغنم بالغنم، ويف كل منهما لنب وصوف، أو بيع غنم ذات لنب بلنب، وبيع 

 .دار مموهة بذهب، وبيع احللية الفضية بذهب، وعليهما ذهب يسري موهت به، وحنو ذلك

الصواب فيه أنه جائز، كما هو املشهور من مذهب أمحد وغريه، كما جاز دخول : فهذا

صالحها يف البيع تبعا، وقد جاء مع ذلك احلديث الذي رواه مسلم مرفوعا، الثمرة قبل بدو 

من باع عبدًا له، وله مال فما له : "ابن عمر مرفوعاعن كما رواه سامل عن أبيه، ورواه نافع 

 ".للبائع إال أن يشرتط املبتاع
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ومنهم من منعه، إما .وأما إن كان كال الصنفني مقصودا، ففيهما النزاع املشهور

لكونه ذريعة إىل الربا، وإما لكون الصفقة املشتملة على عوضني خمتلفني ينقسم الثمن 

 .عليهما بالقيمة، وهو مذهب مالك والشافعي وأمحد يف إحدى روايتيه

إذا كان املفرد :ومنهم من جوزه كمذهب أبي حنيفة وغريه، والرواية األخرى عن أمحد

 .أكثر من الذي معه غريه

. اجلواز يف ذلك ويف سائر هذا الباب، إذا مل يشتمل على الربا احملرم: واألشبه... 

وحديث اخلرز املعلقة بالذهب، .واألصل محل العقود على الصحة، واحلاجة داعية إىل ذلك

  ( .1)"مل يعلم كون الذهب املفرد أكثر من الذي معه غريه

أخذت بقول اجمليزين أنها الفتاوى املعاصرة اليت اعتمدت مبدأ التبعية  يف يظهر بالنظر

، ويستلزم تطبيقها يف جمال التعامل باألسهم أن تكون نسبة الديون "مد عجوة"بقاعدة 

، حبيث جيعل اجلزء  العني أو املنفعة اليت يتضمنها السهم والنقود يف السهم أقل من مثن

نا للعني أو مبقابل تلك الديون والنقود، وحينئذ سيعترب املتبقي مث مثن السهماملساوي من 

ويكاد يكون واضحا أن التبعية يف هذا التخريج انغمرت يف األغلبية، إذ املبدأ عند .املنفعة

 .القائلني بهذا الرأي أن التابع دائما يكون يسريا حبيث يلحق مبتبوعه يف احلكم

 :مسألة بيع العبد ذي املال ( )

تبوع وتابع، فاملتبوع إذا تأملنا حقيقة أصول السهم و عناصره وجدناها مشتملة على م 

هو الذي يتجه إليه قصد العاقدين، ففي الشركة التجارية والصناعية يكون املقصود هو 

العني من السلعة واملصنوع، ويف الشركة اليت تقوم بتقديم خدمات يكون املقصود هو 

الغري املنفعة، وحينئذ فإن النقود املوجودة يف وعائها والديون اليت تستحقها الشركة يف ذمة 

أن يكون التابع أقل دائما بل حيتمل أن يكون  ال يلزمويف هذه احلالة .تأخذ حكم التابع

ويشهد لذلك ما ورد يف بيع العبد ذي املال وهو كما ورد يف .أكثر من املتبوع

  ( .2)"من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إال أن يشرتطه املبتاع:"الصحيحني

ال العبد جممل، ومن ثم ال يستبعد أن يكون ماله نقودا أو وهذا النص فيما يتعلق مب

ديونا يف ذمم اآلخرين، ومل ندر شيئا عن مبلغ أو مقدار ذلك املال هل كان أقل من قيمة 

وهل  العبد أو أزيد، فإذا اشرتطه املبتاع هل جتري عليه أحكام ربا الفضل وبيع الدين؟

من حيث حتديد مقدار التابع أم "مّد عجوة "جيب أن يضبط ما ورد يف مسألة العبد مبسألة 

 ؟ "املطلق جيري على إطالقه ما مل يقم دليل التقييد نصا أو داللة"يقال إنه ال داعي ذلك ألن 
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قد ذهب معظم الفقهاء إىل أنه إذا كان قصد املشرتي العبد ال املال يف هذه الصورة  

 .فشرطه مقبول بناء على النص الصريح

أن املبتاع إذا  :األمر اجملتمع عليه عندنا:"اإلمام مالك أيضا ثم قال وهذا احلديث رواه

اشرتط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو ال يعلم، وإن كان للعبد من 

عمال بإطالق "وذلك  ،( 1)"املال أكثر مما اشرتى به، كان مثنه نقدا أو دينا أو عرضا

  ( .2)" منظور عليه، وكأنه مل جيعل له حصة من الثمناحلديث، ألن ماله تبع فهو غري

وجيوز عند مالك شراء العبد، وإن كان ماله دراهم بدراهم إىل :"وقال ابن عبد الرب

  ( . )"أجل، وكذلك لو كان ماله ذهبا أو دينا

بكر بن العربي أن اجلواز يف هذه املسألة مبين على اعتبار قاعدة  ويرى اإلمام أبو

وهي إحدى القواعد األساسية اليت وضعها يف بداية كتاب البيوع يف -املصاحل

ينبين على :"، إذ يقول إن ما جاء يف مال اململوك-"القبس شرح موطأ مالك بن أنس"شرحه

ل إذا اشرتى عبدا، له ذهب بذهب، وهي املقاصد واملصاحل، ألن الرج:القاعدة العاشرة 

وهي الصفقة إذا مجعت مالي ربا من اجلهتني ومعهما أو مع أحدهما ما -فالقاعدة الثالثة

متنع منه -خيالفه يف القيمة، سواء كان من جنسه أو من غري جنسه، فإن ذلك ال جيوز

إمنا املقصود من جهة الربا، والقاعدة العاشرة يف املصاحل واملقاصد تقتضي جوازه، ألنه 

  ( . )"منه ذاته ال ماله واملال وقع تبعا

اإلمام الشاطيب يف  قررهما  املذكور آنفاويؤيد هذا املعنى الذي نلمسه يف النص 

األمر والنهي إذا تواردا على :"املسألة الثامنة من الفصل الثالث يف األوامر والنواهي، إذ يقول

منهيا عنه عند فرض االنفراد، وكان  متالزمني، فكان أحدهما مأمورا به واآلخر

ما انصرف إىل :ينءأحدهما يف حكم التبع لآلخر وجودا وعدما،فإن املعترب من االقتضا

 ."جهة املتبوع، وأما ما انصرف إىل جهة التابع فملغى وساقط االعتبار شرعا

وأثناء البحث  ثم أقام شواهد على تقرير هذا األصل وناقش ما ميكن أن يثار حوله،

وكذلك مال العبد جيوز اشرتاطه وإن مل جيز شراؤه وحده، :"تعرض ملسألة العبد، فقال

يف حوزه، ال ميلكه السيد إال حبكم االنتزاع، كالثمرة اليت مل ما ألنه ملك العبد و

فاحلاصل أن التبعية لألصل ثابتة على اإلطالق، غري أن مسألة ظهور الثمرة ومال .تطب

جهة البائع وجهة املشرتي، فكان البائع أوىل ألنه املستحق :للتبعيةالعبد تعارض فيها جهتان 

  ( . )"وهذا واضح جدا.انتقلت التبعية:األول، فإن اشرتطه املبتاع
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وروى ذلك نافع عن ابن عمر عن .وإن اشرتطه املبتاع كان له للخرب:"وقال ابن قدامة

، وطاوس، ومالك، عمر ابن اخلطاب رضي اهلل عنه، وقضى به شريح، وبه قال عطاء

 .والشافعي، وإسحاق

هذا منصوص أمحد، وهو قول الشافعي، .إذا كان قصده للعبد ال للمال:قال اخلرقي

أنه ال يقصد بالبيع شراء مال العبد، إمنا يقصد بقاء املال : ومعناه.وأبي ثور ، وعثمان البيت

به، سواء كان  صح اشرتاطه، ودخل يف البيع:لعبده، وإقراره يف يده، فمتى كان كذلك

املال معلوما أو جمهوال، من جنس الثمن أو غريه، عينا كان أو دينا، وسواء كان مثل 

  ( .1).. ".الثمن أو أقل أو أكثر

يف هذه املسألة، " مد عجوة"قاعدة  قد حلظهنا ينبغي أن يشار إىل أن اإلمام الشافعي 

يف شرح النووي لصحيح جاء إذ  .طبق رأيه باملنع يف حالة كون مال العبد دراهمو

مل جيز بيع العبد :فإن كان املال دراهم:قال الشافعي.ويشرتط االحرتاز من الربا:"مسلم

وتلك الدراهم بدراهم، فكذا إن كان دنانري مل جيز بيعها بذهب، وإن كان حنطة مل 

  ( .2)"جيز بيعها حبنطة

عه واحتياطه يف باب وهذا خبالف موقف اإلمام مالك يف هذه املسألة، فإنه مع شدة ور

" مد عجوة"الصرف جعل لقضية العبد اعتبارا خاصا واستثناها من ضوابط الصرف وقاعدة 

 .املمنوعة يف نظره، متسكا بصريح النص وإعماال لقاعدة املقاصد واملصاحل

وليس خباف أن التبعية ال ختضع ملبدأ اعتبار القلة أو الكثرة وفق هذا الرأي، فال حرج 

 .التابع أكثر يف قيمته أو كميته من املتبوع األصل إذا أن يكون

ويف ضوء اخلالف املذكور يف تلك القضايا الثالث، يتسع اجملال ملزيد من النظر 

والبحث يف القضايا املعاصرة اليت تغلب فيها الديون، وفيما يبدو لي أن أية عملية جتارية 

ولذا حيكم مبا هو .اليت تعد مقصودة واستثمارية البد يف النظر يف حمتوياتها الغالبة، وهي

واهلل  . األصل أنها ختضع لضوابط الدين يف التعامل:  الغالب عليها، ففي حال غلبة الديون

 .أعلم

 :البدائل املشروعة لبيع الدين ( )

 نعيف الواقع مل يتسع الوقت للتصدي هلذه النقطة على الرغم من أهميتها، ولكن ال ما

الضوابط احملررة اليت  أن يشار إىل أن أي بديل مقرتح يكون مقبوال إذا مل يتعارض مع

وعلى هذا أرى من املفيد . االصادرة سلف اجملمعية وضعت بشأن التعامل بالديون يف القرارات

أن أسوق هنا أهم البنود منها ، لكي ال نعيد البحث فيها جذعا وال نتعرض لبدائل تنكث 
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بإحكام، إذ مل يصدر قرار جممعي إال بإشباع البحث والنقاش، مع األخذ يف ما مت غزله 

 :فإليكم النصوص املشار إليها. االعتبار ترجيح رأي األغلبية يف مواطن اخلالف

ال جيوز بيع الدين املؤجل من غري املدين بنقد معجل من جنسه أو من غري جنسه "  (1)

مؤجل من جنسه أو غري جنسه ألنه من إلفضائه إىل الربا، كما ال جيوز بيعه بنقد 

وال فرق يف ذلك بني كون الدين ناشئا عن . بيع الكاىلء بالكاىلء املنهي عنه شرعا

  ( .1)"قرض أو بيع آجل

يعد من فسخ الدين بالدين املمنوع شرعا كل ما يفضي إىل زيادة الدين على املدين " (2)

فسخ الدين بالدين عن طريق  ومن ذلك.مقابل الزيادة يف األجل أو يكون ذريعة إليه

معاملة بني الدائن واملدين تنشأ مبوجبها مديونية جديدة على املدين من أجل سداد 

املديونية األوىل كلها أو بعضها، سواء أكان املدين موسرا أم معسرا، وذلك كشراء 

املدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين األول كله 

  ( .2)"أو بعضه

العربة يف وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي باملثل وليس بالقيمة، ألن الديون تقضى " ( )

بأمثاهلا، فال جيوز ربط الديون الثابتة يف الذمة، أيا كان مصدرها، مبستوى 

  ( . )"األسعار

إذا تراكمت األجرة وصارت دينا يطبق عليها احلكم املذكور يف القرار : وعلى هذا

  ( . )السابق

 :أيضا وهذا ما نص عليه بالعبارة اآلتية

 " الدين احلاصل بعملة معينة ال جيوز االتفاق على تسجيله يف ذمة املدين مبا يعادل قيمة

  ( . )"تلك العملة من الذهب أو العملة األخرى املتفق على األداء بها

فيها دينا، فإن هذا  ال جيوز الشرط اجلزائي يف العقود اليت يكون االلتزام األصلي ( )

يف البيع  -مثال-وبناء على هذا ال جيوز الشرط اجلزائي.من الربا الصريح

بالتقسيط بسبب تأخر املدين عن سداد األقساط املتبقية سواء كان بسبب اإلعسار، 

  ( .9)أو املماطلة

 

  

                                                           
 وبدائلها الشرعيةبشأن بيع الدين وسندات القرض ( 11/ ) 101قرار اجملمع   1
 .بشأن بيع الدين( 3/13)8 1قرار اجملمع   2
   -بشأن تغري العملة(  / ) 2 : قرار اجملمع   
 بشأن قضايا العملة( 9/8)  3: قرار اجملمع:انظر   
 -بشأن قضايا العملة( 9/8)  3: قرار اجملمع   
 -.بشأن مشكلة املتأخرات يف املؤسسات املالية اإلسالمية(  3/1)   1قرار اجملمع : انظر  9
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 املبحث الثالث

 :أو التخفيف منه الوسائل اليت حتمي املؤسسات املالية املقرضة من إعسار املدينني

 .التدقيق يف دراسات اجلدوى للمشروعات اليت تقدمها الشركات واملؤسسات املقرتضة (1)

فمن .ليس خباف أن هذا املوضوع له أهمية قصوى يف إطار معاجلة مشكلة الديون 

وقد يبدو هذا .فاألصل أن تقلص املتاجرة عرب املداينات.املعروف أن الوقاية خري من العالج

صعبا غري عملي يف الظروف الراهنة ، لكن ال بد من التفكري فيه من جديد، إذ االقرتاح 

فشو املداينات، إذ االستدانة تعين يف : ترجع األزمات املالية العاملية إىل عوامل، وعلى رأسها 

أول وهلة عدم توافر السيولة لدى املدين، وهذا يستدعي أن ال يقبل على التعاقد باملداينة إال 

 .سة فاحصة للمشروع االستثماري الذي هو بصددهبعد درا

وهذا ما ينسحب على اجلهة الدائنة أيضا، فال يعين جتميع السيولة الوافية الضخمة 

عرب الودائع أو األرصدة األخرى أن تفتح نوافذ باب املتاجرة عن طريق العمليات املبنية على 

منهم، فتنجم مشكالت فيشتد  املداينة، لعامة املستهلكني، حبيث يتعثر السداد لكثري

ويتطلب كل ذلك أن تؤخذ يف االعتبار دراسة جدوى االستثمار .النزاع بني أطراف العقد

 .ومعرفة شخصية اجلهة املدينة

 :احلصول على الضمانات الكافية عند اإلقراض (2)

احلصول على الضمانات الكافية عند اإلقراض أو إنشاء عقد مداينة، أمر ال  إن

 . تشرع عقود التوثيق إال هلذا الغرضحميص عنه، ومل

ومبا أن حقوق العباد مبنية على املشاحة، كان وفاء احلق املالي آكد وأوىل 

ولذا قد ندب اإلشهاد على .االلتزامات املرتتبة يف ذمم املدينني: ومن تلك احلقوق.بالرعاية

 .الديون يف كتاب اهلل الكريم

اعلم أن الدين أعظم املعامالت :"ة املداينةقال الشاه ولي اهلل الدهلوي عقب ذكر آي

مناقشة وأكثرها جدال، وال بد منه للحاجة، فلذلك أكد اهلل تعاىل يف الكتابة 

 ( .1)... "واالستشهاد، وشرع الرهن والكفالة

الدين إمنا يشغل الذمة الشخصية للمدين ويبقى مال املدين حرا  ومما يؤكد التوثيق أن

للدين به، فتكون يده فيه مطلقة يف األصل إال أن يطرأ ما يوجب  بطبيعة احلال، ال عالقة

تعلقا للدين بعني املال فيتقيد عندئذ تصرف املدين مباله فيكون تصرفه موقوفا، كما يف 

فيتوقف تصرف املدين من أمواله مبا يضر حقوق ...حالة الرهن، وحجز املال قضاء للدائن

  ( .2)الدائنني

                                                           
 البيع، أحكام   2/6حجة اهلل البالغة   1
 212املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، مصطفى أمحد الزرقا ص  2
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ويف كثري من احلاالت تندرج العقود التوثيقية يف زمرة العقود العينية التبعية يف نظر  

 . فيثبت لصاحب احلق العيين التبعي حق األولوية واالمتياز. القانون

وحق االمتياز هو حق ممنوح ألنواع معينة من الديون أن تستوفى قبل غريها، إما من 

وال يتحقق هذا احلق إال عند تزاحم عدة .من أموالهمجيع أموال املدين، أو من جزء معني 

حقوق على االستيفاء من مال معني وألحدها حق التقدم، فيكون هلذا الدين املتقدم حق 

 ( .1)األولوية أو حق االمتياز

 .إذ قد نص عليه يف كتاب اهلل تعاىل.و يأتي يف طليعة العقود التوثيقية عقد الرهن  

الرهن مصلحة من مصاحل ": "األصول"عربي حتت عنوانالبن ال" املسالك"جاء يف

التوثيق : اخلالئق، شرعها اهلل تعاىل ملن مل يرض بذمة صاحبه الذي عامله، وفائدته

َوِإن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا   : قال اهلل تعاىل. للخلق، خمافة ما يطرأ عليهم من التعذر

   (2. )َكاِتًبا َفِرَهاٌن مَّْقُبوَضٌة 

وقد اتفق العلماء على أن منافع الرهن للراهن ليس للمرتهن فيها حق، وإمنا له حق 

 (  )"احلبس والتوثق، فأما منافعه فال

وميثل حق الرهن حقا عينيا توثيقيا يثبت ويقرر لشخص دائن على مال معني لشخص 

دين، فهو حق عيين آخر مديون له، ليتمكن الدائن أن يستويف دينه منه عند عدم وفاء امل

  ( . )غري مستقل يف مفهومه ووجوده، بل هو تابع للدين ألنه توثيق الستيفائه

. ومن باب توسيع دائرة الرهن يف توثيق العقود ال بأس بأن يكون املبيع نفسه مرهونا

 :وبهذا صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدولي، ونصه كاآلتي

املبيع بعد البيع، ولكن جيوز للبائع أن يشرتط على ال حيق للبائع االحتفاظ مبلكية "

  ( . )"املشرتي رهن املبيع عنده لضمان حقه يف استيفاء األقساط املؤجلة

  ( .9)وكذا نص على جواز رهن األسهم، ورهن احلصة املشاعة من الشركة-

 ومن املناسب أن.وجبانب الرهن ميكن أن جيري التوثيق بالكفالة أو الضمان وحنوهما

أورد هنا ما جاء يف املعيار الصادر من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

 :ما يأتي" املعيار"حول الضمانات، فمن أبرز نصوص 

 .ألن التوثيق مالئم للعقود املضمونة... اشرتاط الضمانات مشروع يف عقود املعاوضات (1)

                                                           
   املصدر نفسه ص: انظر  1
 ، سورة البقرة 28اآلية   2
 ، كتاب الرهون12 -11 /9-شرح املوطأ-املسالك   
 0 املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، مصطفى أمحد الزرقا ص: انظر   
 .البيع بالتقسيط بشأن( 2/9) 1 : قرار اجملمع   
 .بشأن األسواق املالية( 1/3)  9: قرار اجملمع:انظر  9
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 .بني الكفالة والرهن ال مانع من احلصول على أكثر من ضمان، كاجلمع (2)

تصح كفالة ما ليس معلوما من الديون، كما يصح ضمان ما مل جيب بعد يف الذمة  ( )

 ... .مع جواز الرجوع عنه قبل نشوء املديونية

 .للدائن حق مطالبة املدين أو الكفيل وهو خمري يف مطالبة أيهما شاء ( )

تقديم رهن لضمان جيوز للمؤسسة أن تشرتط على عميلها يف عقد املداينة أو قبله  ( )

 ...املديونية

وجيوز أن يدعه لدى (.الرهن احليازي )األصل أن يكون الرهن مقبوضا لدى الدائن  (9)

وجيوز أن يرهن . وتثبت له مجيع  أحكام الرهن( الرهن التأميين أو الرمسي)املدين 

دى وتعد حيازة مستندات البضائع أو املعدات ل(.الرهن املستعار)املدين مال غريه بإذنه 

 .املخازن أو يف املوانىء قبضا حكميا ملا متثله

مجيع املصروفات الفعلية املتعلقة بالرهونات العينية تكون على الراهن، وإذا قام  (3)

املرتهن بدفعها بإذن الراهن فله حق الرجوع عليه أو االنتفاع باملرهون بقدر 

 .املصروفات

دين يف موعده طلب بيع مقتضى الرهن أن حيق للدائن عند عدم وفاء املدين بال (8)

املرهون الستيفاء مقدار الدين من مثنه، ورد الزائد إىل املدين، وإذا نقص الثمن عن 

 .الدين فللباقي منه حكم الدين العادي

إذا أفلس املدين فإن للدائن املرتهن أولوية على بقية الدائنني لالستيفاء من الرهن،  (6)

 .كف الرهنويكون أسوة للغرماء يف بقية دينه إذا مل ي

للدائن أن يشرتط على املدين تفويضه ببيع الرهن عند حلول أجل الدين لالستيفاء من  (10)

 .مثنه دون الرجوع إىل القضاء

جيوز للراهن أن ينتفع باملرهون بإذن املرتهن، وال جيوز للمرتهن االنتفاع بالرهن مطلقا  (11)

 .ولو بإذن الراهن

ه إذا مل يسدد الثمن خالل مدة معلومة حيق للبائع أن يشرتط على املشرتي باألجل أن (12)

 .بعد حلول األجل فله فسخ العقد دون الرجوع إىل القضاء

بصفتها ( سندات ألمر)ال مانع من احلصول من املدين على شيكات أو سندات إذنية  ( 1)

وسيلة حلمل املدين على أداء األقساط نقدا يف مواعيدها، حبيث تعاد إليه إذا أدى، 

 .ا ختلف عن األداءأو ترسل للتحصيل إذ

جيوز للمؤسسة أن تشرتط على العميل لتوثيق املديونية اليت سيدفعها على أقساط أو  ( 1)

يف موعد الحق أن يكون هلا احلق يف جتميد حسابه االستثماري أو إيقاف حقه يف 

  ( .1)السحب منه مطلقا، أو مبقدار الدين، وهو األوىل

                                                           
 2 -8 ، ص-م2010-هـ1  1-املعايري الشرعية  1
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أخذ الضمانات الكافية اليت  تسعف وهنا من اجلدير بالذكر أنه على الرغم من 

الدائن يف استيفاء دينه من املدين املماطل، إذا اعرتضت عوائق أخرى، كما لو أدى رفع 

القضية إىل احملكمة إىل مشكالت يف ظل احملاكمات القانونية اليوم، وصادف وجود 

ويف حقه رصيد آخر لدى الدائن يف حساب استثماري آخر لذاك املدين ، فال بأس بأن يست

أن يفوز اإلنسان مبال مدين مماطل : الظفر باحلق معنىو.منه بناء على قاعدة الظفر باحلق

وهي يف الواقع متثل قاعدة ملا يرتبط بها من . له، فيأخذ نصيبه املستحق منه، بدون إذنه

وقد صاغ .أحكام متعددة تدور حول استيفاء احلقوق، السيما يف جمال احلقوق املالية

من له حق على غريه مينعه إياه، :"لبغوي موضوع الظفر باحلق يف صورة قاعدة، فقالاإلمام ا

جاز له أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس حقه أو مل يكن : فظفر من ماله بشيء

  ( .1)"منه

وهذه الصيغة قد برز فيها اجتاه الفقهاء الذين أجازوا استيفاء احلق املالي عند الظفر 

 .ين املماطل وإن مل يكن من جنسهمبال صاحبه املد

و قد اختلف الفقهاء يف استيفاء احلق مما ظفر به اإلنسان من مال لغريه حسب اختالف 

 .وال يتسع املقام هنا للتعريج على اخلالف.األحوال واألحكام

  

                                                           
  20/ 8شرح السنة للبغوي  1
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 ملخص البحث

 يأتيعناصره يف صورة ثالثة حماور، على النحو الذي تلخص هذا البحث يف عرض 

 :بيانه

حكم االستدانة، ثم تضمن احملور األول البحث  يتناولجاء يف مستهل البحث متهيد 

عن اإلفالس والتفليس ، إذ قد يتعذر أداء الدين عند حلوله من قبل املدين بسبب إفالسه، 

فرمبا يضطر الدائن إىل مرافعة قضية ضده، فيحجر على املدين بإصدار حكم التفليس 

إىل  البحث أشري يفثم .لكي ميكن استيفاء الدين منه قضائيافيما إذا ثبت املطل منه ، 

تدابري وقائية، إذا أخذت يف احلسبان من طرف الدائن أصبح يف غنى عن مرافعة قضائية، 

بعض  البحث ، وقد استعرضإذ أمكنه يف الغالب استيفاء الدين بدون اللجوء إىل القضاء

ناول أيضا قضية تغريم املدين املوسر األحكام املرتتبة على إشهار إفالس املدين، و ت

 .اليت احتدم فيها اخلالف ،كما هو واضح من االجتهادات املعاصرةاملماطل، 

فاملقصود منه استكمال بعض صور الدين، اليت ال تزال مثار : هذا، وأما احملور الثاني

لى بقية صورة الدين الذي يغلب ع وعلى رأسهاالنزاع وتنتظر صدور قرار جممعي يف شأنها، 

عناصر املعقود عليه يف أنواع من االستثمارات املعاصرة، املتمثلة يف الشركات احلديثة و 

املضاربة اجلماعية، وما يتفرع عنها من وحدات الصناديق االستثمارية وأسهم الشركات 

فقد صدرت قرارات جبواز التعامل فيما إذا كان الدين أو النقد مغلوبا .املساهمة وحنوها

السلع يف مكونات هذا النوع من التعامل، وبقي البحث والنظر فيما إذا كانت  مبقابل

 .قد ارتكز البحث يف احملور الثاني على هذه القضية اجلوهرية والديون والنقود غالبة، 

أهم قرارات اجملمع، الصادرة إيراد ثم تطرق البحث يف نفس احملور الثاني إىل 

 لبيع الدين، ار لدى التصدي للبدائل املشروعةخبصوص الدين ، لكي تؤخذ يف االعتب

ختم البحث يف احملور الثالث بذكر ما يتعلق حبصول  ثم.املقرتحة من قبل الباحثني

عند اإلقراض والتعامل باملداينات يف ضوء كالم العلماء والقرارات اجملمعية وال  الضمانات

 .دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر  .سيما املعايري الشرعية الصادرة يف هذا الشأن

 إعداد

 علي أمحد الندوي

 هـ51/51/5311
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 فهرس املراجع

عادل عبد املوجود : األشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب السبكي، حتقيق (1)

 هـ11 1وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، 

، للدكتور زياد -دراسة مقارنة–إفالس الشركات يف الفقه اإلسالمي والقانون  (2)

 م2011-هـ2  1صبحي ذياب، دار النفائس، األردن، 

، للدكتور عبد الغفار إبراهيم -دراسة مقارنة-اإلفالس يف الشريعة اإلسالمية ( )

 .صاحل

حنبل،  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن ( )

: للمرداوي، عالء الدين أبي احلسن بن سليمان، الطبعة األوىل، تصحيح وحتقيق

  م للمرداوي  16-هـ 3 1حممد حامد الفقي، مصر، مطبعة السنة احملمدية، 

التعويض عن ضرر املماطلة يف الدين بني الفقه واالقتصاد، حملمد أنس الزرقا،  ( )

،  لعزيز، االقتصاد اإلسالمي، موحممد علي القري، جملة جامعة امللك عبد ا

 م1661/هـ11 1

مع فتح الباري البن حجر -اجلامع الصحيح، لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري (9)

 .-العسقالني

ألبي احلسن علي بن حممد بن حبيب  -شرح خمتصر املزني-احلاوي الكبري (3)

، دار الكتب 1علي حممد معوض، وعادل عبد املوجود، ط: املاوردي، حتقيق

  166-هـ 1 1مية، بريوت العل

عثمان مجعة : حجة اهلل البالغة، لشاه ولي اهلل أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي، حتقيق (8)

 م1666-هـ20 1ضمريية، مكتبة الكوثر، الرياض، 

، دار 1حممد حجي، ط. د: الذخرية لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق (6)

 م 166الغرب اإلسالمي، بريوت 

عبد اهلل .، د-رؤية اجتماعية اقتصادية يف ضوء الكتاب والسنة-والبنوكالديون  (10)

 .، مركز النشر العلمي جامعة امللك عبد العزيز، جدة91 -90 بن سيف األزدي، 

 .حاشية ابن عابدين، حممد أمني، بريوت ، دار الفكر= رد احملتار على الدر املختار  (11)

شعيب األرناؤوط وحممد : ، حتقيقشرح السنة ،للحسني بن مسعود بن حممد البغوي  (12)

 .م1680-ه00 1زهري الشاويش، الطبعة األوىل، بريوت، املكتب اإلسالمي، 

سائد . د: جلصاص الرازي، دراسة وحتقيقبي بكر اشرح خمتصر الطحاوي أل ( 1)

 م2010-هـ1  1، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، .بكداش وعدد من الباحثني

شعيب األرناؤوط، مؤسسة : ، حتقيقلطحاويشرح مشكل اآلثار، ألبي جعفر ا ( 1)

 .الرسالة، بريوت
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لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي، مؤسسة قرطبة، . شرح النووي لصحيح مسلم ( 1)

 م1661-هـ12 1القاهرة 

، بن شاس املالكيلعبد اهلل بن جنم ،  يف مذهب عامل املدينة عقد اجلواهر الثمينة (19)

 .م 200-هـ 2 1 اإلسالمي، بريوتمحيد حممد حلمر، دار الغرب : حتقيق

الفروق لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، مطبعة دار إحياء الكتب العربية،  (13)

 هـ   1

املكتبة السليمانية، -"خمطوط"الفوائد اجلسام على قواعد ابن عبد السالم، (18)

 .استنبول

. د: القبس شرح موطأ مالك بن أنس، ألبي بكر حممد بن العربي املعافري، حتقيق (16)

 م1662، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت، 1حممد ولد كريم ط

قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدولي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  (20)

 ..قطر

كشاف القناع عن منت اإلقناع،  ملنصور بن يونس بن صالح الدين البهوتي، مطبعة  (21)

 أنصار السنة احملمدية، القاهرة

 ،1قنع، للربهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح احلنبلي، ط املبدع يف شرح امل (22)

 م1680املكتب اإلسالمي، بريوت، 

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلراني،  ( 2)

الطبعة األوىل، مجع و ترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي واحلنبلي 

 هـ81 1مطابع الرياض، وابنه حممد، الرياض، 

 .دار القلم، دمشق: املدخل إىل نظرية االلتزامات العامة، ملصطفى أمحد الزرقا،، ط ( 2)

م، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 2010-هـ1  1املعايري الشرعية  ( 2)

 اإلسالمية، بالبحرين

القاهرة، األوىل، :املغين البن قدامة، موفق الدين عبد اهلل بن حممد املقدسي، ط (29)

 .هجر للطباعة والنشر

املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  ألبي العباس أمحد بن عمر القرطيب،  (23)

حمي الدين مستو، يوسف علي بديوي وآخران، الطبعة األوىل، دار ابن : حتقيق

 م1669-هـ13 1كثري، بريوت 

بعة األوىل، ، أبي الوليد حممد بن أمحد، الط"اجلد"املقدمات املمهدات البن رشد  (28)

حممد حجي، وسعيد أمحد أعراب، بريوت، دار الغرب اإلسالمي .د: حتقيق

 م1688/هـ08 1

املعافري،  بن العربيبي بكر حممد بن عبد اهلل أل -يف شرح موطأ مالك-املسالك (26)

حممد بن احلسن السليماني، عائشة بنت احلسن السليماني، دار الغرب : حتقيق

 م2003-هـ28 1اإلسالمي، بريوت، 
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ل مشكالتها، ألبي حهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وامن (0 )

 م2003-هـ28 1احلسن علي بن سعيد الرجراجي، بريوت، دار ابن حزم، 

تيسري : شي، بدر الدين حممد بن بهادر بن عبد اهلل، حتقيقكاملنثور يف القواعد للزر (1 )

 م1682-هـ02 1والنشر  فائق أمحد حممود، الكويت، مؤسسة اخلليج للطباعة

 .-وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية، الكويت-املوسوعة الفقهية (2 )

املوافقات يف أصول الشريعة، ألبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب،  (  )

 م1661-هـ11 1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1عبد اهلل دراز، ط .د: حتقيق

انون الوضعي  للدكتور عبد املنعم فرج نظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية والق (  )

 . هـ1660الصده، مطبعة جامعة القاهرة 

. د: ، حتقيقاجلويين عبد اهلل بن يوسف نهاية املطلب يف دراية املذهب، لعبد امللك (  )

 م2003-هـ28 1، دار املنهاج، جدة، الديب حممود عبد العظيم

ود مأمحد حم: قيق، حتالغزالي حممد بن حممد الوسيط يف املذهب، ألبي حامد (9 )

 .م1663-هـ13 1إبراهيم، حممد حممد تامر، القاهرة، دار السالم 
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 العشرونالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 

 أحكام اإلعسار يف الفقه اإلسالمي

 ووسائل محاية املؤسسات املالية

 من إعسار املدينني ةاملقرض 
 

 

 

 

 

 إعداد

 زيد حممد عبد املنعم أبو. د

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 اململكة العربية السعودية –الرياض 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

أصبح ميثل النسبة و، ًاكبري ًالقد انتشر التعامل بالديون يف الوقت احلاضر انتشار

من احلاجات االستهالكية واالستثمارية  ،الغالبة يف جمال املعامالت املالية احلديثة فكثري

 .وب الدينال يتم إشباعها اآلن إال من خالل أسل

مبسألة الدين، فأجاز التعامل به، وحث  قد اهتم اإلسالم منذ أربعة عشر قرنًاو

هذا العمل بني فضل ورغبهم يف ذلك وأصحاب األموال على إقراض أصحاب احلاجة 

على الوفاء بالديون واحلرص املدينني على حسن القضاء  جزاؤه العظيم، كما حضو

كما شرع املماطلة يف أداء الدين،والتأخر حذر من وألصحابها يف مواعيدها احملددة، 

كما . غريها و..... كالبيع اآلجل واإلجارة اإلسالم بعض صور املعامالت القائمة على الدين 

الوسائل اليت وبعض األساليب  األحكام املختلفة للتعامل بالدين وأجاز بني اإلسالمونظم 

   .غريهاو الرهن والكفالةو شهاداإلولكتابة كاتكفل رد الديون ألصحابها 

تزايد التعامل بالديون يف الوقت احلاضر، إال أنه لوحظ من وعلى الرغم من انتشار و

بعض الدراسات امليدانية املتعلقة بها أن نسبة التوقف وخالل الواقع العملي هلذه املعامالت 

لذي ترتب عليه يف تزايد مستمر، األمر ا املماطلة يف أداء الدينوالتأخر أو  عن السداد 

على أيضًا  لكنو، فقط على مستوى املؤسسات املقرضة  العديد من اآلثار السلبية، ليس

على مستوى املعامالت املالية بصفة عامة يف الوقت احلاضر، ومستوى املدينني أنفسهم، بل 

الت املالية عامة ني باملعاميشكلة لحل اهتمام الكثري من املعنامل هذه حتى أصحبت

 .وجه اخلصوصعلى  فيةاملصرو

كثرة التعامل بالدين يف الوقت  إىل الهتمام بهذه املشكلة مؤخرًاال يرجع تزايد او

عدم السداد اليت يتعرض هلا كثري من والتعثر وال إىل زيادة حاالت اإلعسار وفقط، 

املالية زيادة عدد املؤسسات وبسبب انتشار أيضًا  املؤسسات املقرضة فحسب، ولكن

االعتماد على األساليب اإلسالمية، واليت تعتمد يف  كذلك التزايد املستمر يفو ةاإلسالمي

 .جانب أساسي منها على التعامل بأسلوب الدين

من املؤسسات املقرضة أن هذه املشكلة قد دفعت بكثري أيضًا  زاد من هذا االهتمامو

نها وسائل مشروعة لجوء لوسائل خمتلفة للخروج منها بصرف النظر عن كولاإىل   املديننيو

  .من هنا تربز أهمية دراسة وحبث هذا املوضوعوغري مشروعة، أو 

املصريف مبسألة محاية الديون واألموال املقرضة من خطر وقد اهتم الفكر التمويلي و

املماطلة ، أو اإلعسار أو للتعسر  -املقرتضني أو -عدم السداد بسبب تعرض املدينني 

د من الوسائل اليت ميكن للمؤسسات املقرضة االعتماد عليها قدمت يف هذا اإلطار العديو
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ولتدنية اآلثار  ،نني وعدم تعرضها هلا منذ البداية إعسار املديأو لتجنب حاالت التعثر 

 .السلبية واألضرار الناجتة عنها عند وقوعها 

 حاجة للتعرف على هذه الوسائل يف-ويف ظل الواقع الذي سبق عرضه -وحنن اآلن 

لبحث مدى إمكانية االعتماد عليها من الناحية الشرعية ملواجهة  اليب ، متهيدًاواألس

حاالت إعسار وتعثر املدينني يف جمال املعامالت اإلسالمية عامة وجمال املؤسسات املالية 

اإلسالمية خاصة ، وهذا ما يستهدف البحث املساهمة يف حتقيقه ، وذلك من خالل هذه 

 .بعض جوانب هذا املوضوع   اخلطوة املتواضعة لدراسة

من حيث بيان تعريفه  وسوف يتم التعرض بداية ملسألة اإلعسار يف الفقه اإلسالمي ،

وأهم الفروق اليت متيزه عن املعامالت ذات الشبه به ، ثم بيان موقف الشريعة اإلسالمية من 

يز على مسأليت مسألة التعامل بالدين عامة وبعض األحكام املتعلقة بهذا التعامل مع الرتك

مماطلة وإعسار املدين لعالقتهما األساسية بهذا املوضوع وبعد ذلك يتم االنتقال للتعرف على 

 –التقليدية –بعض الوسائل اليت يتم االعتماد عليها يف جمال عمل املؤسسات املالية املقرضة 

نون وتؤدي إىل حلمايتها من حاالت اإلعسار والتعثر اليت ميكن أن يتعرض هلا العمالء املدي

 .عدم قدرتهم على سداد الدين املستحق عليهم 

 :وبناء على ذلك ستتم دراسة هذا املوضوع من خالل املباحث الثالثة التالية 

 .اإلعسار وأحكامه يف الفقه اإلسالمي   :ل واملبحث األ

وسائل محاية املؤسسات املقرضة من إعسار املدينني يف  : الثاني املبحث

 .ل منح القرض قب مرحلة ما

وسائل محاية املؤسسات املقرضة من إعسار املدينني يف  :الثالث  املبحث

 .بعد منح القرض  مرحلة ما
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 لواملبحث األ

 اإلعسار وأحكامه يف الفقه اإلسالمي

يستهدف هذا املبحث التعرف على ماهية وطبيعة اإلعسار يف الفقه اإلسالمي مع بيان 

سواء  ، حديد كيفية التعامل مع هذه احلالة لإلعسارأهم أحكامه الشرعية ،وذلك لت

بالوصول إىل األساليب الوضعية والشرعية لتجنبها ومحاية أموال الدائنني من التعرض 

املالئمة للتعامل أيضًا  بتحديد الوسائل العالجية الوضعية والشرعيةأو إلعسار املدينني ، 

 .تدنية آثارها عند وقوعها ومعها 

ارتباط عضوي ، فسوف يتم  –يف موضوعنا هذا  -مرتبط بالدين وألن اإلعسار 

التعرض ملسألة الدين وأحكامه يف الفقه اإلسالمي ،وبيان رؤية الشريعة اإلسالمية ملوضوع 

لدين وموقفها منه ، وأحكام التعامل مع املدينني عامة  واملدين املعسر واملدين املماطل ا

 .خاصة 

 :م تقسيم املبحث إىل املطالب الثالثة التالية وللتعرف على هذه املسائل سيت

 .تعريف اإلعسار والتمييز بينه وبني املعامالت املشابهة له  :  لاألواملطلب 

 .الدين وأحكامه يف الفقه اإلسالمي   :املطلب الثاني 

 .أحكام التعامل مع املدين املماطل واملدين املعسر   :املطلب الثالث 

 لواملطلب األ

 بني املعامالت املشابهة لهو التمييز بينهوعسار تعريف اإل

 : تعريف اإلعسار: الأو 

قلة ذات أيضًا  منهوالشدة، ويقصد به الضيق ومصدر الفعل أعسر :  اللغة اإلعسار يف

َفِإنَّ   : منه قوله تعاىلو ( )  َسَيْجَعُل اللَُّه َبْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا  : تعاىلويقول سبحانه   ( )اليد

َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة  :  وقوله سبحانه وتعاىل،   ( ) ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا َع اْلُعْسِر ُيْسًرا َم

، ومنه  الشدة يف أي شيءوالضيق  وفاملعنى العام لإلعسار ه.  ( ) َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرة

 .أداء االلتزامات املستحقة  أوعدم القدرة على اإلنفاق واإلعسار املالي أي قلة ذات املال 

" اإلعسار"فقد استخدم الفقهاء لفظ :  اإلعسار يف االصطالح الشرعيأما تعريف 

عبارات اختلفت باختالف ورودها يف أبواب املعامالت املختلفة، كاإلعسار بالنفقة ومبعان 

                                                 
 . 11 ص: انظر لسان العرب البن منظور ، مادة عسر ؛ واملصباح املنري  (  
 . 7: الطالق  (  
 . 6،  1: الشرح  (  
 . 82 : البقرة  (  
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أو ت من ثم فهناك تعريفات لإلعسار ترتبط باجملاالواإلعسار بالدين،واإلعسار باملهر و

قد عرفت املوسوعة الفقهية الكويتية  واملوضوعات اليت استخدم فيها لفظ اإلعسار، 

 . ( ) "ال كسبوأداء ما عليه مبال أو عدم القدرة على النفقة : " اإلعسار بأنه

عدم القدرة على أداء احلقوق  ويتبني من هذا التعريف أن املقصود باإلعسار هو

عدم القدرة على وبسبب عدم توافر املال  -ا كان نوعهاأي-االلتزامات املالية عامة و

الكسب، فاإلعسار يف االصطالح يدور معناه حول العجز املالي للشخص عما لزم يف ذمته 

 . (  )من التزام مالي

عدم توافر : أما اإلعسار بالدين فيمكن استنباط معناه مما سبق حيث يقصد به

هذا يقرتب من تعريف اإلمام الرازي لإلعسار و. األموال اليت متكن املدين من سداد دينه

باعه  وال يكون له ما لوال جيد يف ملكه ما يؤديه بعينه : "الذي ذكر بأنه أي املعسر و

 .  ( )"ألمكنه أداء الدين من مثنه

يراد به عدم قدرة واخلالصة أن اإلعسار يف االصطالح الفقهي يطلق يف املعين العام و

ليه من احلقوق املالية، سواء أكانت من حقوق اهلل كالزكاة املكلف على أداء ما ع

سواء كان عنده مال يفي ببعض احلقوق، و. الدين و، أم من حقوق العباد كالنفقة  النذرو

أال يكون عند املدين :  يطلق لفظ اإلعسار باملعنى ويراد بهو: أم مل يكن عنده مال أصاًل

 . ( )مال يفي بالدين الذي عليه

يعرف كثري من القانونيني اإلعسار بتعريفات تقرتب إىل : عسار يف النظامتعريف اإل

حالة قانونية تنشأ : حد كبري من تعريفه يف االصطالح الفقهي ،فقد عرفه السنهوري بأنه 

عدم :وعرف البارودي اإلعسار بأنه  . (1)من زيادة ديون املدين املستحقة األداء على حقوقه

 .  (6)اء بديونه املستحقة األداءكفاية أموال املدين للوف

العاجز عن أداء ديونه يف أو املتوقف عن األداء : ويعرف املعجم القانوني املعسر بأنه 

ويعرف البعض اإلعسار  .(7)واله ال تكفي ألداء ما يطلب منهمن كانت أمأو مواعيدها ، 

اقرتضه عندما  ذيوضع يكون فيه املدين غري قادر على تسديد املبلغ ال: القانوني بأنه 

 . (8)جيب موعد السداد

                                                 
 . 6  /1: وزارة األوقاف الكويتية . املوسوعة الفقهية  (  
 . 6 ص: م 222 اإلعسار املالي يف الفقه اإلسالمي ، دار كنوز أشبيليا ، الرياض ،  أحكام. فضل الرحيم بن لحمد عثمان  (  
 .   /7: التفسري الكبري للرازي  (  
إفالس الشركات وإعسارها يف الفقه والنظام ، املؤمتر الفقهي الثاني للمؤسساات املالياة اإلساالمية ، شاورى لالساتثمارات      . يوسف الشبيلي  (  

 .م 222 نوفمرب   و   احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ، الكويت ، الشرعية وهيئة 
 . 22  / : الوسيط يف شرع القانون املدني اجلديد . عبد الرزاق السنهوري  ( 1
 . .  7 ص: م 287 القانون التجاري ، الدار اجلامعية ، بريوت ، . علي البارودي  ( 6
 .   7 ص:  2   ة لبنان ، بريوت ، املعجم القانوني ، مكتب ( 7
 . 2ص: إفالس الشركات وإعسارها يف الفقه والنظام ، مرجع سابق  .يوسف الشبيلي  ( 8
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 :التمييز بني اإلعسار واإلفالس : ثانيا

وقالوا أفلس .مصدر أفلس أي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم : اإلفالس لغة 

بقي معه أو فاملعنى هنا أنه أصبح بال مال ،   . ( )جل كأنه صار إىل حال ليس له فلوسالر

 . ال كثري قليل من بعد أن كان صاحب م

كما عرف املفلس  . من أحاطت الديون مباله: وفاملفلس ه: أما يف االصطالح الفقهي 

زائدة  ةمن عليه ديون حال:"الفقهاء بأنه  وعرفه بعض.  بأنه من عليه ديون ال تفي بها أمواله

من عجز عن وضع ما عليه من ديون ، وقد يكون من ال مال له وقد  وفاملفلس ه" . عن ماله 

 .كون عنده مال كثري ولكنه ال يفي بديونه الالزمة ي

أسوأ  ومن ال مال له وعسرت أموره عليه وشقت ، فه وه -فكما سبق -أما املعسر

 .حاال من املفلس 

فاإلعسار واإلفالس جيمعهما عدم القدرة املالية على الوفاء بااللتزامات واحلقوق ، 

 : (  )منهاأيضًا  ن بينهما فروق أساسيةولك

ملفلس له مفهوم وتعريف لحدد لدى الفقهاء ، بينما اإلعسار ليس له تعريف يشمل ا ( )

 .مجيع أبوابه، وخيتلف تعريفه من باب آلخر

اإلعسار يف اللغة يأتي مبعنى الشدة والصعوبة عامة ومنها قلة ذات اليد ، بينما  ( )

 .اإلفالس يف اللغة ال يستعمل إال يف قلة املال وانعدامه

جبها أوفظ اإلعسار لدى الفقهاء يف العجز عن أداء احلقوق املالية اليت يغلب استعمال ل ( )

 اهلل عامة ، بينما اإلفالس يستعمل يف العجز عن أداء الدين من جهة العباد ،

 .غريه أو فاإلفالس مرتبط دائما بالدين أما اإلعسار فقد يكون عن دين 

يف حالة إفالس املدين فإنه يباع أما  إذا ثبت إعسار املدين فإنه ينظر إىل حني ميسرة ، ( )

 .ما ميلك ويقسم مثنه على غرمائه

يف حالة اإلفالس مينع املدين من التصرف يف ماله ويتم احلجر عليه ، وأما اإلعسار  (1)

 . خبالف ذلك  وفه

 :املطلوالتمييز بني اإلعسار : ثالثا

-  :يقسم الفقهاء املدينني من حيث القدرة على السداد إىل ثالثة أقسام

حكمه إذا ثبت إعساره ومن ليس عنده مال يفي بشيء من ديونه ، وهو: املدين املعسر ( )

ال جيوز حبسه و ، (  ) َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرة : ه لقوله تعالي إنظار

 .ال احلجر عليهو

                                                 
 . 178ص: ؛ واملصباح املنري  2 1ص: انظر خمتار الصحاح  (  
نظااام السااعودي ، حبااث تكمياال لدرجااة  دعااوى اإلعسااار يف الفقااه اإلسااالمي وال. للتفصاايل أكثاار انظاار عبااد الاارحيم باان إبااراهيم احمليااذيف   (  

. ؛ وفضال الارحيم بان لحماد عثماان       6 ،  1 ص: املاجستري ، املعهاد العاالي للقضااء ، جامعاة اإلماام لحماد بان ساعود اإلساالمية ، الريااض           
 .  . 6  /1: ؛ واملوسوعة الفقهية الكويتية  1 -  ص : أحكام اإلعسار يف الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق 

 . 82 : رة البق (  
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ن تزيد لكو، أي لديه أموال  من ال تكفي أمواله لسداد دينه وهو: املدين املفلس ( )

حكمه حسب الراجح من رأي الفقهاء أن حيجر عليه ومينع من و. ديونه على أمواله 

 .  هيتقسم هذه األموال على دائنو،  التصرف يف أمواله

ولكن ميتنع  ، املدين الذي لديه أموال تزيد عن ديونه اليت عليه وهو :  املدين املماطل ( )

مطل الغين ":   النيب لوقحكمه و ، داد ما استحق عليه حاال من الديوناااعن س

تعزيزه وجيوز حبسه و،  (  )" عقوبتهولي الواجد ظلم حيل عرضه  " قوله و،  (  )" ظلم

من ثم و.قضى دينهوإذا أصر على عدم القضاء، باع ولي األمر ماله و حتى يقضي دينه،

 .فاملدين املماطل ما امتنع عن سداد دينه مع توافر القدرة على السداد 

املدين املماطل يشرتكان يف أن كليهما مل يوف بدينه، وا كان املدين املعسر إذو

- : (  )إال أن بينهما فروق أهمها

، أم عينًا املدين املعسر ال يكون له مال زائد عن حوائجه األصلية مبا يفي بدينه نقدًا ( )

كفي بينما املدين املماطل يكون له هذا املال الزائد عن حاجاته األصلية والذي ي

 .لكنه ميتنع عن الوفاءولسداد دينه 

ميهل حتى يتمكن من ذلك، واملدين املعسر ال يستحق العقوبة إذا تأخر يف السداد،  ( )

أما املدين املماطل فيستحق العقوبة بأي شكل من أشكال العقوبة التعزيرية اليت 

 .يراها ولي األمر 

أداء دينه ملستحقيه، وعنه  له رغمًايف املدين املماطل جيوز لولي األمر أن يقوم ببيع أموا ( )

 . بينما ال حيدث ذلك يف حالة املدين املعسر حيث ال مال له

   :التمييز بني اإلعسار وعدم املالءة املالية : رابعا 

: ويف االصطالح الفقهي، ( )كثري املال:  ليءاملالءة يف اللغة مصدر لفعل ملئ والرجل امل

 . ( 1)يسارهي الغنى وال: املالءة املالية 

واإلعسار عند الفقهاء ضد املالءة ، فعادة ما يستخدم املدين املعسر يف مواجهة املدين 

 .يء املل

واملالءة املالية اصطالح مصريف يقرتب يف معناه إىل حد كبري من املعنى اللغوي 

يف حيث يتطلب العرف املصريف واالئتماني توافر املالءة املالية . والفقهي لكلمة املالءة 

العميل املقرتض ،وذلك بأن يكون على درجة من الغنى واليسار املالي اليت متكنه من 

تقديم الضمانات املطلوبة للحصول على القرض ، واليت من خالهلا يضمن البنك اسرتداد 

                                                 
 .متفق عليه من حديث أبي هريرة   (  
 .أخرجه أمحد وأبو داود  (  
 .   ،    ص: دعوى اإلعسار يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي ، مرجع سابق . انظر عبد الرحيم بن إبراهيم احمليذيف  (  
 . 22 / : انظر خمتار الصحاح  (  
 .  7/6: املغين البن قدامة  ( 1
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ويف حالة عدم توافر املالءة املالية يف . قيمة القرض عند عجز هذا العميل عن السداد 

 .  يستطيع احلصول على القرض املطلوب الشخص طالب القرض ال

إال أن هناك  وإذا كان اإلعسار وعدم املالءة يشرتكان يف عدم توافر القدرة املالية ،

- : اختالفات أساسية بينهما، منها 

من حيث املعنى واملضمون املعسر مير حبالة من الشدة والضيق وقلة ذات اليد وعدم  ( )

 . يء يف غالبية األحيانتحقق يف حالة الشخص غري امللالقدرة على اإلنفاق ، وهذا غري م

املعسر ال ميتلك ما يزيد على حاجاته األصلية ، بينما عدم املالءة تعين عدم توافر  ( )

القدر الكايف من األموال لدى هذا الشخص واليت تضعه يف مصاف األغنياء 

يسمح له كثري من األموال ولكن ال أو واملوسرين ، فقد يكون لديه قدر قليل 

 " .مرتبة املالءة املالية "بالوصول إىل هذه املرتبة من الغنى واليسار 

الشخص عديم املالءة املالية املدين قد تكون لديه القدرة على سداد دينه ، بينما  ( )

 .املعسر املدين ال تتوافر لديه هذه القدرة 

 :التمييز بني اإلعسار والتعثر املالي : خامسا

عجز  وهأو ي عدم قدرة املشروع على الوفاء بالتزاماته جتاه الغري ، يقصد بالتعثر املال

 .املدين عن سداد ديونه 

 :  (  )وعادة ما يقسم التعثر املالي إىل نوعني

على الوفاء بالتزاماته  -الفرد أو -ويعين عدم قدرة املشروع  : التعثر املالي الفين  ( )

كانت األصول  وقد حتدث حتى لقصرية األجل ، وهي حالة عدم كفاية السيولة ، و

 .تزيد عن قيمة اخلصوم 

وهي تعين عدم قدرة املشروع على الوفاء بكافة التزاماته ، : التعثر املالي القانوني  ( )

 .وهذا حيدث حينما تكون قيمة األصول اخلاصة باملشروع أقل من التزاماته 

 :ومن ذلك يتبني أن 

ته عن اإلعسار ، فالتعثر هنا يكون حالة التعثر املالي الفين خيتلف يف معناه وحقيق - 

من عدم توافر السيولة الكافية لسداد الديون وااللتزامات بينما تكون هناك أموال 

وأصول مملوكة تكفي للسداد ، وهي ختتلف عن حالة اإلعسار حيث ال ميتلك 

 .العينية ما يكفي لسداد دينه أو املعسر من األموال النقدية 

                                                 
 .  6 ص: م 222 التعثر املصريف اإلسالمي ، املكتبة العصرية ، املنصورة ، مصر ، . مد لحمود مكاوي لح (  
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الذي يقرتب يف معناه ومضمونه من حالة اإلعسار ، ويتفق مع  وي فهأما التعثر القانون - 

مملوكة  -عينيةأو نقدية  –حالة اإلفالس خاصة ، حيث تكون هناك أموال 

 . للشخص ولكنها ال تكفي لسداد كامل الديون املستحقة عند بيعها وتسييلها 

 املطلب الثاني

 الدين وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية 

 :ن تعريف الدي

حاضر  من الفعل دين ودان ، وكل شيء غري ووه واحد الديون ،: الدين يف اللغة 

ديون كثر عليه الدين ، ومديان ورجل م ،  (  )، ودنت الرجل أعطيته الدين على أجلدين

 . (  )عادته أن يأخذ الدين ، والديان صفة هلل تعاىل ، واملدين العبد:  أي

،  (  )عن شيء آخر ملال واجب يف الذمة يكون بداًل اسم :والدين يف اصطالح الفقهاء 

هلل أم  كل ما يثبت يف ذمة املرء ويطالب بالوفاء به ، سواء كان حقًا: وبصفة عامة الدين 

 .  (  ) غري مالأو مااًل  للعباد ، وسواء كان حقًا

يف الذمة  ويقصد بها ما يثبت من األموال" الديون املالية "املقصود هنا  ول هوواملعنى األ

 .بسبب من األسباب املوجبة لذلك 

 :مشروعية التعامل بالدين 

َيا َأيَُّها  : الدين مشروع واستدل الفقهاء على مشروعيته من القرآن باآلية الكرمية    

الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّى َفاْكُتُبوُه 
ية حبديث ومن السنة النبو،  ( 1)

من  من يهودي إىل أجل ورهنه درعًا اشرتى طعامًا أن النيب -رضي اهلل عنها –عائشة 

 . ( 6)حديد

جائز ( الدين أو أي باألجل  )أن الشراء بالنسيئة : ونقل ابن حجر العسقالني  

املوسرين على إقراض أصحاب احلاجة وبني فضله فقال  وقد حث الرسول  ، (7)باإلمجاع

  : "كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة ، فرج اهلل  من

  . ( 8)"عنه كربة من كربات يوم القيامة 

                                                 
 .، حرف النون ، فصل الدال   66 /  : لسان العرب البن منظور  (  
 .دين : خمتار الصحاح ، مادة  (  
 .    /1: فتح القدير للكمال ابن اهلمام  (  
 .  1ص: التصرف يف الديون وتطبيقاتها املعاصرة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي . راهيم انظر خالد لحمد حسني إب (  
 .  8 : البقرة  ( 1
 . 6 6/ : متفق عليه واللفظ للبخاري  ( 6
 . 1  / : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، البن حجر العسقالني  ( 7
 .   8/ : صحيح البخاري  ( 8
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كم خياركم أحاسن" :   ن القضاء فقالااساملدين حُب ول ااصى الرسأوكما 

يريد  من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه ، ومن أخذها " : وقال ،  (  )"قضاء 

 . (  )"إتالفها أتلفه اهلل 

 :أنواع الديون 

 : الدين احلال والدين املؤجل  (1)

ما حل وقت  ول هوواأل . يقسم حسب الدين وقت سداده إىل دين حال ، ودين مؤجل

وحيمل املدين على الوفاء به عن طريق احلاكم والقضاء  إذا  ، أداؤه وجيوز املطالبة به فورًا

اء وامتنع عن ذلك حيث تنطبق عليه أحكام املدين املماطل ، وإذا امتلك القدرة على األد

 .إلعساره  اإلنظارفقد املدين القدرة على األداء فحكمه 

الدين الذي مل حين وقت أداؤه ، وال تصح املطالبة به إال عند  وفه: أما الدين املؤجل 

ال إذا كان يف ذلك أدى قبله يصح ويسقط عن ذمة املدين ، إ وحلول أجل السداد ، ولكن ل

 .الدائن على  ضرر

وال يدخل يف باب اإلعسار ، وال اإلفالس عند كثري من الفقهاء ، الدين املؤجل ،    

ولكن حيل الدين . كان املدين غري قادر على الوفاء اآلن وقبل حلول أجل الدين  وحتى ل

 . املؤجل مبوت املدين ، وبإفالسه عند بعض الفقهاء 

 :ديون للعبادو ديون هلل تعاىل (2)

ليس هلا مطالب من جهة العباد كالنذر وحق اهلل الذي يثبت يف الذمة ،  ول هواألو

، فاإلمام له  لكن ليس حقا لنفسه كالزكاةوهلا مطالب من جهة العباد أو  الكفارات ،و

إمنا ألنه مكلف عن اجملتمع يف املطالبة حبق و، ألنها حقا له، حق املطالبة بها ليس 

 . (  ) الفقراء

أما ديون العباد فهي الديون اليت يكون هلا مطالب من جهة العباد على أنه حق له يف   

هذا و .حنوه والديات و التعويض عن املتلف ،وبدل القرض ، ومثن البيع : ذمة املدين، مثل

 .لحل الدراسة يف موضوعنا هنا والنوع ه

 : منها ثري من األحكام ،يف ك سبحانه وتعاىلختتلف ديون العباد عن ديون اهلل و

بيع وإجباره على أدائها باحلبس وديون العباد ختول لصاحبها مطالبة املدين بها ،  ( أ )

فال جيوز ألحد من العباد املطالبة بها  تعاىل ،خبالف الديون اليت هلل . غريها وأمواله 

 .غريه عدا الزكاةوبيع األمالك وال إجبار املدين على أدائها باحلبس و

                                                 
 . 1 /1: صحيح مسلم  (  
 .  8 / : صحيح البخاري  (  
التصاارف يف الااديون وتطبيقاتهااا املعاصاارة يف الفقااه اإلسااالمي والقااانون الوضااعي ، دار اجلامعااات اجلدياادة ،   . خالااد لحمااد حسااني إبااراهيم  (  

 .  6ص: م 226 اإلسكندرية ، 
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العباد عند موت املدين ال جيوز نقل الرتكة إىل الورثة بعد موته إال بعد الوفاء  يف ديون ( ب )

أما ديون اهلل فال متنع انتقال الرتكة إىل الورثة بعد موت . بالديون املستحقة عليه منها 

، صى بهاأوال جيب على الوارث إخراجها من الرتكة إال إذا كان املورث قد واملدين ، 

تسقط مبوت من وجبت عليه ، إال أنهم يرون أنه  تعاىلأن ديون اهلل إن كان من يرون و

 . (  )مؤاخذ على ذلكوأمت 

حنوه من قبل املدين والكفالة والرهن واإلشهاد وديون العباد جيوز توثيقها بالكتابة  ( ج )

هي التزام تعبدي من العبد جتاه خالقه، يعد  عز وجلجتاه الدائن ، بينما ديون اهلل 

العبد لحاسب عنها أمام اهلل و،  الضمانة األساسية ألدائها والديين ه توافر الوازع

 .تعاىل  وسبحانه 

 :مصادر وأسباب الديون 

حتدث الفقهاء عن األسباب اليت تؤدي إىل وجود الدين وثبوته يف حق املدين واملصادر 

 : (  )اليت ينشأ عنها هذا الدين ، فذكروا منها

 :  العقود (1)

 إرادتني متوافقتني على فعل مشروع من خالل اإلجياب الصادر من اتفاق بني ووالعقد ه

 . أحد املتعاقدين وقبول اآلخر له 

وتعد العقود من املصادر واألسباب الرئيسية املؤدية لنشأة ووجود الديون يف الفقه 

 .، والكفالة  البيع ، والقرض، والسلم ، واإلجارة  :اإلسالمي ومنها 

يف دينًا  ملشرتي بدفع الثمن للبائع يف وقت لحدد ومن ثم يصبحففي عقد البيع يلتزم ا

ويف عقد القرض يلتزم املقرتض بسداد قيمة القرض يف وقت الحق ومن ثم . ذمة املشرتي 

 .يف ذمته واجبة األداء عن حلول األجل احملدد بالعقد دينًا  تصبح هذه القيمة

دين يف ذمته أيضًا  املؤجر، فهيويف عقد اإلجارة يلتزم املستأجر بدفع األجرة إىل 

ويالحظ أن لكل عقد من هذه العقود ضوابطه وأحكامه الشرعية اليت حتكم عالقة .

 .الدين بني الطرفني وما يرتتب عليها من نتائج وآثار 

 : التصرف االنفرادي  (2)

قبول على  تصرف قولي صادر من شخص ، يتم بإرادته املنفردة فقط ، وال يتوقف ووه

 .ومن أمثلة هذه التصرفات اهلبة والوصية والنذر خر ، الطرف اآل

فالشخص هنا تعهد وألزم نفسه بإرادة مستقلة بدفع قيمة مالية آلخر، وثم أصبحت 

إىل  مؤديًا ومصدرًا أيضًا سببًا ولذلك فالتصرف االنفرادي يعد.يف ذمته دينًا  هذه القيمة

 .نشأة الديون يف الفقه اإلسالمي 

                                                 
 . 61ص: انظر املرجع السابق  (  
 .وما بعدها  81ص: انظر نفس املرجع السابق  (  
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 : ة التكاليف الشرعي (3)

اإلنسان املسلم جتاه  على جبت كثري من النصوص الشرعية التزامات ماليةأوفقد 

. الد واألقارب كاألب واألم ولنشأة الديون مثل نفقة الزوجة ونفقة األ سببًامما يعد  الغري ،

 .فإذا ما حتقق هذا السبب بشروطه الشرعية وجب الدين يف ذمة من ألزمه الشارع بذلك 

 : شروع العمل غري امل (4)

القتل ما : لنشأة الديون مثل  سببًافهناك بعض األعمال غري املشروعة اليت تكون 

وكذلك إتالف شخص مال الغري ،  .لياء الدم ويرتتب عليه من دية فهي دين يف ذمة القاتل أل

 . وقيمته إن كان قيميًا فإنه يثبت يف ذمته مثل هذا املال إن كان مثليًا

خالف الشروط يضمن مال أو قصر أو ة إذا تعدى املضارب وأيضا يف حالة املضارب

 .  يف ذمته دينًا  املضاربة ويصبح

 :كتابة الدين واإلشهاد عليها 

فرضت الشريعة اإلسالمية كتابة الدين املؤجل ، واستدل الفقهاء على ذلك بقوله 

ْيٍن ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّى َفاْكُتُبوُه َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَداَينُتم ِبَد : سبحانه وتعاىل 
(  )  ،

َواَل َتْسَأُمْوْا َأن َتْكُتُبْوُه   :ويقول سبحانه وتعاىل . كبريًاأو  سواء كان هذا الدين صغريًا

َصِغرًيا َأو َكِبرًيا ِإَلى َأَجِلِه 
(  ) . 

، وذلك لقوله  ذلكعلى  واستثنت الشريعة اإلسالمية كتابة الدين يف حالة عدم القدرة

َِإن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َكاِتًبا َفِرَهاٌن مَّْقُبوَضٌة َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكم َبْعًضا  و :تعاىل 

 . ( )ٌ َفْلُيَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتُه َوْلَيتَِّق الّلَه َربَُّه 

  :ه تعاىل ااااقول- ة يف القرآن الكريماااول آيااااوهي أط-ة الدين ااااايف آيأيضًا  وجاء

َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من رَِّجاِلُكْم َفِإن لَّْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّن َتْرَضْوَن ِمَن 

 .(  )  الشَُّهَداء َأن َتِضلَّ ْإْحَداُهَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُهَما اأُلْخَرى

العلماء إىل أن كتابة الدين واإلشهاد عليه واجب لألمر بهما يف اآلية  وذهب بعض   

 وذلك لضمان ومحاية وتوثيق احلقوق .( 1)الكرمية ،ألن األصل يف األمر أن يكون للوجوب

بينما ذهب آخرون إىل أن كتابة الدين واإلشهاد عليه مندوب وأن األمر . وضبط املعامالت 

َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكم َبْعًضا َفْلُيَؤدِّ الَِّذي  على ذلك بقوله تعاىل  يف اآلية لإلرشاد ، واستدلوا

فدل ذلك على إباحة ترك الكتابة واإلشهاد عند اطمئنان الدائن ،  (6)ٌ اْؤُتِمَن َأَماَنَتُه 

 .( 7)ووثوقه باملدين

                                                 
 .  8 : البقرة  (  
 .  8 : البقرة  (  
 .  8 : البقرة  (  
 .  8 : البقرة  (  
 . 8/82: ؛ احمللى البن حزم   7 /1: ؛ ونيل األوطار للشوكاني   6 / : انظر املغين البن قدامة  ( 1
 .  8 : البقرة  ( 6
 .  7 /1: بدائع الصنائع للكاساني  ( 7
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 املطلب الثالث

 أحكام التعامل مع املدين املماطل واملدين املعسر

 عامل مع املدين املماطلالت : اًلأو

 :مفهوم املطل يف أداء الدين 

  . ( )إطالتهويدل على مد الشيء : املطل يف اللغة

طلب واملطل يف اصطالح الفقهاء منع أداء ما استحق أداؤه، مع التمكن من ذلك و

  . ( )"فاملطل تأخري ما استحق أداؤه بغري عذر. صاحب احلق حقه 

 : "الظلم كما يقول القرطيبو،  ( )"مطل الغين ظلم : " حكم املطل أنه ظلم لقوله و

املعنى و: "يقول ابن حجرو. " املماطل وضع املنع موضع القضاء وضع الشيء يف غري لحله، و "

 . ( )"أطلق ذلك للمبالغة يف التنفري من املطلوأنه من الظلم 

أي إباحة  "حيل عرضه"املقصود و،  (1)"عقوبتهولي الواجد حيل عرضه  ":  يقول و

أن يذكر بني الناس باملطل ، أما العقوبة فهي تعزيرية أو أن يغلظ له القول ، ومالمته 

 .يقدرها ولي األمر

 :من تتوافر فيه األمور التالية ولذلك فإن املدين املماطل هو

للمال الذي ميكنه من سداد  القدرة تعين أن يكون مالكًاو: القدرة على أداء دينه ( أ )

التصرف فيه، فإن كان غري مالك هلذا القدر من وعلى الوصول إليه  قادرًاوالدين 

ميهل حتى يتمكن من األداء و،  ال يستطيع الوصول إليه فإنه ال يعد مماطاًلأو املال 

تأخري ما استحق أداؤه بغري  وفاملطل املنهي عنه ه. يزول العذر الذي منعه من الوفاء و

 ولوئن  عذرا هنا ، فالدين واجب السداد حتى ال غين الداوال يعد فقر املدين وعذر، 

 . الدائن غنيًاأو  كان املدين فقريًا

فاملطل يكون على ما استحق أداؤه من الدين، أما الدين الذي مل : حلول أجل الدين ( ب )

من ثم فتأخره يف سداده ال يعد وليس بواجب السداد على املدين،  وحيل أجله فه

 .ليس املؤجلواء الدين احلال مماطلة، فاملماطلة تتعلق بعدم قض

 : إجبار املدين املماطل على أداء دينه

أن املماطلة مع القدرة على األداء ة عند بيان حكم املدين املماطل ومل تقف الشريع 

إذا أبى جاز حبسه واملدين بالوفاء  جبت على احلاكم أن يأمرأو ، بل  نوع من الظلم

                                                 
 . 722/ : انظر املصباح املنري  (  
 . 61 / : فتح الباري  (  
 .متفق عليه من حديث أبي هريرة   (  
 . 61 / : فتح الباري البن حجر العسقالني  (  
 . 22 / : املغين البن قدامة  ( 1
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إذا كان له مال  احلاكم بقضاء دينه من ماله جربًا إذا أصر على عدم الوفاء قامو، يرهزتعو

إجباره على بيع ماله للوفاء بدينه إذا مل يكن له مال من أو من جنس احلق الذي عليه، 

 .جنس الدين 

. يؤدي دينه  ىقد ذهب كثري من الفقهاء إىل أن املدين املماطل يعاقب باحلبس حتو

قضاتهم يرون احلبس يف واء األمصار أكثر من حنفظ عنه من علم: " قال ابن املنذر

أن تقدير ذلك يعود  اأولكنهم روقد اختلف الفقهاء يف حتديد مدة احلبس و.  ( )"الدين

مدة احلبس واحلال يف العقوبات التعزيرية حبسب ما يرى من حال املدين  وللقاضي كما ه

 .اليت تكفي لدفعه إىل الوفاء بالدين

الوفاء بدينه جاز للحاكم قضاء هذا الدين من ماله إذا مل يفلح حبه  يف محله على و

كما أجاز الفقهاء للحاكم أن جيرب املدين املماطل على بيع ما لديه من . عنه للدائن  جربًا

أو ا بأن هذا البيع جيب أال يرتتب عليه ضرر أوغري أنهم ر.أمواله لقضاء دينه ،كما سلف

 .ن املثلظلم للمدين ، كأن تباع هذه األموال بأقل من مث

 :جواز التعويض عنهوضرر املماطلة 

لكن وأجاز الفقهاء للحاكم توقيع العقوبة على املدين املماطل حلمله على أداء دينه، 

إذا ترتب على هذه املماطلة إحلاق الضرر بالدائن فهل جيوز إلزام املدين بتعويضه عن هذا 

جيوز اشرتاط هذا التعويض  هلوكيف يتم تقديره؟ وما هي طبيعة هذا التعويض والضرر؟ 

 يف عقد الدين؟

لقد شغلت هذه املسألة اهتمام الفقهاء املعاصرون بسبب تعرض املؤسسات املالية 

التمويل املمنوح  ما يرتتب على ذلك من ارتفاع يف تكلفةواإلسالمية ملماطلة بعض العمالء 

 .تعرض هذه املؤسسات خلسائر مالية كبرية بسبب هذه املماطلةو

يف وتستطيع املؤسسات املالية اإلسالمية أن تفرض غرامات تأخري بصورة مباشرة ال و

رمبا هذا ما و. املؤسسات التقليديةوكل األحوال على حاالت املماطلة كما تفعل البنوك 

 .شجع بعض العمالء على التمادي يف املماطلة يف أداء حقوق هذه املؤسسات

واز حصول الدائن على تعويض عن الضرر قد ذهب الكثري من هؤالء الفقهاء إىل جو

أن يتم اشرتاط ذلك يف والذي حلقه بسبب مماطلة املدين إذا كانت هذه املماطلة بال عذر ، 

ى الفقهية عن هيئات الرقابة الشرعية اوكما صدرت العديد من الفت.  ( )العقد بداية

 .باملؤسسات املالية اإلسالمية تفيد جواز ذلك أيضا

                                                 
 .    / : ؛ وحاشية ابن عابدين  88 /1: انظر املبسوط للسرخسي  (  
ل شارعًا احلكام علاى املادين املماطال باالتعويض ، جملاة أحبااث االقتصااد اإلساالمي ،           هل يقب. الشيخ مصطفى الزرقاء : ومن هؤالء الفقهاء  (  

مطل الغين ظلم حيل عرضه وعقوبته ، جملة اجملماع الفقاه   . ؛ والشيخ عبد اهلل بن املنيع   2 ص: م 281 ،   جامعة امللك عبد العزيز ، العدد
 . 26ص: ها 28  ،   1اإلسالمي ، السنة الثانية ، عدد 
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فقد حظيت هذه املسألة ، أدلتها و الفتاوىتلك ود مناقشة هذه اآلراء لسنا هنا بصدو

لكن ما جيب التأكيد عليه و ،الرد منذ فرتة طويلة ومازالت واألخذ وبكثري من البحث 

ميكن أن تكون أداه وقائية زاجرة -التعويض عن ضرر املماطلة -هنا أن هذه الوسيلة  

حلماية وهة مشكلة مماطلة بعض املدينني ، وأيضا عالجية نافعة يف نفس الوقت ملواج

أيضا لضمان ضبط و،  توفري الظروف املالئمة لنجاحهاواملؤسسات املالية اإلسالمية 

املعامالت املالية يف ظل ظروف حالية يسودها عدم االلتزام بالتعهدات من قبل العديد من 

 . املتعاملني

لة حتى تكون قادرة على حتقيق لكن ينبغي مراعاة ما يلي عند استخدام هذه الوسيو

- :األهداف املطلوبة من استخدامها

املدين الشروط  على عدم تطبيق هذا التعويض إال يف احلاالت اليت ينطبق فيها ( )

 .الشرعية للمماطلة

أن يتم حتديد مقدار التعويض الذي حتصل عليه املؤسسة املالية يف حدود الضرر  ( )

اقرتاحات لتحديد  ةقد قدمت عدو. املماطلة الفعلي الذي حلق بالدائن نتيجة هلذه 

 .الدائنأو مقدار الضرر الذي حلق بهذه املؤسسة وكيفية تقدير قيمة 

جيب أال يكون هذه التعويض وسيلة عالجية فقط ملسألة املماطلة فيما يتعلق بالضرر  ( )

وسيلة وقائية زاجرة ملنع هؤالء من أيضًا  وإمنا جيب أن يكون الذي حلق بالدائن ،

فقد تكون اخلسارة اليت حلقت بالدائن خالل هذه الفرتة نتيجة  وك هذا الطريق ،لس

من ثم تكون قيمة هذا التعويض منخفضة أيضا، مما يشجع وللمماطلة متدنية جدًا، 

 .التمادي فيها وهؤالء على اللجوء للمماطلة 

 ةعاملذلك فمن املمكن أن تكون هناك غرامة أخرى توجه لإلنفاق يف املصاحل الو

 . لتحقيق هدف الزجر 

 التعامل مع املدين املعسر : ثانيًا

 : إىل ميسرة املعسر  املدين إنظار

َوِإن َكاَن  : ه إىل ميسرة لقوله تعاىل إنظار وإذا ثبت إعسار املدين بشروطه فحكمه ه   

املدين  إنظارلعلماء أن يرى بعض او،  التأخري وه اإلنظارو.  ( ) ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرة

إن كان من غرمائكم و: "يف حق الدائن يقول الطربي يف تفسري اآلية  املعسر يكون واجبًا

 .  ( )" عسرة فعليكم أن تنظروه حتى يوسر وذ

                                                 
 . 82 : البقرة  (  
 .    / : تفسري الطربي  (  
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يقول لحمد و. .( )" يأمر تعاىل بالصرب على املعسر الذي ال جيد وفاء: "يقول ابن كثريو

 .  ( )" املعسر مطلقًا إنظارد استدل بعضهم باآلية على وجوب قو: "رشيد رضا يف تفسري املنار

يف الصحيحني و.  ( )"وضع عنه أظله اهلل يف ظلهو معسرًامن أنظر  " يقول الرسول و

ز عنه اوفتج معسرًاإذا أتيت   :كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: "قال عن النيب 

 إنظارهذه األحاديث تبني فضل و .  ( )"ز عنه اوفتج فلقي اهلل : " ز عنا ، قالاولعل اهلل يتج

 .املدين املعسر إىل ميسرة

املدين املعسر حتى يتمكن من  إنظارجب على الدائن أومما سبق يتبني أن اإلسالم و

 .انتظام معامالته مع العبادويعود ثانية ملمارسة دوره الطبيعي واخلروج من هذه احلالة ، 

 :املدين املعسر إسقاط دين

ذلك لقوله سبحانه و،  كل دين املدين املعسرأو بعض الفقهاء إسقاط بعض  أجاز

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم ــــَْرٍة َوَأن َتَصدَُّقوْا َخيـــــَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَســـــَوِإن َكاَن ُذو ُعْس : تعاىل و

  َتْعَلُموَن
 (1) ، (6)لوهخري فافع ر باإلبراءأي تصدقوا على املعس  .  

وضع الدين عنه تصدقكم على املعسر و: "ذه اآلية لحمد رشيد رضا يف تفسري ه

 .  (7)"ندب إىل الصدقة وه ،فهإنظارإبرائه منه ، خري لكم من و

تبني فضل وقد سبق ذكر بعض األحاديث اليت حتض على إسقاط دين املدين املعسر و

وضع عنه أو  معسرًامن أنظر : " فيقول تعاىل وسبحانه جزاء فاعله عند اهلل وهذا العمل 

 .كلهأو وضع عنه أي أسقط بعض دينه و" أظله اهلل يف ظله

يداين الناس فإذا رأى  كان تاجرًا: "يقول مسعت رسول اهلل : قال ةهرير وأب ىورو

ز عن اووالتج" .  ز اهلل عنهاوز عنا ، فتجاوزوا عنه لعل اهلل يتجاوجت: قال لفتيانه معسرًا

 .  (8)أي عفا عنه: ز اهلل عنه اوقبول ما فيه نقص يسري ، وجت: ن املدي

 :حق املدين املعسر يف فريضة الزكاة 

أجاز بعض الفقهاء دفع الزكاة للمدين املعسر ، وذلك من سهم الغارمني لقوله 

ْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَل : سبحانه وتعاىل 

  . (2) َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َوِفي َسِبيِل الّلِه َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة مَِّن الّلِه َوالّلُه َعِليٌم َحِكيٌم

                                                 
 .    / : تفسري القرآن العظيم . ابن كثري  (  
 .  2 / : تفسري املنار . لحمد رشيد رضا  (  
 . رواه الرتمذي ، وقال حديث صحيح  (  
 . أخرجه مسلم  (  
 . 82 : سورة البقرة  ( 1
 .    / : تفسري ابن كثري  ( 6
 .  2 / : تفسري املنار . ا لحمد رشيد رض ( 7
 .    /2 : صحيح مسلم بشرح النووي  ( 8
 . 62: التوبة  ( 2
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 ىل من دفعها إىل فقري آخر ،أووذهب بعض الفقهاء إىل أن دفع الزكاة للمدين املعسر 

على أن يكون املعسر قد استدان يف غري . عسر جيمع بني الفقر واإلعسار ألن املدين امل

 .معصية 

قد حرص على ختصيص سهم ضمن مصارف  الزكاة لسداد دين وإذا كان اإلسالم 

ألسباب اقتصادية ، حيث أيضًا  املعسر ،  فإن ذلك ال يعود ألسباب اجتماعية فحسب بل

للدائنني أنفسهم تدفعهم وتشجعهم على إقراض تعد الزكاة يف هذه احلالة مبثابة ضمان 

بني أفراد  –أشكاهلا االقتصادية واالجتماعية -اآلخرين وتوسيع دائرة التعامل مبختلف

ستوى التكافل االجتماعي من ما يساهم يف زيادة م وتردد، وهأو اجملتمع دون خوف 

 .، وزيادة حركة النشاط االقتصادي من ناحية أخرى ناحية

 : ( )امليت املعسر على إمام املسلمنيقضاء دين  

.  معسرًاذهب بعض الفقهاء إىل أنه جيب على إمام املسلمني قضاء دين امليت إذا مات 

أنا " أنه قال  هريرة عن النيب  وواستدلوا على ذلك باحلديث النبوي الشريف الذي رواه أب

مااًل  علي قضاؤه ومن تركفدينًا  ىل باملؤمنني من أنفسهم فمن تويف من املؤمنني فرتكأو

 .  ( )"فلورثته 

والدليل على وجوب أداء دين امليت املعسر على إمام املسلمني قوله يف احلديث    

ذلك من موقع ولي أمر املسلمني ،  وقد قال الرسول . الذي يفيد اإللزام والوجوب ( فعلي)

مليت املعسر ، ألن األصل يف لياء أمور املسلمني قضاء دين اأو ومن ثم وجب على من بعده من 

أن بيت مال إىل   كما ذهب هؤالء ، ( )العموم وليس التخصيص أحكام الرسول 

 .املسلمني يرث من ال وارث له من املسلمني فكذا يلزم أن يؤدي دين من ال مال له 

غري أن أصحاب هذا الرأي اشرتطوا أن يكون قضاء اإلمام لدين امليت املعسر من 

 ملال إذا كان فيه فضل عن املصلحة العامة،وإال فال يلزم أداء دين امليت املعسرأموال بيت ا

 ألن املصاحل العامة مقدمة على املصاحل اخلاصة ، وبيت املال وضع أساسًا من بيت املال

 .    ( )للمصاحل العامة

                                                 
 .    6ص: أحكام اإلعسار يف الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق . انظر فضل الرحيم لحمد عثمان  (  
 .صحيح البخاري .  متفق عليه  (  
 . 118/ : فتح الباري البن حجر العسقالني  (  
 .    6ص: ، نقاًل عن أحكام اإلعسار يف الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق    ص: ملفلس لعبد الرمحن اللهبيين أحكام ا (  
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 املبحث الثاني

 وسائل محاية املؤسسات املالية املقرضة

 ة ما قبل منح القرضمن إعسار املدينني يف مرحل

يستهدف هذا املبحث التعرف على الوسائل اليت تعتمد عليها املؤسسات املالية املقرضة 

للتعثر واإلعسار ، وذلك  -املدينني –حلماية أمواهلا واحلفاظ عليها من تعرض املقرتضني 

 يف مرحلة ما قبل منح القرض ، ومن ثم فهي مبثابة وسائل وقائية جتنب هذه املؤسسات

بسبب تعرضهم  ،عدم القدرة على سداد قيمة القرض  وصول العمالء املدينني إىل مرحلة

 .للتعثر واإلعسار املالي 

ويعد التعرف على هذه الوسائل خطوة هامة يف سبيل البحث عن مدى إمكانية      

االستفادة منها كوسائل إسالمية خالية من املخالفات الشرعية ميكن استخدامها ملواجهة 

 .عسار املدينني يف جمال املعامالت اإلسالمية املختلفة إ

وسوف يتم التعرف يف هذا املبحث على ثالثة من هذه الوسائل ،واليت تعتمد عليها    

 املؤسسات املالية املقرضة ،عند دراسة عملية اإلقراض وقبل املوافقة على منح القرض ،

قرتضني للتعثر واإلعسار، والذي يؤدي لتضمن من خالهلا عودة هذه األموال وعدم تعرض امل

 .إىل عدم قدرتهم على الوفاء بقيمة هذه القروض إىل املؤسسة املقرضة 

 :هذه الوسائل من خالل املطالب الثالثة التالية  اولوسيتم تن

 .االستعالم اجليد عن العمالء   :ل واملطلب األ

 .ض الشروط واملواثيق املقيدة يف عقد القر  :املطلب الثاني 

 .الشخصية والضمانات العينية واملالية   :املطلب الثالث 

 لواملطلب األ

 االستعالم اجليد عن العمالء 

  :أهمية االستعالم االئتمانيومفهوم  : اًلأو

ل عن عملية حتديد وباالستعالم االئتماني ذلك النظام الفرعي بالبنك املسؤ يقصد

يف -دارة االئتمان إأو -كون إدارة البنك املعلومات اليت توتصنيف البيانات ووجتميع 

 ، الكيف املالئم الحتياجاتهاوبالكم املناسب وتوفريها يف الوقت املناسب وحاجة إليها 

 . ( ) الذي ميكنها من اختاذ القرار االئتماني الصحيحو

                                                 
 .     ص: م 2 2 التمويل املصريف التقليدي واإلسالمية ، املكتبة العصرية ، املنصورة ، مجهورية مصر العربية ، . لحمد لحمد مكاوي  (  
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ذلك أن صحة  يف صناعة القرار االئتماني ، هامًا فاالستعالمات االئتمانية تلعب دورًا

ميثل و ، سالمة الدراسة االئتمانيةودقة  ىمدعلى  مة هذا القرار تعتمد يف األساسسالو

الصفات املطلوبة نقطة االرتكاز األساسية إلعداد وتوافر املعلومات االئتمانية باخلصائص 

ما ميكن البنك واملؤسسات املقرضة يف  وهو الدقيقة ،وهذه الدراسة بالصورة الصحيحة 

عدم ومن تعرضه إلعسار املقرتضني ولعديد من خماطر االئتمان حال حتققه من جتنب ا

 .سداد قيمة القروض اليت حصلوا عليهاعلى  قدرتهم

إعسار العمالء وهناك عالقة وطيدة بني االستعالم االئتماني بداية  إنمن ثم يتبني و

 .املقرتضني بعد ذلك

 عدم منحه ،أو ان للعميل إن لحور القرار االئتماني يدور حول املوافقة على منح االئتم

ل يرتتب عليه تعرض البنك ون األأل ى اخلطأ يف قرار املنع مع اخلطأ يف قرار املنح ،وايتسو

الثاني يرتتب عليه فوات فرصة الكسب وملخاطر عديدة ينتج عنها تعرض أمواله للخسارة ،

 .  ( ) يتعرض هلا البنكأيضًا  هي من الناحية  املالية مبثابة خسارةوعلى البنك 

حتليل واملنح يتم من خالل دراسة أو الرفض  أن قرار مصرفيًاو املعروف ائتمانيًاو

بقدر ما تكون دقة و البيانات اليت يتم جتميعها عن العميل ،وجمموعة كبرية من املعلومات 

 .سالمة هذا القرار وهذا التحليل بقدر ما تكون دقة ومشولية هذه املعلومات وسالمة و

 : صادر احلصول على املعلومات االئتمانية م:  ثانيًا

تستطيع املؤسسة املالية املقرضة احلصول على املعلومات املطلوبة عن العميل    

العميل طالب القرض ذاته ، وبعض املصادر األخرى : املقرتض من مصادر عدة من أهمها 

  .  ( )من داخل البنك ، وكذلك مصادر خارجية أي خارج البنك

 :اليت يتم احلصول عليها من العميل طالب القرض  املعلومات (1)

لية اليت وويتم ذلك من خالل املقابلة الشخصية مع العميل وهي من أهم املصادر األ

احلصول على معلومات أساسية عن شخصية العميل وخرباته  ميكن من خالهلا

التعرف على سبب احلصول على القرض وكيفية استخدامه ، وبرنامج والعملية، 

لسداد الذي يقرتحه ، وحجم ممتلكاته ومقدار ديونه، والوضع التنافسي له يف السوق ا

حاليا وتوقعاته الجتاهات هذا السوق مستقبال، ونوعية ومقدار الضمانات اليت يستطيع 

 .وغريها من البيانات األخرى، تقدميها 

عها للحصول وللمقابلة الشخصية ضوابطها وأساليبها العلمية والفنية اليت جيب إتبا

مكانية اختاذ القرار إعلى املعلومات احلقيقية والدقيقة املطلوبة، واليت تتيح للمؤسسة 

 السليم على أساسها ، لذلك جيب أن تكون هناك جمموعة من األسئلة املعدة مسبقًا

                                                 
 .    ص: م  22 االئتمان املصريف وخماطره ، الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، إدارة . محزة لحمود الزبيدي  (  
 .    ص: م 2 2 االئتمان املصريف وخماطره ، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات ، القاهرة ، . عبد اجمليد عبد احلميد  (  
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بأسلوب علمي حبيث تؤدي توفري املعلومات املطلوبة وفق املستوى وبطريقة جيدة ومالئمة 

 .ن الكفاءة املالئم م

 :املعلومات الداخلية من املصرف ذاته  (2)

حد العمالء السابقني للبنك ، حيث تعد السجالت أوذلك إذا كان طالب القرض  

 الودائع ، :للمعلومات عن هذا العميل ،  وذلك من خالل أقسام البنك املختلفة  هامًا مصدرًا

ى وضع حساباته لدى البنك وعما وذلك للتعرف عل. ، والتسهيالت االئتمانية  الكمبياالتو

قات وإذا كانت دائنة أم مدينة ، ووضع الشيكات املرجتعة ، والتزام العميل بالسداد يف األ

 .وغريها  احملددة ،

 :املعلومات اليت يتم احلصول عليها من املصادر اخلارجية ، ومن أهم هذه املصادر  (3)

عميل  من خالل البنوك حيث يستطيع البنك االستعالم عن ال: البنوك األخرى  ( أ )

األخرى اليت سبق له التعامل معها ، والتعرف على مدى التزامه بسداد 

مستحقاته ، وغريها من املعلومات االئتمانية املتاحة بأقسام االستعالم بهذه 

البنوك ، باإلضافة إىل  املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة املركزية لتجميع خماطر 

 . االئتمان بالبنك املركزي

مثل عمالئه لالستفسار عن جودة منتجاته ، وموردوه : املتعاملون مع العميل  ( ب )

لالستفسار عن مدى انتظامه يف الوفاء بالتزاماته ، هذا باإلضافة إىل اجلمعيات 

، وغريها من اجلهات  بها والنقابات واالحتادات اليت يكون العميل عضوًا

معامالت معها ،وذلك  واملصاحل احلكومية واخلاصة اليت يكون للعميل

 .للوقوف على طبيعة السلوك الشخصي واملهين له من خالل هذه التعامالت

    على  وذلك عن طريق قيام الباحث بزيارة مكان عمل العميل: الزيارة امليدانية  ( ج )

لحيط واملعلومات املطلوبة عنه من واقع بيئة عمله على  الطبيعة للحصول

حتديد وطبيعة العمل وأسلوب على  ة التعرفحيث تتيح هذه الزيار ،تعامالته

 كمية املخزون ،و حجم الطاقة اإلنتاجية ،وتنظيمه وأسلوب إدارته  ىمستو

ستخدام الطاقة اإلنتاجية درجة او حجم القوى العاملة وتوزيعها املهين ،و

نصف ولية وكفايتها ، وحجم املواد األ ىمدوأنواع اآلالت وحالة و ،للمنشأة

 .غريها من املعلومات و ،نظام التخزين ولة املخازن حاو املصنعة ،

 :خصائص املعلومات املطلوبة : ثالثًا

صاحلة لالعتماد عليها يف اختاذ القرار وجيدة وحتى تكون هذه املعلومات مفيدة 

 :( )االئتماني الصحيح جيب أن تتوافر فيها اخلصائص التالية

                                                 
: م 2 2 خماطر االئتمان ، الشركة العربياة املتحادة  للتساويق والتوريادات ، القااهرة ،      إدارة . زياد رمضان ، لحفوظ جودة : لتفصيل أكثر  (  

 .  2  ص
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أو غري مبهمة وواضحة و يعين أن املعلومة جيب أن تكون لحددةو :الوضوح . 

 .الذي حتتمله ىال خيتلف بشأن املعنو غامضة،

( تكون كاذبةأو )أال تكون هذه املعلومات غري حقيقية   ىمبعن :الدقة والصحة  . 

 .من املبالغة  يءأال يشوبها شو

فاملعلومات  معروف مصدرها ،وفال بد أن تكون هذه املعلومات مكتوبة  :التوثيق  . 

 . املعلومات جمهولة املصدر ال ميكن االطمئنان هلاوها ، الشفوية ال يعتد ب

ن أل املستفيدين يف الوقت املناسب ،إىل   جيب أن تصل املعلومات :التوقيت  . 

انصراف العمالء عن ووصوهلا بعد هذا الوقت حيول دون إمكانية االستفادة منها ،

 .البنك بسبب طول الوقت 

كافة البيانات املطلوبة عن العميل على  جيب أن تشتمل هذه املعلومات : الشمول .1

على  أال تقتصرو ،خرباته وكفاءته وإيراداته ، ومعامالته ، وهيكله املالي ، و

طبيعة السوق أو بوضعه املالي أو بنشاطه أو جانب واحد من اجلوانب اخلاصة به 

 .الذي يتعامل فيه

اجلوانب بالقدر جيب أن تتوافر املعلومات املطلوبة عن كل هذه : الكم املناسب .6

ضياع الوقت إىل   املطلوب ، فزيادة حجم املعلومات الواردة أكثر من الالزم يؤدي

اكتمال أو قل من الالزم فيؤدي ذلك إىل عدم وضوح أأما إذا كانت واجلهد ، و

 .دقة القرار املتخذأو الصورة ومن ثم عدم صحة 

املعلومات ومن استخدامها جيب أن يكون العائد املتوقع من هذه :  التكلفة والعائد .7

 .اكرب من التكلفة اليت أنفقت يف سبيل احلصول عليها 

وذلك حتى يدعم بعضها بعضا ويتم التأكد من صحتها :  تنوع املصادر واألساليب .8

 .ومن دقتها من مصادر خمتلفة

 : طبيعة املعلومات االئتمانية املطلوبةونوعية  : رابعًا

توافر  ىحتديد مد عن العميل بهدف ةاملتوفر املعلوماتيقوم التحليل االئتماني بدراسة 

درجة الثقة على  عناصر الثقة يف هذا العميل طالب االئتمان ، حيث يتوقف منح االئتمان له

معين ذلك أن املعلومات االئتمانية املطلوب احلصول عليها جيب واملتوفرة فيه من قبل البنك ،

حتديد على  أن تكون هذه املعلومات قادرةوناصر، طبيعة هذه الععلى  أن يتم حتديدها بناء

 .توافر كل عنصر منها بالنسبة للعميل املقرتض  ىمد

ى مدعلى  عناصر الثقة اخلمسة التالية للتعرفعلى  تنصب الدراسة االئتمانيةو  

 : ( )توافرها يف طالب القرض
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 اليت تؤثرالقيمة ويقصد بها خصائص الفرد األخالقية و:  مسعتهوشخصية املقرتض  ( )

بعض اخلصائص والثقة وكاألمانة  التزامه بتعهداته أمام البنوك ، ىمدعلى 

التزامه  ىبالتالي مستوو  ةحجم الشعور باملسؤولي إىل   الشخصية األخرى اليت تشري

أو املخاطر اخلاصة بهذا العنصر باملخاطر املعنوية  ىتسمو.  بتسديد أموال الغري

التعرض وادعاء اإلفالس و، بسببها لتحايل العميل  اليت يتعرض البنكو ،األدبية

 . اخلللخسارة ، 

العديد من املعلومات املتعلقة بسوابق على  تتطلب دراسة هذا العنصر احلصولو

سلوكه يف جمال تعامالته  ومسعته و،  ىخراجلهات األوتعامالت هذا العميل مع البنوك 

 .اخل ،  التزامه بتعهداتهوأمانته ودقته  ىمدواملختلفة 

وهناك عدة آراء حول حتديد ماهية هذه القدرة :  (االقرتاضأو )القدرة على االستدانة  ( )

القدرة على السداد اليت تعتمد على مقدار التدفقات النقدية املتوقع حتقيقها ، : منها 

على  أي يكون قادرًا ومنها ما ينصرف إىل حتديد هذه القدرة بالقابلية اإلدارية

 .بصورة سليمة تضمن سالمة أموال املصرف  مباشرة أعماله

احلصول على أيضًا  ن التحقق من مدى توافر هذا العنصر يتطلبإويف كل األحوال ف

جمموعة من املعلومات املتعلقة بأنواع ومستوى الدخل املتحقق لدى العميل يف املستقبل من 

العملية واإلدارية يف تنفيذ املعلومات اليت تفيد يف حتديد مستوى خربته أو املصادر املختلفة 

 . وإدارة املشروعات املختلفة سابقًا

غري ومن أصول منقولة أو يقصد به مقدار ما ميلكه العميل من ثروة  :رأس املال  ( )

 .منقولة مطروحا منها املطلوبات اليت بذمته

، العكس صحيحوفكلما كان رأس املال كبريًا كلما اخنفضت املخاطر االئتمانية 

مبثابة الضمان  وسداد االئتمان ، فهعلى  قيمة رأس املال يف قدرتهونوعية حيث تؤثر 

 .توقفه عن السداد واإلضايف للمؤسسة املقرضة يف حالة فشل العميل 

توافره بالنسبة للعميل  مدىعلى  التعرفوتتطلب دراسة هذا العنصر من عناصر الثقة و

اته اخلاصة مبختلف أنواعها املقرتض احلصول على بعض املعلومات املتعلقة مبمتلك

 .وكذلك كافة ديونه والتزاماته املالية بأشكاهلا وصورها املختلفة  صورها ،و

ويقصد بها مقدار ما ميلكه العميل من موجودات منقولة واليت يرهنها : الضمانات  ( )

مالءة  ووقد يكون الضمان شخص ذ. لصاحل البنك يف سبيل احلصول على القرض 

والضمانات مبثابة خط الدفاع . متكنه من كفالة دين هذا العميل  مالية ومسعة جيدة

الثاني يف حالة عجز العميل عن السداد ، ودراسة هذا العنصر يتطلب من العميل 

تقديم املعلومات املتعلقة بنوعيه الضمانات املتوفرة لديه اليت تكفل للبنك حقه 

 .ن السدادومتكنه من  احلصول على قيمة القرض عند عجز العميل ع
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ف االقتصادية احمليطة بهذا العميل يف شكل وويقصد بهذا العنصر الظر: املناخ العام  (1)

وكل ما يؤثر على املشروع لحل  ، املنافسة والطلب على السلع وظروف البيع والتوزيع

 .التمويل وقدرته على تصريف منتجاته وحجم إيراداته

 ويتطلب التعرف على مدى توافر هذا العنصر من عناصر الثقة يف العميل املقرتض

احلصول على جمموعة من املعلومات املتعلقة بظروف هذه الصناعة عامة وظروف أيضًا 

السوق اخلاصة بها من حيث توافر متطلبات اإلنتاج وحجم الطلب احلالي واملستقبلي 

 .والظروف االقتصادية عامة

لحدودة من قوائم عديدة من املعلومات املطلوب احلصول عليها لدراسة مدى  هذه أمثلة

توافر كل عنصر من عناصر الثقة اخلمسة السابقة يف العميل طالب القرض ، وذلك 

املنع والذي جينب البنك تعرضه ملخاطر عدم أو الختاذ القرار االئتماني الصحيح باملنح 

 .الة من حاالت اإلعسار والتعثر بسبب تعرض العميل حل السداد مستقباًل

 املطلب الثاني

 الشروط املقيدة يف عقود القروض

 : املقيدة  أنواع الشروطومفهوم  : اًلأو

يستطيع البنك إلزام العميل مبجموعة من الشروط  يف عقد القرض مبوجبها يقوم 

االلتزام بهذه  االمتناع عن أفعال أخرى خالل فرتة العقد ،حبيث يؤديأو بإتيان أفعال معينة 

اإلعسار اليت ميكن أن يتعرض هلا والشروط يف النهاية إىل جتنب البنك حلاالت التعثر 

 . العميل

 :   ( )ميكن تقسيم هذه الشروط حبسب طبيعتها إىل قسمنيو

من أمثلة هذه واليت مبوجبها يلتزم العميل بتنفيذ أفعال معينة و :الشروط اآلمرة  

 :الشروط

 قديم قوائم مالية كل فرتة معينة، يستطيع البنك من خالهلا التعرفإلزام العميل بت ( )

أو احنرافات أو أية أخطار على  من ثم التعرفومركزه املالي ،وحقيقة أرباحه على 

عالجها على  العملأو تداركها  ويقع فيها العميل أو سلبيات ميكن أن يتعرض هلا 

 .التعثر وحاالت اإلعسار إىل   محاية العميل من الوصولوان وقبل فوات األ

أن يكون من حق البنك اسرتداد أمواله قبل تاريخ االستحقاق يف حالة خمالفة العميل  ( )

أمواله قبل  وصول العميل على  ما ميكن البنك من احلفاظ وهو لشروط العقد ،

 .بسبب ذلك إىل حالة اإلعسار
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 ىمدعلى  رفأن يكون هناك برنامج لحدد للسداد يستطيع البنك من خالله التع ( )

على تعرض  التعرف مبكرًاوالسداد التدرجيي، على  توافر القدرة لدي العميل

تعرض أموال البنك  والتعامل مع هذه احلالة قبل استفحاهلا وإمكانية العميل لإلعسار 

 .واملؤسسة املقرضة للضياع

هذه  من أمثلةو ، مبوجبها يلتزم العميل بعدم إتيان أفعال معينةو :الشروط الناهية

 :الشروط

رهن هذه األصول إىل أو رهن األصول الرئيسية للشركة حيث يؤدي بيع أو عدم بيع  ( )

عدم قدرة البنك على اسرتداد أمواله يف هذه وزيادة احتماالت تعرض العميل لإلعسار 

حد الوسائل اليت يعتمد عليها البنك السرتداد قيمة أاحلالة، حيث تعترب هذه األصول 

 .لعميل عن السدادالقرض عند عجز ا

ن زيادة هذه املديونية يزيد من الثروة ألعدم زيادة املديونية عن نسبة معينة من صايف  ( )

ما  وهو حيد بالتالي من إمكانياته لسداد التزاماته كاملة ،والتزامات العميل وأعباء 

 .التوقف عن السداد وحالة من حاالت اإلعسار إىل   يقوده 

متويلها،  على  املوافقةوغري اليت متت دراستها أو خطرة عدم الدخول يف استثمارات  ( )

من ثم عدم قدرة ووذلك تفاديا لتعرض هذه االستثمارات ملخاطر تؤدي إىل خسارتها 

 .العميل على سداد قيمة القروض املستخدمة إلقامة هذه املشروعات

 :جماالت تطبيق الشروط املقيدة  : ثانيًا

قيدة يف العديد من جماالت القرض ،ومن خالل يستطيع البنك استخدام الشروط امل

من بني هذه والعميل املقرتض ،واجلوانب املختلفة اليت ينظمها العقد املوقع بني البنك 

 :  ( )اجملاالت

حيث يستطيع البنك االشرتاط على العميل يف هذا اجملال بعض الشروط  : التأمني ( )

 :مثل

على كامل قيمة أصول  على العميل أن يؤمن لدى إحدى شركات التأمني (أ )

األصول لحل الرهن من كافة األخطار الناشئة عن احلريق واملشروع املمولة 

 .التلفوالسرقة و

 . أن تكون بوالص التأمني باسم البنك ولصاحله (ب )

حيملها وإذا مل يقم العميل بالتأمني فإن البنك يقوم بسداد أقساط التأمني  (ج )

 .كافة املصروفات على العميل املقرتض و
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املؤسسة أو هناك كثري من الشروط املتعلقة بعملية املتابعة ميكن للبنك و :تابعةامل ( )

 : املقرضة إدراجها بعقد القرض مثل

احلصول ومن حق البنك واملؤسسة املقرضة االتصال املباشر مبراقب احلسابات  (أ )

 .عملياتها ومستندات خبصوص حسابات الشركة أو منه على أية بيانات 

 .التفتيش عليهاورة مواقع العميل من حق البنك  زيا (ب )

 .مضمون حيدده البنكوعلى العميل تقديم تقرير دوري يف شكل  (ج )

اليت يستطيع البنك والعديد من الشروط املتعلقة بالضمانات أيضًا  هناكو : الضمانات ( )

 : إضافتها للعقد منها 

د تأخره يف السداأو بيعها عند توقف العميل وحيق للبنك التصرف يف الضمانات  (أ )

 .دون الرجوع له 

معني يلتزم العميل بتقديم ضمانات  ىعند اخنفاض قيمة الضمانات إىل مستو (ب )

 .إضافية

التأمني ضد حاالت أو أنواع معينة من الضمانات على  يلتزم العميل بالتأمني (ج )

 .اإلعسار 

 : ضوابط جيب مراعاتها عند استخدام الشروط املقيدة:  ثالثًا

- : ( )عند استخدام الشروط املقيدة جيب مراعاة الضوابط التالية

عدم وصوله إىل حالة وتنويع الشروط اليت تضمن عدم إخالل العميل بتعهداته  ( )

 .اإلعسار

يلها إذا حدث نزاع بني البنك أوإيضاح املفاهيم املستخدمة يف العقود حتى ال خيتلف ت ( )

 .العميل و

عل من الصعب التفريط يف الشروط فكالهما مضر ،فاإلفراط جيوعدم اإلفراط  ( )

 .عملية السدادعلى  التفريط يؤدي إىل تالعب العميل مما يؤثر عكسيًاوااللتزام بها 

األخصائيني القانونيني بالبنك إلعداد هذه ون بني أخصائي االئتمان اوجيب التع ( )

 .مصرفية صحيحة متكن من حتقيق الغرض من استخدامهاوالشروط بصورة قانونية 

 املطلب الثالث

 الشخصيةواملالية ولعينية الضمانات ا

 :أهمية الضماناتومفهوم  : اًلأو

نقدية إىل   حتويلهومالي ميكن تسييله أو يقصد بالضمانات هنا كل أصل مادي 

 فوائده ،وتكفي قيمته بعد التسييل لسداد أصل القرض و يسر ،وحاضرة بسهوله 

 . باإلضافة إىل الكفالة الشخصية
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عدم ورب وسيلة أساسية ملواجهة خماطر إعسار العميل الضمانات وفق هذه املفهوم تعتو

حيث يستطيع البنك احلصول على حقه من  فوائده للبنك ،وقيامه بسداد قيمة القرض 

لسداد قيمة االئتمان املمنوح  تهاحلصول على قيموخالل التصرف يف هذا الضمان بالبيع 

 .  للعميل

  ( )اطر اإلقراض عامة من ثالثة زوايايطرة على خماايف الس اعدااااومن ثم فالضمانات تس

: 

إذا مل يسدد العميل يف تاريخ االستحقاق فإن البنك يستطيع التصرف يف الضمان  ( )

 .الستيفاء حقه 

جزء من الذمة املالية للعميل حيمي البنك من االنسياق على  وجود حق قانوني للبنك ( )

يستطيع أحد الدائنني  قسمة الغرماء عند تصفية الوضع املالي للعميل ،حيث ال وحن

 .اآلخرين مشاركة البنك يف هذا الضمان  

وجود حق قانوني للبنك على جزء من ممتلكات العميل سوف جيعل األخري يتصرف  ( )

حبذر ووفق االلتزامات املتفق عليها،ألنه يعلم أن أي إخالل بشروط العقد قد يدفع 

 .البنك إىل التصرف يف الضمان وبيعه

مطلب رئيسي عند منح وة للضمانات كعنصر أساسي لكن مع هذه األهميو

شخصية :القروض، هناك أمور أخرى يهتم بها البنك قبل احلصول على الضمانات مثل 

تسيري أعماله ،ومستوي الفرص وكفاءته يف إدارة وقدرته على السداد و ،مسعته والعميل 

 جيدًا قرضًا يءردفالضمانات ال جتعل من القرض ال. ، اخل املتاحة لنجاح  مشروعاته 

ال يقصد من ذلك عدم االهتمام مبسألة و أفضل ، لكنها جتعل من القرض اجليد قرضًاو

لكن املقصود هنا أن الضمانات اجليدة ال تربر موافقة و الضمانات عند منح القروض ،

 ىل ،والبنك على متويل مشروع فاشل حبجة أن البنك يستحوذ على ضمانات من الدرجة األ

لكن إذا وضمانات لدى املقرتض  أن البنك ال يقرض أمواال جملرد وجود واملصريف هاملبدأ و

فالضمانات هي الوسيلة األخرية اليت  .اختذ قرارًا مبنح القرض فال بد من أخذ الضمانات 

عدم متكن البنك من اسرتداد و يستطيع البنك اللجوء إليها عند تعثر العميل يف السداد ،

 .  ( )األخرى املتاحة قيمة القرض بالوسائل

 :أنواع الضمانات :  ثانيًا

عديد من الضمانات عند منح يستطيع البنك واملؤسسة املقرضة االعتماد على ال

شروطه اليت جيب أن تراعى عند اإلقراض ولكل نوع من هذه األنواع ضوابطه و، القروض

 :من أهم هذه األنواع و مبوجبها ،
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 : العينية أو الضمانات املادية  (1)

مادية حقيقية يتم رهنها لدى البنك إىل حني اكتمال عملية سداد  اليت متثل أصواًلو

 .البضائع واآلالت ،السلع واملباني ،العدد والعقارات : منهاوالقرض ،

 :التجارية   واألوراقاملالية  األوراقضمانات  (2)

ات نقل من أهم أنواع الضمانات لسهولة إجراء -السنداتواألسهم - راق املاليةوواأل

راق املالية وني توافر جمموعة من الشروط يف األيتبولسرعة تسييلها عند احلاجة،وملكيتها 

أن يتم و ذات مركز مالي جيد ، راق صادرة من شركةوأن تكون هذه األ :من أهمها 

 .اخل ،أن يتم رهنها لصاحل البنك و هلا بالسوق املالية ،اوتد

يقوم العميل وحيث يتم إيداعها لدى البنك :الت أهمها الكمبياوراق التجارية وأما األ

باالقرتاض بضمانها ويقوم البنك بدراسة الكمبياالت املقدمة ملعرفة مركز املسحوب عليهم 

جيب أن تكون و حتديد نسبة تسليفية مناسبة لقيمة الكمبيالة ،و قدرتهم على الوفاء ،و

 .اخل، حل البنك لصا  ًازيقدمة كضمان للقروض مرهونة حياالكمبياالت امل

 ( :الكفالة)الضمانات الشخصية  (3)

يف االلتزام باحلق ، ( األصيل)إىل ذمة املضمون عنه ( الكفيل)هي ضم ذمة الضامن و

أو ميكن أن يكون الكفيل شخص معنوي و. فهي التزام الكفيل حبق ثابت يف ذمة الغري

دين يف حالة إعساره املعلى  يلتزم الكفيل بالوفاء بااللتزامات الواجبةو. شخص طبيعي 

 :جيب مراعاة توافر جمموعة من الشروط يف هذا الكفيل من أهمها و. عجزه عن السداد و

قدرته و سالمة مركزه املالي ،و باخلربة اجليدة يف إدارة نشاطه ،و متتعه بسمعة حسنة ،

رسة من الناحية القانونية ملما أن يكون مؤهاًلو على سداد القرض يف حالة عجز العميل ،

 .تقبل كفاالت القصر  حق الكفالة حيث ال

 :الضوابط اليت جيب توافرها يف الضمانات والشروط :  ثالثًا

باإلضافة للشروط السابقة اخلاصة بكل نوع من أنواع الضمانات هناك جمموعة    

حفظ على  تكون قادرة تىمن الشروط العامة اليت جيب توافرها يف كل أنواع الضمانات ح

من أهم هذه والتوقف عن السداد ورد قيمة القرض عند تعرض العميل لإلعسار و حق البنك

 : (  )الشروط  ما يلي

من  ذلك بأال تكون  قيمة الضمان عرضة للتقلب الشديد ، خوفًاو :استقرار القيمة  ( )

 .اخنفاض قيمتها بصورة كبريه خالل فرتة سريان التسهيل االئتماني 

بأقل ويسر وبيعه بسهولة وذلك  من خالل تصريفه و :( التسييلأو )أمكانية البيع   ( )

تعرض أو خسارة لتحويله إىل سيولة  نقدية عند احلاجة إذا توقف العميل عن السداد 

 .لإلعسار 

                                                 
 . 12 ص: املرجع السابق  (  
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لحددة وحبيث يسهل حتديد قيمته يف السوق بصورة موضوعية (:التثمنيأو ) التقدير  ( )

 .أمثان معروفةو األسواق بقيم هلا يفاوذلك يتحقق بأن يكون من األعيان اليت يتم تدو

 أي شخص آخر عند احلاجة ، إىل بشكل قانونيو: إمكانية نقل امللكية بسهولة ( )

 . طوياًل تتطلب وقتًاأو دون أن يعرتض ذلك إجراءات معقدة متنع عملية النقل 

ضرورة مراعاة زيادة القيمة التقديرية للضمان عن مقدار :  القيمة التسليفية املناسبة (1)

 حتسبًا ما يعرف بالقيمة التسليفية لألصل ، وهوبفارق معني حبسب احلالة،  القرض

 . الحتمال اخنفاض قيمة هذا األصل مستقبال

ضرورة التأمني على بعض أنواع الضمانات اليت قد تتعرض لبعض األخطار :التأمني  (6)

 .العقارات والبضائع ومثل السيارات 

 أطراف أخرى تتعلق بهذا الضمان ، عدم دخول البنك مع:عدم ازدواجية الضمانات (7)

 هذا األصل على  ذلك بالتأكد من عدم وجود حق قانوني لدائنني آخرينو

 : أخطاء تقدير الضمانات : رابعًا

حيث ال تراعى الشروط  قد تقع بعض األخطاء من قبل البنك عند قبول الضمانات ،

حتقيق الغرض من على  درتهااملتطلبات الالزمة توافرها يف هذه الضمانات ،مما حيد من قو

استخدامها وتعجز يف هذه احلالة عن رد قيمة القرض عند تعرض العميل لإلعسار، ومن 

 :هذه األخطاء 

املغاالة يف تقييم قيمة الضمانات املقدمة من العميل ،مقارنة بقيمتها السوقية  ( )

بسبب عجزها عن رد قيمة القرض عند احلاجة لتسييلها إىل   مما يؤدي ،ةاحلقيقي

 . القيمة املقدرةعلى  اخنفاض قيمتها يف هذه احلالة

رهنها وملكيتها : عدم مراعاة الشروط الواجب توافرها يف الضمانات من حيث  ( )

 . هلااوالقوانني املنظمة لتدوحيازتها أو ختزينها و

خاصة اليت تتسم ومتجددة عن هذه الضمانات ودوريه وعدم القيام باستعالمات دقيقة  ( )

 .التغريأسعارها ب

 .عدم تغطية البضائع املرتهنة ببوالص التأمني ضد األخطار اليت ميكن أن تتعرض هلا  ( )

التصرف فيها دون أو قيام العميل بسحب جزء من الضمانات املقدمة على  املوافقة (1)

 .سداد القيمة التسليفية اليت يغطيها هذا الضمان 

 .حدوث ازدواج يف التمويل بضمان واحد  (6)

دراسة النسب التسليفية املناسبة واملخاطر اخلاصة بالضمان املقدم  عدم تقدير حدود (7)

 .لإلقراض 
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أو توزيعها على أكرب عدد ممكن من العمالء وعدم قيام البنك بتنويع الضمانات  (8)

من ثم يصبح البنك عرضة لآلثار اليت تنجم و األصول املختلفة ،أو املناطق اجلغرافية 

 . عن الرتكز يف الضمانات

قيام كل أو ، ضمانات فيما بني العمالء ، سواء يف شكل كمبياالت حلامله تبادل ال (2)

إىل عدم تغطية الضمان اإلمجالي ملبالغ  يمما يؤد منهم بضمان اآلخر لدى بنك معني ،

، حيث تتعدد القروض بينما الضمان  التسهيالت االئتمانية املمنوحة هلؤالء العمالء

 .واحد 
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 املبحث الثالث

 املؤسسات املالية املقرضةوسائل محاية 

 من إعسار املدينني يف مرحلة ما بعد منح القرض

 

يستهدف هذا املبحث التعرف على بعض الوسائل اليت تعتمد عليها املؤسسات املالية 

إعسار املدينني يف مرحلة ما بعد منح القرض، سواء لتجنب واملقرضة ملواجهة حاالت تعثر 

ملعاجلة هذه أو ، (فهي مبثابة وسائل وقائية )  اإلعسار ،ور الوصول إىل هذه احلالة من التعث

فهي مبثابة )لة التخفيف من آثارها السلبية على املؤسسة املالية املقرضةاولحواحلاالت 

 .وسائل عالجية

يعترب التعرف على هذه الوسائل املستخدمة يف جمال عمل املؤسسات التقليدية نقطة و

دى إمكانية االستفادة منها ملواجهة حاالت إعسار املدينني حتديد موبداية أساسية لدراسة 

 .األحكام الشرعية وتطويرها مبا يتالءم مع املبادئ ويف الشريعة اإلسالمية ،  

اليت تعتمد عليها وسوف يتم التعرف يف هذا املبحث على ثالثة من هذه الوسائل ،و

كما  –بعض هذه الوسائل واملؤسسات املالية املقرضة يف مرحلة ما بعد منح القرض، 

البعض اآلخر ميكن اعتباره مبثابة وميكن اعتباره مبثابة وسائل وقائية - اإلشارةسلفت 

 .وسائل عالجية

 :سوف تتم دراسة هذه الوسائل من خالل املطالب الثالثة التاليةو

 .املتابعة الفعالة للعمالء املدينني : لواملطلب األ

 .التعثرمعاجلة حاالت   : املطلب الثاني

 . إعسار املدينني خسائر صندوق مواجهة : املطلب الثالث

 ل واملطلب األ

 املتابعة الفعالة للعمالء املدينني

 :أهمية املتابعة ومفهوم  : اًلأو

القرض ،بل ميتد هذا أو املؤسسة املقرضة عند منح التمويل أو ال ينتهي دور البنك 

فالبنك بعد منح .قات احملددةويدها يف األالتأكد من تسدوالدور ليشمل متابعة القروض 

عن تأخره يف ومستجداته وعلى أحواله  يستفسر دائمًاواالئتمان يبقى على اتصال بالعميل 

يبادر بدراسة أسباب ذلك ليتخذ ما يتطلبه هذا التأخري من إجراءات يف الوقت و،  السداد

 .قبل استفحال األمرواملناسب 
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الئتمان بعد دراسة جمموعة من العوامل  للتأكد من توافر إن البنك يقوم باختاذ قرار ا

إدارة االئتمان متابعة أي تغريات  ةجمموعة من الشروط يف العميل املقرتض، ومن مسؤولي

تؤثر على هذه الشروط اليت مت على أساسها منحه االئتمان وتطرأ على ظروف العميل 

 .رضه لإلعسار تعإىل   بالتالي تؤثر على قدرته على السداد وتؤديو

فهي مبثابة  لعملية االئتمان خاصة ،وللمتابعة أهمية كبرية يف العمل املصريف عامة و

 أخطار قد تتعرض هلا أو جرس اإلنذار الذي حيذر البنك عند وقوع أي أخطاء 

ملواجهة  املؤسسة املقرضة مبكرًاأو التسهيالت االئتمانية، حبيث يبادر البنك وأموال البنك 

جتنب العميل وضمان ردها ومعاجلة هذه األخطاء حلماية تلك األموال وطار هذه األخ

 .األسباب املؤدية لإلعسار

نتائجها املرجوة يف  ياالستمرارية حتى تؤدوالشمول وجيب أن تتصف املتابعة بالدقة و

احلفاظ على أموال البنك ،وذلك بأن يتم التأكد من أن استخدام االئتمان يتم يف الغرض 

أن الشروط االئتمانية اليت وضعها البنك و من أجله وفق الدراسة املسبقة ، املخصص

 وإىلالسحب من وأن حركة اإليداع و معمول بها ،والستخدام هذا االئتمان ما زالت قائمة 

حدث أي  وإذا  ما، اخل  بقية معامالته تسري بصورة منتظمة ،وحساب العميل طرف البنك 

تعديلها لتتفق مع وروري إعادة النظر يف شروط منح االئتمان تغري يف هذه األمور فمن الض

اليت مت اكتشافها من خالل املتابعة الدقيقة والعميل ، على  ضاع االئتمانية اليت طرأتواأل

 .الواعية للعميل و

ن للمتابعة دورا هاما يف كشف االحنرافات الداخلية اليت يقوم بها بعض أكما 

ئتمان  من ناحية االلتزام بشروط منح االئتمان وتوافر الضمانات العاملني بالبنك يف جمال اال

 .اخل ،دقيقة وبيانات حقيقية على  أن الدراسات االئتمانية مبنيةو القوية ،

 :أغراض وأهداف املتابعة  : ثانيًا

ميكن حتديد أغراض وأهداف املتابعة بالنسبة لنشاط البنك عامة ونشاط االئتمان 

 :  (  )خاصة فيما يلي

االلتزام  ىمدوتنفيذ السياسة االئتمانية اليت يضعها البنك لإلقراض  ىالتحقق من مد ( )

تطوير آليات والعمل على تعديلها واإلجراءات املوضوعة ملنح االئتمان ، وبالضوابط 

 .األمر ذلك  ىاألداء اخلاصة بهذه السياسة كلما اقتض

العمل ونشاط االئتماني للبنك العقبات اليت تعرتض الوالتعرف على دراسة املشكالت  ( )

 .العقبات اليت تعرتض سبيل هذا النشاطوإزالة املشكالت وعلى معرفة أسبابها 

 .خماطرها وجتنب آثارها وتداركها على  العملواكتشاف األخطاء فور وقوعها  ( )

                                                 
 .   2 ص: االئتمان املصريف وخماطره ، مرجع سابق . عبد املطلب عبد احلميد  (  
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عدم وتنفيذ العمالء للشروط املوضوعة للتسهيالت االئتمانية ،  ىاالطمئنان إىل مد ( )

اختاذ على  العملوتعرضه لإلعسار ، وتعثر العميل إىل   فات تؤديوجود أي خمال

 .اإلجراءات املناسبة جتاه هذه املخالفات

 املقرتضني يف الوقت املناسب ، –قد تعرتض أو  –العقبات اليت تعرتض على  التعرف (1)

مساعدة العمالء على ختطيها،تفاديا ومما يسمح باختاذ اإلجراءات الكفيلة ملواجهتها 

عدم قدرته على  الوفاء وإعساره أو تعثره إىل   تؤديوخسائر قد يتعرض هلا العميل  ألية

 .بالتزاماته 

 ( :الفعالة)متطلبات املتابعة اجليدة أو مقومات :  ثالثا

حتقيق أهدافها على جمموعة من على  قدرتهاوفاعليتها  ىمدويتوقف جناح املتابعة 

- : (  )ااملتطلبات األساسية من أهمهأو املقومات 

التعرف والتسهيالت االئتمانية ويسمح مبتابعة العميل : توافر نظام كفء للمتابعة  ( )

مستجدات خاصة أو مشكالت أو خمالفات أو سريعة على أية أخطاء وبصورة دقيقة 

استخدام األسلوب املناسب والعناصر املختلفة املتعلقة بعملية منح االئتمان وباجلوانب 

على  عدم القدرةوالبنك إمكانية تعرض العميل لإلعسار  مما جينب ملواجهتها ،

 .السداد

املعلومات املختلفة ودقيق لكل مقرتض يضم البيانات واالحتفاظ مبلف ائتماني شامل  ( )

 ووكذلك التقارير اليت يعدها ممثل ما يرتبط به من دراسات ائتمانية ،وعن العميل 

 .النتائج اليت تسفر عنها ومع العميل  املناقشات اليت تتم دوريًاوالبنك عن الزيارات 

اليت تستطيع القيام بهذا العمل واخلربة املالئمة وتوافر املوارد البشرية بالكفاءة  ( )

محاية إىل  تؤديوحتقيق أهداف املتابعة على  تنفيذ هذا النظام بالصورة اليت تعملو

 .ضمان ردها يف الوقت احملدد وأموال البنك 

املناخ احمليط بها والغرض من استخدامها و وسيلة املتابعة ضرورة مراعاة التناسب بني ( )

 .حتى تتحقق فاعلية املتابعة 

طبيعة العملية االئتمانية ،النطاق ونوع : ترتبط هذه الفعالية بعدد من املتغريات ،منها و

بعدها من مكان عمل البنك ، أو قربها  ىمدواجلغرايف لتنفيذ العملية االئتمانية للعميل 

درجة تفويض سلطات البنك العليا للفروع للقيام بعمليات  نتشار فروع البنك ،درجة ا

 .املتابعة

 :جوانب املتابعة أو جماالت  :  رابعًا

 :  ( )تتنوع وتتعدد جماالت املتابعة ، ومن أهمها

                                                 
 .  2 ص: التمويل املصريف ، مرجع سابق . لحمد لحمود مكاوي  (  
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اليت يقدمها العميل مقابل حصوله على القرض ، مثل العقارات ، :  متابعة الضمانات ( )

فقد روعي . الشخصية  الكفالةواآلالت ، ووالكمبياالت ، والبضائع  راق املاليةواأل

 :توافر جمموعة من الشروط واملتطلبات يف هذه الضمانات عند قبوهلا مثل 

وتستهدف  ، قابليتها للتسييل ، استقرار سعرها ، وتوافر النسبة التسليفية املالئمة هلا

ط واملتطلبات قائمة حتى يستطيع البنك املتابعة هنا التأكد من استمرار وجود نفس الشرو

 .االعتماد عليها يف رد قيمة القرض عند تعرض العميل لإلعسار وعدم القدرة على السداد 

القرض اجليد  أنمن األمور املتعارف عليها يف جماالت االئتمان  : متابعة مصدر السداد ( )

درة على تقديم القرض الذي تتوافر لصاحبه القدرة على السداد قبل توافر الق وه

الضمانات املالئمة ، ولذلك يراعى عند منح القرض توافر مصدر للسداد لدى العميل 

ميكنه من الوفاء بالتزاماته املالية جتاه البنك ، سواء من خالل استخدام القرض يف 

من أي  مصدر آخر متاح للعميل ، ومن اجلوانب األساسية لعملية أو اجملال احملدد له 

ابعة هذا املصدر للسداد والتأكد من مدى حتقق هذا الدخل املتولد منه املتابعة مت

 .والذي يكفل للعميل االستمرار يف سداد أقساط القرض دون توقف 

واملتمثلة يف مسعته األدبية واملالية يف السوق  : متابعة اجلوانب السلوكية للعميل ( )

وفائه ولتعهداته  ، من حيث صدقه وأمانته واحرتامه التجاري ، ولدى متعامليه

بالتزاماته يف موعدها ، كما تعين اجلدية واملثابرة على أداء أعماله بكفاءة عالية ، 

 .واالبتعاد عن روح املغامرة واملظهرية االجتماعية عند ممارسة هذه األعمال 

وذلك من حيث مستوى السيولة  املتوفرة لديه وحجم :  متابعة اجلوانب املالية للعميل ( )

األرباح احملققة ، وتطور اهليكل املالي وحجم رأس املال اخلاص به ، و اإليرادات

 .اخل ، ومقدار التدفقات النقدية ومدى كفايتها 

وتتم متابعة هذه اجلوانب من واقع املراكز والقوائم املالية للعميل والبيانات واملعلومات 

داعات واملسحوبات املتاحة عنها ، ومن متابعة حركة حساباته لدى البنك من حيث اإلي

 . اخلاصة به والشيكات املرفوضة وغريها 

 :طرق وأساليب املتابعة  : خامسًا

 :ومنها  بعض األساليب  ملتابعة العميل املقرتض،على  يستطيع البنك االعتماد

 العميل من خالل االطالعواالتصال غري املباشر بني البنك على  تقومو:املتابعة املكتبية  ( )

غري الدورية املتعلقة بنشاط العميل ،فهي متابعة من خالل وات الدورية بعض البيانعلى 

حيث يتم متابعة املراكز املالية .   البنك كل فرتةإىل   املستندات اليت تردوراق واأل

ما يتعلق ومتابعة حركة حسابات العميل و دون انتظار للميزانية يف نهاية السنة ، دوريًا

                                                                                                                                                    
 ألة انظر عبد الد املطاأل  2 ص: وخماطره ، مرجع سابق  لتفصيل أكثر حول هذه املسألة انظر عبد املطلب عبد احلميد ، االئتمان املصريف (  

. 
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 البضائع اخلاصة به ،وابعة حركة الكمبياالت متوإيداع ،وبها من حركة سحب 

 .وغريها ، اإليرادات والبيانات املتعلقة باملصروفات و

حتليل هذه ومسار نشاطه من خالل دراسة ووضع العميل على  يستطيع البنك التعرفو

اختاذ ويف بدايتها  خمالفاتأو يف ضوء ذلك ميكنه مالحظة أية سلبيات و البيانات ،

 .ئمة ملواجهتها يف الوقت املناسب األساليب املال

 ذلك عن طريق قيام الباحث االئتماني بزيارة مكان نشاط العميلو :املتابعة امليدانية ( )

البيانات املطلوبة عن العميل من واقع بيئة عمله على  احلصولوالطبيعة للتعرف على 

ل الذي يقوم طبيعة العموأسلوب على  حيث تتيح هذه الزيارة التعرف. لحيط تعامالته و

اإلنتاج كمية وحجم الطاقة اإلنتاجية وأسلوب إدارته ،وتنظيمه  ىحتديد مستووبه 

 .املعوقات اليت تعرتضهواملشاكل على  التعرفو،  تدفق اخلاماتوالتشغيل  ةدورو

 حتديده ،ولربنامج زيارات سبق وضعه  جيب أن تتم هذه املتابعة بشكل دوري وفقًاو

دراية بطبيعة  ىجيب أن يتولي املتابعة امليدانية أشخاص علو. ئي بشكل فجاأيضًا  وأن تتم

على  التعرفومعرفة السلبيات ويسهل عليهم تقييم األداء  حتىمتغرياته األساسية والنشاط  

 .املخالفات

 املطلب الثاني

 معاجلة حاالت التعثر

 : مفهوم التعثر وأنواعه :  اًلأو

قوم املقرتض بتسديدها حسب جدول السداد القروض املتعثرة هي القروض اليت ال ي

 . (  )املتفق عليه

 :وميكن تقسيم القروض يف هذا اجملال إىل الفئات التالية 

وهي القروض اليت ال يشوبها أية خماطر تتعلق بعملية السداد ، حيث : قروض ممتازة  ( )

 .يوجد ودائع نقدية مقيدة يف البنك مقابلها 

 حد أدنى من املخاطر حيث حيقق العميل دخاًلوهي اليت يصاحبها : قروض جيدة  ( )

كرب من أجيدا كافيا للوفاء بالتزاماته ، باإلضافة إىل أن قيمة الضمانات تكون 

 .قيمة القرض 

متوقع ، وهناك  وقل مما هأوهي اليت يكون فيها دخل العميل : قروض متوسطة  ( )

 .كرب يف حتصيلها أخماطر 

ي للعميل غري جيد وال ميكنه سداد أقساط حيث يكون املركز املال:  متعثرةقروض  ( )

 :القرض وفوائده وميكن تقسيم القروض املتعثرة إىل 

                                                 
 .    ص: إدارة خماطر االئتمان ، مرجع سابق . زياد رمضان ، لحفوظ جودة  (  
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كرب من شهر وتستدعي متابعتها واختاذ أديون تأخر العميل يف سدادها ملدة  (أ )

 .اإلجراءات الوقائية املناسبة 

 .كربأديون تقرتب من دائرة اخلطر بسبب ضعف سيولة املقرتض وتتطلب رعاية  (ب )

تأخر العميل يف سدادها أكثر من ستة أشهر ، وهناك شكوك يف  ديون (ج )

 .إمكانية سدادها كاملة 

وهي اليت استنفذت كافة الوسائل املمكنة لتحصيلها وأصبح : قروض هالكة  (1)

 . مستحياًل حتصيل جزء منها أمرًاأو حتصيلها 

 : مؤشرات التعثر أو مظاهر :  ثانيًا

للتعثر ، من -تعرضه فعاًلأو -املقرتض هناك مؤشرات تنبئ عن إمكانية تعرض 

 : (  )أهمها

 .بفرتات مماثلة لسنوات سابقة  قياسًا الشركة وتباطؤ من . 

 .قل من طاقة املصنع يف حالة الشركات الصناعية أ يكون التشغيل كميًا . 

 .تغريات يف األسلوب املعتاد فيما يتعلق بسداد ما يستحق للدائنني  . 

 .الت االئتمانية املمنوحة طلب العميل زيادة سقف التسهي . 

 .وجود شيكات مرجتعة للعميل بسبب عدم كفاية الرصيد  .1

ختفيض رواتبهم أو إنهاء خدمات بعض العاملني لدى العميل املقرتض  .6

 .بداعي تقليص التكاليف 

 .ى عمالء الشركة املقرتضة وتقليص خدمات ما بعد البيع اوكثرة شك .7

 .ددة ل احملاوتأخر العميل يف السداد حسب اجلد .8

 .اخنفاض حجم املبيعات ، واخنفاض يف جممل وصايف األرباح  .2

عدم التوازن بني التدفقات النقدية الداخلية واخلارجية نتيجة عدم قدرة  .2 

 .العميل على التحصيل خالل الفرتة احملددة 

عدم االلتزام يف دفع الضرائب واستخدام األموال اليت ختص الضرائب يف  .  

 .سداد ديون أخرى 

 .الرغبة يف تقديم امليزانيات والبيانات املطلوبة عدم  .  

 .إحجام املوردين عن منح التسهيالت للشركة  .  

                                                 
إدارة . ؛ وكااذلك محاازة لحمااود الزبياادي     1ص: م 226 الااديون املتعثاارة ، اياارتاك للنشاار والتوزيااع ، القاااهرة ،    . لحساان أمحااد اخلضااري   (  

 .    ص: املصريف والتحليل االئتماني ، مرجع سابق االئتمان 
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 .جتديدها أو عدم قدرة العميل على سداد القروض القائمة  .  

 : أسباب التعثر :  ثالثًا

تعثر العمالء املقرتضني بعضها يعود للعميل إىل   هناك العديد من األسباب اليت تؤدي

البعض اآلخر يعود للظروف العامة احمليطة ، ومن أهم هذه وها يعود للبنك ،بعضوذاته، 

 : (  )األسباب ما يلي

 :األسباب اليت تعود للعميل املقرتض (1)

 .حداثة خربة العميل يف النشاط لحل التمويل  (أ )

 .استخدام القروض يف غري الغرض املخصص له  (ب )

 .سوء إدارة األموال املقرتضة  (ج )

 .اآلجل توسع العميل يف البيع  (د )

 .توجيهات البنكوعدم التزام العميل بشروط  (ه )

 .فقدان العميل لبعض أسواقه  (و )

 : األسباب اليت تعود للبنك (2)

 .صورية الدراسات االئتمانية اليت يقوم بها البنك  (أ )

 .منح العميل تسهيالت ائتمانية أكثر من احلاجة  (ب )

 . عدم املتابعة امليدانية اجليدة للعمالء (ج )

 .ية من العمالء عدم أخذ الضمانات الكاف (د )

 .زات اليت حتصل من طرف املقرتض يف الوقت املناسباوعدم معاجلة التج (ه )

استقصاء املعلومات من وتقصري موظفي املصرف يف متابعة أخبار السوق  (و )

 .ضاع املقرتض املالية أومصادرها الصحيحة فيما يتعلق ب

 :األسباب اليت تعود للبيئة احمليطة  (3)

علي نتائج وضاع االقتصادية واألعلى  رة اليت تؤثرالظروف السياسية غري املستق (أ )

 .أعمال املقرتض 

 .دخول االقتصاد يف دورة كساد  (ب )

 .األنظمة  يف الدولةوتغري التشريعات  (ج )

                                                 
إدارة االئتمان ، مرجع ساابق  . ؛ وكذلك زياد رمضان   8 ص: إدارة االئتمان ، مرجع سابق . عبد املعطي رضا أرشيد ، لحفوظ أمحد جودة  (  

 . 8  ص: 
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انقطاع مصادر أو شح املواد اخلام أو وجود أزمات طارئة كإضرابات العاملني  (د )

 . الطاقة

احلصة على  يؤثر السوق مماإىل   تغري ظروف املنافسة كدخول منافس قوي (ه )

 .السوقية للمقرتض 

 . التدخل احلكومي يف سياسات التسعريأو ارتفاع معدالت الفائدة ، (و )

على  دراسة تأثرياتها احملتملةوهذه األسباب عند ظهورها على  علي البنك التعرفو

األساليب املالئمة ملواجهة هذه اآلثار مبكرا،لتجنب واختاذ الوسائل والعميل املقرتض، 

مظاهر والسداد ،عند ظهور بعض مؤشرات على  عدم قدرتهوحالة اإلعسار للعميل وقوع 

 .التعثر 

 :معاجلة التعثر: رابعا 

البنك أن يقوم جبمع البيانات على  قبل البدء باختاذ القرار املالئم لعالج حالة التعثر

املتعلقة بها كافة اجلوانب على  عرفتالو تهالدراس املعلومات املختلفة عن احلالة متهيدًاو

القيام بها قبل اختاذ القرار املالئم والبنك مراعاتها على  وحتديد اإلجراءات  اليت جيب

 : (  )ملعاجلة حالة التعثر ومن أهم هذه اجلوانب واإلجراءات

البيانات على  فحص لحتويات ملف االئتمان اخلاص بالعميل، حيث جيب احلصول ( )

 .ها  للتعرف على حقيقة املوقف املالي األخري للعميلآخر القوائم املالية وحتليلواحلديثة 

القيام بزيارات ميدانية ملواقع املنشأة املقرتضة وإجراء االتصاالت الشخصية مع العميل  ( )

 .تقييم أداء اإلدارة ومعرفة خططها املستهدفة وضاعها عن قرب ، أوعلى  لالطالع

 ، الغرض احملدد يف من استخدام القرض التأكدوحسابات العميل  حركة متابعه ( )

 .مدى انتظامه يف دفع التزاماته و

التعرف على واملؤسسة املقرضة من العميل أو ضرورة مراقبة الضمانات املقدمة للبنك  ( )

 .  إمكانيات تسييلهاوقيمتها احلالية 

ضرورة مجع املعلومات عن ممتلكات العميل استعدادًا إلجراء املناقشات املختلفة معه  (1)

 .خلروج من هذا املوقفحتديد كيفية او

املؤسسة املقرضة بتقييم أو تلك اإلجراءات تقوم إدارة البنك وويف ضوء هذه املعلومات 

 ما إذا كان راجعًاوحقيقة التعثر ،وعليها يف هذه احلالة معرفة أسباب وضاع املقرتض، أو 

التزاماته االستعداد الكايف لسداد وأن لديه النية الصادقة وألسباب ال دخل للعميل بها 

للتهرب من الوفاء بالتزاماته  ىيسعوأن هذا العميل ليس لديه الرغبة يف السداد أو  للبنك ،

                                                 
: الاديون املتعثارة ، مرجاع ساابق     . ولحسان أمحاد اخلضاريي    ؛   6 ص: إدارة خمااطر االئتماان ، مرجاع ساابق     . زياد رمضان ، لحفوظ جاودة   (  

 . 1  ص
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 . فاألسلوب الذي سوف يتبعه البنك يف التعامل مع احلالتني سيكون خمتلفا .جتاه البنك 

إدارة البنك التعرف على ما إذا كان هذا التعثر حالة مؤقتة ميكن اخلروج على  كذلك

ومن ثم ال جتدي وسائل  عالجها ، ىا مبساعدة العميل أم أنها حالة مزمنة ال يرجمنه

 .املساعدة املختلفة للعميل يف هذه احلالة 

الذي وذلك تستطيع إدارة البنك اختاذ القرار املالئم ملعاجلة حالة التعثر ، على  بناءو

 :يتمثل يف واحد من بديلني 

 : روج من حالة التعثرمساعدة املقرتض للخ :ل والبديل األ

 :إدارة املصرف أن تتأكد من توافر األمور التاليةعلى  قبل اختاذ هذه القرارو

 . ليست دائمةوالسداد تعود إىل أسباب مؤقتة على  إن عدم قدرة املقرتض ( )

ضاعه أواستعداد حقيقي لدى املقرتض لسداد التزاماته بعد حتسن ووجود نية صادقة  ( )

 .املالية 

ة التدفقات النقدية الداخلة للمقرتض يف املستقبل حبيث يتمكن من إمكانية زياد ( )

 .السداد

على  قدرتهواقتناع إدارة املصرف باستمرار ازدهار النشاط الذي يعمل فيه العميل ، ( )

 .إدارة املشروع بكفاءة عالية 

ن مع الوكالء اوالتعوقدرة املقرتض على احلصول على مزايا إضافية من املوردين  (1)

 .ز األزمة احلاليةاولتج املوزعنيو

مناقشات متعددة ويف هذه احلالة يتم عمل تسوية مع العميل من خالل اجتماعات و

تأجيل : يقدم له البنك بعض سبل املساعدة اليت تضمن له اخلروج من هذه األزمة مثل و

منحه تسهيالت أو القرض ، على  ختفيض نسبة الفائدةأو السداد  ةإعادة جدولأو السداد 

قد يقتضي األمر يف هذه احلالة تقديم البنك و .فية حلل مشكلة السيولة الطارئة لديه إضا

مشاركة على  قد يتم االتفاقو ضاع ،ومقرتحات خمتلفة لتصويب األوبعض وسائل النصح 

حتى إدارتها من قبل البنك بشكل كامل حتى أو  البنك للعميل يف إدارة املنشأة املقرتضة ،

 .يتم سداد القرض 

 : تصفية القرضوالسري يف اإلجراءات القانونية :  لبديل الثانيا

أنه تعثر وهمي من أو ،  يتم اللجوء هلذا البديل إذا تبني أن التعثر مزمن وليس مؤقتًاو

أن مساعدة العميل لن تؤدي أو افتعال وتالعب العميل للهروب من سداد التزاماته للبنك ، 

 .ع بعدها استعادة القدرة على السدادإىل خروجه من هذه األزمة ولن يستطي

يف هذه احلالة البد من اللجوء مباشرة إىل السري يف  اإلجراءات الرمسية اليت تضمن و

حتصيل أموال البنك يف الوقت املناسب قبل أن تتأزم األمور ، كما سيؤدي ذلك إىل إشعار 
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 زاجرًا يعترب ذلك أسلوبًا مدينيه وبالتاليواملقرتضني اآلخرين جبدية مالحقة البنك ألمواله 

 .لكل من تسول له نفسه التالعب حبقوق البنك املالية 

ل بكل ووال جيب أن يلجأ البنك هلذا األسلوب إال بعد أن يكون قد جرب البديل األ

ن هذا األسلوب له مشاكله ومثالبه شل يف حتقيق النتائج املرجوة ، ألالطرق املمكنة وف

ثارها القاسية على صاحب القرض والعاملني معه وعلى بقية العديدة ، فهي عملية هلا آ

األطراف اليت تتعامل معه ، كما أنها تؤدي إىل فقدان أحد عمالء البنك ، وقد تؤدي إىل 

 .اهتزاز صورة البنك لدى العمالء اآلخرين 

 : نه سوف يلجأ إىل إوإذا قرر البنك السري يف اإلجراءات القانونية وتصفية القرض ف

د حساب املقرتض وإبالغه بذلك ، وعدم صرف أية شيكات ترد عليه من جتمي ( )

 .املقرتض 

 .حتويل ملفه بالكامل إىل دائرة الشؤون القانونية ملتابعة القضية  ( )

طلب احلجز على أمواله املنقولة وغري املنقولة ملنعه من التصرف فيها بأمر قضائي  ( )

 .حلني اسرتداد البنك ألمواله 

 .بالتصفية لعدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته  استصدار حكم قضائي ( )

بيع أصول الشركة وحتصيل ما هلا من : البدء يف إجراءات التصفية واليت تتضمن  (1)

ديون على اآلخرين  ، وتسديد ما على الشركة من ديون للغري حسب ترتيب الدرجات 

من األموال على مالك ليات اليت حيددها القانون ، وتوزيع ما ينبغي وواالمتيازات واأل

 .لنسب التوزيع املتفق عليها ، ثم إغالق حسابات الشركة  الشركة وفقًا

وبعد ذلك يقوم البنك بإقفال ملف املقرتض مع االحتفاظ بكافة البيانات واملستندات 

 .      املتعلقة به لتقويم ومعرفة أسباب ونتائج هذه احلالة للتعثر واالستفادة منها الحقًا

 الثالث  املطلب

 املدينني إعسار خسائر صندوق مواجهة

خسائر أو عادة ما تقوم املؤسسات املصرفية بتكوين خمصصات ملواجهة أخطار 

، ويتم حتديد مصادر األموال املكونة هلذا املخصص ، وكيفية استخدام  لحتملة مستقباًل

 .تلك اخلسائر عند وقوعها أو  األخطار هرصيده ملواجهة هذ

هنا تعسر  وحتتجز من اإليرادات لغرض لحدد وهأو ادة مبالغ ختصم واملخصصات ع

العمالء املدينني وعدم استطاعتهم رد قيمة الديون يف األجل احملدد ، وبعد اللجوء إىل كافة 

الوسائل والطرق املمكنة الستعادة هذه الديون ، وبعد استنفاذ كافة السبل املتاحة يتم 
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س من حتصيلها، ومن ثم حتويلها إىل بند ديون وا ديون ميؤالتعامل مع هذه الديون على أنه

 .معدومة  وسداد قيمتها من رصيد هذا املخصص 

ولذلك فهذا املخصص ليس وسيلة وقائية ملواجهة حاالت اإلعسار ومنع حدوثها ، 

ولكنه وسيلة عالجية تستهدف التخفيف من اآلثار املرتتبة على حاالت اإلعسار وتعويض 

ذي فقد من أموال املؤسسة بسبب عدم سداد بعض املدينني لألموال املستحقة هذا اجلزء ال

 .عليهم 

 :ويتم مراعاة األمور التالية عند تكوين هذا املخصص 

مستوى املخاطر اليت تتعرض هلا ديون املؤسسة من هذا اجلانب ،أي احتماالت إعسار  ( )

املقتطعة لتكوين هذا املدينني فكلما زاد مستوى هذه املخاطر زاد مقدار األموال 

 .املخصص 

يتم اقتطاع املبالغ املكونة هلذا املخصص من إمجالي إيرادات املؤسسة ، أي قبل  ( )

 .حتديد صايف الربح القابل للتوزيع 

عند  األسهمرصيد هذا املخصص يكون حق خالص ألصحاب املؤسسة من محلة  ( )

 .من حيل لحلهم يف هذه األسهم  أو تكوين هذا املخصص ، 

ن االستفادة من هذه الوسيلة يف املؤسسات املالية اإلسالمية ملواجهة اخلسائر وميك

احملتملة للعمليات التمويلية واالستثمارية املختلفة ، غري أن هذا يقتضي مراعاة االلتزام 

،  بالضوابط واألحكام الشرعية عند دراسة وإعداد النظام اخلاص بتكوين هذا املخصص

يعة كل أسلوب متويلي مستخدم والشروط الشرعية اليت حتكم والذي خيتلف باختالف طب

 . تطبيقه

الت واالجتهادات لبناء وتنظيم هذه اووقد قدمت يف هذا اإلطار جمموعة من احمل

 .  (  )املخصصات وفق طبيعة ونظام عمل املؤسسات املالية اإلسالمية

 

 

 

 

 

                                                 
؛ عاادل      ص: م 222 حنو تطوير نظام املضااربة ، املعهاد العااملي للفكار اإلساالمي ، مكتاب القااهرة ،        . راجع لحمد عبد املنعم أبو زيد  (  

 . 126ص:  2 2 ر الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، االحتياط ضد خماطر االستثمار يف املصارف اإلسالمية ، دا. عبد الفضيل عيد 
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 قائمة املراجع

 

   تفساري القارآن  "الفادا إمساعيال بان كاثري      اإلمام احلافظ عماد الادين أباو  : ابن كثري ( )

 .، القاهرة، مطبعة عيسى البابي احلليب، بدون تاريخ" العظيم

طباع باملطبعاة    "التفسري الكابري "فخر الدين لحمد بن ضياء الدين عمر الرازي : الرازي ( )

 .ها 17  البهية املصرية، 

( الثانية ةالطبع)،  (تفسري املنار") تفسري القرآن احلكيم" لحمد رشيد رضا،: رشيد ( )

 .دار املعرفة، بريوت

طبعة ال ،"   فتح الباري شرح صحيح البخاري : "أمحد بن حجر العسقالني: العسقالني ( )

 . اه22  ،  ، دار الريان للرتاث بالقاهرة الثانية

أحاديث  طار شرح منتقى األخبار منونيل األ" الشوكاني،على  لحمد بن: الشوكاني (1)

 ( .م 27 حلليب ،مطبعة مصطفى البابي اورة مكتبة القاه" )سيد األخيار

 "الشرائع بدائع الصنائع يف ترتيب: "عالء الدين منصور الكاساني: الكاساني (6)

 (.يوسف ، بدون تاريخعلى  القاهرة، مطبعة زكريا)

مصر، مكتبة " )ىاحملل"بن أمحد بن سعيد ابن حزم،  يمحد عل وأب: ابن حزم  (7)

 .( م262 اجلمهورية العربية، 

الرياض، مكتبة ) "املغين"، عبد اهلل بن أمحد بن قدامةلحمد بن  وأب: ابن قدامة (8)

 .الرياض احلديثة، بدون تاريخ

حياء الرتاث إ طبعة )،" لسان العرب"الفضل مجال الدين ابن منظور،  وأب: ابن منظور (2)

 ( .اه8   العربي، بريوت، 

بريو،ت  بعة املكتبة العلمية،ط)" املصباح املنري"أمحد بن لحمد الفيومي، : الفيومي (2 )

 (بدون تاريخ

a.  الوراق : )"االئتماني التحليلوإدارة االئتمان املصريف : "محزة لحمود الزبيدي :الزبيدي

 (.م 22 األردن ، –التوزيع، عمان وللنشر 

الشركة  ، خماطرهواالئتمان املصريف  : عبد احلميد عبد املطلب :عبد احلميد (  )

 .م 2 2 ،القاهرة، والتوريداتالعربية املتحدة للتسويق 

، " اإلسالميوالتمويل املصريف التقليدي :" ياولحمد لحمود مك: ياومك-    (  )

 (..م2 2 املكتبة العصرية املنصورة، مجهورية مصر العربية ،)
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الشركة )، "إدارة خماطر االئتمان: "زياد رمضان، لحفوظ  جودة:رمضان وجودة  (  )

 .م2 2 (، القاهرة،  تالعربية املتحدة للتسويق والتوريدا

املكتبة ) ،"أسس التمويل املصريف اإلسالمي " ي،اولحمد لحمود مك: ياومك (  )

 ( .م 222 مصر ،  –العصرية ، املنصورة 

دار ) ، إدارة االئتمان: عبد املعطي رضا أرشيد ،لحفوظ أمحد جودة :أرشيد وجودة  (1 )

 ( .م222 األردن ، –وائل للنشر ، عمان 

ايرتاك للنشر والتوزيع ) ،"الديون املتعثرة: "اخلضري لحسن أمحد: اخلضريي  (6 )

 (226 القاهرة، 

العاملي للفكر املعهد )، "تطوير نظام املضاربة وحن:" زيد لحمد عبد املنعم أبو: دزي أبو (7 )

 (.م222 اإلسالمي، 

   االحتياط ضد خماطر االستثمار يف" عادل عبد الفضيل عيد،: عبد الفضيل  (8 )

 (م2 2 دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،) ،"املصارف اإلسالمية

 

 



 

 العشرونالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 أحكام اإلفالس

 واألنظمة املعاصرة يف الفقه اإلسالمي
 

 

 

 

 

 

 

 إعداد

 وهبة مصطفى الزحيلياألستاذ الدكتور 

 جامعة دمشق –كلية الشريعة 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 تقديم

 ة  انيلددددا  ا ددددب اددددع  ا  ني ددددع  احلمددددد ِّ الع اني،ددددعاقب  اني،عقنيددددل ني مدددد ققب  اني ددددا

 : اارس قب  ا ب آنيه  صحنيه أمج،قب  ب،د

فدد ا اني،اقددعا ااعني ددل  اني،قددة  اامنمددل  ددع ةددال صددم م احل ددع ة ا ق  ددع يلب   دد  ي ددةا  

ف هدددع اا ،دددعة ةا ل أ دددةام ة ق نيدددل ةدددال اني لدددر  اني،لدددرب  انيهدددد ة  انيرادددع ب ل  عاسدددعتهم   

ةهددعب ف نيدددأ  هددعاهم ومددعوب  يقدددةةا ا ددب  ةيدد        اني جعايددل  انياااا ددل  اني ددمعا ل     

ةهددعاي،هم اال  ،ددلب سدد  ولدد  ةقداتدده ااع يددلب ف  ددةا انينيدايددل سدد، د ةب  ددم ي ،ر ددةا     

ا،عجدد ا ت ب دد  اق ،ددعر ا س ددر سدد،ل أ  اققددرالب ا ددب أةدد  انيةفددع  أ  انيلدددا  ةددال  ددعت         

انيني ددد ب  ل اني،مددد ب  ني دددمهم ي دددبدةةا بةاقددد  اني ،عةددد  ةدددال سبدددع   تلدددةي   بددد    لددد    

 .ف ،جا ا اال سدا  انيديةا أ  انيقر ل

فني،ضددهم يقدد حم  ددعجا احلددامب  ي ةااددةا ل احلددرا ب بقددر ل ابةيددلب  ب،ضددهم  هددم   

انيدييال شهددةا اِّ ت،دعو ي ةق،ددةا ادال اات ددعل احلدرا ب  س ددعجةا سو سد ةنيل  قديددلب ةددال      

هديا يدي إ سو انيةقدة  ل     . اري  ا س دا لب  م اني،جا اال انيةفع  بعني ااةعتهم  قضدع   يدة هم  

احلدددرا  اقالدددعا أ  اب  دددم اقفددداو أ  ع دددعاب ا مدددعا بدددما بدددق اقالدددعا  اقفددداو امةةدددعا      

 ا ةصعا ةب قعاب ف   ة، س ة،لدرب    ا دسب فدعقفاو ي دةا بلدني  انيدديالب أةدع        

اقالعا فقد يمهم اال  يدال أ  ريد م ةدال أنيدةاا اني،جدا اادع إب نيديا فد  ل أت،دي ا دب تلدم ل            

ب بلدني  سدةا   ((أ  ع  اقالعا ل اني،قه اقساةل  ا  نمل اا،عصدر ة : ))اا ااة ة امة

انينيحدد  س ددع هددة ل سفدداو ااددديالب  نيدد س ل أ  ددع  اقالددعا ةددال انيمع  ددل اني،قه ددلب س  أا 

أإ مب،مددب انيضدد    ق ددل ياا اني ددد  اني،جددا ل      يق ددد بددينيع اقالددعا ل اني  ددل   ل اني،قددهب    

 .انيةفع 

 انيقةا ق انية ، ل     تنيحد  أ  دع  اقالدعا ل انيقدع ةا اادد لب       سينيع انيهما ل

 .فهة سالعا ةد لب  اقفاو تنيح  أ  عةه ل انيقع ة ل اني جعاإب فهة سفاو جتعاإ

أ  دددع  اقالدددعا  :  تهدددم  ابدددل انينيحددد  اارسددد ل سني مدددع ةدددال أةع دددل ا مددد  ل امدددةاا     

مقب ياحلمعيددل ةددال سالددعا ااددد ااددديالب  ب دد  انيددديالب   سددع  هددل سفدداو : ةة ددةاعا  ا ددل

 . اارا  سفاسهم

 :خلبل اارس ل ةال أةع ل ا م ا ف  ا ب  ةضمةا انينيح  شعة  اع يمتل 

 :أحكام االستدانة يف الشريعة اإلسالمية: أواًل

 (. اني ةال ني ل شهر اقفاو   سشهعا اقفاو)أ  ع  سشهعا سفاو ااديال  -1
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ال ااقدددرا ة ل انيقدددةا قب  ب دددعا   دددم انيهدددري،ل   اسددد ،رال سشدددهعا سفددداو ااددددي  -2

 .  م اني،قه اقساةل :أا يقعماقساة ل ف هعب  ا  ر 

 .سشهعا سفاو ااديال ااةسر اامعا ب  سشهعا سفاو ااديال اا،لر -

 .ت ريم ااديال اا،لر اامعا  -

 بيع الدين: ثانيًا

يسرهع ل قراا ا مد ب   اس  معم و  صةا ب   انيديالب ةال ري  اني ةا انيةاا  -1

 . ب عا   م انيهر  ف هع

 .انينيدا   ااهر ال نيني   انيديال -2

 الوسائل اليت حتمي املؤسسات املالية املقرضة من إعسار املدينني أو التخفيف منه: ثالثًا

اني دددق   ل  ااسددعا ا ددد ر ني مهددر اعا انيددل تقدددةهع انيهددرسعا  اايسلددعا     -1

 .ااقرت ل

 .مع عا اني عف ل امد اققرالاحل ةم ا ب انيض -2

  اِّ ااةف  سو سةا  انيلني  
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 أواًل

 أحكام االستدانة يف الشريعة اإلسالمية

ةددال اا، ددة  أا ا سدد دا ل أ  انيقددرل أةددر ةهددر   ل شددري،ل اقسددا  بعني  ددعل  انيلددمل       

 َفُ ضدعِاَ،هُ  َ َلمعا عاَقْر  اني ََّه ُيْقِرُل انيَِّيإ يا َةاْل : قةنيه ت،عو فد نيل: أةع اني  عل.  اقمجع 

ب فهيا  سا سعا اارا  به هة اني دقلب ف  ه يدم  ممعا ا دب ةهدر ا ل   [2/242: انينيقر ة]  نَيُه

انيقددرل بددق انيمددعو أ  ا سدد دا لب  شددرتاسهمع ل اني،مدد  ار ددع ة اِّ ت،ددعوب ف،ددل اني دددقل  

 .س لعاب  ل انيقرل سافعر  ت،ع ا ةمد ل سني ه  ي عل ا  ه فعا ه

ةددع ةددال ةلدد م يقددرل ةلدد معا   : ))قددعم فم ع يدد  سدد   ةب ةمهددع أا انيددم   : مل أةددع انيلدد

 .1((قر عا ةرتقب س  سعا س دقل ةر ة

 .2فممج  ا مع  ا ةل اقساة ل ا ب جةا  انيقرل:  أةع اقمجع 

 :أحكام إشهار اإلفالس -1

هدددة ساددداا سفددداو اادددديالب  : شدددهر اقفددداو ل انيقدددةا ق انية ددد، ل  اني،قددده اقسددداةل  

اريد  ني  م، دي ا مدعال ا دب أةدةام اادديال اني دعجر انيديإ تةقد  ادال سددا             : اقفاو قع ة عا 

 ية ه ل ة ،ع  اس حقعقهعب  يق د ةمه ت ، ل هيم ا ةةام  ب ،هع  ه داا ني ة ي  مثمهع ا دب  

 نددع   ا  انيددمي ا  دده ل امةاددل انيقددع ةا اني جددعاإب       اقفدداو. انيدددا مق قلددمل ريرةددع 

.  انيقدع ةا اادد لب  نيدينيع تلدرإ أ  عةده ا دب اني جدعا   ا ري هدم ةدال اادد  ق          ةقعب  نيده ل 

اا ددرإ  اني،ر لددل  انيلددةاإ   تماددي بدده ب،دد  اني هددري،عا    ني ددال هدديا ا جتددعم اني هددري،ل  

ا جمني لب  س ع اممت تبني    نعةه ا ب ا م     ا ت،رقلب  هة ةةق  اني،قده اقسداةلب   

 .  ا انيني،  اآلار انيقةا قبب،   هيا ار  تمن م ل 

 يهددم  اقفدداو سدد  ت ددرفعا ااددديال ةددال تددعايد اني ةقدد  اددال انيدددف   شددهر اقفدداوب    

أةع اقالدعا فمنمده انيقدع ةا اادد ل تمن مدعا اعصدعاب  ش  د         .  تلمب هيم اني،رت ة فرت ة انيرينيل

 اقالعا اال اقفاو ل أا ا  م يمنر سو  قةر ااديال   ية ه  ةةا  ل س  ةمهمع بدعآلارب 

 أةع ةمعط اني ع ل فهة  نيةا تةق  ااديال اني عجر اال  ف   ية ه ب رف انيمنر امدع سيا سع دت   

احمل مددل ةددال ا  م جددةا إب أةددع   ةةقدد  .  قةقدده تقدد  أ  تايددد ا ددب امددة   ية دده احلعني ددل   

 . اني ع ل فمةق،هع  اج  ة ،ق ة ب تق  نيديهع  قةف ااديال اال انيدف 

                                                           
ا ام ابال ةعجه  ابال  نيعا ل صح حه ةرفةاعا  ةةقةفعا اال انيد اِّ بال ةل،ة  ا ل اِّ امهب ني ال   1

 .ل ا ايل ابال ةعجه س  معا بال به ب  هة ةرت كب ني ال نيه ةييداا  شةاهد س   ة
 .2/11: ب ة ين احمل عا 1 /4: اا ين  بال قداةل  2
ب ط 11ب 14 –  1ب 1ب  ص : ع ةا اني جدعاإ اا درإ  سد عي ع انيددس ةا ا دل يدة س      اقفاو ل انيق   

1521 . 
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او ب،نيدعا ة احلجدر ا دب اادديال اا، دسب أيدعا سدعا         ي،رب اني،قده اقسداةل ادال شدهر اقفد     

هددة ةمدد  اق لددعا اددال اني  ددرف ل ةعنيددهب  اني ، دد س أ     :  احلجددر ل فقهمددع. ةددد  عا أ  جتعايددعا

هة ج،د  احلدعسم أ  انيقع دل اادديةا ة، لدعا مبم،ده ةدال اني  درف ل ةعنيدهب أ           : شهرم شراعا

ر مجهةا اني،قهع   ،عظدعا ا دب  قدةر     هة ةهر   نيد( انيدا مق)ا   انيرج   اال ةعنيه ني  رةع  

ةددال   ي،ددل :  ل انيهددر . ةددال   ةددعم نيدده:  اا، ددس ل اني،ددرف ب1 أةددةا م ةددال انيضدد ع انيدددا مق 

 .2ةعنيه بديمه

 جددر ا ددب ة،ددعي بددال جنيدد ب  بددع  ةعنيدده ل  يددال سددعا       ا انيددم   ةهددر ا ل اقفدداو 

نيدد س : ))م انيددم  ا  ددهب  قلددمه بددق ريرةع ددهب فمصددعبهم حلددل أسددنيع   قددةقهمب فقددعم  دد 

 . ((ني م س  ينيع

 .ني ال اشرتط ااعني  ل ني  ،  س انيقضع ل أ  مي ال ني دا مق انيةصةم سو  قهم س  به

  أ جر ا ب ة، س ل انيدَّيالب  ا ةعم اِّ ريع   اا حب   ا ل احلجدر  :  قعم أبة  م ،ل

ي حد  انيددا الب    ةدال  درا ادعص   سهدداااا حلري ده  سراة ده  أه   ده  س لدع   هب فدينيع أابدر        

ف نيقب ت رفعته  عفدي ةب    ينيدع  ةعنيده جدرباا امدهب  س دع يديةر بلددا   ية دهب فد ا اة  د  فدا             

ي ،رل نيه بهل ب  سا اة م  اال ا  ا   نيس   دب يلدد   يمدهب أ  يني د  ةعنيده بم،لدهب  شدر         

أا يني د    نيله  ف،دعا نين مدهب  ا قضدع  انيدديال  اجد  ا  دهب  اامعا دل ظ دمب  نيد س ني قع دل           

ب ني ال اا، ب به امد احلم، ل هة قةم اني دع نيق ودةا    4ةعنيه جرباا امهب   ه  ة   جر ا  ه

 .احلجر ا ب اا، س

 : أ  ع  اقفاو هل ةع يمتل

 :احلكم القضائي -أواًل

  بد ل انيقةا ق سمع تقد  ةال سصداا   م قضدع ل بهدهر اقفداوب  هديا ي ،د  ةد        

انيددييال يهنيددةا سو أ دده   سجددر ا ددب ااددديال س  بقضددع      (ريدد  ااعني  ددل )اأإ مجهددةا اني،قهددع  

انيقع لب ف  ةا ت رفعته قني  انيقضع   عفي ةب  سيا  جر ا  ه قضع ب ف  ه ميمد  ةدال مج د     

اني  دددرفعا انيضدددعا ة بعنيددددا مقب  هدددل اني ربادددعا  اا،ع  دددعا ااعني دددلب  اققدددراا بعنيدددديال ب،دددد 

 .2 ب   انيقع ل ةعنيهب  قلمه مثمه ا ب اني رةع احلجرب 

                                                           
 .402/ : ب سهعف انيقمع 2/141: ب ة ين احمل عا211/ : انيهرح اني ني  ني دا ير   عش ل انيدسةقل  1
 .شرح اامهعا وعش ل ق  ةبل  2
 . ا ام انيدااقبين  اخلا مب  صحح احلعسم انيم لعبةاإ سسمع م   
 . 2/15: ب اني نيعل شرح اني  عل2/155تني ق احلقع   ني اي ،ل   4
 .2/25ب اني، ع ر ا مديل 411 – 401/ ب سهعف انيقمع  145 – 2/141ة ين احمل عا   2
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نياةده    اق  ر ااعني  ل ل   م احلعسم ب ،  س ااديال ا ب  عنيل اجام اال قضدع  ةدع  

ف  ددا مق ةمد  اادديال ةدال اني  درفعا انيضدعا ة بهدم  هدل اني ربادعا          ةال انيدديةاب أةدع قنيد  ينيدع     

 .1 اني ،ع ا  اققراا بعنيديال نيهليب أةع اا،ع  عا ااعني ل سعنيني    انيهرا  ف م،ي ةمه

 :املفلس سفر املدين –ثانيًا 

ةم  ااعني  ل  احلمعب ل ااديال ةال انيل،رب سةا      قت أ ا  انيديال ل احلعم أ  ل أ مدع   

 .2ري ني هب    جيا احلم، ل  انيهعف، ل ني دا مق ةم  ااديال ةال انيل،ر قني    ةم أج  انيديةا

 اق  را انيقةا ق ا ب احل م ب د   يدد اادديال ادال س اا ة أةةانيده  اني  درف ف هدع و د          

  مج دد  ا امددعم انيقع ة  ددل ل صددةا ة اقددد أ  ساا  ة ةم،ددر  ةب  جددةا   ددنيس اا، ددس أ          تهددم

 . اني ح،ي ا  ه س  ل  عم   ةم اقفاو بمع  ا ب ا نيه

 :أحكام احلجر أو آثاره –ثالثًا 

 :يرتت  ا ب  جر اا، س ل اني،قه اقساةل ا   ع  اآلت ل

 :ن ومنعه من التصرف يف مالهتعلُّق حق الدائنني الغرماء بعني مال املدي -1

أإ سيا  جر ا ب ااديال ت، قت  يةا اني رةع  مبعنيه سعنيرهالب فدا يم،دي ت درفه ف ده مبدع      

يضددرهمب   دده    ددرا ا ددب اني رةددع ب ف نيبدد  ترباعتدده سع نيددل  اني دددقلب    يقنيدد  سقددراام     

   شدرا  ل   تنيبد  ت درفعته ةدال ب د     . ل ية ده ب،دد اني ، د س بعت،دعر اني،قهدع       أصاا مبعم ني د م 

اأإ انيهعف، ل  احلمعب لب  أجع  احلم، ل ب ،ه ب مال اا  ب    ينيب  ااعني  دل ت درفه اادعنيلب    

   جيدة    دد ب،دد احل دم بدعقفاو ا دب اادديال        . 4بد  يةقد  ا دب  ندر انيقع دل  اني رةدع       

 .اابعنينيل بديال جديد

قهددمب ف  ضددمال آ ددعا  ي ،دد  انيقددع ةا اا ددرإ  ريدد م ةدد  اأإ انيهددعف، ل  احلمعب ددل  ةددال  اف 

اقفاو رَي   اني دب أإ ةم  اا، س ةدال اني  درف ل أةدةام اني ،  لدل أ  ةدال اقادام بعالدع ا ة        

بق انيدا مقب  جيدة  ني مح مدل أا تقدرا  دنيس اا، دس أ  انيد ح،ي ا  ده سيا سدعا اقفداو          

ل بب   انيدا مقب   بب نيه هةب سمع تقد ب  سينيع تلق  ب،  احلقةر انيل عسد ل  ااهم د  

اال اا، سب سح  ا   لعل  انيرتش ح ني مجعنيس انيم عب ل  احمل  لب   د  اني،ضدةيل ل اني درف    

                                                           
 .انيهرح اني ني  ة  انيدسةقلب اا عا انيلعب   1
ح اني دني   ب انيهدر 4/422ب اا دين  بدال قداةدل    15 /1ب ااهيل ني ه ا إ  1/21: انينيدا   ني  عسع ل  2

 .212/ ني دا ير 
 . ةع ب،دهع 52 ب  11 – 112: ا ل ية سب اارج  انيلعب    
 ةدع   22 / ب انيهدرح اني د   ني ددا ير    2/102ب ا  احمل دعا  عشد ل ابدال اعبدديال     2/15اني، ع ر ا مديل   4

 .4/440ب اا ين 2/145ب،دهعب ة ين احمل عا 
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اني جعايدددلب  ةنيعشدددر ة اني،مددد  ل احل ةةدددلب أ  اني ،هدددداا أ  ا ني ااةدددعاب  انيهدددهع  ة أةدددع         

 .1احملعسم ةد ة اني،قةبل س  ا ب سني   ا س د م

 :سقوط آجال الديون املؤجلة -2

ةدددال انيقدددع ةا ( 221)قدددةا قب سمدددع   دددت ا دددب ينيدددع اادددع  ة تلدددق  آجدددعم انيدددديةا ل اني

اني جعاإ اا رإ  انيقةا ق اادماةي ة امدهب  ا اقفداو ةضد    ني  قدل بعادديالب   ا اقفداو        

يق ضل ت ، ل أةةام ااديال ت ، ل مجعا ل بق  ا م هب  ةال اارريةل ف ه سدرال سبدع  هديم    

 .2اني  ، ل

 هددياب سح ددةم ا جدد  بددعاةا اافددعا ني هددعف، ل     ي ،دد  ةدديه  ااعني  ددل ةدد  انيقددع ةا ل  

  سدد  انيددديال اايجدد  ب، ددس ةددال هددة ا  ددهب  ا ا جدد   دد   :  احلمعب ددل  احلم، ددل انيددييال قددعنيةا

ةدع   ي ددال  : ب ني ددال قدعم ااعني  دل   ةق دة  ني م، دسب فدا يلددق  ب، لده سلدع ر  قةقده      

 .ااديال قد اشرتط اد    ةم انيديال بعني ،  س

 :لمديناحلبس االحتياطي ل -3

أجددع  انيقددع ةا انية دد،ل ل ة ددر  ري هددع ني مح مددل  ددنيس اا، ددس أ  انيدد ح،ي ا  دده ل    

  ددم اقفدداو أ  ل أإ   ددم آاددر سيا   دد  اقفدداو بب دد  انيدددا مق   بب دد  ااددديالب  

 .ةال انيقع ةا اني جعاإ اا رإ (5 2)سمع   ت ا  ه ااع  ة 

ا، دس و دم انيقع دل بهدر ط     أةع ل اني،قه اقساةل فعت،  اني،قهع  ا ب جةا   دنيس ا 

 .ة، مل

فعنيةاج  ا دب اادديال سي،دع   ية ده سيا سدعا ةةسدرااب فد ا سدعا ة،لدراا ف مهد  سو  قدت            

 َ َأْا َةْ َلدَر ة   ِسنَيدب  َفَمِندَر ة   ُاْلدَر ة   ُي  سعَا َ ِسْا : اني لعا اماا بمِنر ة اا لر ة ل قةم اِّ ت،عو

 .[2/250: انينيقر ة]  َتْ،َ ُمةَا ُسْمُ ْم ِسْا نَيُ ْم َاْ ٌر َتَ دَُّقةا

أإ نيدده ةددعم ي،ددل بديمدده ل احلددعمب   ( ي  ريمددب) سا سددعا  ددعااا ل انيةفددع ب  هددة ة ددل    

اابدد ب : ب  اني ددلا4((نَيددلا انيةاجددد ظ ددمب سدد  ار دده  اقةب دده   : )) نيلدده احلددعسمب نيقةنيدده  

 جددة   نيلددهب ف: شدد عي هب  اقةب دده: اني ددينب ةددال انيُةجددد مب،مددب انيقدددا ةب  ار دده:  انيةاجدد 

 : هل 2احلنيس ني ممعا  بهر ط  ا ل يسرهع احلم، ل

                                                           
 . هع ةع ب،د 141ص : ا ل ية سب اارج  انيلعب :  .أ  1
 .  ةع ب،دهع 114ص : اارج  انيلعب   2
 ةددع ب،دددهعب انيهددرح اني دد  ب اا ددعا      15 ب انيقددةا ق اني،قه ددل  بددال جدداإ    2/15اني، ددع ر ا مديددل     

 .ب ط  اا اامعا اني عني ل2 4/4ب اا ين 2/141ب ة ين احمل عا 212/ : انيلعب ب انيهرح اني ني 
س  انيرتةديإ ب  سديا انيني هقدل  احلدعسمب  ابدال  نيدعا       ( اخلملل)ا ام أمحد  أصحعل انيلمال ا اب،ل   4

 .  صححه اال امر  بال انيهَّريد اال أب ه
 . 2/155: ب تني ق احلقع   1/11: انينيدا    2
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أا ي ددةا انيدددَّيال  ددع حيب فددا سدددنيس ل انيددديال اايجدد ب  ا احلددنيس نيدددف  انين دددم          : ا  م

 .اا حق  ب ما  قضع  انيديالب    يةجد  ال  يمه ةيج 

ة،لدراا    ا ب  فع  انيدديالب ف دة سدعا     انيقدا ةهل : أا ت ةافر ل ااديال شر ط  ا ل : اني ع ل

 هدة تدما  قضدع  انيدديالب     :  اابد     ُاْلَر ة ُي  سعَا َ ِسْا : سنيسب نيآليل اا قدةل

 احلددنيس اقةبددلب  ةددع   (( نَيددلا انيةاجددد))أ  (( ةبدد  اني ددين ظ ددم: ))ني حدددي  انيلددعب 

ب فددا ريدد  انيةانيددديال ينهددر ةمدده اابدد ب   سددنيسب   ،دددا  اابدد ب  سددةا ااددديال     

: نيقةنيدده ت،ددعو  ( أ  سدد، ةا)اب بددديال ااةنيددة يالب  سا  انيددةا   سددنيس انيةانيددد ا  سا ا ددة  

 َةْ،ُر فددعا انيددداْ  ع ِفددل َ صدعِ نْيُهمع [ 1/12 : نيقمدعا] ب  نيدد س ةددال اا ددع نيل بددعا،ر ف

 اق لددعا  نيلددهمع بعنيددديالب ني ددال سددنيس انيةانيددد ت،ايددراا بع ة مددع  اددال  ،قددل  نيدددم   

 .انييإ ا  ه  ،ق ه

 ددنيس ااددديالب فمددع   يب دد    سددنيسب  ا انيددديال     أا يب دد  انيدددا ال ةددال انيقع ددل   : اني عني 

 جية  ني قع ل احلجدر ا دب   .  قهب  احلنيس  س  ل سو  قهب   عاسل احل  بب نيه

 .اا، س

 . يسر فقهع  ااياه  ا ارر شر اعا ةقعابل  يم انيهر طب  ت،عص   ةقنيةنيل

 :استحقاق بيع مال املدين احملجور عليه وقسمة مثنه بني الغرماء -4

ا ددب أ دده ينيدع  ةددعم ااددديال احملجددةا ا  دده بلدني  اني، ددسب  يقلددم مثمدده بددق    1،د  اني،قهددع  ات

انيدددا مق اني رةددع  بعحملعصددلب أإ بملددنيل  يددة همب  يمدددل أا ي ددةا انيني دد  فددةااا ب،ددد احلجددر      

نيئا يبةم  ةال احلجر ا  هب  ةنيع ا ة نيربا  ة ية هب  سي عم احلد  سو ي يدهب   ( شهر اقفاو)

 . ب ة،عيب بع  ةعنيه ل  يمهب  قلم مثمه بق ريرةع ماع  جر ا    ه 

سع دت  ف ا سع ت انيديةا ةال جمس ةعم ااديالب قضعهع انيقع دل ب د  أةدر اادديالب  سا     

 تنيدع   . ةال ري  جمس ةعم ااديالب  جد  ا دب انيقع دل ب د  اادعمب  قلدمل انيد مال بدق انيددا مق         

 .أةةانيه اامقةنيل  اني،قعايل

لع م سعنينيقةم  اني،عسهلب  م اارهدةاب  دم احل دةاا حلعج ده      يقد  ل انيني   ةع س م  ف

 دد عاه بلددرقل   ةهددعب  يقددد  اا نيددةو ا ددب انيمحددعو   ددةمب  ددم   بهددشسو انيم،قددلب   دده 

ني ددال أبددع  م ،ددل امحدده اِّ اافددعا ني ددع ني ه   جيددا       . اني،قددعاب  يقددد  انينيمددع  ا ددب ا ال   

 .عامعسم ب   ار ل ااديال اني جعايل  اقني ح

 .ةل ال ااديال  اع ةهب  أجع  انيهعف، ل ب   ةل مه  ةرسةبه    ينيع 

                                                           
ب بدايدل  24 /1 ةدع ب،ددهعب ااهديل     221/ تني ق احلقع  ب اا عا انيلعب ب انيهرح اني    ني ددا ير    1

 .2/251ا  هد 
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 :1 انييإ يرتك ني م، س ةال ةعنيه ةع يمتل

 .يرتك نيه  ني، عنيه ةابله ااابس اا، ع  ة   انيرف ،ل أ  اني،عار ة بع ت،عر -أ

 .ترتك ني ،ع  س نيه انيل س عا سني هع ل اني، ة  انيهرا ل  آني هع ل ةيه  انيهعف، ل -ل

 . اا انيل مب اا، ع  ة   انيم، لل ل اأإ احلمعب ل  احلم، ل ترتك نيه -ا

: م، ددل قددعم احل. تددرتك ني م، ددس آ ا صددم، ل ل ةدديه  احلمعب ددلب   ل اأإ ري هددم   - 

 .عامترتك نيه ار  ه اني جعايل س،ق

يددرتك ني م، ددس اأو ةددعم ي جددر ف دده سيا سددعا   سلددال اني لدد  س  بدده ل اأإ         -هددد

 .احلمعب ل

  ددل  احلمعب ددل أ دده يددرتك ني م، ددس قدددا ةددع ي ، دده  ا عنيدده ةددال انيقددةا         أجددع  ااعني - 

قدةا يدة  انيقلدمل  قنيد      :  ل اأإ انيهدعف، ل . انيضر اإ اا، ع ب   ا اارتف أ  اارفده 

 .قلمل ةعنيه ا ب اني رةع 

 :اسرتداد الدائن أعيان األموال املوجودة يف مال املفلس -5

ال اددق ةعنيددهب  سدد  نيدده فلددد انيني دد  سا بددع   أجددع  ا مهددةا اافددعا ني حم، ددل اسددرت ا  انيدددا  

ااديال انيل ،لب  أاي س ، هب بلدني  اجدا ااهدرتإ ادال سي،دع  انيد مالب ف حد  ني ددا ال اني،لددب          

ةدال أ اك ةعنيده ب، مده امدد اجد  أ  س لدعاب       : ))س،جا انينيع   اال تل  م ااني  ب نيقةم انيم  

 .2((فهة أ   به ةال ري م

ه ب، مه انييإ  جددم نيددر اادديالب  ي دةا صدع           جيا احلم، ل اسرت ا  انيدا ال ة عا

اا ددع  أسددة ة اني رةددع ب س  سا أف ددس ااددديال قنيدد  قددني  اا ددع  أ  ب،ددد قنيضدده ب دد  سيا بع ،ددهب         

  ني  دهم  . ف  دا ال   مئي فق  اسرت ا  ة عاهب   نيس اادديال بدعني مال ل  عنيدل ةدع قنيد  انيقدني       

أف دسب فةجدد اجد  امددم ة عادهب      أميدع اجد    : ))قدعم  سا انيدم   : ةع ا ر اخل عف  انيدرا إ 

 أ َّم ا مهددةا احلدددي  بددما ااهددرتإ سددعا قددد قددني  ااني دد  بهددرط    ب  ((فهددة أسددة ة ريرةع دده 

 .اخل عا ني نيع  

 :آثار شهر اإلفالس يف القوانني الوضعية

ت ،  آ عا اقفاو ل انيقةا ق ة  اني،قه اقساةل ف مع يقرم انيهر ب  أ عف انيقدع ة  ةا  

بدع  هدة  قد  سدريعا اني،ةا ددب  سدقةط ب،د   قةقده ااهم دل  انيل عسد لب           ةع جي ا  ه ةال انير

 .4 هيم اآل عاب انيقع ة  ل بعنيملنيل سو ااديال أاب،لب أيسرهع بعا  عا

                                                           
ب  هعيدل احمل ددعا  211/ ب ط انينيددعبل احل د ب انيهدرح اني ددني   انيدسدةقل    2/102:  عشد ل ابدال اعبدديال     1

 .ب ط ة ل422/ : ب سهعف انيقمع 51 / ب ةبعني  أ نيل انيمهب 22  – 21 / : ني رة ل
 . ا ام انينيلعاإ  ةل م اال أبل هرير ة ا ل اِّ امه  2
 . ع هة ةرس   ي نيت هيا احلدي  اال انياهرإ امحه اِّ ةلمدااب  س : قعم امه انيدااقبين   
 .145 – 102ص : اقفاو ل انيقع ةا اني جعاإ اا رإ: ا ل ية س:  .أ  4
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هيا أ ر جةهرإ يرتت  ا دب   دم اقفداوب فدا ي،،دب اا، دس       : رَي   اني د –ا  ر ا  م 

 :ةمهب  ري   اني د نيه ة،م عا

رف بمةةانيده س دهع  س ااتهدعب سدةا  ا ةدةام اامقةنيدل  ا ةدةام        ةم  ااديال ةال اني  د  :ا  م

 .س رااَا بعنيدا مقب ةمي شهر اقفاوب ني  م مةا ةال انيةفع  وقةقهماني،قعايلب 

ةمدد  انيدددا مق ةددال اني لددعب  نيرفدد   اددع ر فر يددل ني  م، ددي ا ددب أةددةام اا، ددسب          :  اني ددع ل

قلمل اني رةع ب  ينيع ني د م ال   ف ح   ب،ضهم ا ب  لنيل ةال  ية هم أس ر  ع تضممه  م

تق قددعا ةددال انيق ددع  مبهم دده  تم، ددي اني  دد، ل ا معا ددلب   (  س دد  اا، ددس)سددمديع اني ،  لددل 

ا دب ةنيددأ ريد      اا درإ  ةدال انيقدع ةا اني جدعاإ   ( 211) قدد   دت اادع  ة    . ني ملع ا ة بق انيدا مق

قده اقسداةل  هدة     هيا هة ااقرا ل اني،.. اني د انييإ   يق  س     جل ني د ا   م اقفاو

 . ةم  ااديال ةال اني  رف بمةةانيه

ةم  اا، س ةال مج   ا امعم  اني  رفعا انيقع ة  دل انيضدعا ة بعنيددا مقب    :  يهم  ري   اني د

 .  رةعا اا، س ةال اف  انيداع ر انيقضع  ل

ةددال انيقددع ةا اني جددعاإ ( 5 2)  ددت ااددع  ة :  ددنيس اا، ددس  انيدد ح،ي ا  دده –ا  ددر اني ددع ل 

ه جية  ني مح مدل أا تقدرا  دنيس اا، دس امدد ا ق ضدع  أ  انيد ح،ي ا  ده ل         اا رإ ا ب أ 

س سيا   ددد    ددم اقفدداو أ  ل   ددم آاددرب  ني ددال   تددمةر احمل مددل وددنيس اا، دد         

 احملعفنل ا  ه ي،ين   ،ه تت ااراقنيلب  ني س هديا اقةبدل ا  دهب     .اقفاو بمع  ا ب ا نيه

 . مقرا ل اني،قه اقساةل هيا   م ةةاف  ني. ب  هة سجرا  ت،نل فحل 

ب سحدد  ا   لددعل  انيرتشدد ح سددقةط ب،دد  احلقددةر انيل عسدد ل  ااهم ددل  –ا  ددر اني عنيدد  

رف اني جعايدلب  ا  لدعل أاضدع  ادعنيس     ني مجعنيس انيم عب دل  احمل  دلب أ   د  اني،ضدةيل ل انيُ د     

ب س ااتهع  ا ش  عم ب،م  عا انينيةاصلب  اني،م  ل ادةدل احل ةةدل ةنيعشدر ة أ  ب د،ل ة ،هدد     

.  اني ح ددل برتدد  أ    عشددقب  انيهددهع  ة أةددع  احملددعسم ةددد ة اني،قةبددل س  ا ددب سددني   ا سدد د م 

 هدديا ا  ددر نيدد س ةقددرااا ل انيقددع ةا اني جددعاإب  ني ددال  ا  انيددمي ا  دده ل ب،دد  انيقددةا ق          

 .اخلعصل انيل تمنم ب،  احلقةر انيل عس ل أ  ااهم ل

ااقدرا ةمد  احملنيدةو ةدال اخلدر ا سو        ني س هيا ا  ر ةقدرااا ل اني،قده اقسداةلب  س دع    

أشدد عنيه  ةهمعتدده انيديم ددل  انيد  ةيددلب سحضددةا صدد ةاا ا م،ددل  ا معاددل  ا ا ددع   تهدد      

 .ا مع ا  ا ع  ة اار ب  انيايعا ة  انيض عفلب ني  ةا اام  بعا عا نيه ا ب قضع  انيديال

ةال انيقع ةا ( 212) ة  هيا ةع   ت ا  ه ااع : تقرير  ،قل ني م، س  ني،ع   ه –ا  ر انيراب  

. هددم انيددييال جيدد  ا  دده اق ،ددعر ا دد همب سا ج دده  أ   م  ري هددم  :  أفددرا  اع   دده. اني جددعاإ

 سد  ةمةةا اني ،  لل ةقداا انيم،قل انيدل  دمح ني م، دس  اريقدل  ف،هدعب  اني عنيد  أا ي دةا        

 هدديا   ددم س لددع ل  ددر اإب  صددرح فقهعي ددع بددهب  سدد مع     . ينيددع ل صددةا ة ااتدد  شددهرإ  

ةق ضب ةديه  ااعني  دلب قدعم ابدال قداةدل       ل  احلمعب ل  اني ع نيعا ةال احلم، لب  هة انيهعف،
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 يم،  ا ب اا، س  ا ب ةال ت اةه ةي  ه بعا،ر ف ةال ةعنيه سو أا ي،رغ ةال قلدمه    :1احلمني ل

 .بق ريرةع ه

 :2 هل ةع يمتل  نيإلفاو آ عا أاب،ل قع ة  ل أيضعا بعنيملنيل سو انيدا مق

حلمعيدل مجعادل انيددا مق اني،دع يقب     :   انيداع ر  اقجرا اا ا  ،را يدل  ق –ا  ر ا  م 

 . تق  ةنيدأ االع ا ة ب مهم  ساضعاهم نيقلمل اني رةع 

 هددديا   يدددمي ا  ددده انيقدددع ةا اني جدددعاإ اا دددرإب اافدددعا ادددع يهنيدددت سني ددده سددد   ةدددال       

اارسدد ل أ    يقددرا اني،قدده اقسدداةل هدديا ا  ددر امدداا مبنيدددأ اا ددع         . اني هددري،عا ا جمني ددل 

 .ا س حلعا

أإ تلددق  اآلجددعم بقددة ة انيقددع ةا مبجددر  صددد ا   ددم   : سددقةط اآلجددعم – ا  ددر اني ددع ل

 :ةال انيقع ةا اني جعاإ اا رإ ا ب أ ه( 221) قد   ت ااع  ة . اقفاو

يرتت  ا ب احل م ب شهعا اقفاو أا ي   ةع ا ب اا، س ةدال انيدديةا انيدل   سد      ))

ةدال انيقدع ةا   (  21)ب  هديا هدة احل دم ااقدرا ل اادع  ة      ..(( دع ا  أج   ف،هدع ةلد ح  انيب د    

يلدق   د  اادديال ل    : ))ةال انيقدع ةا اادد ل انيلدةاإب    دهع    (  21)ااد ل اا رإب  ااع  ة 

 ((.ا ج  سيا شهر سفاسه أ  سالعام  فقعا نيم ةص انيقع ةا

 (. لر ة هل  نر ة اا) ينيع يهم  اآلجعم ا ت،عق ل  انيقع ة  ل  انيقضع  ل 

 احل مل ةال ينيع أا ا ج  ااممةح ني مديال ةدال انيددا ال أ  ريد مب ةدنيين ا دب اني قدل ف دهب        

  ا ةنيدددأ ت دد، ل أةددةام ااددديال ت دد، ه مجعا ددل بددق  ا م ددهب    .  اقفدداو ةضدد    دديم اني قددل 

ل  ق أ ه يرتت  ا دب ةراادع ة اآلجدعم     مبق ضب اقفاوب ي ب   سرال سبع  هيم اني  ، ل

 . ارق ل أامع ع  مديال تما  اني  ، لااممة ل ني

 . هيا ا  ر ةقرا ل اني،قه اقساةل نيدر احلم، ل  ااعني  لب سمع تقد 

ةال انيقع ةا اني جعاإ ( 221) هة   م قراته ااع  ة :  ق  سريعا اني،ةا د –ا  ر اني عني  

أةدع   .اا رإب  ينيع ني حديد ا ة  اني ،  لدلب  س دعفل  يدةا جديدد ة ي،رقد  سجدرا  اني  د، ل       

اني،قه اقساةل ف مم  تقرير فةا د تما يدل ا دب انيدديةا ةمدي  هدمتهعب فدا يبنيد  هديا ا  در          

 .ل انيهري،ل

ةدال  ( 251) هديا ةقدرا ل اادع  ة    : اهال مجعال انيدا مق ا ب أةةام اا، س –ا  ر انيراب  

ب   د  جيد  مبق ضدعهع ا دب  سدا  انيددا مق سجدرا  ق دد ة لدي          اا رإ انيقع ةا اني جعاإ

احل م اني ع ا بعقفاو ل ق دم س دعل احمل مدل ا ب دا  دل اني ع مدل ل  ا رتهدع اقدعااا        

                                                           
 . ب ط  اا اامعاب ط  عني ل4/441: اا ين  1
 .115 – 120: اارج  انيلعب ب ا ل ية س  2
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   ي، ددد انيدرهال س  انيدددا مق  . اا، دسب  ينيددع ل ظدرف حلددل اهدر يةةددعا ةدال تددعايد تدةظ،هم     

 .انيييال تقدةةا بدية هم ل اني ،  لل ل ااةاا د انيقع ة  ل

 اا  دعحلقب    يدمي اني،قده اقسداةل      هيا اقجرا  ي، د تقرير اهال ني ع  انيددا مق 

 .   ةع   ةمه ل تقديرإ ااعيل ني م ع  با ب هيا اقجرا 

ةال أا ي مع م انيدا مةا اال انيدرهال ااقدرا  دم ا دب اقدعااا اا، دس أ         اة   ةع   ل انيقع 

 .ب،ضهع سيا     انيمي ا ب ينيع ل اقد اني  ح ة  اا، س

 ل  ا دب اادديال اا، دس   دب ي دعح نيده انيةفدع  ني ددا مق          اني  ح ل اقفاو يهدف سو اني 

 هدة اقدد سلدم بده انيبرفدعا  ااادعا       :  هدة ش  د  ادال اني د ح اادد ل     .   ا  عجل نيني   أةةانيه

 .قع معا أ  ي ةق عا به  اااعا حم ماا

 :شروط احلجر على املفلس

ف مدع   حلدل شدر ط ني حجدر ا دب اا، دس ة ل دهع       1يسرا ااةسةال اني،قه ل اني ةي  ل

 :يمتل

 ي ددح . ةبعنينيددل اني رةددع  أ   سا هددم أ  ةددال شُ ُ،هددم احلجددر ا ددب ااددديال اا، ددس   : ا  م

 ي ةا ني نيدعقق  د  احملعصدلب  اشدرتط انيهدعف، ل ل ا صدح   مئدي        انيب   ةال  ا د ةمهمب 

أا ي ةا  يال انيبعني  أس ر ةدال ةدعم اادديالب  س  فدا  جدرب    جيدا ااعني  دل  احلمعب دل         

 .  ااديال  ،لهاحلجر بب 

 ي ح أا يب   ااديال  ،لده احلجدر ا  ده  ساداا سفاسدهب ني  درف ةعنيده سو  ية ده ل         

 .ةيه  انيهعف، ل ل ا صح

 .أا ي ةا انيديال  ع حيب ةيجاا: اني ع ل

 .أا ت ةا انيديةا ا ب اا، س أس ر ةال أةةانيه: اني عني 

ت،دعو سعنيمديا أ  انياسدع ة     أا ي ةا انيديال انييإ سجدر بده انيمدعوب أةدع  يدال اِّ     : انيراب 

 .فا سجر به

أا ي ةا انيدديال احملجدةا بده   ةدعاب فدا  جدر بدعني مال ل ةدد ة اخل دعاب سمدع           : اخلعةس

 .يسر انيهعف، ل

 ي ددح امددد احلم، ددل ل اا، ددب بدده أا ي ددةا احلجددر ا ددب ااددديال اني ع دد ب بهددرط ا ددم       

 .2احملجةا ا  ه ب،د احلجر

                                                           
 .04  – 02 /2يمنر   1
 . 2/12: اني، ع ر ا مديل  2
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 :وشروطه منهفلس فيما قبضه أحكام رجوع الدائن على املدين امل

ا ددعا اجددة  صددع   اا ددع  أ  ااددعم ا ددب اا، ددس ي ددةا نيدددر انيهددعف، ل ل ا صددح ا ددب       

اني،ةاب سل دعا اني، د  ودعة   فد  انيضدراب ةم،دعا ةدال سحلدعر انيضدرا بعني رةدع ب قفضدع ه سو            

 .بمهأا نيه انيرجة  ا ب انيرتاالب سرجة  ا ل ل هني ه  :  ةيه  احلمعب ل. 1تما   قةقهم

 أجع  انيهعف، ل  احلمعب ل انيرجة  ل مج   اا،ع  عا ااعني ل احملضدلب سدعنيني    اقجدعا ة    

ب خبدداف ..((ةددال أ اك ةعنيدده  ب، مدده : ))أبددل هريددر ة اا قددد    انيلدد م  انيقددرلب ني،مددة   دددي  

 أجددع  . ري هددع سع نيددل  انيم ددعح  اخل دد   اني دد ح اددال    اني،مدددب فددا جيددة  انيرجددة  ف هددع       

 .2ني ةااثب  صع   اني مال أ  احملعم به  اا  در ا  ه به ااعني  ل انيرجة 

 :هل  تل،ل انيهعف، ل شر ط انيرجة  ل ةيه  

 .سة ه ل اا،ع  ل احملضل سعنيني     ةم -1

 .أا يرج  اق  اني، م بعحلجر -2

 .فللت انيني  ب   ا   م ةال احلعسم: أا ي ةا اجةاه بمحة قةنيه - 

 .ب،   قه اج  ل انينيعقل أا ي ةا اة ه ري  ةقنيةلب ف ا قني  -4

 .أا ي ةا اد  اس  ،ع  اني،ةل  ج  اقفاو -2

 .سةا اني،ةل  يمعاب ف ا سعا ا معا قدع  بهع ا ب اني رةع  -1

 .  ةم انيديال -1

 .سةا ااعم ااني   بعق عا ل ة ع اا، س -5

 .أ  ي ،   بعاعم       ب سرهال صع ا ةال ااهرتإ ني هل  -5

 :شرا    هل سني  4احلمعب ل يسر 

أا ت ال انيل ،ل بعق ل ب، مهعب   ي    ب،ضدهعب فد ا ت د  جدا  ةمهدعب س  د  مثدر ة        -1

 أجددع  انيهددعف، ل . انيهددجر ة اا مددر ةب   ي ددال ني نيددع   انيرجددة ب  سددعا أسددة ة اني رةددع  

 . ااعني  ل ب    انيني،  انيرجة  ل انينيعقلب  يلعهم ة  اني رةع  و ل اني عني 

 يه  ااعني  ل  انيهدعف، ل سو  .    ل سعنيلمال  اني ربأ  ي ةا ااني    ا   يع  ة ة-2

 .أ هع    م  انيرجة 

                                                           
 . 4/410: ب اا ين2/125: ة ين احمل عا  1
 .  25/ اني ني   انيهرح  2
 .2/110: ة ين احمل عا   
 .411 – 414/ : سهعف انيقمع   4
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أ  ي ددةا انينيددع   قددني  شدد ئعا ةددال مثددال انيلدد ،لب فدد ا قددني  ب،دد  انيدد مالب سددق            - 

ا    ني نيع   امدد ااعني  دل  .  أجع  انيهعف، ل انيرجة  مبع يقعب  انينيعقل ةال  يمه. انيرجة 

 .ةع أايم  اج  ل مج   اني،ق

ف ا اهمهع ااهرتإ أ   هنيهدعب   مي دع انينيدع   انيرجدة  سمدع      : هع    اني  أ  ي ،   ب-4

 أجع  ااعني  ل فع انيرهال بددف  ةدع اهمدت بده     .  هيا ةةاف  نيقةم انيهعف، ل. نية بعاهع

 .اني،ق

:  هة اأإ ااعني  دلب حلددي   . ف ا ةعا فعنينيع   أسة ة اني رةع : أا ي ةا اا، س   عا-2

 ((.اني رةع ف ا ةعا ف ع   اا ع  أسة ة ))

ب حلدددي  أبددل هريددر ة  نيددة ةددعا اا، ددس  أجددع  انيهددعف، ل ني دددا ال اني،لددد  اسددرتجع  اني،ددق 

 ((.أميع اج  ةعا أ  أف سب ف ع   اا ع  أ   مب عاهب سيا  جدم ب، مه: ))اا قد 

 هددة شددرط . سددةا انيلدد ،ل   َيددُام ة ددع ااهددرتإ امهددع بني دد  أ  هنيددل أ   قدد    ددةم  -1

 .ة ،  ا  ه

 .انينيع     عا سو  قت انيرجة أا ي ةا -1

 : ا ل شر ط هل 1ااعني  ل اشرتط 

فدد ا فددد م مبددع م أ  مبددعم اا، ددسب أ     : أ  ي،ديدده ريرةددعيم ب ممدده انيدديإ ا ددب اا، ددس   -1

 قدعم  .  ممةا نيه اني مال  هم  قدعاب أ  أابدةم س،د اا  قدلب   يمادي اادعم انيديإ نيده        

  ت،لددب  : نيدة قدعم اني رةدع  نيده       يلق   قده ل اني،لددب   دب   : انيهعف، ل  احلمعب ل

 .  ال  ،ديع بعني مال

فد ا   مي دال أاديم سنُيضد  انيا جدل  ا سد م ع  بهدعب        : أا مي ال أايم  اس  ،عيم-2

فا يرج ب فعنيا جل سيا أف س   جهع  ا نيدت صدداقهعب سدعهمت ةد  اني رةدع ب سي        

 .مي ال اجةاهع ل انينُيض ب   ع اني،لد قني  انيداةم سيا أف س   مئي

ينيقددب اددق ااددعم ا ددب  عنيددهب   ا أا يدد   ب فدد ا ت دد ب سددعهم صددع   ااددعم ةدد        أا- 

اني رةددع ب فددا يرجدد  سا احمددت احلمبددل أ  بددياا أ  انيددااب أ  ا دد  انيهددل  ب دد      

ة  هب    ي  لدر    دامب سل د  الد  بلدمال أ   يدتب أ  صدني، اني دةلب أ   لدد          

 .عااني امب أ  ت،   انيهل  بمإ ا  ب  هيا ةيه  احلمعب ل أيض

 .سا  ا ا انيل ،لب فع ظهر أ ه ينيع ب  ني م، س انيايع  ة:  قعم انيهعف، ل

                                                           
 . 25/ : انيهرح اني ني  ة   عش ل انيدسةقل  1
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 :طريقة شهر احلجر باإلفالس لدى الفقهاء

يلدد ح  اقشددهع  ا ددب شددهر احلجددر ا ددب ااددديال اا، ددس    أ دده: يسددر انيهددعف، ل  احلمعب ددل

هدراا ني لدرب   ت،ع يعا ني ضرا انييإ ي ح  بعنيدا مق اني رةع ب نيضمعا أةدةا مب  ادد   د عاهعب      

 هيا ل انيةاق  ةمعس    ةام ااع لب  أةدع ل ا در ع   د   جددا اني دح       . 1بق انيمعو

 . اقشهع اني ةة ل  اقاا عا اني عف ل ل   ا انيقضع ب فا  عجل سو

 : حكم أنواع تصرفات املفلس

 :2اني  رفعا اا، ع  ة  ا ل أ ةا 

نيدعا  اني ددقعاب فهديم ت دح ةمده         سقنيةنيه ا : اني  رفعا انيمعف،ل  ،،عا حمضعا: ا  م

 .ميم  ةمهع

سهنيل ااعمب   ق،ه نيدهب  ت ددقه بدهب  اقبدرا      : اني  رفعا انيضعا ة  رااا حمضعا: اني ع ل

ةمددهب  ري هددع ةددال اني رباددعاب  اققددراا بددديالب فهدديم سجددر ف هددعب بعت،ددعر ااددياه  ا اب،ددلب    

ةعنيدهب ف دم ي دح ت درفه ف هدع       ااعيدل ا د حل انيددا مق اني رةدع ب  ا  قدةقهم ت، قدت بما دعا       

 .سعارهة ل

سدددعنيني    اقجدددعا ةب   ت دددح ل اأإ  : اني  دددرفعا انيددددا ر ة بدددق انيضدددرا  انيم،ددد  : اني عنيددد 

سا  قد  اني  درف اادعنيل ةدال اا، دسب        :  قدعم ااعني  دل  . أإ بعا دل ( ري  ااعني  دل )ا مهةا 

ااد افهم ل ا م   ينيب ب ب  ي ةا ةةقةفعا ا دب  ندر احلدعسم امدد ادد  ات،دعر اني رةدع ب أ        

سا اني دا  اا، دس شد ئعا ل    :  سةضع هب أ  ا ب  نر اني رةع  امد ات،عقهمب ني ال قعم ااعني  دل 

ال  انيديال فا ميم  ةمهب سل ،ه   ج ه ادع ف ده ةدال أادي ةدعمب  ااقدهب  نيدة أ ر        ية ه ني   

سي سو   دةم ةدديار اني دددارب  تعصددي ااددرأ ة بددهب  ق عصده ةددال جددعاي ا  دده أ  ا ددب  ني ددهب   

ني س ف ه ةعم بع صدعنيلب  ا،دةم ادال ق دعص أ   دد   دع   ةدعم ف دهب خبداف انيق د  اخلبدم            

 . اني،مد انييإ ف ه ةعم

سدد  ت ددرف   س مدد  اني،لددد سددعنيبار  اني، ددعر  :  انيددعا ة احلم، ددل ل اني، ددع ر ا مديددل 

 . انيم عح   جية  احلجر ف ه سمجعاعا

 :رفع احلجر عن املفلس

 :جر اال اا، س و م انيقع ل أ  ا ، عسه امهني ،قهع  اجتعهعا ل اف  احل

                                                           
  ب ط 4/440: ب اا دين 2/251: ب شرح اامهعا ة   عش ل ق  ةبل  امد  ة 12 /  هعيل احمل عا ني رة ل   1

 .ل  اا اامعا
:  ةدع ب،ددهعب شدرح اامهدعا ب اارجد  انيلدعب        214/ : ني ددا ير ب انيهرح اني ني  2/25اني، ع ر ا مديل   2

 .5 4/4: ب اا ين2/251



 
 

05 

  يم،ع احلجدر ا دب اا، دس بعت،دعر اني رةدع  ا دب ف دهب    بد برا هم          :1ني هعف، ل :ا  م

ني م، سب ب  س ع يم،ع ب،ع انيقع لب  ا احلجر   ي نيت س  ب  نيدعا انيقع دلب فدا يم،دع س      

 .ب، هب    ه س عا سو  نر  اج هع 

يم،دع احلجدر ادال اا، دس مبجدر  قلدمل ةعنيده ااةجدة  بدق           :2 احلمعب دل  ني معني  ل: اني ع ل

 .اني رةع ب    س عا سو   م انيقع ل

  ي دةا   ام احلجدر س     (:اانيديا )فقعم أبة يةس  امحده اِّ ل انيلد، ه      أةع احلم، ل

 .بضدم  هة اقاار ةال انيقع لب ف مع   يمحجر س  وجرم   يمب   س  ب ااقه

 :ادرة بقسمة مال املفلس بني غرمائهاملب

ا دب أ ده تمددل اانيدع ا ة ب،دد احلجدر نيني د          4(ااعني  ل  انيهدعف، ل  احلمعب دل  )ات،  ا مهةا 

يةدل ااددديالب  نيددئا يبددةم  ةددال احلجددر ا  ددهب  ةدعم اا، ددسب  َقْلددم مثمدده بددق اني رةددع ب نيددربا  ة  

 .، س نيئا ي مار سي عم احل  ال حقهب  ل ينيع ة  حل ني  رةع   اا

 . ني ال   ي،رط ل ا س ،جعم نيئا يبم  ف ه انيمعو ب مال خبس

 :تنظيم التفليسة يف القانون

يدد م اني م، ددي ا ددب أةددةام ااددديال بدد جرا اا مجعا ددل   ا ،را يددلب  ا اقفدداو يهدددف سو   

ت دد، ل مجعا ددل ا ددب قددد  االددع ا ةب  ه ددداا ني ة يدد  انيمددعت  ةمهددع ا ددب     ت دد، ل أةددةام اا، ددس

صدا   م اقفاو   ي ةا  إ  ا دد ةدال انيددا مق اني م، دي     فم ب . قلمل ريرةع  انيدا مق

ا ب أةةام ااديالب أيعا سعا  ة  هيا اني م، يب أإ سةا  سدعا ببريد  احلجدا ا دب اامقدة ا      

 .2أ  احلجا اني،قعاإ أ  احلجا ا ب ةع ني مديال نيدر اني  

أ  ةمةةا (( سمديع اني ،  لل))  اني م، ي ي ةا ببريقل تمن م اني ،  لل  ت، ق ةال يلمب

اني ،  لل  هة  س   اال اا، س  اال مجعال انيددا مقب   سعني ده ةدمجةا ةب  هدة أ دد قضدع ة       

حم مل اقفاوب ني قة  بعنيم عبل ادال احمل مدل انيدل أصدداا   دم اقفداو مبا ندعا        

رَيد ا يدد    –سمع تقدد    –سجرا اا اني ،  س  شي  هب     يرتت  ا ب صد ا   م اقفاو 

اا، س اال س اا ة أةةانيه  اني  رف ف هعب  تدا  هيم ا ةدةام ل اني ،  لدلب  ت دةا ا ع د      

ني  لددي اقجددرا اا انيا ةددل انيددل  اقجيددعبل ةمهددعب  تلدد َّم ا ةددةام ةددال اا، ددس سو انيلددمديعب   

ي ةا اني رل ةمهع   ر ا ةةام ااةجة  ة نيدر اا، سب  اني ح،ي ا  هدع حلدق تلد  مهع سو    

                                                           
 . 2/251ب ط انينيه ل اا ريلب شرح اامهعا ة   عش ل انيق  ةبل  ام  ة 22 / :  هعيل احمل عا ني رة ل  1
 . ب،دهع  ةع 1/112: ب انينيدا  4/445:  ةع ب،دهعب ط انينيعبل احل  ب اا ين 215/  عش ل انيدسةقل   2
 . 11 – 1/112: انينيدا     
ب سهعف 2/120: ب ط ا لب انينيعبل احل  ب ة ين احمل عا21 /1ااهيل : 212/  عش ل انيدسةقل   4

 . ب ط ة ل420/ : انيقمع 
 .125: اقفاو ل انيقع ةا اني جعاإ اا رإب ا ل ية س  2
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 ت م   هديم اقجدرا اا ل   د  ا ا دع  ا دب      . ي ةو س ااتهع  احملعفنل ا  هع انيلمديع انييإ

 .أةةام اا، س  ق،   فعترمب  م اف  ا ا ع   جر  ا ةةام  تل  مهع ني لمديع

 ا ددب  سددا  انيدددا مق أا يلدد ممةا سو ةددمةةا اني ،  لددل ل ظددرف حلددل اهددر يةةددعا ةددال  

ني دعا أ  ة ل دعاب  ا دب ةدمةةا اني ،  لدل أا يرسد        تعايد احل دم بهدهر اقفداو  لدعبعا سمجع    

 .فةااا ت ع اا ل عا ة  ة حةظعته سو انيم عبل اني،مةة ل

 ني م عبددل اني،مةة ددل ل سدد   قددت أا تب دد  سيضددع عا اددال  عنيددل اني ، دد س  س ، ددل س اا ة     

 سا  انيدا مقب سمع ي ةا  ع أا تب   ا اا  ا دب مج د  ا  اار  انيددفعتر  انيلدمداا     

 .قل بعني ،  سب اع نيإلفاو ةال ص ل    قل بعنيمنع  اني،ع اا ، 

 : تهدف س اا ة اني ،  لل سو رير ق أسعس ق

 .هة احملعفنل ا ب أةةام اا، س  ص ع  هع: ا  م

هة  هدد هديم ا ةدةام  جته اهدع ا  ندعااا ني قدراا انيديإ ت لديم مجعادل انيددا مق           :  اني ع ل

سةدع بعني د ح ةد  اا، دسب أ  بع تدع ب  يق ضدل       ب د  احل  انيديإ تم هدل بده اني ،  لدلب  هدة      

ا تع  ب   أةةام اا، دس  تة يد  مثمهدع ا دب انيددا مق قلدمل ريرةدع ب  نيدينيع سدرص اا، دس           

 .اع  ة ا ب ةافع ة ينيع  اني  ع  ة   ا م ه

ةد  اا، دسب سيا قددا انيددا مةا أا هديا اني د ح        بعني د ح أ ده قدد تم هدل اني ،  لدل      به ي نيق 

  مددع نيةا نيدده اددال جددا  ةددال  قددةقهم أ  ميمحة دده أجدداا ني ةفددع ب أ  يقددرا ا نيدده  ا دد همب فأجدددر 

 ي،ة  اا، دس بعني د ح سد داا ا دب أةةانيده ةدال جديددب  يلدرت   ري ده ل س ااتهدع           . ا ةريال ة،عا

 . اني  رف ف هع

سيا   ي ،دد  انيدددا مةا ا ددب شددر ط اني دد ح انيددل قدددةهع       بع تددع  قددد تم هددل اني ،  لددل   

 .ا  هع  اني ،  لل ببريقل  عني ل هل     س  بق اني  ح أ  ا تع  اا، سب  قد ي ةا

بق اا، س   ا م ه قني  سجرا اا اني ،  س انيل تبةم  انية يلبعني لةيل  قد تم هل اني ،  لل 

نيدداةال اةيدد  أ  ب،ددد صددد ا   ددم اقفدداو سيا فضدد  انيدددا مةا اددد  ااضددل ل سجرا اتددهب       

 .1ا  ه ةال اني ااةعاصل نيةفع  ةع ا ب اا، س  سابع ه فر آ ر ا اني  ل  

 هدددديم اقجددددرا اا اني من م ددددل تدددددم تددددت ة،هددددة  اني دددد ح أ  احل ددددةم انية يددددل ل اني،قدددده 

 .[4/125: انيملع ] َاْ ٌر َ اني اْ ُح: اقساةلب قعم ت،عو

 سيا   س   اني  ح بق اا، س  انيدا مقب ي ةا أابدعل انيدديةا مبجدر  ينيدع ل  عنيدل      

 ااق دة  ةدال ينيدع أا هديم احلعنيدل      ( ةدال انيقدع ةا اني جدعاإ اا درإ     5  بعاع  ة )اتع ب اماا 

ا ديدد ة انيدل اددرأا ا دب انيدددا مق ني لدت ةدال صددم،هم أ   ني دد ة ات،ددعقهمب  ني دمهم يلدد  ا        

                                                           
 . ةع ب،دهع 54 ب،دهعب   ةع 14 ب 12 ب 12 ب 05 ب 211ص : ا ل ية سب اارج  انيلعب  .   1



 
 

07 

 بقة ة انيقع ةاب   ا أا ي دةا  دم اا  دعا ل ينيدعب فعنيددا مةا سهدد ا       سني هع بعنيرريم ةمهمب 

ل مجعال  ا د ة  ع  نع  قع ة ل اعص ي،رب امه بع تع ب  ينيع  ا  جة  مجعادل انيددا مق   

 .ل ةر  ل ت ، ل أةةام اني ،  لل  تة ي  مثمهعب ي ةا أس ر ظهةااا ةمه ل اارا   انيلعبقل

ا ددب انيدددا مق قلددمل عني، انيمعجتددل ةددال ت دد، ل أةددةام اني ،  لددل  يق ضددل ا تددع  تة يدد  اانيدد

 تندد  اانيددعني، انيددل   س دد  ا  هددع انيدددا مةا ل  عنيددل ا تددع  اعنيقددل بيةددل اا، ددس      . ريرةددع 

 .بعا نيعاهع  يمعا ةد  عاب    يمعا اني ، عاب سمع هة احلعم ل اني  ح

دا مق ا ب قدد  االدع ا ة    هيا انيةص  ةرااب  مم عا ل اني،قه اقساةلب  ا مجعال اني

 .ل احلقةر

 :شهر إفالس املدين املوسر املماطل، وشهر إفالس املدين املعسر -

احلجدر ا دب       ادمب  هة ا ص  ل ةهدر ا ل  اامعا   ااديال ااةسرسا شهر سفاو 

ل  يددال سددعا  ةعنيددهَ َجددر ا  ددهب  بددع   أا انيددم  : ))اا، ددسب امدداا ودددي  ة،ددعي بددال جنيدد  

 ((. قلمه بق ريرةع ها  هب 

 ب ف  دعنيل  أ ده سدعا يهدرتإ انير ا د    :  هة أيضعا أ ر أس ،  ل اهدد امدر ا دل اِّ امده    

: ف لدني  احلدعاب فدمف سب فُرفد  أةدرم سو امدر بدال اخلبدعل فقدعم          بهعب  دم يلدر  ل انيلد ب   

سددني  : أيهددع انيمددعوب فدد ا ا سدد ،  أسدد،  جه مددلب ا ددل ةددال  يمدده  أةع  دده أا يقددعم: أةدع ب،ددد ))

ب فمدال سدعا نيده  يدال ف  متمدع بعني ددا ةب       1عاب س  أ ه قد أ اا ة،ر عاب فمصدنيح  قدد ِايدال بده    احل

 .2((بق ريرةع هب  سيعسم  انيديال  قلم ةعنيه

ف حنيس ل اأإ ا مهةا ري  احلمعب ل ني  حق  ةال سالعامب ف ا ظهدر  : ااديال اا،لر أةع 

  نيت سالدعام ب  ددي  ريرميده     نيه ةعمب أةرم احلعسم بعنيقضع ب  سا   جيد نيه ةع ا ظعهرااب

   سدنيس  ( سةهعنيه) ج  س نعام ل اأإ احلمعب لب أ  بههع  ة شعهديال ادنيق امد ااعني  لب 

 َةْ َلدَر ة   ِسنَيدب  َفَمِنَر ة  ُاْلَر ة  ُي  سعَا َ ِسْا: امد احلم، لب  ااعني  لب  احلمعب لب نيقةنيه ت،عو

ةدال ةعنيدهب فد ا    ه ةعم  نيس  ب   ةع قدا ا  ه سا   ينهر ني: ب  قعم انيهعف، ل[2/250: انينيقر ة]

ُاْلَر ة  ُي  سعَا َ ِسْا: يسر الرم قني ت ةمه انيني ملب نيآليل اني رميل
 . 

                                                           
ةهرتك بق اققرال  ا سد قرالب  سديا س مدل    ((  اا))أإ اس قرلب  صعا ا  ه  يالب ف  مل   1

أإ ا  دده  يددالب    :  اجدد  ةددديةا . ةهددرتك بددق ةددال ا  دده  يددالب أإ ةددديالب  ةددال نيدده  يددال      (( انيدددا ال))
 .نيديالري   ا  ه ا(( ايال به))  . أإ اع ته أا يماي بعنيديال  يل قرل(( ِةْديعا))

 .ا ام ةعنيع  انيني هقل اال امر ا ل اِّ امه  2
ب االددمنيل 11 – 2/10ب اني،ددر ر ني قددرال 1 15ب ط ة ددب،ب احل د ب  1/210ا ا  دعا شددرح اال ددعا     

 ةدع ب،ددهعب ط    4/420: ب ط ا لب انينيعبل احل  ب اا ين20 /1انيراب،لب ااهيل ل اني،قه انيهعف،ل 
 .  اا اامعا اني عني ل
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  ا ح ةال هيا أا اني،قهع  ة ،قةا ا ب أ ه   جتة  ةا ة هب  يب د  سدرا ه سا  دنيسب    

ادي ا ةدع   ): )ني رةدع  انيديإ س در  يمده        يههر سفاسدهب ني،دد  اني،ع دد ة ةدال ينيدعب  نيقةنيده       

 .1(( جد   ني س ني م س  ينيع

 :تغريم املدين املوسر املماطل -

ا دب  فدع  انيدديةا  يق  در     ( أ  اني،ةا د أ  اني راةعا)اانيدأ ااقرا ل انيهري،ل تريم انيربع 

احل  ا ب قضع  احلقةر   ا  يدع  ة جملدعا   ةادعا  ةقدداااا  صد،لب  س دع سد  فقد  احلدنيس          

نَيدل  انيةاجدد ظ دم    : ))الب ني حددي  يإ اقسدمع  احللدال  هدة ةدع تقدد        ااا ةل ةال انيدا ال ني مدي

ب أإ ةبدد  اني ددين انيقددع ا ا ددب ا  ا  جيددةع   صدد،ه ب ة دده ظعاددعاب       2((ُيحدد  ِارَ دده  اقةب دده  

 سنيس ةال ا  ه انيديال   ب يقض ه سيا سعا قع ااا ا ب انيقضع  تم ينيعا نيه  تهدديداا ا  دهب     

ف  دده يدددم ا ددب أا اا،لددر   سدد  ار دده    (( انيةاجددد)): سيا   ي ددال قددع اااب نيددمي احلدددي   

 . سمع قعم اقةع  أمحد امحه اِّ(  نيله) اقةب ه ( ش عي ه)

فدددا جيدددة  ت دددريم اادددديال ااةسدددر اامعاددد ب ني دددال جيدددة  اني ددداا  اادددديال امدددد اامعا دددل      

جيدة  أا يدمي ل اقدة      (ح)بمدد   : ف ه ةع ي دل (  )اا، عا انيهرال اقم  بعني  درب  هيا  ي

مبني ، أ   لدنيلب بهدرط أا ي درف     اادايمل ة   ااراولب ا ب اني اا  ااديال اامعا  بعني  در

 (.بمع أ  شرسل)ينيع ل  جةم انيربب بعني مل   ة  ه ئل انيرقعبل انيهرا ل ني ميسلل 

  جيدة  اشدرتاط اني ،دةي  ا دب اادديال سيا      (: 2) جع  ل ةل مد ا   ع  انيهدرا ل اقدم   

اابعنينيدددل انيقضدددع  ل ل بدددد  اادايمدددل أ  امدددد   دددةم أج دددهعب   ددده ابدددعب تدددمار ادددال ا  ا ب    

االددد مةا ا دددب شدددر اهم س  شدددراعا أ ددد   راةدددعا أ   دددر      : )) اشدددرتااه بعاددد ب نيقةنيددده  

 .4(( ا ا

ابدعب خبداف      يبني  ل تما  انيديةا   م انيهرط ا اا دلب  ا انيايدع  ة ل انيدديةا    

  ا  اقدة  ا س  دمع ب  مبدع أا انيقضدع  ف ده سنيداا ب فدا        تبني قه ل ري  انيديةاب ة د  ااقدع  

 .جية  اقنياا  به ةنيعشر ةب    جية  ا س ،ع ل ا  ه بعنيقضع 

 سا جةا  ا شرتاط ا ب ااديال اامعا  بعني اا  اني  ددر مبني د،  ا دد ا دب انيدديال ني  درفه       

قدةم أبدل انيدد اِّ     اايسلل ل  جةم انيربب هة ةال قني   ا ني داا  بدعني رب  امدد ااعني  دلب  هدة     

 .بال  عف ب  حممد بال سبراه م بال  يمعاب ةال فقهع  ااعني  ل

                                                           
اددال أبددل سدد، د ( ا معاددل)د  ةلدد م  انيرتةدديإ  بق ددل أصددحعل اني  دد  انيلدد ل س  انينيلددعاإ  ا ام أمحدد  1

 . اخلداإ ا ل اِّ امه
س  انيرتةيإ  انيني هقل  احلعسمب  ابال  نيعا  صححهب ( أمحد  ا اب،ل)ا ام أصحعل انيلمال اخلملل   2

 . اال امر  بال انيهريد اال أب ه اال انيم  
 .  ةع ب،دهع 2/240: ةم قب ا انيعا      ا  اعا   
 ..ا ام أمحد  ابال ةعجه ب سمع   لال  احلعسم  انيني هقل  4
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 :صيغ إشهار التفليس -3

ب  ت ،  س دهع ا دب   قت ،د  ص ، أ  انيعااا شهر اقفاو ول  أ ةام ااديمق اا، ل

 :ةع يمتل

احمل مددل ا ب دا  ددل أ  ا سدد ئمعف ل أ    ] اا  ددعص سدديا  ( اب ددد سددي )ت، ددال احمل مددل  

امسدده  جملدد  ه  ب دددم : فدداا)شددهر سفدداو ااددديال ( سدديا) ب ددعايد  [ل ب ددد سدديا : جعايددلاني

( ا هددل اني،ا  ددل ) تة دد  أةةانيدده اامقةنيددل  اني،قعايددل تددت  جددا      (  اقددم ببعق دده انيهل دد ل  

 ت ،ب  ية ه ةال أمثعا ب   ةةجة اتهب  تقلم بدق انيددا مق قلدمل ريرةدع ب ب شدراف  س د        

 تبنيدد  ا دب اا، دس ا   ددع  ااقدرا ة شددراعا أ     ( مديع اني ،  لدل سد )اني ،  لدل انيقع دل فدداا   

 .قع ة عا

 :طرق اإلشهار -4

ي، دددال قدددراا شدددهر اقفددداو ببدددرر اقاددداا ااقدددرا ة ل نية دددعا ساا دددعا احملدددعسم  ل   

 مج د  اادةاامق ل   ( انينيمةك  انيهرسعا)اني ح  اني ةة لب  ي،مم احل م ا ب اايسلعا 

سدددجاا احملددعسم  قراااتهدددع انيقضدددع  لب  ل صدددح ،ل  قعبدددل  انيد نيددلب  يلدددج  اقاددداا ل  

 .احملعةق   ةهع

    اال سمع تقد  ل ا ر ع نيإلشهع  ا ب احل دم انيقضدع ل انيديإ قدرام ا دب سدني         

انيمدل أ  ا س حنيعل فقهع  انيهعف، ل  احلمعب دل    هدعا اخلدربب  ا اني دح  احلدي دل تقد        

 .ااق ة    يع  ة
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 ثانيًا

 نيبيع الد

جدد ةب  ا مد  اني،قهدل اقسداةل   دم       –انيدد نيل   اقسداةل  رل ا دب امد  اني،قده   ا

انيدديإ صدددا امدده ل   ا ة   ( 4/11) 101ب دد  انيددديال ةددرتقب  سددعا قددراا امدد  اني،قدده اقددم       

ةدع    ةق  راا ا دب  1555هد  انييإ يةافقه سمل 1415ا ،قع م بعامعةل ل    ل انينيحريال سمل 

 :ي ل

ديال اايجدد  ةددال ريدد  ااددديال بمقددد ة،جدد  ةددال جملدده أ  ةددال ريدد     أ دده   جيددة  ب دد  انيدد : أ  ا

سمدع   جيدة  ب ،ده بمقدد ةيجد  ةدال جملده أ  ريد  جملدهب   ده           جملهب قفضع ه سو انيربعب 

ةال ب   اني دعني  بعني دعني  اامهدل امده شدراعاب    فدرر ل ينيدع بدق سدةا انيدديال  عشدئعا ادال             

 .قرل أ  ب   آج 

: صددةاتق ةددال ب دد  انيددديال اايجدد  ةددال ريدد  ااددديال      أإ سا هدديا انيقددراا يهدد م  فقدد  ا ددب   

 .سيا سعا بمقد ة،ج ب  اني ةا ة اني ع  ل بمقد ةيج : اني ةا ة ا  و

 :بقية صور بيع الدين -1

: همعك صةا أارر ري  ينيع  بد ةال ة،رفل   مهع  هدل سمدع يسدر ااعني  دل  ةادعا     

 :1ب   انيديال بعنيديالب أإ مب  هب  ب   انيديال بعنيمقد

فلد انيديال ل انيديالب  ب   انيدديال  :  ا ل أقلع   هل: م  هة ب   انيديال بعنيديال انيمة  ا  

 .بعنيديالب  اب دا  انيديال بعنيديال

اني،لد مب،مب سسقعط انيديال انييإ اس قر ل يةل ااديال ل : فلد انيديال ل انيديال –ا  م 

  ةقعب  شل  ةيار قنيُضه اال  قت اني،لدب سدةا   د  انيدديال أ   ب سا سدعا ااديار ةدال ريد       

ي ددمار ( ُبددر )ف،لددله ل ا،ددع   ( أإ شدد ئعا ة، مددعا )جددمس انيددديالب سمددع نيددة سددعا انيددديال ا مددعا    

قنيضهب أ  بعني، سب أ  سعا انيديال  ااهم ف،للهع ل   ع   ي دمار قنيضدهعب أ  ةدال جدمس     

نيددة سددعا نيهددلي ا ددب آاددر  يددال قدددام اهددر ا  يمددعاااب  :  ل ة ددعم آاددر. انيددديال بددمس ر ةمدده

دا ال امهع ني مادي ل  ن هدع ةدال اادديال اهدر ة أاا ل ةدال انيقمدح ب،دد         فعت،قع ا ب أا ي مع م اني

 .2شهر أ   ةم

اني ددريح سددما تبعنينيدده بددديال ا  دده س،ددق ةدد اا   :سا فلددد انيددديال بعنيددديال:  ب،نيددعا ة أاددرر

 .ف ،ب ع ل  ن م  ةبعاب  بعني، س( شل  ة،ق)

                                                           
 .214/ ب انيهرح اني     1 – 11/ انيهرح اني ني    عش ل انيدسةقل ا  ه   1
 مسدل   .112ص : ب ط أ و(اسدعنيل  س دةاام  )أصةم انيني ة  ااممةال ني هد د انيدد انيلدم   أمحدد سةدع         2

ل يةل ااديال ةال انيديال ا  م قد فلد   ام بعني ااةه  يمعا آادر بدنيدهب    ينيع فلد انيديال بعنيديالب  ا ةع
 . قد قعنيةا مبم،ه   ه ةال ب   اني عني  بعني عني  انييإ قد  ق  انيمهل امهب   ق  اقمجع  ا  ه
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ب اني دما   ني  ح د  ا د   –سمدع قدعم انيدسدةقل     –  اا  هعتعا اني ةاتعا تق،عا ل ة ر سد 

بايددع  ةب فددا جيددة  ا ددب ةددع هددة اا، مدددب ني ددال فقهددع  ااعني  ددل أجددع  ا ل هدديم اني ددةا ة أا    

ي ددةا انيددد مال ةددديجاا يةةدددعا أ  يدددةةق سيا سدددعا ريددد  ة،دددق بياتددده سلملدددل قمدددعا  قبدددال  

ةضمة ل ل انييةلب ف ا سعا اني مال ة، معا سداا أ   ابل ة، ملب جع  تما  قنيضه أس ر ةدال  

 . اا را س ة   ا اس نيدام انيديال مبمعف  شل  ة،ق  ينيعب سمع أجع 

سمدال نيده  يدال ا دب  يددب      : بدديال ني د  ةدال هدة ا  ده انيدديال       ب   انيديال  نيدة  عني دعا   –اني ع ل 

 آلار  يال ا دب امدر ب ف ني د  سد  ةمهمدع  يمده بدديال صدع نيهب  َجد ب  هدة  مدة  ني ضدممه             

 .انيد نيل انيلعب  ةع تضممه قراا ام  اني،قه اقساةلهة  هيا . ق د انيايع  ة

ة   تما  قدني  اأو ةدعم انيلد م أس در ةدال  ا دل أيدع ب        : اب دا  انيديال بعنيديال –اني عني  

 سعا اأو ااعم ا معاب فا جية  ني مهل اال تدما  اأو ةدعم انيلد مب   ا سد  اعقدد أشد         

 .بديال نيه ا  ه صع نيهيةل 

تما م أس در ةدال  ا دل    ف جة  ( أإ  يمعا ل انييةل)انيل م ري  اق  ةعم أةع نية سعا اأو

 .ف ا سعا بهرط فا جية . أيع ب سا   ي ال بهرط

جيدة  ل اأإ ااعني  دل ني د  اادديال      (:أإ ل احلدعم ) هة ب   انيديال بعنيمقد :  انيمة  اني ع ل

 : 1/ سمع ل انيهرح اني ني   ب مع  ل شر ط هل

ال ب د  انيب،دع      ا،دع  ة،ع  دلب ني مهدل اد    أا ي ةا انيديال  ع جية  ب ،ده قنيد  قنيضدهب     -1

  .قني  قنيضه

 .أا ينيع  ب مال ةقنيةل ب نيئا ي ةا  يمعا بديال -2

أا ي ةا اني مال ةال ريد  جدمس انيدديالب أ  ةدال جملده ةد  اني لدع إ  ديااا ةدال انيةقدة  ل            - 

  ني س يهنيعا ب،ضل أ  ا لهب   ه ابعا .انيربع

بعنيمقدد ةدال    أ  ي ةا اني مال يهنيعاب     ي ةا انيديال فضدلب نيدئا يدي إ سو ب د  انيمقدد      -4

 .ري  ةمعجا ة

أا ي ةا ااديال  ع راا ل ب د اني،قددب نيد ، م  عنيده ةدال الدر أ  يلدرب نيد م ال تقددير          -2

 .ق مل انيديالب   هع خت    تني،عا نيينيع

 .أا ي ةا ااديال ةقراا بعنيديال   ب   يل ب   س  عام ب،د -1

 .أا ي ةا  ال تمعنيه ا   ع  ني  ةا انيديال ةقد ا اني ل  م -1

ي ددةا بددق ااهددرتإ  بددق ااددديال ادددا  ةب نيددئا ي ةصدد  بددينيع سو  ددرام  اني لدد          أ   -5

 .1ا  ه

                                                           
 .105ص : انيد انيلم   سةع .  : أصةم انيني ة  ااممةال ل انيهري،ل اقساة ل  ةةق  انيقةا ق ةمهع  1
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 : مي ال اا  عا هيم انيهر ط بهراق همع

  ةهمدعب  ينيدع   ( االدعار ة )أ  يي إ انيني د  سو حمندةا شدراعا سعنيربدع  اني درا       – ا  م

 ا،دع ب  أا  بما ي ةا انيديال  ع جية  ب ،ده قنيد  قنيضده ل اأإ ااعني  دلب بدما ي دةا ريد        

ينيددع  بدد مال ةقنيددةلب أإ ة،جدد ب نيددئا ي ددةا  يمددعا بددديالب  أا ي ددةا انيدد مال ةددال ريدد  جددمس   

انيد مال  انيديال أ  ة  جمله سيا تقد  اني لدع إ ب مهمدع  ديااا ةدال انيةقدة  ل انيربدعب  أ  ي دةا         

 ريددد    دددب   يدددي إ سو ب ددد  انيمقدددد بعنيمقدددد  لددد ئل ةددداليهنيدددعا سيا سدددعا فضدددلب  بدددعني، سب 

 .ط  ا درل ش ا اب،ل ا  وب اا  راهل انيهر ط ةمعجا ةب فهيم 

بددما ي ددةا ااددديال  ع ددراا ل ب ددد  : أا ي  دد  ا ددب انينددال احل ددةم ا ددب انيددديال  – اني ددع ل

اني،قدب ني ، م  عنيه ةال الر أ  يلرب ني قددير ق مدل انيدديالب  أا ي دةا اادديال ةقدراا بعنيدديالب        

ةا أهداا نياني داا  بعنيدديال بدما       ب   يم رم ب،د يب فا جية  ب      ة مع   ف دهب  أا ي د  

  ي دةا قعصددراا    حمجدةااا ا  دده ةد ااب ني  ددةا انيدديال ةقددد ا اني لد  مب  أ  ي ددةا بددق      

ااهددرتإ  بددق ااددديال ادددا  ة   ددب   ي ضددرا ااهددرتإب أ    ددب   ي ددةا ل انيني دد  سامددعا           

 .ني مديالب ب م ق ا مه ةمهب فهيم أاب،ل شر ط أارر

 .سةع ني مديال أ  ني   ااديال: ي ةا   د شل قأا ب   انيديال :  احلعص 

 :بيع الدين للمدين بالنقد –أواًل 

 ينيع س راةدل اا  د ب  بددم انيقدرلب  مثدال ااني د ب  ااهدر ب،دد انيدداةمب  ا جدر ة ب،دد            

 .اام،،لاس  ،ع  

أ ده جيدة  ب د  انيدديال ادال ا  ده انيدديالب         :1يرر مجهةا اني، مع   ةمهم فقهع  ااياه  ا اب،ل

هني ه نيهب أإ ب،ةل أ  ب   اةلب سما يني   انيدا ال ني مديال  يمعا نيده ل ية دهب بدديال آادر     أ  

 .ةال ري  جملهب ف لق  انيديال ااني  ب  جي  اة ه

 : أ ني هم  ا ل هل

س ددل أب دد  اقبدد  بددعنينيق  ب فددمب     : ب فق ددت أت ددت انيددم   : )) دددي  ابددال امددر قددعم   -1

  بددمو أا تماددي بلدد،ر  :  آاددي انيددد ع  ب فقددعم بعنيددد ع  ب  آاددي انيدددااهمب  أب دد  بعنيدددااهم  

 .2((يةةهع ةع   ت،رتقعب  ب م مع شل 

                                                           
 ةدع ب،ددهعب ة دين     11/ : ب ط ا معني ل مب درب انيهدرح اني دني    عشد ل انيدسدةقل     2/145 :انينيدا    1

 .2/25ب ط  عني ل بداا اامعاب ريعيل اام هب 4/120ب اا ين 2/11: احمل عا
 دددي  ابددال امددر  : 5/255 قددعم انيمددة إ ل ا مددة   ( أمحددد  أصددحعل انيلددمال ا اب،ددل )ا ام اخلملددل   2

 .صح ح
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احلدي  ا ب جةا  ب   ةع ل انييةل ةال أ د انيمقديال بعآلار ةقنية دعاب سيا سدعا    مَّ هيا 

هدة ب د    ددهمع بدعآلارب  قدد أقدرم       : ةهرتيه هة ااديالب  ا أاي انيدد ع   ة دعا انيددااهم   

 .انيم  

ديال قددعب  اددع ل ية ددهب فدد يا  فدد  مثمدده ني دددا الب سددعا هدديا ب دد  ةقنيددةل          سا اادد -2

 . هة جع امبقنيةلب 

هدة اني،جدا ادال اني لد  مب     عجدل سو اني لد  م       : ااع   ةال صدحل ب د  انيدديال بعنيدديال     - 

 .ههمعب فمع ل يةل ااديال ةقنيةل نيه

 :بيع الدين لغري املدين –ثانيًا 

بعنيديال سيا سعا انيديمعا ةال ا ةةام انيربةيدل اا،ر فدل   أمج  اني،قهع  ا ب تريم ب   انيديال 

 هدب ادال ب د  اني ع د  ةمهدع        ا انيم  ( انينُير  انيه،   انييه   اني،ضل  اني مر  اا ح   ةهع)

ل انيةقدت احلع در   ا   ) احل دةم  ( يدداا ب دد  )  رَّ  ب   ب،ضهع بني،  س  بعني قعب   ب1بعنيمعجا

بعني ع دد   هددة ب دد  انيددديال بعنيددديال انيدديإ أمجدد  ا ددب ةم،دده فهدديا ب دد  اني ع دد  بعنيمددعجا أ  ( تمج دد 

 .اني، مع 

ةم  أ   نر ب   انيديال ني   ااديال أ     دع انيدديالب سدةا      2يرر أس ر اني،قهع  ري  ينيع 

انيقدةم اا، مدد ل ااديه     )هم احلم، ل  انيهعف، ل ل ا ظهر ةمأسعا ب،ةل أ  ب   اةلب  

 .هةيه  س، عا اني ةاإ  انينعهريل سسحعر بال اا( ةال قةنيل اقةع  انيهعف،ل

بني د    –همدع  ا دال    هدة ب د، ه    –أا يقدة  انينيدع   انيديإ أجد  انيد مال ادال ااهدرتإ        :  صةاته

 – هدة همدع انيددا ال     –انيديال اال ح  اال ااهرتإب أ  يقة  انييإ س َّم اني مال    ي لد م ااني د    

 .بعني  رف ل  يمه آلار

انيلدمل انيمنيةيدل ادال ب د  اني ع د  بعنيمدعجاب سمدع          أ ني هم ا ب اامد  ب جيدع  انيمهدل انيدةاا  ل    

 ادال  ( انيهدل  احمل مد   )ب  ادال ب د  اني درا     (انيدديال بعنيدديال  ) اال ب   اني عني  بعني عني  تقد ب 

ب  ب ددد  اني دددعني  بعني دددعني  هدددة  (أإ اادددعم احلع دددر)بدددعني،ق ( انيقدددع م ل انييةدددل)ب ددد  انيدددديال 

 .سجد نيل انيديةا اني ة ب ةال ري  تقعب ب  هة ابع ا عه  ل

فا يم،قد ب   انيديال ةدال ريد  ةدال ا  ده انيدديالب  ا      أ ه   جية  ب   ة،جة  اني ل  مب   مبع

انيديال ريد  ةقدد ا اني لد  م س  ني مدديال  ،لده ل  د  انينيدع  ب بلدني  أا انيدديال انيدعا ة ادال ةدعم             

                                                           
  تني ،دةا  : ))بق أمحد  انينيلعاإ  ةل م اال أبل هريدر ة ا دل اِّ امدهب ةب ،ده     ل  دي  ة ،  ا  ه  1

 . ةع ب،دهع((    تني ،ةا ةمهع ريع نيعا بمعجا: )) م قعم ل آارم(( انييه  بعنييه  س  ة اا مب  
 ةددع ب،دددهعب ريعيددل اام هددب  51 /5: ب ا مددة  ني مددد إ 4/5ب تنيدد ق احلقددع   12 /4اني، ددع ر ا مديددل   2

 . ةع ب،دهع 2/50
هة أا يهرتإ انيرج  ش ئعا سو أج ب ف يا    ا ج ب   جيد ةع يقضل بهب : قعم ابال ا    ل انيمهعيل   

 .ب، مه سو أج  آار بايع  ة شل ب ف ني ،ه    جيرإ ب مهمع تقعب : ف قةم
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  مل ل انييةلب أ  انيعا ة اال    دع اادعم  تلد  مهب  سد  ينيدع ريد  ةقدد ا اني لد  م ةدال          

اني لدد  م ا ددب   م ا ددب ااددديال   ي ددح انيني دد  أيضددعاب  ا انينيددع   شددرط   نيددة شددرط اني لدد. انينيددع  

 .ري مب ف  ةا شراعا فعسدااب ف ،لد انيني  

 : اث  ع ا(( ةم  ب   انيديال ني   ااديال)) اس  مب احلم، ل ةال قعاد ة 

انيةسعنيل بقني  انيديالب ف يا  س  انيددا ال ةدال ة َّ ده انيدديال ل قدني  انيدديال ةدال        : ا  و

 .ينيعب  ي نيح انيةس   مبجر  انيقني  قعبضعا نيم،لهب      عا انيديالةديمهب ف  ح 

 ةانيددل انيددديالب سيا أ ددعم انيدددا ال ةددال ة َّ دده انيددديال ا ددب ةديمددهب ف  ددح ينيددعب       : اني ع  ددل

 . ي   احملعم بقنيضه انيديال ةعني عا نيه

انيةص لب ت ح انيةصد ل بعنيدديال ني د  اادديالب   هدع    دع ةضدعف ادع ب،دد اادةاب           : اني عني ل

 .  ة ع انيديال ني مةصب نيهب سع  قعم اقاثف م ق

 هدديم ا سدد  مع اا ةقنيةنيددلب  ا انيهددري،ل أقددرا هدديم اني،قددة  اني ا ددلب فددا سشدد عم ل       

 .ةهر ا  هع

 هدم انيهد ا إب  انيلدني لب   سريدع ا   دعاإب   انيدد انيرة دل        ) ب،  انيهعف، ل قعم 

اددا  يدال    –سع ر انيديةا جية  ب   (:  ابال اني نيعغب  اخلب   انيهرب ينب  انيمة إ ل انير  ل

 .هيا هة اايه  ا ديد ني هعف،لب  ا نيعام سعحلةانيل:  قعنيةا. ني   ةال ا  ه انيديال –انيلََّ م 

 ددم صددحح انيراف،ددل ل انيهددرح اني دد    احملددرَّا اددد  ا ددةا ب  تني،دده انيمددة إ ل اامهددعا         

ةدال هدة ا  ده انيدديال     ب،دقب ني د    ( أإ ريد  االد م ف ده   ) ب   انيدديال  :  ا مة ب  قعم ل اامهعا

بعا  ل ا ظهرب سمال سعا نيه ا ب اج  ةع ل  اهمب فعشرتر ةال آار انيداا ب  دعب   ده     

 .يقدا ا ب تل  مه

 هدديا هددة اا، مددد ل اادديه  انيهددعف،لب  ا احلجددل بددق اا،دد ق ف مددع هددة آاددر سددا         

إ انيلدعب   ديا نيددر     قد تةاط ب،  ا مع  ةعني ايع بدعنيرأ . انيمة إب سةا  ل اامهعا أ  ا مة 

 .ب،  انيهعف، لب  هة ابمب فمجع  ا ب   انيديال ني   ااديال

بم ه   ي ح ب   انيديال ني   ااديالب    هنيل انيديال ني   ةال هة ل ية دهب   :احلمعب ل  صرح

 .1 ا ا نيل تق ضل  جة  ة،قب  هة ةم    همع

                                                           
  انيددديال ني دد   ةددع ب،دددهع بقددةم ا ددةا  ل ب دد  55 /1((: أاددا  ااددةق،ق))أاددي ابددال انيقدد م ل س عبدده    1

 د،  ب  نيد س همدعك سمجدع  ل هديم      (( انيمهل اال ب   اني دعني  بعني دعني   ))ااديالب قع اا بما  دي  
اني ةا ةب  ا ا ةر ل ينيع ار   ةانيلب  احلةانيل تق ضل  ق  انيديال  تةي ه ةال يةل احمل   سو يةدل  

 يةدل  عنيد ب  سيا جدع ا    احملعم ا  دهب  ل ينيدع ة،ع  دل اادديال انيدديال ني ددا ال ادال  يمده بدديال آادر ل          
 انير  . ة،ع  ل انيديال بعنيديال ل يةل ري  اا ،عقديالب فم و بع ةا  ةع نية سعا انيديال ل يةل أ دهمع

أا احلةانيل شراهع انيهعا  ف ق  ر ا ب ةع شر ب    يقعو ا  هع ب   انيدديال ني د  اادديالب فهدل     : ا  ه
 .ةهر ال اس  مع ب  احلدي  ة،مةم به ات،عقعا
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 ب د  انيدديال ني د  اادديال     ب أا ب   انيدديال ني مدديال جدع ا امداا بعادياه  ا اب،دل      :  اخلاصل

اال  ،ل ري  جع اب  هة انيرأإ اا، مد نيدر أس ر اني،قهع ب  هدة اا ،د  ةد  انيمهدل ادال       مب ةا

 .ينيع ل انيلمل انيمنيةيل

ف ج ا ب د  انيدديال ني مدديال  ريد مب  ا هديم انيقدةا ق تنيد ح اني،ةا دد         : انيقةا ق انية ، لأةع 

مب،معهع ل انيني    ريد مب  ا اني،قدد اا ضدمال    انيربةيلب سةا  أسع ت ة ر عا بهعب أ  ة ةافر ة 

 جة  انيربع ةهر   ل  نر انيقع ة  ق س  سيا  ص   داا ة، معاب  سدينيع انيهدما ل جدةا  ب د      

 .1انيديال سو ااديال  ري م

 :البدائل املشروعة لبيع الدين -2

همدددعك بددددا   سددد   ة ةهدددر ال تددد  حمددد  ب ددد  انيدددديال   ا تدددةاط بعنيربدددع أ  ة دددع ةل      

 : ي ب  هل س   ة  أهمهعا  ع

أ  اني  ح بم ةااهب سةا  أسعا ص حعا اال سقراا أ  اال س  عاب  سةا  أسعا ةد  ااددال   -

 .ري  اادالب  انيهر  جي ا اني  حب   ه قع م ا ب انيرتا لب  ف ه جتع   اال ب،  احل 

ةهدددر   نيددددر أس دددر اآلاا  ل ااددياه  اال  ،دددلب  نيدددة سدددعا هددديا انيني ددد   : ب دد  اني قلددد   -

 .قلعاه أس ر ةال انيل،ر انيمقدإبم

أ  اأو ااعمب  س عفل ابح ةقبة  أ  بعنيملنيل اائةيدل  انيني   مب   اني مال ا  مب : ب   ااراول-

 .ا ب اني مال ا ص ل

 هل ل اا،مب تهنيه ب   انيديال بعنيدديالب ني مهدع ل انيةاقد  ريد م امداا بع  ع يد        : احلةانيل-

ب أإ 2(( سيا أتنيدد  أ دددسم ا ددب ة ددل  ف    نيدد    ين ظ ددمب ةبدد  اني دد : ))ا  ددا ة  ددعب  ةمهددع  

ف  ح    جةا هدع ني لده   انيةفدع  بدعحلقةر أ  انيدديةا ةدال ريد  ةرابدع ة ب فهدل ةقدرا ة بدمي            

 .انيهر ب ا ب سني   ا س  مع 

                                                           
 .115: انيني ة  ااممةالب اارج  انيلعب  أصةم  1
 .اال أبل هرير ة ا ل اِّ امه( أمحد  أصحعل اني    انيل ل)ا ام ا معال   2
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 ثالثًا

 الوسائل اليت حتمي املؤسسات املالية من إعسار املدينني أو التخفيف منه

 ل ةددال بمددةك  شددرسعا  بددق ب،دد  اني،مددا  أ      اني،اقددل بددق اايسلددعا ااعني ددل اقسدداة   

بلدددني  فلدددع  انيددديةم  اسددد نيع ل أةدددةام هددديم      انيابدددع ال ااقدددل صددد،نيل ل  ق مدددع احلع دددرب     

اايسلددعاب  سددما اني،مددا  ينمددةا أا هدديم ا ةددةام اصدد د صددمع ي  ساع ددعا أ  صدددقعاب       

مهدئق   امبع يي إ هيا انيندال سو سفداو هديم اايسلدعا   د ع  ا ةدةام ا دب االدعهمق اا        

ا انيهدددديد ةدددال اني ،عةددد  ةددد  انيمدددعو ل لددد  مريالب  دددع يةجددد  احلددديني ميسلدددل  اادددة اق اا

 :ا ر عب    مئي جي  أةراا

 :التدقيق يف دراسات اجلدوى للمشروعات اليت تقدمها الشركات واملؤسسات املقرتضة -1

 هدديا أسددعو ةهددم ني  قددل بعني،م دد ب  ددع ي ددا  اني مسددد ةددال ةا تدده  مس، دده ل انيةسدد           

ني ددمعال أ  اني جددعاإ أ  ا سدد  معاإب  اني قددل ة، ددعح ااةافقددل ا ددب اققددرال ةددال اريدد  ةددع       ا

ي،رف بعاراول نيآلةر بعنيهرا      تهدرتإ اايسلدل انيلد ،ل  ت م  هدع  تقنيضدهع  دم تني ،هدع        

ب أ  انيني دد  %1 – 2ني ،م دد  بلدد،ر يهدد م  ا ددب انيددربح ااقبددة  أ  بعنيملددنيل اائةيددل ااددرت   ة بددق     

 .بعني قل  

يا هة ة، عح انيبمم  مل  انيلاةل  اني قدل بدما اني ،عةد  ةهدر   ل اقسدا ب  نيد س ف ده         ه

 .   شنيهل انيربع( فةا د ة رف ل)ابع 

 اني ددددق   ي ب ددد  انيدااسدددل اا م  دددل اا دا  دددل ني مهدددر    ا  مدددع ا انيدددربح  اخللدددعا ة أ    

 .أ  تقل بعا اني ، رب ني ةف  اني قل اني عف ل مبال يماي ا ةةام  قدااب  يةف هع تنيعاعا

نييا ش ي أ دعو ادربا   دعيقةا ي،رفدةا أ دةام انيمدعو ل ا  مد ب خت دعاهم نيدااسدل          

ااهر   بدقلب ة  انيليام اال مس،ل اني،م    س ةسهب  ت،عة ه ة  ةيسلدعا أادررب    بدد    

 .ةال ارل ا ةر ل انيمهعيل ا ب ةدير اايسلعا  اربا هع ا ق  ع يق  انيقع ة  ق

 :لضمانات الكافية للتمويل أو عند اإلقراضاحلصول على ا -2

انييإ يا ي ةنيدد  عا أا اايسلدل ااعني دل اقسداة ل   تقدد  قر  دعاب  س دع تقدد   دةياا          

 :بهر ط

 .تقديم ةعم ةال اني،م   بملنيل اني    أ  انيرب  ةال ق مل اني مةي : أ  ع

انيهددرالب  هددل   بددد ةددال  ددمع عا ةعني ددل يقدددةهع اني،م دد ب  هددل  سددع   اني ة  دد   :  ع  هددع

( أ  احلجدا )انيههع  ةب  اني ة    انيرمسل ةال اني عتد  اني،ددمب  انيدرهالب  اني ،عنيدلب  احلجدر      

 هدديم س ددهع  .   ددب يددي ر ااددعم ااقددد  ةددال اايسلددل   (  ددنيس انية ددع   ) احلةانيددلب  ا   نيددعو  

 .تمة معا تقراهع أيضعا انيقةا ق انية ، ل
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 هدل سدمد انيلدج     )ل انيدرهال انيرمسدل    اايسلل اقساة ل ت جم اني ة  سو ا   ،عظ بة  ق

   ةد    د  سشدعا ة انيدرهال ا دب صدح ،ل اني،قدعاب        ( أ  ةدع يلدمب بعنيبدعبة ل سدةايل    اني،قعاإب 

أ  أ هدع ت جدم نية د  سشدعا ة احلجدا ا دب ةرتد         . هيم اقشدعا ة س  ب،دد أ ا  احلد  سدعةاا    ترف  

 .ااةظ ب  ق بع   لنيل ة، مل ةال ةرتنيه انيههرإ

انيقضدددع   دددد ااهم دددق  ااق دددريال ل ا  ا  أ  انيق دددع  بعنيم ددد      ا  ادددع  أةدددع   :  عني هدددع

 ا    ددعمب  همددعك  اددع ر ة ،ع تددل اني،ددد  ل اايسلددعا ااعني ددل ةددال هدديا انيقني دد ب ولدد           

اني هد  أ  اني لعه  بق س اا ة اا رف  اني،م  ب قصداا   م ا دب اني،م د   تبني د  ا داا      

 .يل ة عحلهعا  هب نييا يةجد حمع  ة ل ي ل س  ةيسللب حلمع

اقادداا ل اني ددح  اني ةة ددل اددال اني،م دد  ااق ددر أ  ااهمدد  أ  االددع  ب ني هددةيه   : ااب،هددع

 .مس، هب  ينيع يدا  ف مع ي،رف فقهعا بعني ،اير

ااةسددر اامعادد  بددعني رب  مبني دد، ةددعنيل ي ددرف ل  جددةم   الاني دداا  اني،م دد  أ  اادددي: اعةلددهع

فقل ا ب اني مةي ب أ  اققدرال ادع ااب امداا    هيا  يمني ل اني هد  ل ااةا .اخل ب سمع تقد 

  احلمد ِّ ال اني،عاق ((.سيعسم  انيدَّْيال: ))بقةم امر ا ل اِّ امه
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 مشروع القرار يف اإلفالس وبيع الدين

 احلجر على املدين املفلس بشهر إفالسه :أواًل 

أ ةااددهب اج مددعل انيربددع مبل  دد   : ةددال ةقعصددد اقسددا  اني ددربر ل احل ددع ة ا ق  ددع يل   

ب  سقعةل اني،دم  االدع ا ة ب دمهم ل اني ،عةد ب  ةمد  انيضدرا بعا ،دعة قب        مقاد  ،ي  قةر اني

 . سشعال ة،ع ل اقافعر  اني ،ع ا  اق لعاب ني ةا اقسا   يال انيرمحل اني،عةل بعني،عاق

 ةال أج  هيا شر  سفاو ااديال اا ةق  اال  فع   ية ه بلني  ُاْلرمب  اجام اال  فدع   

ر انيدا مقب  هة احلجر ا ب اا، س بهرا   ة، مدلب  ةمد  ب د  انيدديال ني د  اادديال   دة         قة

 .ينيع

 شهر اقفاو ي ب د  صدد ا   دم قضدع ل ا دب اا، دسب  يرتتد  ا دب ينيدع ت، د             -

 قةر انيدا مق  اني رةع  ب،ق ةعم ااديالب  ةم،ه ةال اني  رف ل أةةانيه  دع يضدر انيددا مقب    

ط آجددعم انيددديةا اايج ددل فقهددعا  قع ة ددعاب  سة ددعا احل ددم وددنيس   محعيددل ا دد ح همب  سددقة

 .اا، س سيا   ي ال ة،لرااب  اعني  انيدا مةا بينيع

اسدد حقعر ب دد  أةددةام ااددديال  قلددمل مثمدده بددق انيدددا مق قلددمل  :  ةددال آ ددعا شددهر اقفدداو

 .ريرةع ب ا ب أا يرتك ني مديال  أه ه ةل مه   ةا جه انيضر ايلب  ةع مي مه اني،م  به

 .ني دا ال انييإ  جد اق ةعنيه ل أةةام اا، س أايمب بهرا   حمد  ة فقهعا 

   ةددع   ةددال ا اددي بددني،  ا  نمددل اق اايددل احلدي ددل ل تمندد م اني ،  لددلب  ت،دد ق         -

 ت ددةا اريقدددل شدددهر اقفددداو  .  س دد  ادددال اا، دددس  انيدددا مق  فدددع  مبق ضددد عا اا ددد حل  

ل حلال اانيدع ا ة ب،د دي نيني د  ةدعم اا، دسب      بةسع   اقااا اا،ر فل سعني ح   ري هعب  ت

 .نيئا يبةم  ةال احلجر ا  هب   فعً  حلقةر انيدا مق

هددل اني  ددرفعا انيضددعا ة بعنيدددا مق سعني رباددعاب : ااممةاددل ا ددب اا، ددس اني  ددرفعا  -

 . سيا اني  رفعا اارت   ة بق انيضرا  انيم،  سعنيني ة   اقجعااا

م قضددع لب ني،ددد  احلعجددلب  تق دد      يم،ددع احلجددر اددال اا، ددس ةددال   ا  عجددل حل دد     

 .ااق ة  ةال قلمل ةعنيه بق اني رةع 

 يههر سفاو ااديال ااةسر اامعاد ب نيد م ق انيددا مق ةدال ت د    قدةقهمب           -

 .سجر ا ب ااديال اا،لرب ني،د   ا د ر

   جية  شراعا ت ريم ااديال ااةسر بلني   عا  دهب  ا اني ،دةي  ادال اني دمار ابدعاب       -

   يبنيدد  .  دع جيدة  اني داا  اادديال اامعاد  بعني  ددر مبني د، ةدعنيلب ي درف ل  جدةم اخلد             س

ا  دده   ددم انيهددرط ا اا ددل بددعني  ريمب نيق ددر ينيددع شددراعا ا ددب ريدد  انيددديةا سعاقددع  ا     

 . اقة  ا س  مع 
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 صدد ، شددهر اقفدداو ة،ر فددل ل ة ددداا انيقضددع ب ني حق دد  اني عيددل اامهددة  ةب  شددهر      -

 .اقااا ل اني ح  اني ةة ل   ةهعاقفاو ببرر 

 :بيع الدين –ثانيًا 

ب ني د  اادديال  مبمد  ب د  انيدديال اايجد      ( 4/11) 101ييسد ا م  قراام انيلدعب  اقدم    -

فلدد  ) يضدعف سني ده ادد  جدةا  ب د  انيدديال ني د  اادديال ب دةام انيد اث           . بمقد ةيجد  أ  ة،جد   

 اب ددا  انيدديال بعنيدديالب س دما  قدني        ني د  اادديالب   الانيديال بعنيديال أإ سسدقعاهب  ب د  انيددي   

ف ا سعا  يمدعا ل انييةدلب جدع     ( اأو ةعم انيل م أس ر ةال  ا ل أيع ب  سعا اأو ااعم ا معا

 .تما م أس ر ةال  ا ل أيع  سا   ي ال بهرطب ف ا سعا بهرط   جيا

 : أجع  ااعني  ل ب   انيديال ني   ااديال بعنيمقد بهراق

 .رالب سعنيربعأ  يي إ سو حمنةا ش -1

 . أا ي    ا ب انينال احل ةم ا ب انيديال -2

 .ني ة ه ب   شل  ةقنيةل مبقنيةل( أإ ااقنيةل)بعنيمقد  ني مديال جية  ب   انيديال 

ب دد  انيددديال بعنيددديال ني دد  ااددديال ةب قددعا سيا سددعا انيددديمعا ةددال ا ةددةام        ات،عقددعا سددر  -

    ده ب،دةل أ  ب د  ادةل      انيربةيلب سمع سر  نيدر ا س ريال ب   انيديال ني د  اادديال أ   

آلارب ني ة ه ب د  اني ع د  بعنيمدعجا اامهدل     ( اني مال)سني   انيدا ال انيديال اال ح  ا ب ااهرتإ 

امه شراعاب  سيا ب   اني عني  بعني عني ب أإ ب   انيديال بعنيديالب سجد نيدل انيدديةا ةدال ريد      

 دداث  ددع ا  س  ل( انيهددل  ا   مددعنيل)تقددعب ب  ب دد  انيددديال بددعني،ق احلع ددر ةب  ب دد  اني ددرا 

 .انيةسعنيل بقني  انيديالب   ةانيل انيديالب  انيةص ل: هل

 انينيدا   ااهر ال نيني   انيديال س   ةب ةمهع اني  حب  ب   اني قلد  ب  ب د  ااراودلب     -

 . احلةانيل

 در ا ة اني ددق   بدااسدل جدد ر     :   سع   محعيل اايسلعا ااعني دل ةدال سالدعا اادديال     -

ةبعنينيدل اني،م د  بددف     : ب  دمع عا سعف دل ني  مةيد ب  ةمهدع    ااهر اعا اامةَّنيلب  ا ا مدع  ا د  

انيرهال اني،قعاإب  اهدال  :     ق مل انيهل  اامةَّم س ،عاب   سع   اني ة    ااهر الب  ل انيقمل

ةرتدد  اني،م دد  ااةظدد ب  ا  اددع  انيقضددع ل أةددع  احملددعسمب  اني هدده  بعاددديال اامعادد  ل        

 .عم ي رف ل  جةم اخل اني ح ب  اني اا  ااديال اامعا  بعني رب  مب
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وصحبه ،احلمدهلل

 

 متهيد

ونظمتها القوانني التجارية اإلفالس من املواضيع اليت عين بها الفقهاء و اإلعسارإن 

ية لإلفالس وما يتعلق بالتفليسة واجلهة القائمة وهناك إجراءات وقواعد عمل ،يضًاأ

 .باحلكم باإلفالس أو القيام بإجراءاته

ن وهي أ ،املوضوعالعتبار عند دراسة خذها باوهناك ملحوظة جديرة باإلشارة وأ

جدًا يف املذهب فقد جاءت موجزة  ،املذاهب الفقهية متفاوتة يف تعرضها ألحكام اإلفالس

خالفه صاحباه أبو يوسف وحممد  بي حنيفة احلجر على املفلس وقداحلنفي بسبب منع أ

بيان يف حني توسع املذهب املالكي يف .. ضى ذلك التفريع على قوهلما بالنزر اليسريواقت

اإلحاطة مع رفع  –حاطة الديون عليه إ)ومايسبقه من أحوال املدين  ،م اإلفالسأحكا

و أ –ت ويع للمراحل ميكن من مواكبة ماجاءوهذا التن( ألمر للقضاء لتفليسهاالدائنني 

 .النظم يف هذا اجملال –به  يءجت

 يدون التوسع الذ ماكالشافعي واحلنبلي فقد توافقا يف معظم األح نما املذهباوأ

) لس لدى املفاملبيع وع الدائن بعني مبسألة رجالبالغ  االهتماماختص به املالكية ولوحظ 

وهذا ،ارب نصف احلجم يف موضوع اإلفالسه املسألة مايقحبيث شغلت هذ( حق االسرتداد

 .له رغم تأول احلنفية ’حديث معروف يف وأصله مقرر ،خذت به القواننياحلق أ

ملا يلحظ من تفاوت يف االستمداد من املذاهب  ًاه سندبجيء املعجل تمهيد وهذا ال

حيث  واًل وعمالئها ثانيًار يف املؤسسات املالية أيف املذهب املالكي مما يتصو يعابواالست

 . نياتها ممن أفلس منهم ديوتاج لتحصيل محت

 

 ،،،،وفقملواهلل ا
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 نبذة عن اإلفالس قانونًا

، وهو اليت تدرس يف كليات احلقوق ريةهم موضوعات احلقوق التجاأ (اإلفالس) (1)

 . أيضًا حمل اهتمام من الفقهاء حيث عقدوا له بابًا خاصًا به 

وقد  ) . إىل ميسرة أما اإلعسار فيتكلمون عنه يف نفقة الزوجة، وإنظار املدين املعسر

رزق اهلل  الدكتورني احلقوق أساطحد ومن خالل أ(  ه يف كلية احلقوق بدمشقدرست

نه ليس ومع أ. صفحة 089(1)لح الواقيـفالس والصصفحة استغرق اإل 099هكتاب ،أنطاكي

ه لكن يستفاد من تشقيق املوضوع وجوانب ن املعايري الشرعية اعتبار النظرة القانونيةمن شأ

يث يكون ذلك املسائل اخلالفية الفقهية تبعا للمذاهب حبيف ما اختارت القوانني و ،العملية

ن هناك مايسمى حتى إ. فالس هي من صالحيات القضاءيا اإلن قضاي الرتجيح ألمن دواع

 خرى ذات عالقة باملوضوعباإلضافة ملدير التفليسة وأطراف أ( قاضي التفليسة)

 .ظري يف الفقه املالكين وهو ما له ،هناك مراحل سابقة لإلفالس والحقة له  (0)

: فاإلفالس يضًااملفهوم وهو غري املفهوم الفقهي أيف اإلعسار  اإلفالس خيتلف عن (3)

اإلفالس  :هويف الفق كثر من الديونعن الدفع حتى لو كانت املوجودات أالتوقف 

وردوا املماطلة يف شروط هو االستغراق بالدين أو إحاطة الديون مبال املدين وقد أ

 .إلفالساحلكم باإلفالس وليست هي ماهية ا

إجراءات وجوانب من التنظيم القانوني لإلفالس هو ن قسمًا كبريًا بالرغم من أ (4)

 :همية يف مراحل اإلفالس قبل وبعد فمثاًل هناكإدارية لكن هناك مبادئ ذات أ

 (الصلح القضائي)،  املدين وذلك قبل تفليس –واجب البدء به حتى لو مل يتم، 

لبيعها وسداد  هلامواو لتخّلي املدين عن أ. دينراء من جزء من الأو اإلب،ملنح أجل

 .الديون

 (احتاد الدائنني)، شراف والتوزيع باحملاصة حتت إ. وجوداتامل وله صالحية بيع

التفليس  وهذه املرحلة تشبه ،أو مل يتم ذا رفض الصلحوهذا إ اجلهة املعنية،

 .فالسوكل ذلك قبل إشهار اإل. لى املدينلكية بقيام املدينني عاعم لدى املاأل

 (فالسي من اإلالصلح الواق) يتم بطلبه أو و. املدين وذلك عند اضطراب حال

 .راض الصلح القضائي لكنه جوازيطلب ورثته وهو لنفس أغ

                                                 
 899مادة من أصل  042من املصري وغريه  استغرق اإلفالس والصلح الواقي يف قانون التجارة الكوييت املستمد (1)

 .ر القوانني شرعيًا وإال كان مرجعًاولألسف مل يشمله تطوي
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 تعريف اإلعسار وأهم أحكامه

عدم القدرة على : الضيق والشدة والصعوبة، ويف االصطالح الفقهي : اإلعسار لغة 

عند ( مصروفاته)هو زيادة خرج اإلنسان : ، أو أداء ما عليه مبال وال كسب  وقيل النفقة

 ، (1)دخله

من اإلفالس بأن اإلفالس ال ينقل عن دين، أما اإلعسار فقد يكون عن  (0)وخيتلف

 .دين، أو عن قلة ذات اليد 

ولإلعسار آثار يف جمال العبادات ال داعي لبيانها هنا أما يف حقوق العباد فله أمثلة 

 : عديدة منها 

  اإلعسار بأجرة األجري أو العني املؤجرة، حيث تفسخ اإلجارة. 

 احملال عليه فيجوز أن تشرتط احملال الرجوع بإفالس احملال عليه  إعسار. 

  اإلعسار يف النفقة على األقارب. 

  إعسار الكفيل. 

ويكاد اهتمام الفقهاء ينصّب على اإلفالس أما اإلعسار األصل فيه اإلنظار ن أو 

 .استحقاق الفسخ

                                                 
وشرح الزرقاني ملختصر  2/442لسان العرب ، والصحاح، وفتح القدير )ومن مراجعها  2/042املوسوعة الفقهية  (1)

ومعجم املصطلحات (  4/129واملغين البن قدامة  4/59وشرح احمللي للمنهاج وحاشييت القليوبي  3/25خليل 
ومن تعريف اإلعسار قانونًا عجز املدين غري التاجر عن الوفاء  81و  55غة الفقهاء ومعجم ل 50و 20االقتصادية 

 . 21معجم مصطلحات الشريعة القانون ) بديونه 

 .املرجع السابق  (0)
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 يزه عن غريهيتعريف اإلفالس ومت

 وحكمه الشرعي

 تعريف اإلفالس

ن كان بعد أ ،أو إذا صار مال الشخص فلوسًا عدم املال: لغة -والفلس -اإلفالس

 .(1)نه بذلك كمن المال لهأل( فضة)دراهم و( ذهب)له دنانري 

ون بأنه مفلس والغالب استعمال حكم القاضي على املدين احملاط بالدي: والتفليس

وعرفه  .حاطة الدين على املدينبأنه إ: السفلكية اإلاثر التفليس وعرف امله أناإلفالس أل

 .و من غلب دينه ماله أ ،ون أكثر من ماله املوجودالشخص دياحلنابلة بأن يلزم 

عرفه احلنفية والشافعية بأن جيعل القاضي املدين مفلسا مبنعه من التصرف يف و

 .(0)ماله

بأنه مفلس لكن الغالب استعمال والتفليس حكم القاضي على املدين احملاط بدينه 

 .ثر لهأ هناإلفالس مع أ

 ن يقوم الغرماء على املدين قبلالكية التفليس بأن له معنى أعم وهو أوفصل امل

بهذا  يستخدم غريهم التفرقة ملو. خص وهو بعد احلجر عليهومعنى أ ،احلجر عليه

الدائنني  احتاد نظم التجارية بالتفريق بني مطالبةمتوافق مع ماعليه ال هاالصطالح لكن

وبني طلبهم ( فالسالصلح الواقي من اإل)ويسمى  ،اضيأمواله بينهم بالرت بقسمةملدين ا

 .(3)مواله وقسمتها بينهميع أاحلكم بإفالس املدين وب

 خرىفالس عن املصطلحات األمتييز اإل

 الذي هو عدم القدرة على النفقة مبال وال كسب،اإلعسار  فالس عنخيتلف اإل

 ،الذي هو منع نفاذ التصرفات( احلجر)ف عن كما خيتل. فكل مفلس معسر وال عكس

ويستعمل احلجر يف غريه مثل منع التصرف يف املال بالنسبة للصيب أو  ،ثر التفليسوهو أ

 .السفيه أو اجملنون ومن يف حكمهم

 (والتفليس)فالس احلكم التكليفي لإل

  بالدين احملجور عليه مبنعه من  (قراملستغ)اإلفالس وصف للشخص احملاط

 ،رمةوال يوصف حبل وال ح ،كثر من مالهأ فات وهي حاله حتدث باالستدانةلتصرا

هو احلجر على املدين مبنعه من تفليس فما الأ. اإلفالس سبابوإمنا حيكم على أ

                                                 
 4/498واملغين البن قدامة ( فلس)القاموس احمليط، واملصباح املنري، مادة  (1)

 .3/342والشرح الصغري للدودير  2/02ابن عابدين  (0)

إحاطة ( : الفلس أو االفتالس): ن أحاط الدين عليه ثالثة  أحوالوقد جعل مل 342-3/342الشرح الصغري للدودير  (3)
 .على املدين(  نزع) طلب خلع ( التفليس األخص)التفليس األعم قيام الدائنني دون طلب اللجوء للتفليس . الدين مباله
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بطلب ( القاضي أو اجلهة املختصة) كم االتصرف وهو شرعًا واجب على احل

 .أتيوذلك بشروط ست( الدائنني)الغرماء 

 كما حيرم  ،املدين املستغرق بالدين كل تصرف يضر بالدائنني وحيرم ديانًة على

 .ذا علموا حبالهإ رين التعامل معه مبا يضر بدائنيهعلى اآلخ

وأبي يوسف وحممد  احلنابلة و املالكية والشافعية)ذهب اجلمهور م هووهذا الوجوب 

 .وهو املفتى به عند احلنفية( حنيفةبي صاحيب أ

 –بطلب الدائنني  –حيبس  امنإواًل ــأص ر على املدينـحيجنه الوذهب أبو حنيفة إىل أ

ولياؤء احلجر طلب أحني  ن منقذبحّبان ستدل حبديث او. حتى يبيع ماعنده ويويف الدين

ب طانه خموأل( لى اهلل عليه وسلمص)فلم حيجر عليه النيب. يف البيوعات ه يغنبعليه لكون

يقدر  هكونألنه ال يندفع الضرر ل. حجر عليهنه المعنى للفال حيجر عليه للسفه املالي وأل

يغرم نصف الصداق وألن ون يتزوج ويطلق قبل الدخول يف كل يوم على إتالف ماله بأ

عدم احلجر فال يتحمل عظم من ضرر بالبهائم وضرر ذلك أ حلاق لهوإهدار آلدميته احلجر إ

حببس املدين وبيع فقهاء احلنفية مايتعلق ثم فصل . دنىعلى لدفع الضرر األالضرر األ

 .ح ملذهب اجلمهوريجرتسبب الببيانه  دونالقاضي ماله وكيفية ذلك مبا يعرف يف مراجعه 

عنه وبيع رضي اهلل صلى اهلل عليه وسلم على معاذ حبجره  واستدل اجلمهور من السنة

. (1)أسيفع ثر حجر عمر رضي اهلل عنه علىوأ ،غرمائه مه بنيـماله يف دين كان عليه وقس

) ماله  جلأأتدلوا من املعقول باحلاجة لقضاء دينه ورفع الضرر عن الدائنني النه رمبا واس

 .حقهم فيفوت( غريهب يًاسجله صور

                                                 
واالختيار  0/080والقليوبي  3/023والدسوقي  3/400وكشاف القناع  0/055وشرح املنتهى  0/084بداية اجملتهد  (1)

 .1/020للموصلي 
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 لكيةاامل دالسابقتان للتفليس ،عن( املرحلتان)الفرتتان

( التفليس)لكية بالكالم عن حالتني أو مرحلتني قبل احلكم باإلفالس ااختص امل

 :ديونه، وهما على املدين احملاط ب

 املرحلة األوىل

لكية ويف هذه اكما عّبر امل( فلسال)دين قبل قيام الدائنني عليه إحاطة الدين بامل

 :للقضاءدون ا حلاجة  –املرحلة ميتنع على املدين شرعًا فيما بينه وبني اهلل تعاىل 

  باستثناء ما يلزمه حبكم الشرع أو ( التربعات)مجيع التصرفات بغري عوض

له أن : (1) (احلفيد)ويف هذا قال ابن رشد .ف كالصدقة واهلبة اليسريتني بالعر

حيرم على املدين :"وقال البهوتي" عوضبن مل يكن إيفعل ما يلزم بالشرع و

 ".التصرف يف ماله مبا يضر غرميه

  منهما  منعهمن مثن املثل وليس  –أو أكثر  –احملاباة يف البيع أو الشراء، بأقل

 .ن احملاباة مبثابة التربع بالفرقأل  -بغري حماباة

  بالنسبة ملنفعة املال التربعاإلقراض، ألنه يف حكم. 

 املرحلة الثانية

رب عكما ( التفليس األعم)عليه  نيلدائنمباله قيام االدين باإلضافة إلحاطة  -

وميتنع عليه باإلضافة ملا ، بل أن يطلبوا من القاضي تفليسهوهي ق .لكيةاامل

 :سبق أعاله

 .عوضبوالعطاء، أي مجيع التصرفات ولو  يع والشراء واألخذالب -

 .إعطاء بعض ما بيده لبعض الدائنني -

 .تعجيل أداء دين مل حيل أجله -

 .(0)مييل إليها وصديق مالطف ة، من ولد وحنوه وزوج ن يتهم عليهاإلقرار مل -

ويرد إقراره بذلك،خبالف غري املتهم عليه فإنه جائز، وأطلق احلنابلة جواز 

 .(3)إلقرار قبل احلكم بإفالسه فهو كسائر تصرفاته فال مينع منهاا

اله أو ديون مؤجلة السفر لتجارة أو غريها إذا كان عليه ديون حالة حميطة مب -

يد وق.(4)به ذا مل يوكل بقضائه، وكان يوسر مبا يريد املتاجرةإحتل يف غيبته،

أو كفيل مليء، سواء  ذا مل يكن بدينه رهن واٍفإاحلنابلة املنع من السفر مبا 

                                                 
 .340 – 3/342والشرح الصغري  0/082بداية اجملتهد  (1)

باعتبار التهيؤ (مفلسًا)على الشرح الصغري أن املدين يف هاتني احلالتني قد يسمى  0/082ذكر الصاوي يف حاشيته  (0)
 (.3/342)فعل والصالحية، ال بال

 .3/003وكشاف القناع  0/158وشرح املنتهى  3/345الشرح الصغري  (3)

 .وحاشية  الصاوي عليه 3/008الشرح الصغري  (4)
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كان الدين حااًل أو مؤجاًل،وجعلوا املنع شاماًل للمدين وضامنه وأوجبوا أن يعني 

 .(1)قبل السفر كفياًل بالنفس يتعهد بإحضار املدين عند احلاجة

إعطاء كل ما بيده من املال  لبعض الغرماء دون بعض، أي بدون قسمة غرماء  -

مؤجل قبل حلول  عطاء دينإأو . جلميعكان للبعض اآلخر رد ا فلو فعل ذلك

 .(0)لةماعن كان الباقي ال يصلح للمإاألجل،وكذا بعده 

 ما ال مينع منه

قسمة  نيال مينع من متكني الدائنني كلهم من ماله لقسمة ما بيده بني الدائن -

لون مع اآلخرين إال إذا جتدد غرماء تفاديًا لتفليسه ثم إذا داين غريهم ال يدخل األو

 .(3)فيدخلونرث ل بال أصل معاملة، مثل اإلله ما

ليس يف )ال مينع من تقديم رهن يف دين استحدثه من بيع أو قرض، وهو صحيح  -

ستة شروط لذلك  منوجواز ذلك مطلق خالفًا ملا أورده الزرقاني ( مرض املوت

 . (4)ير والصاويدبها البناني ومل يعرج عليها الدراستغر

                                                 
 .418و  3/425وكشاف القناع  09/008شرح املنتهى  (1)

 . 3/345الشرح الصغري  (0)

 3/320الشرح الصغري  (3)

 .3/348الشرح الصغري وحاشية الصاوي  (4)
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 احلكم باإلفالس

كما أنه ال حجر إال إذا . واجتهادريظنفالس إال القاضي،ألنه حيتاج إىل إلال حيكم با

ثبت الدين لدى القاضي بطريق من طرق اإلثبات وقد أورد املالكية أربع شرائط للحجر 

 : وهي باإلمجال قبل تفصيلها( تفليسه)على املدين 

 .طلب الدائن تفليس املدين (1)

 .ثابتةكون الديون املطلوب تفليسه ألجلها حالة  (0)

 .(1)االيت حّل أجلهاحلاّلة على ماله الذي بيده أن تزيد الديون  (3)

وقد أوردت املوسوعة الفقهية مخس شرائط،هي الثالث أن مياطل يف دفع الديون   (4)

أن يكون الدين الذي حيجر به دين األدبيني :  والشريطة الرابعة املذكورة أعاله،

،وهي تتعلق بالشريطة الزمًا ون الدينواخلامسة أن يك( وهي تتعلق بالشريطة األوىل)

 . الثانية

بأنه يندب للحاكم اإلشهاد على احلجر وأن يأمر مناديًا يف  الزيديةهذا وقد صرح 

دون خيلفه  ه احلاكم الذي      لئال يغرت به الناس، وليمضي ،البلد بأن فالنا قد حجر عليه

 . (0)جديد احلجراحلاجة لت

 على املفلس  رجاحل( الغرماء)ني طلب الدائن

معه أقل من الديون اليت  ذا كان ماإطلب احلجر على املفلس ( الدائنني)حيق للغرماء 

ما لو كان أكثر فليس هلم ذلك إال أن يتربع قبيل احلجر عليه مبا ينقص ماله عن عليه، أ

 .الدين

إن وهلم بى البعض اآلخر أ،ولو بطلب بعض الدائنني من ذوي الديون احلالة ىويكتف

ن كانت باحلجر إو .دين بطلب أصحاب الديون املؤجلةعلى امل ره احملاصة وال حيجيجر علح

فيما بعد حتّل عند املالكية ويشرتكون يف قسمة الغرماء أما عند غريهم فال حتل باحلجر 

 .الديون املؤجلة 

 وهو مقابل األصح للشافعية إىل أنه ال حيق للمدينوالزيدية وذهب املالكية واحلنابلة 

وذهب الشافعية يف األصح إىل صحة احلجر بطلب  نفسه طلب احلجر على تصرفاته،

 .املفلس نفسه أو وكيله،ألن له غرضا صحيحًا بصرف ماله إىل ديونه

واستدل املانعون بأن األصل عدم احلجر وجاز للضرورة ،واملدين متمكن من الوفاء 

 .بدون احلجر عليه

                                                 
 .321 - 3/329الشرح الصغري  (1)

 .(13/212شرح النيل، ألطفيش )، وحنوه لإلباضية 2/09البحر الزخار  (0)
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وحده  طالبيهر بعض الدائنني أن يكون دين واشرتط الشافعية فيما اذا طلب احلج

 .  (1)كثر من مال املدين،ويف قول ال يشرتطأ

 .(0)ول الغرماءيثبت باألمناء من الشهود، ال بق وذهب األباضية إىل أن التفليس

  ة ثابتةّلاكون الديون احملجور بسببها ح

ن املؤجلة ولب بالديألن املدين ال يطا .لهاجنتهاء أاو حلت بأ، سواء كانت حالة بأصلها

األداء وجيب أن تكون ثابتة والزمة فال حيجر بدين فيه  هجلها ولو طولب ال يلزمقبل انتهاء أ

 .خيار

 كون الديون أكثر من مال املدين 

داء بعد أ= لو بقي من مال املدين : ةلكياوقال امل. املساوي ملاله ال يفلس به وكذلك

ذلك بكون الباقي اليرجى  املالكيةلس أيضًا وقيد فما ال يفي باملؤجل ي _يون احلالةالد

ذهب الشافعية و، وبعدم تقديم كفيل ن املؤجلة وال يعامله الناس عليهبتحريكه وفاء الديو

للدين فال يفلس  مساٍووكون نفقته من ماله واملال  كسوبًان يكون املدين إىل التفرقة بني أ

 .فقط هن كان ينفق من كسبإ

 ا عليه املماطلة يف أداء م

مل  نني ومل يتهم بإخفاء شيءىل الدائمياطل املدين ، ودفع كل ما بيده إإن مل 

 .(3)يفلس

 ال يشرتط للحجرام

ن كانت الكية إصح احلجر على املدين الغائب وعند املال يشرتط حضور املدين، وي

يه باحلجر علعالمه واشرتط أبو يوسف وحممد إ( أيام 19 ةأو متوسط ًاشهر)غيبته طويلة 

 .عالمه كان صحيحًا عندهمافلو باشر تصرفا قبل إ

عند ذا ثبت الدين بإقراره أو بالبينة وغاب قبل احلكم نصب القاضي عنه وكيال وإ

 .يوسف، خالفًا حملمدأبي 

                                                 
 2/80والبحر الزخار  0/082والقليوبي  3/400، وكشاف القناع  0/055، وشرح املنتهى 3/329الشرح الصغري  (1)

 .13/210وشرح النيل 

 ."إلفالس واجبة على الناسوالشهادة با:" وقال  214-13/213شرح النيل  (0)
 .3/321املراجع السابقة والشرح الصغري  (3)
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 (التفليس)آثار احلكم باإلفالس 

ها بقية وذكرت( هتفليس)فالس املدين ستقصاء آثار احلكم بإكية بالاعين امل

 :وهذه اآلثار هي . (1)ى تفاوت يف النص عليهااملذاهب عل

 .ق الديون مبال املدين، بداًل من تعلقها بذمته يف األصلتعل (أ )

 .قرار بشيء من املال احملجور فيهالإأو  التصرفاملنع من   (ب )

 انقطاع الطلب عن املدين بدين جديد غري ما ثبت قبل احلجر عليه  (ج )

 .صحابها يف القسمةمشاركة أاليت يف ذمة املدين، و ةحلول الديون املؤجل (د )

 .معسرنه حبس املفلس إن مل يثبت أ طلب (ه )

 .(سرتداداالحق ) ماله عند املدين  عنيحق الرجوع ملن وجد  (و )

 .بيع مال املفلس من قبل القاضي (ز )

 .(قسمة غرماء)قسمة القاضي مال املفلس بني الغرماء باحملاصة  (ح )

 :وفيما يلي توضيح هذه اآلثار املرتتبة على التفليس

 لق الديون مبال املفلس ، البذمتهعت (أ )

 ة قبل احلكم تتعلق مباله احملجورثابتالإذا حكم بإفالس املدين فإن مجيع الديون 

ه املوجود عندئذ واملال فيه، وال تتعلق بعدئذ بذمته كما كانت قبل ، وهذا بالنسبة ملال

إن ذمته تبقى صاحلة وعليه ف. و الوقف وحنوها، مثل اإلرث أو اهلبة أاحلادث له يغري معاملة

حد مبال مطلقا أو قر ألأو أو ضمان لو تصرف يف ذمته بشراء أيما أو له ف للوجوب عليه

شراء يف ذمته فيشمله احلجر عندهم الوخالف الشافعية يف  هو بعدمنسوبا ملا قبل احلجر أ

 .(0)حلقوق مشاركة الغرماءاحلجر عنه وليس ألصحاب هذه ا فكبعد تبع مبا لزمه بذلك يو

 (احلجر على تصرفاته) املنع من التصرف  (ب )

و مينع املفلس من أي تصرف مالي، بعوض أو بغري عوض، كالبيع واالستئجار، أ

لدائنني ن يتصرف بشيء يف ذمته لغري اأ الـ إ(3)ة النقودعتباره تربعا مبنفعأو القرض ـ بااهلبة 

ه، كأن يشرتي أو يتسلف ن يوفيه من مال يطرأ له، ال مما بيداحملجور ماله فيهم، على أ

وال مينع من التصرف غري املستأنف مثل الفسخ أو اإلمضاء خليار العيب فينصح . يف ذمته 

 .(4)حظ للدائننيدون أن يشرتط كون تصرفه أ

                                                 
حددها خبمسة آثار وقد أوردتها املوسوعة الفقهية أيضا وهي يف الواقع أكثر من  353 _ 320/ 1الشرح الصغري  (1)

 .مخسة، كما سيأتي ، بالرجوع للمذاهب األخرى

 والبحر الزخار 404-3/403وكشاف القناع  0/058شرح املنتهى و 4/390نهاية احملتاج  320/ 3الشرح الصغري  (0)
2/01. 

 ".عقد تربع ابتداء، مفاوضة انتهاء" مما عرف به عقد القرض أنه  (3)

 .3/320الشرح الصغري  (4)
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له وذهب أبو (1)نه مشاهد ال راّدلزمه دفع قيمته يف احلال أل اًلالكن لو استهلك م

يبطل حق نه ال احلجر من البيع مبثل الثمن ، أل داملفلس ال مينع بع نيوسف وحممد إىل أ

 .(0)ني الفسخوبإزالة الغنب ني مل يصح وخيري املشرتي ب باع بالغنب الغرماء وإن

ه ال مينع منها فهذ اهلبةماء، كقبول نافعة للغر: تصرفات املفلس ثالثة أنواع وإن ،هذا

لكية افية واملا عند احلنوحنوها وهذه مينع منه ملاله كهبته وتصرفات ضارة ،باالتفاق

ن التصرف يقع موقوفًا فإن فضل قول بأ وهلم. يةإلماماوكذلك  واألظهرللشافعيةواحلنابلة 

إال  لبيع وهذه التصرفات باطلةكاوتصرفات دائرة بني النفع والضرر ، الدين نفذ ذلك عن

ذا إ ماء وعلى نظرهمن اختلف الغرعند املالكية حيث تقع موقوفة على نظر احلاكم إ

 .(3)اتفقوا

، بدين مل يصح عند احلنابلة ، وصححه الشافعية بإذن القاضي ولو باع ماله لغرميه

 . (4)اشرتاط احلنفية مثل الثمن  وسبق

 مطلقا قرار مبالاملنع من اإل (ج )

مت تفليسه فيه مطلقا سواء قراره مبال مما فالس على املدين امتنع إباإلكم إذا ح

 (. )قرار لقريب أم بعيدكان اإل

و كن يثبت الدين باإلقرار أو قربه بالعرف فال يقبل لحتى لو أقر مبجلس التفليس أ

جر مبال لزمه قر بعد احلفلس فيه ولو أ مايف ذمته حياصص به يف مال يطرأ له غري البينة

رار يف احلال ملا كان ح اإلقّص ونه لن ألن هذا املال تعلق به حق الغرماء وألبعد قضاء الديو

 .قرارهاحلجر نفذ إ عنى حتى لو استفاد ماال بعد فكم يف احلجر

أو الوديعة  اليت حتت يده( حسابات االستثمار)تثنى من ذلك تعيينه مال القراض ويس

لفالن  :ن قال مال القراض كأذا مل يعنيه أما إو قربإذا كان اإلقرار مبجلس التفليس أ

قرار فيقبل وكذلك يقبل اإل لكن لو ثبت القراض بالبينة إقراره،قراض يف ذميت ال يقبل 

وذكر ابن ( )غريه ا بيده ألربابه مطلقا أي ببينة أو بغريها باجمللس أومع التعيني من صانع مل

 .ليه تقاضأو ملن يعلم إ له بينةقرار ملن ابن رشد احلفيد استثناء اإل

                                                 
ال وللمحجور أن يشرتي إىل ذمته، إذ مل يتناول للحجر إال التفويت، و:" وقال  2/09والبحر الزخار  1/020االختيار  (1)

 .يدخل يف املال احملجور دين لزم بعد احلجر، لتعلق حق األوليني به كالرهن

 .املرجع السابق (0)

 .1/042املراجع السابقة والروضة البهية للشهيد الثاني  (3)

 .058/ 0وشرح املنتهى  0/082و  القليوبي 2/20الفتاوى اهلندية  (4)

مطلقا عن  2/392إىل أن هذا احلكم جاء يف املوسوعة الفقهية وجتدر اإلشارة هنا  325-3/302الشرح الصغري  (2)
 .التقييد بثبوت هذا اإلقرار يف الذمة اليف املال احملجور فيه كما يف مراجع املالكية

ويصح :" وقال 1/042والروضة البهية  3/440كشاف القناع  0/088شرح املنتهى ( 2) 020/ 1االختيار للموصلي  (2)
 ".ق بذمتهإقراره بدين، ويتعل
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 للمفلس انقطاع املطالبة (د )

يقاع احلجر لة وأبو يوسف وحممد إىل أن املفلس بإاملالكية والشافعية واحلناب ذهب

ماء قرضه حتى ينفك احلجر عنه، لتعلق حق الغرممن باعه شيئا أو أ عليه تنقطع املطالبة له

 .باملال احملجور فيه

 حلول الديون املؤجلة  (ه )

ن خالف األظهر ورواية عن أمحد إىل أ للشافعيقول ، وهو والزيدية لكيةاذهب امل

يشارك أصحابها يف س حتل به مجيع الديون املؤجلة اليت عليه وبذلك احلكم بالتفلي

ما الدين الذي له فال حيل احللول بها ، فيعمل بالشرط ، أ معديشرط  أنالقسمة إال 

يعمل  نهن هناك شرط حبلول الدين الذي له فإنه لوكا، واستظهر اخلرشي أهبتفليس

 .(1)جر منفعتهااملستأ  بشرطه ويشمل احللول دين اإلجارة اليت مل يستوف

وكذلك نه ال حيل الدين املؤجل إىل أ واإلمامية ظهروذهب احلنفية والشافعية يف األ

تفليس املدين واليشارك صاحبه الغرماء بدينه الحيل الدين املؤجل ب هناحلنابلة صرحوا بأ

يء إذا املفلس شيء، واليرجع عليهم بشىل حني القسمة وال يوقف له من مال الذي مل حيل إ

ملال قسمة بعض اذا حل بعد مة شاركهم يف الكل وإذا حل الدين قبل القسلكن إ. حل

جل حق للمفلس، علل القائلون بعدم احللول بأن األو( 0)كل دينه شاركهم فيما مل يقسم ب

 .فالس اليوجب حلول ما له فال جيب حلول ما عليهن اإلوأل

 ليفهوحت سارهعإن مل يثبت إ هحبس املدين ، وتعزير (و )

ن ثبت فإعسره كد من للتأو ظهر مالؤه وادعى التفالس حيبس املدين أ ُجهل حالذا إ

إلحضاره ويغرم ( بالنفس)و بالوجه ملال، تى بكفيل با، وال حيبس إن أعسره ال حيبس

الثياب وركوب اجليد من  وظهور املالء بلبس الفاخر من .ن يثبت عسرهالكفيل إال أ

ويضرب حتى يؤدي ما عليه مامل ن علم مالؤه يسجن خلدم، فإوكثرة ا( السيارات)الدواب 

 .مٍت بكفيل غاريأ

 ن علممن ذهب أو فضة ، فإ( السيولة)الناض ليف املفلس على عدم لدائنني حتول

 .خرى وسجن حتى يدفع ما عليهرة بعد أجرب على الدفع ولو بالضرب مأ بالناض

 (االسرتداد) حق الرجوع  (ز )

 : ماله لدى املفلسائن يف الرجوع بعنيقهاء يف حق الداختلف الف

 واإلمامية واإلباضية لكية والشافعية واحلنابلةاامل) وأثبت هذا احلق اجلمهور 

 ماء واحتجأسوة الغر ثمن العنين الدائن باحلنفية وفقهاء الكوفة إىل أ وذهب( همريوغ

                                                 
 3/435وكشاف القناع  0/082وشرح املنتهى  4/392ونهاية احملتاج  4/432واملغين  3/323الشرح الصغري للدردير  (1)

 .1/343والروضة البهية " ويدخل فيه املؤجل تبعًا للحال: " وقال 2/01والبحر الزخار  2/24والفتاوى اهلندية 



 -13- 

: " وسلم قال يهنه صلى اهلل علالصحيحني أيف  هريرة املروي يبالقائلون بالرجوع حبديث أ

 ".من غريهحق به من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أ

 .ة فجاز الفسخ لتعذر العوضه الفسخ باإلقالن هذا عقد يلحقوأ

 ،صول اليقينية املقطوع بهاهو مقتضى األ بأنه ماءالعتباره أسوة الغرواحتج احلنفية 

 .تنظر يف مراجعها، واألدلة الطويلة دواخلرب املذكور خرب واحد خالف االصول فرّي

 :كما يلي( حق االسرتداد )يل حق الرجوع للدائن بعني ماله لدى املفلس وتفص

و إقرار من املفلس  قبل ا ثبت ذلك ببينة أذن عني  ماله املوجود عند املفلس إيأخذ الدائ

 بناقل، مثل تغريهه ومل يفده الغرماء مبال للغريم أو مباهلم ، وإذا مل ينتقل عن أصل.فلسه 

و بفعل بسبب مساوي أ وال أثر لتغريه .و خلطه مبغاير له ، ال مبثلهشب بابا أكتحول اخل

 .له (تعويض)لس وال أرش املف

ما اء فيالغرم بعض الثمن فله رده أو ترك السلعة وحماصة الدائن قد قبض ذا كانوإ

من، وقالت مجاعة بقي من الث يأخذ ما بقي من سلعته مبا بل: بقي من سلعته وقال الشافعي

، وإن فوت رماءن قبض من الثمن شيئا فهو أسوة الغسحاق وأمحد إود وإهل العلم دامن أ

ن زاد يف من سلعته وكذلك إ دركاملشرتي بعض السلعة فالبائع أحق باملقدار الذي أ

 .(1)السلعة

 :لرجوعل واشرتط احلنابلة

 .رماءغسوة الس فلو مات قبل األخذ فهو أحياة املفل (1)

 .بقاء مجيع العوض يف ذمة املشرتي املفلس (0)

  .بقاء مجيع العني يف ملك املفلس (3)

  .عدم تعلق حق الغري بالعني مثل رهنها (4)

و ينقص ري صفاتها مبا يزيل امسها أدم تغعدم اختالط العني مبا ال تتميز منه وع (2)

 .قيمتها

عتربوا الزيادة كما مل ي الشافعية وهذا الشرط مل يعتربه) زيادة املتصلةعدم ال (2)

 أبلغتها املوسوعةط حتىوكما سيأتي وقد توسعت بعض الكتب يف الشر (املنفصلة

ما يف املذاهب وهو نهج غريب فالعربة يف كل مذهب مبا بب استيعاب شرطا بس( 10)

 .(0)ةخرى والشروط املنقولة عن احلنابلة  فيها الكفايته مذاهب أاشرتط ال مبا اشرتط

ي السلعة، أما قبل قبضها فهناك اتفاق على أن صاحب السلعة وهذا بعد قبض املشرت

 .جرةوكذلك الصانع أحق مبا يف يده حتى يستويف األ نها يف ضمانهحق بها ألأ

                                                 
 وبدايه اجملتهد ينواملغ 0/003والقليوبي  422/ 3وكشاف القناع  0/088وشرح املنتهي   0/353الشرح الصغري  (1)

 .13/233وشرح النيل  1/210واخلالف للطوسي  1/344والروضة البهية  0/003

 .3/435واقتصرت على احلنابله نقال عن كشاف القناع  2/314واملوسوعة الفقهية  080و 0/851بداية اجملتهد  (0)
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 راضي يف األ( االسرتداد)حق الرجوع 

 (املفلس)فيها املشرتي  لبائع فيها حق الرجوع أرضا قد بنىاليت ثبت لإذا كانت العني 

 .حق الرجوع يبقى للبائع و غرسها فإنبناء أ

فإنه ال  رض فإنه يأخذها أما إن امتنع املفلسريغ األثم إذا اتفق الدائن واملفلس على تف

ن يقلعه راس والبناء بقيمته وله أالرجوع مع اخليار يف أن يتملك الغويكون للبائع حق جيرب 

 .النقص( تعويض)ويغرم أرش 

 ،رض ويبقى الغراس والبناء للمفلسيف األ واألظهر عند الشافعية أنه ليس له أن يرجع

يصح رض فن املشرتي قد زرع األذا كاأما إ سقط حقه يف الرجوع ينوإن رفض األمر

 .بال أجر ىل حصادهالرجوع ويبقى الزرع إ

 ما ال مينع من الرجوع بالعني

مثل  للمشرتي إذا أفلس زيادة العني زيادة متصلة نع من رجوع البائع بالعني املبيعةال مي

وتكون الزيادة للبائع دون مقابل ًا للحنابلة خالف الشافعية عندالسمن يف املواشي كما 

للمشرتي والد واملواشي والزيادة األالزيادة املنفصلة، مثل الثمار وبمينع من الرجوع  كما ال

 و قدمقيمتها وصفاتها مثل تغري السعر أ يضا نقص العني وال نقصأ وال مينع منه. دون مقابل 

 .الثياب وال يعوض  البائع عن ذلك عند االسرتداد

 (حق االسرتداد)للمفلس   املبيعةتكييف حق الرجوع يف العني

قد السابق حبكم الشرع وال حيتاج إىل القضاء وال إىل الرجوع يف العني فسخ للع

 .ىل قدرة املفلس على تسليمه رجوع فيه وال إمعرفة امل

صح عندهم حيث جعله على للشافعية يف األخالفا  ويصح على الرتاخي عند احلنابلة

 .الفور

 .أخذته أو فسخت البيع وحنوهرجعت يف متاعي أو : ويتم بقول البائع 

 مال املفلسبيع 

و نائبه يبيع مال املفلس إن كان من حنيفة إىل أن القاضي أ ألبيذهب اجلمهور خالفا 

ك حبضرة املفلس والغرماء غري جنس الدين كاملثليات والعروض والعقار والكتب وذل

وال يؤخر . ع باملزادىل حني عدم احتمال الزيادة يف البيتقصاء يف الثمن وإمع االس تحبابًااس

املدين اليت  آلة صنعة التأخري ويعجل ببيع املواشي ويستأني ببيع العقار وال يبيع بيع ما يفسده

 .(1)ال بد منها

                                                 
وكشاف القناع  4/314ونهاية احملتاج  3/320والشرح الصغري  2/23والفتاوى اهلندية  4/443املغتى البن قدامة  (1)

3/432. 
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ملا يباع من مال املفلس قبل رتبا جدوال مفصال م ن قدامة ما يصلح وقد وضع اب

الغرماء حبسب وفلس للم فيطبق عليه العرف التجاري واملصلحة وهو حمل استحباب(1)هغري

 :وهناك بعض القيود للمذاهب   .ظروف الزمان واملكان

س والغرماء الحتمال الطعن ة للمفلنينه ال يباع إال بعد اإلعذار يف البكية يرون أفاملال  -

بها  و حيالوانهم شيئا أنهم مل يقبضوا من ديونة اآلخر وحيلف الدائنون أمن كل يف بي

 .ا منها  مع اشرتاط اخليار ثالثه أيامأو يربئو

إليه لشافعية اكتفوا مبا تنتهي وبعض ا ،اشرتطوا البيع بثمن املثل والشافعية واحلنابلة  -

 .(0)يع حتى يقب الثمنوال يسلم املب يبيع بثمن مؤجل وال يبيع إال بنقد وال الرغبات

 إلزام املفلس بالتكسب وحنوه

من  فلس بالتكسب للوفاء مبا بقي عليهىل عدم إلزام املإ حلنفية واملالكيةذهب ا

فال يطلب منه  على التكسب ألن الدين تعلق بذمته الدين بعد بيع موجوداته ولو كان قادرا

 (3)واختلفت أقوال اإلمامية يف ذلك. إال عند  اليسار

جيار نفسه على التكسب وإ ن القاضي جيرب املفلس ذا احلرفةأ ىلإ ةهب احلنابلوذ

يانه واحتجوا بأن املنافع كاألعيان فكما تباع أع ،عليهدين مع بقاء احلجر إليفاء بقية ال

 .للغري لسداد ديونه جيرب على بيع منافعه الشخصية

بالتكسب خبالف  فإنه يلزم بني سبب الديون فإن كانت مبعصية ةفصل الشافعيو

 .الديون اليت مل يعص بها

نتزاع ما وال ا( االقرتاض) على قبول التربعات وال التسلف نه ال جيربواتفقوا على أ

 .(4)وهبه ملن يصح رجوعه فيه

 ما يرتك للمفلس من ماله

شهر الصغار األيام واليرتك له ما يعيش به هو وأهله وولده ( :) فيداحل)قال ابن رشد 

 .(2) (ك له كسوة مثلهويرت وحنوه

ا وآلتها ليهتاج إالكتب اليت حي ها واستثنى الشافعيةتباع الكتب كل وعند املالكية

ذلك احلنفية بأنها من احلوائج األصلية وأنها وعلل وال تباع دار سكناه  .ملًاان كان عإ

 واشرتي _وهو قول املالكية _ن كانت نفيسة بيعت مقدمة على حقوق الغرماء لكن إ

                                                 
 .4/443املغين  (1)

 .املراجع السابقة (0)

 .وهو ال يرى وجوب التكسب 1/201واخلالف للطوسي  1/042الروضة البهية  (3)

 .1/020واالختيار  3/430كشاف القناع و 0/082وشرح املنتهى  4/314ونهاية احملتاج  3/320الشرح الصغري  (4)

 420و 3/433وكشاف القناع  0/084وشرح املنتهى  329- 3/328والشرح الصغري  0/001بداية اجملتهد  (2)
 .1/020واالختيار 
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ن كان صانعا خالفا للشافعية وبعض مناسب ويرتك له آلة حرفته إ ض مثنها مسكنعبب

 .ن كان تاجرا وكان ال حيسن الكسب إال بهرتك له رأس مال يتجر به إفتباع وي املالكية

 بينه وبني غرمائه احليلولة

كلهم جممعون على أن املدين إذا ادعى الفلس ومل يعلم : (احلفيد) بن رشدقال ا

احب الدين فإذا كان ذلك خلي سبيله و يقر له صه حيبس حتى يتبني صدقه أصدقه أن

 ن أباوبيان مذهب احلنفية أ. ن يدوروا معه حيث دارأن لغرمائه أبي حنيفة أ وحكي عن

ألن اإلفالس ال يتحقق، فإن  ن للدائنني مالزمة املفلس بعد فك احلجر عنهحنيفة ذهب إىل أ

ال يتحققون باطن  ن الشهودة شهادة على العدم فال تقبل وألاداملال غاٍد ورائح، وألن الشه

دور معه حيث دار وجيلس ن يفأعطاهم واملالزمة أ مورهم فرمبا أضجروهأحوال الناس وأ

عسار ألنها على بينة اإل اليسار مقدمة نةوبّي .مينةرأة امرأة أذا دخل بيته وتالزم املعلى بابه إ

 .(1)باه فهما مع اجلمهورما صاحوأ مثبتة، إذ األصل اإلعسار

                                                 
 .1/020االختيار  (1)
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 قسمة مال املفلس بني غرمائه

ولعدم تأخري  دين وتقصري مدة احلجر عليهإلبراء ذمة املادرة بالقسم يندب للقاضي املب

ات املفلس وال يلزم يصال احلق ملستحقه دون اإلفراط يف االستعجال مبا يبخس موجودإ

الغرماء  طلب فإن ،يج لكل ما يقبضالتدرىل متام البيع بل يندب القسم بتأخري القسم إ

  .ما حتصل ن تعسر لضآلةذلك وجب إال أ

  .ويبدأ من مال املفلس  بإعطائه أجرة املقدمني خدمات يف عملية البيع والقسم (أ )

ال وما نقص ن هلم رهون خيتص كل برهنه بعد رد دينهم وما زاد  رد يف املثم مب (ب )

من موجودات للمفلس حتى   يدهحق مبا يفأوالصانع  ،خرينشارك فيه الغرماء اآل

ليها أحق مبا حيمل عليه يف حدود واملؤجر لوسائل النقل للحمل ع .يستويف أجرته منها

والفرق أن حيازة وسائل  ،خيتص مبا فيها خبالف مؤجر احلوانيت وحنوها فال جرتهأ

وب وما يستأجر للرك .النقل ملا فيها من احلمل والنقل أقوى من حيازة احلانوت والدار

  .جراألعها ما نقده من تى يستويف من منافوتعجل أجرته فإن للمشرتي احلق ح

 .خذها بشروطها ثم من وجد عني ماله أ (ج )

وع جممىل دين كل منهم إ ةموال بني الغرماء باحملاصة فيما حتصل بنسبثم تقسم األ (د )

ويبدأ القاضي بقسمة ما كان من جنس الدين كالنقود  (قسمة الغرماء) الديون

 .ثليات ثم مبا حتصل من بيع مال املفلسوامل

و استحق بعض ما أعطي لدائن ال تنقض القسمة، أ هذا وإذا ظهر دين بعد القسمة

 (0).(1)وإمنا يرجع صاحب الدين أو من استحق منه ما أخذه على كل دائن بقسطه

 (قسمة الغرماء)يف القسمة  للمحاصةمثال 

وكان جمموع  ،لثالث عشرونعون ولبري ألألول ستون وللثان ئنون ثالثةالو كان الد

 (39)ول ثالثة أمخاس ع مال املفلس إال مخسون فيكون لألالدين مائة ومل يتحصل من بي

 .(19)وللثالث مخس ( 09)وللثاني مخسان  

                                                 
 4/315ونهاية احملتاج  438و  3/432وكشاف القناع  082 – 0/084و شرح املنتهى  3/329الشرح الصغري  (1)

 .1/020واالختيار  3/088والدسوقي 

 .املرجع السابق  (0)
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 فك احلجر عن املفلس

يفك احلجر عن املفلس بوفاء دينه كله وال حيتاج  أنهىل إواحلنابلة ذهب الشافعية 

 ،من الدين ال ينفك بقسمة ماله طاملا عليه شيءالقاضي ألن السبب قد زال وللحكم من 

فك س بل بفك باتفاق الغرماء على فكه وال بإبرائهم للمفلال ين الشافعية أنه ضافأو

 فك احلجر إىل تاجإثباته، ألنه حيتاج لنظر واجتهاد، وال حيالقاضي كما أنه ال يثبت إال ب

انفك حجره وذهب املالكية إىل أنه إذا . عساره بالباقيفي إالرباءة من كل الديون بل يك

عن املدين احلنفية فلم ينصوا على فك احلجر فإنه حيجر عليه أيضا وأما ثم ثبت له مال 

 (1)بي يوسفأعند نه حبكم القاضي أعن السفيه ب لكنه يقاس على فك احلجر

 د احلنابلةرماء وعنبطلب الغ عن املفلس وجتدد له مال حيجر عليهذا فك احلجر وإ

وقصر املالكية املشاركة  ،صحاب احلجر الثانيببقية ديونهم أ اًليشارك احملجور هلم أو

نه أما الشافعية فريون أ .مبعاملة رث ال مبا حصل عليهبب  مستقل كاإلعلى ما جتدد بس

ألحد به ويتصرف به كيف شاء إال إذا ظهر له مال  بعد احلجر لو حدث له مال فال تعلق

ن حجر عليه ثانيا جر إذ تبني بقاء احلجر واألولوية يف ذلك املال لألولني إقبل فك احلكان 

 .(0)م وال عكسلزإن شاركون اجلدد ني يولن األإ بل
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 اإلفالس يف الفقه والنظام

دلمن  منا    ،لمن  انالمل   ذي الفضل واملن والكرم ، خلق اإلنسان منن دندم ، ود   احلمد هلل

مل يعل  ، وأشهد أال إل  إال اهلل وحده ال شريك لن  ، شنها ت فعفنا لاالنها ينيم ال يعفنا العندم ،        

 :ودلى آل  وصحب  وسل  فسليمًا كثريًا ، أما اعد  وأشهد أن حممدًا دبده ورسيل  ، 

د يف حيننات فنن ن اليننريعس اإلسنن ميس ال فنناا  مننير ًا دننخاًا ومننعهً  ختننبًا لكننل مننا يسنن     

العاس من نياز  وحنيا   ، فهنش شناملس يف أحكامهنا ، دا لنس يف ؤينا شن ونها ، وال  نرو         

 .فمد أسس  داامها رب العاملني وخالق العاس أؤعني 

فنن   نند يف حيننات املسننل  ، وهلل احلمنند ، ميننكً  سننياأ يف أمننير  يعنن  أو  نينناه إال ويف   

، فن ن    ك ناب اهلل أو يف سنعس رسني  اهلل    اليرع حل ل  ، وفنك لعمنده ، إمنا أن يكنين يف    

 .مل  د ف ن اجمل هد جي هد دلى ضيأ الك اب والُسعس الس خراج ذلك احلل 

وكان لعترنا احلاضر أوفر احلظ والعتيب من هخه األمنير املسن  دت ، ن ي نس لل  نير     

الن  يبحثنين   ال مين واملدنش الخي يعيي  العاس ، وال فاا  ف عالب هنخه العنياز  دلنى العناس و    

دنننن حنننل شنننردش  نننا ، سنننياأ ف نننر  العلمننناأ امل مننندمين حلكمهنننا أم ال ، و اصنننس فلنننك        

امليننك ا النن  بنند  اننني العنناس يف أمننيره  احليافيننس العامننس أو ا اصننس م  رلننس  ميننا  

أاننياب الفمنن  ، وكننان انناب املعننام ا مننن أشنند مننا يعننجي العنناس فينن  مننن حا ننس السنن  هار     

اصنس يف أمنير امل نا راا واملندايعاا املخ لفنس ، وملنا كانن  فعنر          احلك  اليردش فين  و  

لبعض العاس احلا س إىل االس دانس من اآلخرين ، ولكن اعض العاس لد يايد يف االسن دانس  

ح ى ال يبمى دعده وفاأ ، فما احلنل الينردش والع نامش  نخه احلالنس والن  فسنمى اناإلف س         

أو شنركس كنبريت ذاا رأس منا  ضنخ  وكيفينس       املس دين م سسس فر ينس وخاصس إذا كان 

 .ال عامل ما هخه احلالس يف الفم  والع ام ؟ 

مننن هننخا البنناب أحببنن  ال  ننر   ننخا امليضننيع يف هننخا البحننل مراديننًا االخ تننار ليسننهل  

أن يعفي دنن الالنل ويبنار  يف التنياب ، وأن يعفنا اهنخا البحنل         االن فاع ا  ، وأسأ  اهلل 

 :ولد لسم   كاآلفش . ا دلي  كل من لرأه أو اطل

 ، ويي مل دلى  متهيد: 

 .فعريف اإلف س لغس  (1)

 .فعريف اإلف س يف الفم   (2)

 .فعريف اإلف س يف الع ام  (3)



 2 

 .الفر  اني اإلف س وال فليس  (4)

 .األصل اليردش يف أحكام حمي  املفلس  (5)

  حقوق املفلس يف الفقه يف النظام : املبحث األول. 

 :، ويي مل دلى  الفقهيف ق املفلس حقو: أواًل 

 .العفمس  (1)

 .ايا ما ل  مبا هي أصلح ل   (2)

 .حق املفلس يف  اره  (3)

 حقوق املفلس يف النظام : ثانيًا 

 :، وي عيع إىل ضراني أقسام اإلفالس يف النظام : ثالثًا 

 :ألسام اإلف س  (أ )

 .إف س حميمش  (1)

 .إف س فمتريي  (2)

 .إف س اح يالش  (3)

 :ألسام اإلف س  (ب )

 . فا ر فر   (1)

 . شركس (2)

  أحكام املفلس يف الفقه والنظام ، ويشتمل على : املبحث الثالث: 

 :، ويي مل دلى  الفقه يففلس أواًل أحكام امل

 .أحكام املفلس إذا كان فا رًا فر ًا  (1)

 .أحكام املفلس إذا كان شركس  (2)

 :، ويي مل دلى  أحكام املفلس يف النظام: ثانيًا 

 .املفلس إذا كان فا رًا فر ًا  أحكام (1)

 .كام املفلس إذا كان شركس أح (2)

وا  ننأ ، فمنا كننان فين  مننن صننياب    يابويبمنى هننخا البحنل  هنندًا اينريًا درضننس للتن    

فمننن اهلل ، ومننا كننان فينن  مننن خ ننأ فمننن نفسننش والينني ان ، هننخا وأسننال  فعنناىل ال يفيننق       

والسدا  وإخ ص العينس ، وآخنر  دياننا أن احلمند هلل رب العناملني ، وصنلى اهلل دلنى سنيدنا         

 .د ودلى آل  وصحب  أؤعني حمم
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 حكام اإلفالس يف الفقه والنظامأ

 :متهيد 

 :تعريف اإلفالس لغة : أواًل 

أفلس الر ل إذا صار ذا فليس اعد أن كنان ذا  : متدر أفلس وهي الزم ، يما  اإلف س 

 .( 1)ذهب وفض  ، أو صار إىل حا  ليس ل  فليس ، والفلس اس  املتدر مبععى اإلف س

 :تعريف اإلفالس يف الفقه  :ثانيًا 

أن يكين الدين الخي دلى الر ل أكثر من مال  ، وسياأ أكنان  نري ذي   : اإلف س هي 

لنب  يعن     وإمنا مسش منن  : ، لا  اان لدامس  (2)ما  أصً  أم كان ل  ما  إال أن  ألل من  يع 

 . (3)  معدوممال  مفلسًا وإن كان ل  ما  ، ألن مال  مس حق الترف يف  هس  يع  ، فكأن

 :تعريف اإلفالس يف النظام التجاري السعودي : ًا ثالث

 . (4)املفلس من اس غرل  الديين ؤيا أميال  فع ا دن فأ ي ها( : 103)ما ت 

 :الفرق بني اإلفالس والتفليس : رابعًا 

 .متدر فّلس  الر ل إذا نسب   إىل اإلف س : ال فليس هي 

هنخا منا صنر      . (5)مفلسًا مبععن  منن ال تنرف يف مالن      احلاك  املدين عل : واص  حًا 

اننن  احلعفينننس والينننافعيس دعننندما در فنننيا ال فلنننيس اننناملععى األخننن  ، والع لنننس انننني ال فلنننيس   

 .أن اإلف س أثر ال فليس يف ا ملس : واإلف س 

و رى املالكيس دلى أن ال فليس ي لق دلى ما لبل احل ر اعد ليام الغرماأ دلى املندين،  

إنن  ففلنيس اناملععى األدن  ، وي لنق دلنى منا اعند احل نر دلين   كن             : ويمنا  حيعذنخ   : يا لال

 . ( )احلاك  ، ويكين حيعذخ ففليسًا ااملععى األخ 

 :األصل الشرعي يف أحكام املفلس : خامسًا 

يف مثار اا ادهنا ، فكثنر    أصيب ر ل يف دهد رسي  اهلل : " لا   دن أاش سعيد  (1)

ا دلي  ف تد  العاس دلي  فل  يبلغ ذلك وفاأ  يع  فما  رسني  اهلل  فتدلي:  يع  فما  

   خخوا ما و دمت وليس لك  إال ذلك : لغرماا"( ) . 

                                                           

 . 4/404: لسان العرب  ( 1
 . 2/244: ادايس اجمل هد  ( 2
 . 4/404: املغين  ( 3
 .  251: جمميدس األن مس ال  اريس  ( 4
 .  5/3: ؛ ور  احمل ار  4/3000: ؛ ونهايس احمل اج  3/303: حاشيس ا مل  ( 5
 . 4/453: ؛ املغين  3 3/2: حاشيس الدسيلش دلى اشر  الكبري  (  
 . 3/1133: ل  رواه مس (  
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فهني أحنق   من و د م اد  دعد مفلنس اعيعن     »: لا   دن احلسن دن مسرت دن العيب  (2)

 . (1)«ا  

أفلننس ، أو منن أ ر  مالنن  اعيعنن  دعند ر ننل    »: لننا   دنن الننعيب   ودنن أاننش هريننرت   (3)

إذا  »: ، ويف لفنظ لنا  يف الر نل النخي يعندم       «إنسان لد أفلس فهي أحق ان  منن  نريه    

مي نا ر نل أفلنس    أ »: ، ويف لفنظ   «و د دعده امل اع ومل يفرل  إن  لتناحب  النخي اادن     

  . (2)«دعده مال  ومل يكن ال ضى من مال  شيذًا فهي ل   لفي د ر 

أميا ر ل ااع م ادًا فأفلس الخي اا ادن  ومل   »: ا  ل دن احلار  ان هيام أن العيب  (4)

يمبض الخي ااد  من مثع  شيذًا ، في د م اد  اعيع  فهي أحق ان  ، وإن مناا املينجي    

 . (3)«لتاحب امل اع أسيت الغرماأ 

                                                           

 . 41 4، رل   313/ : ؛ العسااش  3531، رل   3/243: ؛ أاي  او   202121، رل   5/10: رواه أمحد  ( 1
 . 1135-3/1133: ؛ مسل    2/44: البخاري  ( 2
 .  24،   3/24: ؛ أاي  او   4  /2: ميطأ مالك  ( 3
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 ولاملبحث األ

 حقوق املفلس يف الفقه والنظام

 : حقوق املفلس: أواًل 

 :النفقة  (1)

وكنأنه  ر وا اإلنفنا  دلنى املفلنس منن مالن  إىل        ب احلعفينس أوسنا املنخاهب يف ذلنك منخه    

يعفنق دلنى املفلنس منن     : العرف ، فيعفق دلي  من مالن  مبنا ال يضنر الغرمناأ ، لنا  يف الععاينس       

مال  ودلى زو  ن  وولنده التنغار وذوي أرحامن  بنن  نب نفمن ه  دلين  ألن حا  ن  األصنليس           

لنن  احل نر ، و ننخا لني فنناوج امننرأت   اه فن  ي  ممدمنس دلننى حنق الغرمنناأ ، وألنن  حننق ثاان  لغننري    

، وأمنا املالكينس فيافمنيا األحعناف دلنى العفمنس         (1)كان  يف ممدار مهر مثلنها أسنيت للغرمناأ   

دلي  ومن يعي  ولكن صرحيا اأن العفمنس ال يندخل فيهنا كسنيت الر نل ، ثن  إنهن  ا  هندوا         

ينج   : ن روايس اان الماس  دن مالنك  فق دلي  من مال  ، ففش الع بيس معيف بديد املدت ال  ي

ل  وألهل  ويف كسنيت زو  ن  شنك ، ولنا  سنحعين      كسيت ول  ما في  نفمس ل  وألهل  ولعيال  

: يج  ل  لدر نفم   وكسيف  ، وال ينج  لن  كسنيت زو  ن  ، لنا  اانن الماسن         : يف الع بيس 

يف  -أيضننا-اسنن  يننج  لنن  لبسنن  إال أن يكننين فينن  فضننل دننن لبنناس مثلنن  ، ولننا  ااننن الم 

يج  ل  ما يكفي  هي وزو    وولده التغري األيام ، وروى اان املنياز ، واانن حبينب    : الع بيس 

إن كننان الننخي يي نند لنن  لنندر نفم نن  : لنندر اليننهر ، وروى ااننن املننياز دننن أصننبغ : دننن مالننك 

معن   شهرًا وحنيه فليج  ل  يعيش ا  ، وو   ذلك أن خي   ا  من لباس  ال ميكن أن يعنرى  

ملا يف ذلك من ه ك سجه وكينف ديرفن  فنيج  لن  معن  منا يكفين  بنا  نرا دا فن  مبثلن             

ألن هخا المدر ال يعاو  دلي  ، وكخلك نفم  األيام لعفس  ولبعي  التنغار إىل أن ي سنبب يف   

ن دا ت مثلن  ، وأمنا   ن ليا  ري  ااا ، وكخلك إخرا   دو   نفم   ألن إس م  لله    و

ف يلف فيها مالك ، وصر  سحعين اأنها ال فج  ألنها إمننا فتنري إليهنا دلنى     كسيت الاو س 

سبيل املعاوضس ، و ا كسيت سياها با ميلكها ، وهش با ي ني  امنا ه ، ويندوم االن فناع     

 .  (2)ا  كالعفمس ال  فايد دلى مدت األيام امل مدم ذكرها

أ ف   ب ل  نفمس ، لا  اانن  الغرما صأن والد املفلس ال حيا-أيضًا-ودعد املالكيس 

اليالد كالاو نس ، وو ن  لني     : ال يضرب اعفم ه  يف ميا وال فلس ، ولا  أشهب : الماس  

اهنا الغرمناأ كاملسن مبل منن نفمنس       صأنها نفمس ال  نب إال منا اليسنار فن  حينا     : اان الماس  

اك  فن ذا كانن    أن نفمس األايين فلام اا داأ من  ري حكن  حن  : الاو س ، وو   لي  أشهب 

امنني  اهننا كعفمننس الاو ننس فنن ذا للعننا   صألمننر مننا  يف ولنن  يلننام األب العفمننس و ننب أن حيننا 

ألب منن أنفنق دلنيه  منن أم أو أ نعيب انأمر سنل ان أو اغنري أمنره ، وا         : أشهب فمد لا  أصبغ 

                                                           

 .    2،    3/2: الععايس شر  ا دايس  ( 1
 .  45،  5/44:   امليطأ املع مى شر ( 2
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 املنيا والفلننس ، فن ذا كننان األب ينيم اإلنفننا  معسنرًا فنن      ييمذنخ ملنشأ ف ننن  يضنرب اهمننا يف   

 .  (1)للمعفق ششأ

ال اد أن يعفق دلي  ألل ما يكفي  ومن ميين  ويمدر ذلك الماضش : وأما اليافعيس فماليا 

منن فلامن    -ويعفق دلنى املفلنس ودلنى بينن      : املخ   اع ر المضيس ،  اأ يف الغرر البهيس 

من مال  منا مل ي علنق ان  حنق آخنر كنالرهن وا عاينس ، ألنل منا يكفنيه  ، ويسنل              -م ن  

زو    امل مدمس دلى احل نر  ( 1: )ي  ذلك ييمًا اييم كما نمل  يف الروضس دن البيان ، وه  إل

والفرع لن  وإن سنفل و ند  وفنار   ند  الاو نس اأنن  ال اخ ينار لن           ( 2) ون امل  د ت اعده ، 

 . (2)واألصل ل  وإن د  وكخا باليك  الخين يلام  م ن ه  كأم ولده( 3)في    فها ، 

 :له مبا هو أصلح له بيع ما (2)

ون  املالكيس دلى أن من حمي  املفلس ددم ايا مال  مبا يعم  من ليم   ، انل ي حنرى   

في  الايا ت يف الميمس لي مكن اخلك من اإلنفا  دلي  ، فمد روى اان حبيب دنن م نرف دنن    

 احليننيان فاملنندت اليسننريت ،   اسنني  اليننهر واليننهرين ، وأمنن   اليسنن أنى يف ايننا ريعنن  ا  : مالننك 

ملنا يلنام منن اإلنفنا       -واهلل أدلن  -وكخلك العرو  واحلينيان أسنرع ايعنًا ، ومععنى ذلنك      

رع ال غري إلي  ، وصفس ايع  اا يار ث ثنًا طلبنًا للاينا ت رواه م نرف دنن مالنك ،       افس ندلي  م

ولال  اان الماس  وسحعين ، وإمنا مععى ذلك أن  رمبا فيلف العاس دن الاينا ت إال دعند فيلنا    

ت فكننان األفضننل أن يبيننا اا يننار ث ثننًا    الايننااالبيننا ، وإذا أمضننى البيننا مل يع فننا    إمضنناأ

 . (3)ليكين كل من أرا  الايا ت يعل  ول  فيافها ف  ي خرها

 :ويف املسألس ليالن يف داره ،  حق املفلس (3)

ال فباع  اره ال  ال  عى ل  دن سنكعاها ، واهنخا لنا  أاني حعيفنس وإسنحا        : المي  األو  

 .والرا ح دن احلعاالس 

فبنناع ويكننجي لنن  انند ا ، ولننا  انن  شننريح ومالننك واليننافعش واخ نناره ااننن : المنني  الثننانش 

 .املعخر 

أن هننخا بننا ال  عننى للمفلننس دعنن  ، فلنن  يتننرف يف  يعنن  ، كثياانن      :أ لننس المنني  األو  

 .وليف  

 ادهنا فكثنر  يعن  ،    لا  يف النخي أصنيب يف مثنار اا    ألن العيب ( 1: )أ لس المي  الثانش 

 .، وهخا با و دوه   (4)"خخوا ما و دمت " فما  لغرماا  

                                                           

 .  5/43: املع مى شر  امليطأ  ( 1
 .  3/103: الغرر البهيس  ( 2
 .  45،  4/44: املع مى شر  امليطأ  ( 3
 .سبق خترجي    ( 4
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وألن  دني ما  املفلس في ب صرف  يف  يعن  ، كسناار مالن  وليفن  ، فعمنيس دلين        ( 2) 

 .حمل العااع 

مل يكن لن  دمنار ، وال     احلديل لضيس يف دني ، وحي مل أن :ا ياب دن الدليل األو  

، با فتد  ا  دلين  ، فن ن املنخكير    " خخوا ما و دمت : " لا   العيب خا م ، وحي مل أن 

، ف تنندليا دلينن  ، فلنن  يبلننغ  " فتنندليا دلينن  : " لننا   لبننل ذلننك ، كننخلك روى أن الننعيب  

، أي ما فتد  ا  دلي  ، وال ناهر أنن  مل   " خخوا ما و دمت : "  ذلك وفاأ  يع  فما  العيب 

 سنننكعاها ، وال خنننا م هننني حم ننناج إىل خدم ننن  ، وألن  وهننني حم ننناج إىل ري تننند  دليننن  اننندا

 .احلديل خمتيص اثياب املفلس 

لياسننه  معنن مض اننخلك أيضننًا ، واننأ رت املسننكن وسنناار مالنن       : ا ننياب دننن المينناس   

 .  (1)يس غعى دع  ،   ف مسأل عا

وهنش إن كنان لن   اران يسن غين اسنكعى إحنداهما ايعن         : مسألس مرفب س اهخه املسنألس  

ى ، ألن ا   عى دن سكعاها ، وإن كان مسكع  واسعًا ال يسكن مثل  يف مثلن  اينا   األخر

واشُ ري ل  مسكن مثلن  ، ور  الفضنل دلنى الغرمناأ كالثيناب الن  لن  إذا كانن  رفيعنس ال          

يلننبس مثلنن  مثلننها ، ولنني كننان املسننكن وا ننا م اللننخين ال يسنن غين دعهمننا دننني مننا  اعننض      

أمثانهنا ، وو ندها أصنحااها فلنه  أخنخها      اان أمنيا  أفلنس   الغرماأ أو كان ؤينا مالن  أدين   

من أ ر  م اد  اعيع  دعد ر ل لند أفلنس فهني    : "  االيرااط ال  ذكرناها ، لمي  العيب 

، وألن حمن  فعلنق انالعني فكنان ألنيى سنببًا منن املفلنس ، وألن اإلدسنار انالثمن             (2)"أحق ا  

، مليجي كما لبنل المنبض وكالعينب وا ينار     ميعع  مع  فعلق حا س ايس حق ا  الفسخ فل  

وألن مععه  من أخخ أديان أميا   يف ح ااب احليل اأن جيشأ من ال ما  لن  فيينجي يف ذم ن     

، وخا مننًا خيدمنن  وفرسننًا يركبهننا ، وطعامننًا لنن  ولعاال نن     ، و ارًا يسننكعها ، ثيااننًا يلبسننها 

فعلننى هننخا . يا   ويسنن غين هنني اهننا يا أمننضننومي عننا دلننى أراااهننا أخننخها ل علننق حا  نن  اهننا ف 

ي خننخ ذلننك ، وال يننج  لنن  شننشأ معنن  ، ألننن  أديننان أمننيا  العنناس ، فكننانيا أحننق اهننا معنن  ،  

 .  (3)معه   تبًاكما لي كان  يف أيديه  أو أخخها 

 :حقوق املفلس يف النظام : ثانيًا 

: للمفلنس حمنني    جند أنن  أد نى  ( ن ام احملكمس ال  اريس ) االع ر إىل الع ام ال  اري 

احلننق  ااحلننق األو  مباشننر مبععننى أننن  يتننل لنن  نفعنن  مباشننرت ، وحننق آخننر  ننري مباشننر ، أمنن   

يعفق دلى املفلس ودلى من فلام  نفم   من مي ي افن   :  أن  ( 114)املباشر فعت  دلي  املا ت 

ن يفنر   الدياننس إذا كنان املفلنس حميمينًا أو ممتنرًا إىل أ     ال  ب  أيد أمنني اجمللنس وأمعناأ    

                                                           

 .  3/354: ؛ حاشيس التاوي  313،  4/313: ؛ نهايس احمل اج  2 /5: ؛ وان ر الف اوى ا عديس   4/24: املغين  ( 1
 .رجي   سبق خت ( 2
 .  4/244: املغين  ( 3
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إن إجينناراا املسننكن  ( :  113)، واحلننق  ننري املباشننر نتنن  دلينن  املننا ت    اهننن . (1)مننن لسننم   

كنل ذلنك منن النديين املم نازت دلنى       ، وحم ا ال  ارت وأ ر ا ندم والك بنس ومهنر الاو نس     

دلنى هنخه املنا ت أنهنا  علن  أ نرت السنكن وأ نر ا ندم مننن           ، وامل حنظ اهنن  .سناار الغرمناأ   

ازت ، أي أنهنا ممدمنس السندا  دلنى سناار النديين ، فمععنى ذلنك أنهنا ال فندخل يف           الديين املم ن 

دلننى سنناار الغرمنناأ يف السنندا   ( ب ننازًا)نفمنناا املفلننس النن  فتننرف دلينن  وإمنننا فبمننى  يعننًا   

 .وذلك دعد فيزيا حتيلس ال فليسس 

                                                           

هي ما مأمير فعيعن  احملكمنس لرشنراف    : ساار أميا  املفلس العيعيس أو العمديس ؛ أمني اجمللس : يمتد ان املي ي اا  ( 1
دلى أدما  ال فليسس كما يميم الديانس اان خاب ذافني منعه  أو منن وكن أ الندداوى معنروفني االدراينس واالسن مامس        

 .  .سيأفش يف ألسام املفلس : ؛ املفلس احلميمش وال متريي (  112املا ت ) دعه  اأمعاأ الديانس وه  املعرب 
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 الثانياملبحث 

 أقسام اإلفالس يف الفقه والنظام

 :الفقه أقسام اإلفالس يف : أواًل 

هنش نفسنها ألسنام املفلنس ، لنخلك سنعبحل هنخا        يف اليالا أن ألسنام اإلفن س يف الفمن     

 :امليضيع من هخه العاحيس وهش 

 :أقسام املفلس يف الفقه 

ال منا  لنش   : دعد األحعاف أن املفلس إن مل يعرف ل  ما  وطلب  رما ه حبس  وهي يمني   

والكفالنس ، وإن ألنام البيعنس أنن  ال منا        كناملهر  ، حبس  احلاك  يف كل  ين ال ام  اعمند 

ال خيلنني أن : ، ودعنند املالكيننس لنناليا    (1)لنن  خلننى سننبيل  لي ننيب الع ننرت إىل امليسننرت اننالع      

يكننين مننن ا دننى ذلننك جمهننياًل فلسنن  أو معليمننًا فلسنن  أو معليمننًا  عنناه ، فنن ن كننان جمهنني   

وحيبس العسناأ  : ا  م رف الفلس حيبس احلر والعبد ح ى يس بني أمره لعل   يب مال  ، ول

ن يف اللند  وال همنس ، وو ن  ذلنك أن منا يددين  منن اإلدسنار يعافين           ومن فين  امينس ر  يف الندي    

إلراره مبا دلي  من الندين ألنن  لند أخنخ ديضن  ، وذلنك يم ضنش أنن  ميسنر ان  فال ناهر منن             

 . (2)حال  خ ف ما يددي  ، فلخلك ألام  الس ن ل حمق حال 

وإذا كان للر ل ما  يرى يف يدي  وي هر معن  شنشأ ثن     :   اهلل فعاىل ولا  اليافعش رمح

فأثب يا حميله  ف ن أخنرج منااًل أو و ند لن   ناهر يبلنغ حمنيله  أد نيا           لام أهل الدين دلي 

ومل يي د ل  ما يبلغ حميله  حبس وايا يف مالن   أحميله  ومل حيبس ، وإن مل ي هر ل  ما  

البيعس دلنى احلا نس وأن    البيعس دليها وألبل مع حا س  دا ا ما لدر دلي  من ششأ ، ف ن ذكر

 . (3)ال ششأ ل  إذا كانيا ددواًل خاارين ا  لبل احلبس

ودعنند احلعاالننس أن مننن و ننب دلينن   يننن حننا  ف يلننب انن  ومل ينن  ه ن ننر احلنناك  ، فنن ن     

د لن   كان يف يده ما   اهر أمره االمضاأ ، فن ن ذكنر أنن  لغنريه مل يمبنل معن  ، وإن مل جين       

مننااًل  نناهرًا فننا دى اإلدسننار فتنندل   رمينن  مل حيننبس وو ننب إن نناره ومل  ننا م زم نن  ،   

 ، ولمني  النعيب    ] 240:  البمرت  [  َرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍةــَوِإن َكاَن ُذو ُعْس : لمي  اهلل فعاىل 

، وألن احلنبس إمنا أن    (4)"خخوا ما و دمت ، وليس لكن  إال ذلنك   : " لغرماأ الخي كثر  يع  

، المضاأ م عخر ف  فااندت يف احلنبس  يكين إلثباا دسرف  أو لمضاأ  يع  ، ودسرف  ثاا س و

ا   رمي  ف  خيلي ، أما أن يكين دنرف لن  منا  أو مل يعنرف ، فن ن دنرف لن  منا          وإن كخ 

                                                           

 240:  البمرت  [  َرٍت َفَعِ َرٌت ِإَلى َمي َسَرٍتننَوِإن َكاَن ُذو ُدس  : ، واملمتي  االع  ليل  فعاىل  3 /5: الف اوى ا عديس  ( 1
[ . 

 . 5/42: املع مى شر  امليطأ  ( 2
 . 3 3/2: األم لرمام اليافعش  ( 3
 .سبق خترجي   ( 4
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والبيننا ، أو دننرف لنن  أصننل مننا  سننيى هننخا ،    لكننين النندين ثبنن  دننن معاوضننس ، كننالمر

 . (1)لي   رمي  ما مييع  ، ف ذا حلف أن  ذو ما  حبس ح ى فيهد البيعس ا دساره فالمي 

 :أقسام اإلفالس يف النظام 

 :ألسام املفلس  (2)ألسام اإلف س ، ( 1: )وهي يعمس  يف الع ام إىل ضراني 

 :أقسام اإلفالس : أواًل 

 :س أنياع دلى أن اإلف س ث ثمن الع ام ال  اري (   10-104)  نت  امليا 

 :اإلفالس احلقيقي : األول 

ويكين بن اش غل يف صععس ال  ارت دلى رأس منا  معلنيم يع نربه العنرف كافينًا للعمنل       

ال  اري الخي اش غل في  وو دا ل   فافر مع  مس ، ومل يبخر يف مترف  وولنا دلنى أميالن     

 .لسًا حميميًا حر  أو  ر  أو خساراا  اهرت ، ف ذا فيافرا في  هخه اليروط يكين مف

 :صريي قاإلفالس الت: الثاني 

ويكين من ال ا ر الخي يكين مبخرًا يف متاريف  ومل يبني د اه يف ول   ، ال ك من   

 . مس  دلى  رماا  واس مر يي غل يف ال  ارت ح ى نفخ رأس مال  ، وإن و دا ل   فافر مع

 :اإلفالس االحتيالي : الثالث 

مبفلس إال ل يزيا مي ي افن  دلنى  رماان  ، انل     ( ا اإلف س من ولا مع  هخ) ال يعرب دع  

هي حم ا  ، واحمل ا  من اس عمل ضنروب احلينل والدسنااس يف رأس مالن  ، أو ليند اندفافره       

 يينًا دلي  ااس  أحد آخر اتيرت كاذاس ، أو حرر اها سعداا ، أو إفرا  أميالن  ودمناره إىل   

مننن أميالنن  واشنن غل يف ال  ننارت ا ريننق ال ميينن        ننريه ا ريمننس نمننل امللننك ، أو أخفننى شننيذًا      

ياأ كننان مبننخرًا أو مل يكننن    واالح يننا  ، أو فغفيننل ال  ننار دلننى أي صننننيرت كاننن  ، وسنن       

، أو مل في نند لنن   فننافر أو و نندا وكاننن   ننري مع  مننس ، وأضنناع حمنني  العبننا  ا لننك  مبننخرًا

 .التير ، فيكين حم ااًل 

ب املفلننس االح يننالش وكننل مننن يثبنن  أننن       دلننى أن يعالنن  ( 134- 13) نتنن  املننا فني  

شريك ل  يف إخفاأ أميال  وفرفيب حيل  يعالنب اناحلبس منن ثن   إىل ننس سنعياا ، وأمنا        

 .املفلس ال متريي فيعالب ااحلبس من ث ثس أشهر إىل سع ني 

 :أقسام املفلس : ثانيًا 

 . (2)شركس( 2)فا ر فر  ، ( 1: )يعمس  إىل لسمني 

                                                           

 . 4/232: املغين  ( 1
 . 103ص: ان ر اإلف س إللياس ناصيف  ( 2
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 الثالثاملبحث 

 حكام املفلس يف الفقه والنظامأ

 :أحكام املفلس يف الفقه : أواًل 

 :وفعمس  إىل لسمني 

 :(ويدخل فيه املؤسسات التجارية) أحكام املفلس إذا كان تاجرًا فردًا  (1)

إذا أحاط الدين مبا  املدين وطلنب الغرمناأ احل نر دلين  ، و نب دلنى احلناك  ففليسن          

،  (1)س ، وصاحيب أاش حعيفنس ، وهني املفن  ان  دعند احلعفينس      دعد املالكيس واليافعيس واحلعاال

، أمننا إذا  (2)واشننجط املالكيننس لي ننيب ذلننك أال ميكننن للغرمنناأ اليصنني  إىل حمهنن  إال انن        

أمكن اليصي  إىل حمه  اغري ذلك كبيا اعض مال  ، ف نن  ال يتنار إىل ال فلنيس ، وذهنب     

 .  (3)ويف احل ر دلي  إهدار آل مي   أاي حعيفس إىل أن  ال يفلس ، ألن  كامل األهليس

ودلنى   دلى التنغري حلنظ نفسن    اأن الكل جمما دلى احل ر:   واس د  الماالين ا فليس

 تننرف يف  دلي  وميعا من الاملريض مر  امليا فيما زا  دلى الثلل حلق اليرثس فألن حي ر 

  .أميالننن  حلق الغرماأ أوىل 

للحناك  أن يبينا مالن   نربًا دلين  أو ال ؟ ذهنب        وبا ي تنل اهنخا امليضنيع أنن  هنل جينيز      

ح نر دلين  ،    أن النعيب  : " رضنش اهلل دعن   ا مهير إىل  ياز ذلنك مسن دلني  نديل معناذ     

أننن  كننان : ، وكننخلك أثننر أسننيفا ... " ، ولسننم  اننني  رماانن  كننان دلينن وانناع مالنن  يف  يننن 

فنأفلس فرفنا أمنره إىل دمنر      ييجي الرواحل ، فيغالش اها ث  يسنرع يف السنري فيسننبق احلناج    

ا  هيعنس رضنش معن   يعن      ففا أسني يأمنا اعند ، أيهنا العناس فن ن األسن      : " فمنا    ان ا  ناب  

سبق احلاج إال أن  لد أ ان مغرضًا فأصبح ولد رينن ان  فمنن كنان لن   ينن       : وأمان   أن يما  

، وألنن  حم نير دلين  حم ناج إىل      (4)"يأفعا االغدات نمس  مالن  انني  رماان  وإيناك  والندين      لف

 نربًا دعن     ال يباع: لضاأ  يع  ف از ايا مال  اغري رضاه كالتغري واجملعين ، لا  أاي حعيفس 

ألننن  ال واليننس دلينن  يف مالنن  ، إال أن احلنناك  بننربه دلننى البيننا إذا مل ميكننن اإليفنناأ انندون     

ْككلللواك َأْمــَواَلكلْب بَ  : أ بنار ، لميلنن  فعنناىل   ِِــِل ِإاَل َأن َتكلــوَن ِتَجـاَرًة َعــن َتــَراض    اَل َتـ ْيـَنكلْب ِبالكَبا

، واسنن ثعى أانني حعيفننس مننن ذلننك أننن  إذا كننان  يعنن   راهنن  ، ويف املننا     ] 23:  العسنناأ  [  مِّــنكلْب

 راهنن   فعنن  للغننري   ننربًا ، وكننخلك إن كننان  يعنن   نننانري ويف املننا   نننانري  فعنن  للنندااعني  

 . دلي  أحد العمدين ويف مال  العمد اآلخر ، ألنهما ك عس واحد   ربًا ، وكخلك إذا كان

                                                           

؛  5 2-1 5/2: ؛ شر  الارلانش ملخ تر خليل وحاشيس البعنانش دلين     5/343: ، نتب الرايس  5 24/2: املبسيط  ( 1
 . 5 4/2: ؛ املغين  2/245: اج  اشيس المليياش ؛ شر  املعه 245،  2/244: ادايس اجمل هد 

 . 245،  2/244: ادايس اجمل هد  ( 2
 . 5/343: نتب الرايس  ( 3
: ؛  وفين   هالنس كمنا يف ال ناريخ الكنبري للبخناري        0  /2: ؛ امليطنأ لرمنام مالنك     43/ : أخر   مالنك والبيهمنش    ( 4

5/324 . 
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واسنن د  لننخلك اننأن الغننري  إذا  فننر مبثننل  يعنن  أخننخه  ننربًا ، فاحلنناك  أوىل ، وهننخا         

دين املسن غر  االندين ، حينرم    وبنا ي تنل اهنخا أن املن    . االس ثعاأ دعده من لبينل االس حسنان   

حيرم دلى اآلخرين أن ي عامليا مع  مبنا يضنر    دلي   يانس كل فترف يضر االدااعني ، كما

 . (1)ادااعي  م ى دلميا

ل   عننب معامل نن  كننش ال يس ضننر العنناس اضننياع  وإشننهاره دلينن  احل ننر إ هننار ويسنن حب

 حي ناج  وال ، فيمضني   اآلخنر  دعند  احل نر  فيثبن   ، ماا أو احلاك  دا  رمبا وألن ،أميا  

  إىل اجنننننفيح  ال  احنند يمننا ورمبننا ، أحكننام انن  ف علننق احل ننر وألن.  ثننان ح ننر اا ننداأ إىل

 . (2) إثباف 

واإلشنهار واإلدن ن يف زمانعنا هنخا أوكند ، لننذ  يمنا ال غرينر مبنن ي عامنل معن  املفلننس،           

السننيما مننا ان يننار ال  ننارت وفيننيها اننني العنناس، وفعننيع أصننعافها وأ عاسننها، وفبادنند أل ننار 

 . أهلها 

 :آثار احلجر على املفلس 

 :لماضش دلى املفلس ، فعلق اخلك من اآلثار ما يلش إذا ح ر ا

.ف علق حمي  الغرماأ مبال  ، وميعا من اإللرار دلى ذلك املا  وال ترف في   .أ 

َوِإن  : انم اع ال لب دع  ادين  ديد اعد احلك  ااإلف س ، وذلنك لميلن  فعناىل     .ب 

" ااق وفي  ننننن، وحلديل معاذ الس ] 240  :البمرت  [  َرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍةــَكاَن ُذو ُعْس

. (3)"خخوا ما و دمت ليس لك  إال ذلك 

وهنني امليننهير دعنند املالكيننس ولنني  لليننافعش    ، حلنني  النندين امل  ننل يف ذمننس املنندين    .ج 

. (4)وروايس دن أمحد

واليننافعش اسنن حما  مننن و نند دننني مالنن  دعنند املنندين اسننج اد  ، وهنني لنني  مالننك   .  

 . (5)"من و د مال  اعيع  دعد مفلس فهي أحق ا  : "  لميل   وأمحد ، وهي الرا ح

 .(  )الغرماأ اني ولسم  املفلس املا  ايا اس حما  .ه 

                                                           

؛  5 2-1 5/2: ؛ شر  الارلانش ملخ تر خليل وحاشنيس البعنانش دلين      5/343: ؛ نتب الرايس  5 24/2: املبسيط  ( 1
 . 5 2: ؛ املغين  2/245: ؛ شر  املعهاج  اشيس المليياش  245،  2/244: ادايس اجمل هد 

 . 4/305: ؛ نهايس احمل اج  2 /5: ؛ الف اوى ا عديس  5 5/2: املغين  ( 2
: ؛ الف نناوى ا عديننس   3/101: ؛ حاشننيس الدسننيلش    2/24: حاشننيس المليننياش   ؛ 442،    3/3: م الننب أوىل الُعهننى   ( 3

 . ، واحلديل سبق خترجي  2 /4
 . 4/435: ؛ املغين  4/305: ؛ نهايس احمل اج للرملش    5/2: شر  الارلانش دلى خم تر خليل  ( 4
 . ، واحلديل سبق خترجي  4/453: غين ؛ امل 2/233: ؛ شر  املعهاج  3/242: حاشيس الدسيلش دلى الير  الكبري  ( 5
 .الساامس املرا ا أن ر ( 
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 :شركة كان إذا الفقه يف سلاملف أحكام : ثانيا

 كنل  يينج   أن دلنى  فأكثر اثعان فيها يجاضى ال  اليركس وهش  : األموال شركة (1)

 ويع مند  ايعهمنا  ا سنارت  أو النراح  يكين أن دلى ارتلل   املا  رأس يف معني مببلغ معه 

 فكنين  أن جينيز  منيا  األ وشنركس  املنا ،  رأس مياركس دلى اليركاا من العيع هخا

 . (1)دعان أو مفاوضس

 : يازها ىرأمن  دعد املفاوضس شركس صحس شروط-

 مننننن واحنننند كننننل ألن وذلننننك اليننننريكني مننننن واحنننند لكننننل الكفالننننس سيننننأهل (1)

 .ال  ارت يف اآلخر يضمن اليريكني

 .املا  رأس يف املساوات (2)

 .اليركس دن خارج ما  اليركاأ ألحد يكين أال (3)

 .ال ترف يف اليركاأ ي حد أن (4)

 .والكافر املسل  اني فتح ف  الدين يف اليركاأ فساوي (5)

 . (2)املفاوضس الفظ فكين أن ( )

 يضنمن  اآلخر اليريك فأن اليركس لتاحل اس دان أذا مفاوضس اليريك فأن هخا ودلى

 يف الياحنند سلننفامل معاملننس ويعننام ن كليهننا يفلسننان مننانه ف وفنناأ  مننا يكننن مل نإ ال ننالشوا

 مننا  اليننركاأ ألحنند يكننين أال املفاوضننس شننروط مننن ألن وذلننك األحكننام، واننالش احل ننر

 .، ويماس دليها شركاا ال ضامن  اليركس خارج

 ويكنين  املا  رأس من معيعس حتس ادفا اليركاأ في  يل ام دمد وهش :العنان شركة (2)

 .(3)دلي  فمين ي ما دلى وا سارت الراح

 الينركس  يف حتن    لندر  دلنى  اليركس  يين من شريك كل ي حمل اليركس هخه ففش

 دننن مسنن وال أحننده  يكننين أن دلننى ي فمننين لنند ألنهنن -اليننركاأ دلينن  اففننق مننا و سننب

 يعامنل و آخنر   ينن  كأي دلي  اليركس  ين يكين واال الش -اليركس يف وال ترف الدين

وميكننن أن يمنناس دلينن   .الفننر  كنناملفلس لديعنن  وفنناأ لنن  يكننن مل إذا اليننركاأ مننن كننل

 .اليركاا ذاا املس وليس احملدو ت ، كما سيأفش ففتيل 

 .(4)العمل من ذم هما يف اأادانهما ي مب ن فيما اليركس وهش :األعمال شركة (3)

                                                           

 . 5- 5/  :  للكاسانش التعااا ادااا (1
 .235-233 ص:  الفمش حملمد املعام ا فم  (2
 .31 ص ا فيف لعلش اإلس مش الفم  يف اليركاا (3
 .4 1-0 1 ص للميسى والمانين اليريعس اني األشخاص شركاا ( 4
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 االعمنند والبيننا عسننبساال اليننراأ يف اي اه مننا اثعننان ييننج  أن وهننش  : الوجــوه شــركة (4)

 ،(1)دعنان  أو مفاوضنس  شركس فكين لد وهخه دلي ، اففمعا ما  سب وا سارت والراح

 .والععان املفاوضس ك ف س إف سها يكين الش واال

 وكني   ويكنين  اآلخنر  منن  والعمنل  أحندهما  منن  املا  يكين أن وهش :املضاربة شركة (5)

 ث ثنس  منن  خيلني  ال املضارب وفترف. 2دلي  اففمعا ما  سب والراح مال ، يف اآلخر دن

 : أحيا 

 املضنارب  الن املنا ،  رب دلنى  الندين  مسن وليس  فكنين  فهعنا : العمند  مبم ضى فترف .1

 .فمتري  ري من العمد يم ضي  مبا فترف ولد وكيل

 ادمنل : العمند  يف لنا   لني  كما دامس اتيرت ولي -املا  رب إذن من ل  اد ال فترف .2

 إذن منننن اننند ال فهعنننا وحننننيه مبنننا  املضننناراس منننا  كخلنننط -ارأينننك املنننا  هنننخا يف

 يف الندين  ويعني   فيضنمن  في  ل  ي ذن مل فيما فترف ألن  ذلك يضمن وإال املضارب

 ..املضارب ذمس

 إن -2. املننا  رب مننن إذن هعننا  يكننن مل إن-1:  حننال ني يف فينن  الانند فتننرف .3

 خنناص إذن إىل  معنن   حي نناج مبننا املننا  يف وفتننرف دننام ولكعنن  إذن هعننا  كننان

 أن إال شنشأ  الدين من اآلخر أحدهما يفلس اليريكني( : اليافعش لا . ) كال ربع

 .3كان  شركس ا  ا ذن  ل  أ ان  كدين فيكين معا هما أو ا ذن  ل  أن  يمر

ويمننننناس دليننننن  املننننندير يف الينننننركس ذاا املسننننن وليس احملننننندو ت ، وجملنننننس اإل ارت يف  

 .اليركاا املساهمس 

 :قسمني إىل وتنقسب: النظام يف املفلس أحكام:  ثانيًا

 :فردا تاجرا كان إذا فلسامل أحكام: أواًل

 :يلشا م دلى(السعي ي)  ال  اريس احملكمس ن ام من( 133-104)  امليا  نت 

 م  رماانن  أحند  منن  ا لنب  أو مباشننرت فلنس امل منن  ا لنب  يكننين أن إمنا  اإلفن س  إدن ن  .1

104. 

 اعند  احملكمنس  دلنى  ثن   احملكمنس  إىل سيان ل امل النديين  سنعداا  منا   فنافره  املفلنس  يمندم  .2

 احملكمننس فمننرر اليننرطس، مرالبننس بنن  وفضننع  املفلننس لقدفنن أن النندفافر يف ال نندليق

 لنرار  فناريخ  منن  نافنخت   ري والفعليس الميليس فترفاف  وفع رب إف س  وإد ن دلي  احل ا

 .110-103 م اإلف س

                                                           

 .لسااقا املر ا ( 1
 . 13-130 ص للميسى( والمانين اليريعس اني األشخاص شركاا)  يف احلاالا هخه ان ر ( 2
 . 3/20 األم ( 3
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 و نري  املعميلس املفلس أميا    ا( اه  ال عريف سبق)  الديانس وأمعاأ اجمللس أمني يميم .3

 .114-112 م العلين ااملاا  ويبيعينها املعميلس

 ويع نى  املنخكير  النرهن  فيبناع  معمنيال  أو دمناراً  كنان  سنياأ  رهنن  اينده  يي ند  منن  كنل  .4

 إىل يضنن  املننرفهن م لننيب اعنند شننشأ زا  فنن ذا الننرهن مثننن مننن  يعنن  كامننل للمننرفهن

 امينس  منا  املفلنس  مي ني اا  دلنى  ينعم   مبنا  املنرفهن  ير ا نم  نإو املفلس، مي ي اا

 .121 م يعم  ما امدر الديانس

 ؤيننا معهننا وخيتنن  امل حتننلس والننديين والعمنني  املبيعنناا أمثننان  مننا ذلننك واعنند

 يف أور ننناه مننا مرادننات مننا)  الديانننس دلننى فيزيعنن  جيننري يبمننى ومننا والرسننيم املتنناريف

 .122م( املفلس حمي 

 دلننى املفلننس مي نني اا فيزيننا اعنند لنن  ي بمننى مننا البننسمب  احلننق الديانننس مننن فننر  لكننل .5

 صننك يف يي نند ف ملنناخمننال يننده يف مننا   هننير دعنند األولنناا مننن ولنن  أي يف الديانننس

  دنياه  فسنما  فن   و ند  فن ذا  خناص  أو دنام  إانراأ  ولنيع  الديين فيزيا  دو  أو املتاحلس

 .130 م اعداخ

 اد بننناره يعيننند أن يفاملتنننار منننا األصنننليس  يينننن  سننند  إذا احلميمنننش للمفلنننس ميكنننن . 

 إدننا ت في ننيز املمتننر املفلننس أمننا اد بنناره، االح يننالش املفلننس إىل يعننا  وال ال  نناري،

 .133-132 م دلي  ال زمس العميااا وإ راأ   يين كافس أ اأ اعد اد باره

 :الشركات إفالس: ثانيا

 عأنننيا دلننى ال عننرف مننن انند ال الع ننام يف اليننركاا إفنن س ميضننيع يف النندخي  ولبننل

 . ا مبس س وفعاريف الع ام يف اليركاا

 :النظام يف الشركات أنواع

 مسننن ولني أكثنننر أو شنننريكني منننن ف كنننين الننن  الينننركس هنننش:  ال ضنننامن شنننركس (1)

 . اليركس  يين دن أميا   ؤيا يف اال ضامن

 فرينق : الينركاأ  منن  فريمني من ف كين ال  اليركس هش: البسي س ال يصيس شركس (2)

 وفرينق  الينركس،   ينين  دن أميال  ؤيا يف مس واًل م ضامعا اشريك األلل دلى يض 

 رأس يف حتن    امندر  الينركس   ينين  دن مس واًل ميصيا شريكا األلل دلى يض  آخر

 .املا 

 ولاالننس م سنناويس أسننه  إىل ما ننا رأس يعمسنن  النن  اليننركس وهننش: املسنناهمس شننركس (3)

 دنند  يمننل ان جيننيز وال أسننهمه ، ليمننس امنندر إال فيهننا اليننركاأ يسننأ  وال لل ننداو ،

 .نسس دن فيها اليركاأ
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 أكثنر  أو شريكني من ف كين ال  اليركس هش: احملدو ت املس وليس ذاا اليركاا (4)

 اليننركاأ دنند  ياينند وال املننا  رأس يف حتتننه  امنندر اليننركس  يننين دننن مسنن ولني

 .1نسني  دن فيها

 : النظام يف الشركات إفالس

 :اليريك صفس ل  شخ  يأل االعسبس ل اليسا املفاديل اليركاا إف س ند فعيأ

 دعهننا املعننرب كساليننر دلننى ولننا إذا اإلفنن س أن دلننى السننعي ي ال  نناري الع ننام ننن  (1)

 أمنننيا  أيضنننًا ب نننا الينننركس أمنننيا  كافنننس ب نننا فكمنننا -املفاوضنننس اينننركس

– ذلننك ويكننين ،110 م ال ضننامن  هننس مننن مسنن ولني لكننينه  امل ضننامعني اليننركاأ

 احملكمننس ن ننام مننن ،104 املننا ت يف دلينن  املعتننيص اإلفنن س إدنن ن اعنند -اننال با

 (.املخكيرت اليركاا يف واليركس لليريك اإلف س إد ن ويكين)  ال  اريس

 أو فضنامعيس  كانن   سنياأ -الينركاا  ؤينا  يف( اجمللنس  أمني)  ال فليسس ألمني حيق (2)

  فنا  إكمنا   دلنى  الينركاأ  جيرب أن -حمدو ت مس وليس ذاا أو مساهمس أو مفاوضس

 ا ثبناا  يلنام  أن و ون الينركس  ن نام  يف احملند   االسن حما   ميدند  لبنل  ح نى  املا  رأس

 .اليركس  ين ل سديد هخه املي ي اا ل كملس حا   

 اننا راأل هننخه أن ااد بننار وذلننك التننيريس األراننا  أنتننبس اسننج ا  ال فليسننس ألمننني حيننق (3)

 منن  ميثلن   ملا وذلك املا  لرأس املعا   اإللاامش االح ياطش من أو املا  رأس من  مم  عس

 . الداان دام نضما

 ونيننره د ننن إ ينن   مل أو الغننري،  منني  لرضننرار أ ى إذا املننا  رأس ختفننيض ا ننا إ (4)

 . املا  رأس ختفيض يف الع اميس اإل راأاا يف ممرر هي حسبما

 ال يصنيس  شنركاا  يف املندير  أو املغفلنس،  الينركاا  يف اإل ارت ساجملل أدضاأ ألدم إذا (5)

 دلنننى الينننركس اننن  ارت لينننامه  أثعننناأ يف املسننن وليس احملننندو ت الينننركس أو املسننناهمس

 أثعننناأ يف املسننن وليس احملننندو ت الينننركاا لع نننام املخالفننناا أو  نننش أدمنننا  ارفكننناب

 أو اليننركاا لع ننام خمالفنناا أو  ننش أدمننا  ارفكنناب دلننى اليننركس  ارت انن ليننامه 

- ال  اريننس سللمحكمنن حيننق  ننن ف اإل ارت يف أخ نناأ ارفكنناب دلننى أو اليننركس ن ننام

  يننين أن نفسننها فلمنناأ مننن فمننرر أن -العننام املننددش أو ال فليسننس أمننني طلننب دلننى اعنناأ

 أدمنا   ان  ارت  ميكنل  سنياه   شنخ   كنل  أو اإل ارت لنس جم أدضاأ ي حملها اليركس

 وإلسنماط  دعهنا  مسن ولني  يكيننين  الن   لغاملبنا  سمن كاحمل وفعنني  مرالب هنا  أو الينركس 

                                                           

  22 ،4،130 151،1 ص السعي ي ال  اري الع ام يف الي يا ( 1
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 اد عنناأ الينركس  ان  ارت  ااد عنني أنهن   دلنى  ( 1)البيعننس إلامنس  دلنيه   جيننب ه دنع  ال بعنس  هنخه 

 .(اخ  الععايس ال زمس)املأ ير اليكيل

 (:ااخ تار)  املس وليس هخه بمق شروط ( )

 .اليركس إف س ا د ن احلك  صدور-أ

 .اليركس مي ي اا يف د ا  هير -ب

 .اإل ارت يف األخ اأ و ي  – ج

 :اليركس إف س دن اشذسالع ا ااايس املس وليس ( )

 :وه  أ ناه املخكيرين األشخاص دلى االح يالش اإلف س دمياس .أ 

 ومننديرو ال ضننامن شننركس يف واليننركاأ ال يصننيس، شننركس يف املفيضننين اليننركاأ

  ريهن ،  منن  أو الينركاأ  منن  كنانيا  سنياأ  املسن وليس  حمندو ت  والينركس  ال يصنيس  شنركس 

 ومفيضنني املرالبننس جمننالس وأدضنناأ املفيضننين والننيك أ اإل ارت جملننس وأدضنناأ واملننديرون

 األدمنا   أمنا  املسناهمس،  الينركاا  ويف ذكرهنا  امل مندم  الينركاا  يف واملي فين احملاسبس

 مننن  10 املننا ت يف دليهننا املعتننيص األدمننا  كننل فهننش اسننببها ا ااايننس املسنن وليس فمننا النن 

 (.البحل هخا يف ل  ال  ر  سبق)  ال  اريس احملكمس ن ام

 كننل يف ذكننره  السننااق األشننخاص دلننى وي بننق: ال متننريي انناإلف س احلكنن  .ب 

 ال  نر   سنبق  ال  ارينس  احملكمنس  ن نام  منن   10 املا ت يف دليها املعتيص األدما 

 . البحل هخا يف ا 

 

 

                                                           

 يلنامه   وال طل فنري ا وال اال عندي  إال يضنمعين  فن   أمعاأ وهي اأ ر وك أ احلالس هخه يف ألنه  شردًا يسل  ال وهخا ( 1
 (11/324 الفمهيس امليسيدس)  العكس يثب  أن إال ددم  األصل ال وال فريط، ال عدي ددم إثباا
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 خامتة

 :ال اليس للع ااج فيصل  املخ تر البحل هخا خ   ومن

 :دلى أن  ،  للمفلس والفقه النظام يفرتع  اتفق (1)

 .فأ ي ها دن فع ا أميال  ؤيا الديين س غرل ا من

 : كال الش،  الفقه يف املفلس حقوق (2)

 .العفمس .1

 .ل  أصلح هي مبا مال  ايا .2

 دنننن لننن  ىعننن  ال الننن   ار الفبننناع اأنهننن والنننرا ح خننن ف وفيننن   اره يف املفلنننس حنننق .3

 .سكعاها

 : النظام يف املفلس حقوق (3)

 : حمان ول 

  العفمس وهي مباشر .1

 .الديين اميس دلى خا مس وأ رت مسكعس إجياراا ي فمد: املباشر  ري .2

 : الفقه يف املفلس أقسام (4)

 : خيلي ال

 وبنناص  لدينن  مننا وايننا إف سنن  أشننهر السنندا  دلننى لدرفنن  ودنندم حالنن  دننرف إن .1

 . الغرماأ

 .ال مسي  يف املخاهب اني خ ف دلى أمره، يس بني ح ى حبس حال   هل أن .2

 :النظام يف اإلفالس أقسام (5)

 :انيضر دلى هي

 : اإلف س ألسام-أ

 .اح يالش إف س -3 فمتريي إف س -2 حميمش إف س-1

 :املفلس ألسام-ب

 فر  فا ر-1

 شركس -2
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 الفقه يف املفلس أحكام (6)

 فن ن  اديع  مال   يِف ومل الدين ثب  إذا: الفم  يف( فر ا كان إذا)  املفلس أحكام .1

 :آثار احل ر هخا دلى ويجفب العلماأ أليا  من الرا ح وهي دلي  حي ر الماضش

 .في  وال ترف املا  ذلك دلى اإللرار من وميعا مبال ، الغرماأ حمي  فعلق .أ 

: فعناىل  لميلن   وذلنك   س،ننن ااإلف احلكن   اعند   ديد ادين دع امل البس  انم اع .ب 

 ُتْبكلنــ ِإن َلكلــْب َخْيــٌر َتَصــُدقلواك َوَأن َمْيَســَرٍة ِإَلــى َفَنِظــَرٌة ُعْســَرٍة ُذو َكــاَن َوِإن 

 لنيس  و ندمت  منا  خنخوا "  وفي  السااق معاذ وحلديل ، ] 240:  البمرت[   َتْعَلُموَن

 ".ذلك إال لك 

 الينافعش  ولني   املالكينس  دعند  املينهير  وهني  املندين  ذمنس  يف امل  ل الدين حلي  .ج 

 .أمحد دن وروايس

 والينافعش  مالنك  لني   وهني   اسج اد  املدين دعد مال  دني و د من اس حما  .  

 دعنند اعيعنن  مالنن  و نند مننن: " وسننل  دلينن  اهلل صننلى لميلنن  الننرا ح هننيو وأمحنند

 " .ا  أحق فهي مفلس

 .الغرماأ اني  ولسم املفلس ما  ايا اس حما  .ه 

 .نيدها حسب شركس كل إف س:  شركس كان إذا املفلس أحكام .2

 النظام يف املفلس أحكام (7)

 :فردًا تاجرا كان إذا النظام يف املفلس أحكام .1

 :البحل يف ور ا كما ماألحكا هخه ارزأ

 . العلين املاا  يف ف اكلب  ابيا املدين األميا  وح ا اإلف س إد ن

 :شركة كان إذا النظام يف املفلس أحكام .2

 : االبحل ور ا كما األحكام هخه أارز

 ألمنننني وحينننق املنننا ، رأس  فنننا إكمنننا  دلنننى الينننركاأ إ بنننار ال فليسنننس ألمنننني حينننق

 حيننق كمننا املننا ، رأس ختفننيض وإا ننا  التننيريس األراننا  أنتننبس اسننج ا  أيضننا ال فليسننس

 ال نااعني  املني فني  منن  الينركس  حلمن   الن   اا سنارت  صنلس  ل  من كل بميل للمحكمس

 .اإلف س دعها ن ج إ اريس أخ اأ يف فيرطه  ثب  إذا  ا

 وصلى اهلل دلى نبيعا حممد ودلى آل  وصحب  وسل 
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 وليمشروع قرار جممع الفقه اإلسالمي الد

السننااق اإلشننارت إليهمننا ميننروع لننرار      7،  6ميكننن أن نسنن خل  مننن الع ي نن ني رلنن      

 :كاآلفش 

إن  :يلننش  لننرر مننا .... ا نناريخ ... إن جممننا الفمنن  اإلسنن مش النندولش يف  ورفنن  املععمنندت يف    

 :أحكاما أارزها  لمفلسل

 احل نر  هنخا  دلنى  فنب ويج دلين   حي نر  الماضنش  فن ن  اديع  مال   يِف ومل الدين ثب  إذا ( أوال

:آثار

 .في  ال ترف وأ املا  ذلك دلى اإللرار من وميعا مبال ، الغرماأ حمي  فعلق (أ

 َكـانَ  َوِإن : فعناىل  لميل  وذلك ااإلف س، احلك  اعد  ديد ادين دع امل البس  انم اع (ب

 ، ] 240:  البمنرت [   َتْعَلُمـونَ  كلنـُتبْ  ِإن َلكلـبْ  َخْيـرٌ  َتَصُدقلواك َوَأن َمْيَسَرٍة ِإَلى َفَنِظَرٌة ُعْسَرٍة ُذو

 ".ذلك إال لك  ليس و دمت ما خخوا"  وفي رضش اهلل دع   معاذ وحلديل

 .املدين ذمس يف امل  ل الدين حلي  (ج

 وأمحند  والينافعش  مالنك  لني   وهني   اسنج اد   املندين  دعند  مالن   دنني  و د من اس حما  ( 

 " .ا  أحق فهي مفلس دعد اعيع  مال  و د من: "  وسل دلي  اهلل صلى لميل  الرا ح وهي

 املناا   يف فن  اكلب  اينا و السناالس واملعميلنس والثاا نس،    املدين أميا  وح ا اإلف س إد ن (هن

حماصننس دلننى لنندر   الغرمنناأ اننني س احلتننيلسولسننماكننل طريننق أحننظ للغرمنناأ ،   العلننين

 . يينه 

 رأس  فنا  إكما  دلى اليركاأ إ بار سسال فلي ألمني إذا كان املفلس شركس فيحق (ثانيا

 املننا ، رأس ختفننيض وإا ننا  التننيريس األراننا  أنتننبس اسننج ا  أيضننا  لنن وحيننق املننا ،

 منن  الينركس  حلمن   الن   اا سنارت  صنلس  لن   منن  كنل  بمينل  للمحكمنس  حينق  كما

 دعهنننا نننن ج إ ارينننس أخ ننناأ يف فنننيرطه  ثبننن  إذا  نننا ال نننااعني املننني فنيالينننركاأ أو 

 .اإلف س

 



 
 العشرونالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 
 اإلعسار يف الفقه اإلسالمي 

 األنظمة احلقوقية مقارنة مع 
 

 

 

 

 

 إعداد

 الشيخ أمحد املبلغي

 رئيس مركز الدراسات والبحوث

 اجملمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية

 اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية



 الرحيم بسم اهلل الرمحن

 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدداا مميد وعليى  ليط ال ديحني و ي حط       

 املدامني

 :تدور هذه الورقة حول احملاور التالدة

 تعريف اإلعسار. 

 مقاراة اإلعسار يف الفقط مع اإلعسار يف القااون الوضعي. 

 عيفرق اإلعسار مع اإلفالس يف إطار كل من الفقط والقااون الوض. 

 أحكام املدين املوسر املمتنع عن أداء الدين. 

 أحكام املدين الثابت إعساره. 

 أحكام املدين املدعي لإلعسار. 

 اشرتط أو عدم اشرتاط الشهادة على اإلعسار باخلربة الحاطنة. 

 معاقحة املدين املعسر بعقوبة التحديد. 



   (2 ) 

 

 احملور األول

 يف كل من الفقه والقانون الوضعياإلعسار تعريف 

 :يف الفقهعسار تعريف اإل: أواًل

مبا أن الوارد يف الكتب الفقهدة تعرييف املعسيرف فن ياول فهين معنيى اإلعسيار عيرب ميا          

اجتاهييياس  إىلهنييياع تعريفييياس ليييط هكييين تقسيييدمها     :ورد مييين تعريفييياس للمعسيييرف فنقيييول  

 : كاآلتي

هييذا  وينييدرحت  ييت  ": عييدم ودييود أء شيييء ميين املييال لييط  "مييا ركييى علييى عنصيير    :األول

وتعرييف   "مين عيدم امليال أ يال      "أايط  بتعرييف احلنفدية   : أحيدهما : تعريفيان  االجتاه

 . "من ال هلك شدئا  من املال"أاط ب بعض الشافعدة

وهييذا االجتيياه يتمثييل يف  ": كسييبعييدم ال"و" عييدم املييال"مييا ركييى علييى عنصييرء    :الثاني 

 :ةالتالد ريفاتعال

  مين ال   "وال يقدر على شييء  ال شيء لط من "أاط بورد يف اإلاصاف للمرداوء ما

شيء لط
 

 

  من ملك وال كسبفقة من ال يقدر على الن"بأاط املاوردء تعريف"  

  ال يييييتمكن ميييين ك ميييياال  وهييييو الييييذء ال هليييي"اإلمامديييية بأاييييط بعييييض تعريييييف

  ".التكسب

العسييرة يف قحييال الدسييارف فييال بييد أن  كااييت ملييا : يقولييونجتيياه االا أ يي اب هييذكييأن و

لدسارف ومبا أن الدسيار كميا يت قيق بالقيدرة عليى امليالف       الذء ل یعناملعريفط من يف تن لق ا

إحلاقيا ليط    فوهلذا منع القادر على التكسب من أخذ الىكاة)يت قق بالقدرة على  صدلطف 

العسرة لدس من الص دح أن اتصور أاها تت قق مبجرد عدم امليالف  ف( بالغين القادر على املال

  .درة على التكسب أيضا بل ال بد من عدم الق

 وقيد ثثيل كليك يف تعرييف     :أكثير مين اليدخل   اخليرحت  كون ما ركى على عنصر   :الثالث 

   "من يىيد خردط عن دخلطهو "بأاط بعض الشافعدة 

 ريفاتعييالوهييذا متمثييل يف   :عييدم القييدرة علييى أداء الييدين  مييا ركييى علييى عنصيير     :الرابع 

 : ةالتالد

                                                 
 .813: 4رد احملتار -   
 .38: 4إعااة ال الحني -  
 .833: 9اإلاصافف -   
 .1 1 :   احلاوء الكحريف -   
 . 18:443مسالك األفهامف : رادع  -  
 . 07: 4منهاحت ال الحنيف  یشرح احمللي عل  -  



   (8 ) 

 

 "من مال  من ال يقدر على أداء ما علدط"   

 "من علدط الديون حبدث ال يفي بها مالط "   

  وال يكيون ليط    فال جيد يف ملكط ما يؤديط بعدنط" تعريف الرازء لط بأاط الذء

  " ما لو باعط ألمكنط أداء الدين من مثنط

مين وديد دارا وادابيا ال يعيد يف كوء العسيرةف      : " وقال يف توضدح ما تحناه يف تعريفط هيذا 

وميا ال بيد    فط بدعها وأداء مثنهاف وال جيوز أن حييحس إال قيوس ييوم لنفسيط وعداليط     إكا ما أمكن

   "هلن من كسوة لصالتهن ودفع الربد واحلر عنهن

يييذكر لتوددييط هييذا االجتيياه بييأن املعسيير عيياهر يف الواقييع يف العسييرف وإكا كييان   وقييد 

فينن كيان كو   ) :عياىل االاسان ال يتمكن من وفاء دينطف فهو يف عسرف ويشري إىل كليك قوليط ت  

  (عسرة فنظرة إىل مدسرة

 :مع  ديد زمين يف كليك عدش ما ركى على عنصر عدم امتالع ما بط الكفاية لل: اخلاامس 

  " ال هلك إال قوس يومط واداب بداط "وهذا متمثل يف تعريفط بأاط 

  :الرأي املختار

عسار يف الفقيط يكيون   ف وكلك ألاط وإن كان اإلجتاه الرابعلذء ينحغي اختدارهف هو االا

الرتكديى عليى   يف باب الدينف كما هو معلومف ولكننا إكا أردايا   مبعنى أعن مما هو مل وع

أن اقييوم يف إطييار و -كمييا يكييون كلييك هييو امل لييوب واملقصييود للح ييث    -املييدين املعسيير 

 .فدط النظر إىل اسحتط مع الدين فالبد من ككر تعريف لوحظ فبتعريف لط "مح ث الدين"

هكين مناقشيتها بأاهيا    ف ندردية  تيط  غيري أن التعياريف امل  االجتياه وإن كنيا اقحليط    هذا 

ومين   -حداايا  ولكنيط غيري واف لديوايط    أوالذء يصدق على من ليط ميال    –رمبا تشمل املفلس 

أن اغيري  ويف هيذا اإلطيار هكننيا    تصيرف يف هيذه التعياريفف    شييء مين ال  مين  علدنا ال بد هنا 

علديط  أء ديىء مميا   لى أداء عمن ال يقدر املعسر "  :الصورة التالدةط بمثال  وجنعلالتعريف األول 

  .ا هو الفرق بني املعسر واملفلسميربز وبهذا القدد .  " من مال

 :تعريف اإلعسار يف القانون :ثانيًا

مقولية اإلعسيار   يف ساسيي  األخيتالف  االإن تعريف اإلعسار يف القااون يتوقف على بديان  

بييل ف صييورة واحييدةب امل يييتن النظيير إلدهيي اإلعسييار إن مقوليية  :ةف فنقييولبييني األاظميية القااواديي 

 :االاةاجتاهاس إىل مما أمكن تقسدمها ف  ختتلف األاظمة القااوادة يف كلك

                                                 
 893: 18مستمسك العروةف احلكدنف  -  
 .3: 14تذكرة الفقهاءف العالمة احلليف .832: 8ف روضة ال الحني 8: 3العىيى شرح الوددى  -  
 .    – 1  :0تفسري الرازءف -  
 .    – 1  :0تفسري الرازءف -  
 .20 :  ف أسنى امل الب يف شرح روض ال البف    :  ف رياض املسائلف ال حاطحائيف 1  : 2 احلدائق الناضرةف  -  
 .9: ف اإلعسار املداي واإلفالس التجارء 1  :  الوسدطف : اظرأ -  



   (4 ) 

 

وهيذا  : حكيام اإلفيالس عليى التجيار وعليى غيري التجيار       ألت حديق  الاجتاه  :األولاالجتاا   

 فوالنيروي   فدالسيوي و فهولنيدا و فجنليرتا االوملانف أل النظام التشريعي :اس مثلتشريعلحعض ال

هيييو اظيييام اإلفيييالس ف أال و؛ حديييث إن هيييذه التشيييريعاس ال تيييرو إال اظاميييا  واحيييدا واليييدكارع

سييواء كييان تييادرا  أوغييري  : أءف أيييا  كييانالتجييارءف وهييذا النظييام  ضييع لييط املييدين املعسيير   

 .تادر

ميين اإلفييالس   كييال فييان اإلفييالس يقصييد بييط يف هييذه األاظميية مييا يتنيياول      بحدييان  خيير  و

 .التجارء واإلعسار املداي

التىميت بيط   االجتياه  وهيذا  : اجتاه الرتكدى على تنظدن اإلفالس التجارء :الثاني االجتا 

 :بأمور االاةالقااواي  ااظامهقام سويسراف حدث 

 .تنظدن اإلفالس التجارء :أواًل

 .املعتادةعدم تنظدن اإلعسار املداي وإيكالط إىل إدراءاس احلجى  : ثانيًا

إخضيياب بعييض ال وائييف ميين املييدينني املعسييرين لنظييام اإلفييالس التجييارء علييى    : ثالثًا

إيكالييط ا كييان هلييذا االجتيياه ميين الييرغن ممي هييذا قييد ى علييى سيحدل اإلدحييارف و 

 . إلعسار املداي إىل اإلدراءاس احلجىية املعتادةل

وعديب هيذا   "  : األول وهذان االجتاهان قيد ااتقيدهما السينهورءف فقيال منتقيدا  لالجتياه      

النظييام أاييط يأخييذ املييدين املعسيير مبييا يأخييذ بييط التييادر املفلييس ميين إدييراءاس هلييا مييا يربرهييا يف  

  " ولكنها يف املعامالس املدادة تعترب قاسدة يف غري ضرورة فالتعامل التجارء

داي وعديب هيذا النظيام أايط ال ييىال ييرتع اإلعسيار املي        : "أما ااتقياده لالجتياه الثياايف فقيال    

دون تنظدنف ويقتصر على اقل بعض املدينني املعسرين إىل اظام اإلفالس التجيارء وال ييتالئن   

  ".هذا النظام يف بعض ادراءاتط مع مالبساس اإلعسار املداي

وهييذا للنظييام : اجتيياه التفكدييك بييني اإلعسييار املييداي واإلفييالس التجييارء :الثالااث االجتااا 

 :دة التالدةالتقندنألاظمة ا ا ضجتاه أيهذا االأخذس اإلسحاايف وقد 

 بتنظييدن اإلعسييار املييداي يف املييواد تقندنييط املييداي ا ديييد ؛ حدييث قييام املصييرء التقيينني 

 .بصورة منفصلة عن اإلفالس التجارء ف9   –    

   مين   1 التقنني اإليراايف حدث تحنى الفصل بني هذينف وقد برز هذا الفصل يف ميادة

 .من قااون التجارة  0  إىل    املواد و قااون اإلعسارف

 01 حدييث قييام تقندنييط املييداي بتنظييدن اإلعسييار املييداي يف املييواد     التقيينني العراقييي؛ – 

 09 . 

                                                 
 .  1  :  الوسدطف  - 
 .املصدر افسط -  
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اجتياه  الح يث عنيط ييأتي يف إطيار      إن: ف فنقيول اعود اآلن إىل تعريف اإلعسيار يف القيااون  

 .التجارء التفكدك والفصل بني اظامي اإلعسار املداي واإلفالس

 :عسار يف احلقوق مبا يليوقد عرف اإل 

    اإلعسار خلل ي رأ على الذمة املالدة وتصري بط مقوماتها السلحدة أكثر من مقوماتهيا

 .اإلجيابدة

والذمة املالدية هيي اليت تتضيمن للشي ح مين حقيوق وميا علديط مين وادحياسف كميا أن              

 . حقوقها ديواها ومن املقصود من املقوماس اإلجيابدة هي املقصود من املقوماس السلحدة

 ن اإلعسار هي حالة  ريورة أموال املدين غري كافدة لسداد حقوق دائندطإ. 

 بديواط وعجىه عن الوفاء فهو إفالس غري التادر.  

االا يالق  ف هيو  مفهوم اإلعسار املداي بشيكل دقديق  والذء ههد ال ريق لل صول على 

 .اإلعسار الفعلي واإلعسار القااوايط إىل من تقسدم

 :كل من القسمني وإلدك تعريف

 :اإلعسار الفعلي (1)

سيواء كاايت مسيت قة     –هي حالة واقعدة تنشأ عين زييادة دييون امليدين     " :داء يف تعريفط

    ".على حقوقط –األداء أو غري مست قة ما دامت مققة الودود 

مل تكين  إن و) هيي حالية تتسين بكواهيا موديودة فعيال        :األفضل أن يعرف هكيذا ولعل 

ف حتيى ليو كاايت هيذه اليديون      للمدين بسحب زييادة ديوايط عليى حقوقيط     ف  صل(قااوادةهذه 

  .غري مست قة األداء

 :اإلعسار القانوني (2)

هي حالة قااوادة تنشأ من زييادة دييون امليدين املسيت قة األداء عليى حقوقيطف وال بيد مين          

  .شهرها مبودب حكن قضائي جيعل املدين يف حالة اإلعسار

 :حتليل حول الفرق بني القسمني

ف أمييا النق يية الييت  يفرتقييان يف اق ييتني يشييرتكان يف اق يية و واحلقدقيية أن اإلعسييارين  

" عليى احلقيوق  اليديون  زييادة  "تيوفر عنصير   ب يشرتكان فدهاف هي أن  قق كل منهميا منيوط  

مبعنييى أاييط مييا دام مل  قييق هييذه الىيييادةف ال  صييل حاليية اإلعسييارف وأمييا النق تييان اللتييان      

هي أن الديون اليت تتصيف بو يف الىييادة يف اإلعسيار الفعليي ليدس        تفرتقان فدهما فأولدهما 

مسييت قة األداءف بييل لييو كااييت غييري مسييت قة األداء  صييل بهييا  ميين الييالزم أن تكييون ديواييا  

                                                 
 .2/1279الوسدط يف شرح القااون املداي ا ديد للسنهورء  -  
 .2/1279الوسدط يف شرح القااون املداي ا ديد للسنهورء  -  
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أيضييا  حاليية اإلعسييار عييالف اإلعسييار القييااواي فناييط ميين الييالزم يف  ققييط أن تىيييد الييديون     

القاضيي بشيهر إعسيار امليدينف     مين  صيدر حكين   ي أناملست قة األداء احلقوقف وااادتهما هي 

 .وهذه هي الت تع ي إلدط و ف كواط قااوادة

لعيل  بدنهما حصلت فروق أخرو  –تفرتقان فدهما  تنيلال -ومن من لق هاتني النق تني 

 : ني التالدنيالفرق من أهمها

 مين   نتهيي ن اإلعسار القااواي قد يأف وهذا الفرق هو فرقهما من حدث ااتهاء اإلعسار

 : فعلي؛ وكلك يف مورديندون أن ينتهي اإلعسار ال

والييت هييي  فمييا إكا ويف املييدين املعسيير ديواييط احلاليية يف  ييورة مبودييب حكيين  : أوال 

  .األساس يف تكون حالة اإلعسار القااواي

 .بقوة القااون فدما إكا ااقضت مخس سنواس على شهر اإلعسار  :وااادا 

ن ااتهياء اإلعسيار القيااوايف هيو بقياء ميا هيو عاميل هيذا          وودط بقاء اإلعسار الفعليي رغي   

 . اإلعسارف وهذا العامل لدس إال كون ديون املدين أكثر من حقوقط

إعسيار  إن اإلعسيار القيااواي قيد يقيع حبديث يكيون قحليط وبعيده         : ومن هنا  ح أن يقيال 

 .اإلعسار الفعليهو مفوف بيقع و: فعليف أء

 اييط يف اإلعسييار الفعلييي ال هنييع مبعنييى أ فتصييرففرقهمييا ميين حدييث منييع املعسيير ميين ال

 .يف أموالطف بدنما يف اإلعسار القااواي يتن مثل هذا املنع املعسر عن التصرف

 .سوف يأتي حبثط فرقهما من حدث املعاقحة بعقوبة التحديدفرق مهن  خر وهو  وهناع
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 احملور الثاني

 يمقارنة اإلعسار يف الفقه مع اإلعسار يف القانون الوضع

 :هناع اق تان أمكنت فدهما هذه املقاراة

 :إن اإلعسار الفقهي  تلف عن اإلعسار يف القااون الوضعي من دااحني ( )

  :اجلانب املفهومي :أواًل

كلك أاط يقصد باإلعسار الفقهي عدم قدرة املدين عليى أداء أء ديىء مين ديوايطف ال مين       

يقصد بيط  يريورة أميوال امليدين      وضعيطريق املال وال الكسبف بدنما اإلعسار يف القااون ال

 .غري كافدة لسداد حقوق دائندط

 :اجلانب التنظيمي: ثانيًا

إعسار فعلي وإعسار قيااوايف واإلعسيار   : كلك أن لإلعسار يف القااون الوضعي قسمني 

 . يف الفقط لدس لط مثل هذا التنظدن والتقسدن

واليذء هيو أحيد    )سيار القيااواي   إن اإلع:  يح القيول   ويف إطار النظر إىل هذا التقسدنف 

الييذء ى بعيييد  ققييط احلكييين    اإلفييالس الفقهيييي "قريييب مييين  ( قسييمي اإلعسييار يف القيييااون  

حالة قااوادة تنشأ من زييادة  "تعريف اإلعسار القااواي هو أاط ف حدث إن "باحلجر على املفلس

رتاب هيذا  واقي " ديون املدين املست قة األداء على حقوقطف مع  دور شهر مين داايب القاضيي    

املضمون مين املضيمون اليذء يتضيمنط تعرييف اإلفيالس الفقهيي مميا ال  فيىف فينن اإلفيالس            

 .الفقهي قد عرف بىيادة الديون احلالة للمدين على أموالط

خمتصا  باملفلس دون املعسيرف بدنميا ال   " احلكن باحلجر"إاط يف الفقط اإلسالمي يكون  ( )

بييل كمييا يودييد فدييط احلكيين بشييهر    فيودييد هييذا االختصييا  بييط يف القييااون الوضييعي  

 .اإلفالسف يودد فدط احلكن بشهر اإلعسار أيضَا

الييذء يصييدر احلكيين   )إن اإلعسييار يف القييااون الوضييعي   : القييولن كييههييذا ولكيين  

يقيرتب مين اإلفيالس الفقهيي؛      -كميا قلنيا سيابقا     –ال يعادل اإلعسيار الفقهييف بيل    ( بشهره

تنشييأ ميين زيييادة ديييون املييدين املسييت قة األداء علييى  حاليية قااواديية" حدييث إن اإلعسييار القييااواي

فدميا ليو ترتيب علديط احلكين      )وهذا قرييب مين اإلفيالس الفقهيي     " حقوقطف مع حكن بالشهر

 ".زيادة الديون احلالة للمدين على أموالط"ف والذء تعريفط (باحلجر
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 احملور الثالث

 ضعيوالقانون الو فرق اإلعسار مع اإلفالس يف إطار كل من الفقه

 : وفدما يلي اح ث عن أمور أربعة

 :تعريف مصطلح اإلفالس يف الفقه: أواًل

ككير  لنظر للفقهاء حيول تعرييف اإلفيالس يف قاليب ميا قياموا بيط مين         اودهاس برزس قد 

 :هناع تعريفاس حول املفلس ككرها الفقهاءف وهي كاآلتي: للمفلسف فنقول استعريف

 ".من لىمط أكثر مما لط"ف وهو  ما ككره فقهاء احلنحلدة: التعريف األول

مين علديط دييون ال يفيي     "وهيو    واألمامدية   ما ككره فقهاء مين الشيافعدة  : التعريف الثااي

 ".بها مالط

ميين علدييط ديييون حاليية : "ف وهييو مييا ككييره بعييض الفقهيياء ميين الشييافعدة: التعريييف الثالييث

 " زائدة على مالط

من علدط ديون حالية وماليط   : "ف وهو دةما ككره بعض الفقهاء من اإلمام: التعريف الرابع

 ".ال يفي بها

ويكييون للتعريييف الثالييث والرابييع مضييمون واحييدف ويرد ييان علييى التعييريفني األولييني        

  ."حالة"بل اع أاهما يتضمنان قدد 

 :تعريف مصطلح اإلفالس يف القانون: ثانيًا

 :هناع تعريفاس ككرس لإلفالس 

   "دفع ديواط التجاريةحالة التادر الذء توقف عن "هو  :األول

توقف املدين التادر عن دفع ديوايط التجاريية يف مواعديد اسيت قاقهاف بغيض      "هو : الثااي

 0". أومعسرا ف كثرس أموالط أو قلت النظر عما إكا كان املدين موسرا 

طرييييق للتنفديييذ عليييى ميييال امليييدين التيييادر اليييذء يتوقيييف عييين دفيييع ديوايييط  " هيييو : الثاليييث

 2"التجارية

                                                 
 .2 : الفروب يف الفقط احلنحليف  - 
 .   :  ف روضة ال الحنيف النووءف  9 : 1 ىف الرافعيف فتح العىي - 
 .  : ف إيضاح الفوائدف ف ر احملققنيف    :  قواعد األحكامف - 
    :  مغين احملتاحتف الشربدينف  - 
 .   : ا امع للشرائعف حيدى بن سعدد - 
 .9  :  الوسدط يف احلقوق الربيةف أا اكيف  -  
 .   : سف ططاألوراق التجارية واإلفال - 0
 .9:أحكام اإلفالس والصلح الواقيف العكدلي - 2
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 :الفرق بني مصطلحي اإلعسار واإلفالس من منظور فقهي: ثالثًا

 :هنا اوادط فروقا ف وهي ما يلي

  :الفرق بينهما من حيث السعة والضيق املفهوميني: أواًل

تكييون دائييرة مفهومييط أوسييع ميين دائييرة مفهييوم اإلفييالسف حبدييث كااييت       اإلعسييارإن  

س كيل مفليس معسيرف    العموم واخلصو  امل ليقف فكيل معسير مفليسف وليد      النسحة بدنهما

أو أاط لو بقي لدييط شييءف فنكيا     فمل يحق لديط مال أ ال املعسر هو الذء إما دين حدث إن امل

هييو مييال قلدييل دييدا  ال يكفدييط إال لدييوم واحييد فقييطف وأيييا كييان ميين هييذينف فهييو ال يقييدر أن   

يف فااط رمبا هلك مياال  غيري أن مشيكلتط تكمين      يؤدء أء شيء من ديواطف عالف املفلسف

 فأن ديواط تىيد على هذا املال الذء لديطف وعلدط فكل مدين كان معسرا  فهيو حتميا  مفليس   

 .ولكن العكس غري   دح فااط هكن أن يكون املدين مفلسا  ومع كلك لدس هو معسرا 

  : الفرق بينهما من حيث املسبوقية باليسار أو عدمها: ثانيأ

ة  قيق اإلفييالسف حبديث إن اإلعسييار   دائير  مييناإلعسيار تكيون دائييرة  ققيط أوسيع      إن

يت قق سواء كان مسحوقا  حبالة الدسار أم مل يكن مسيحوقا  بهياف عيالف اإلفيالس فاايط ال      

 . يت قق إال وأن كان مسحوقا  حبالة الدسار

 : فرقهما من حيث احلكم :ًالثثا

ولدس كلك إال ألن احلجر تكون فلسيفتط  : اختصا  حكن احلجر باملفلس دون املعسر (أ )

وكميا هيو معليوم     فعحارة عن منع املدين مين التصيرف يف ماليط حتيى ال يتضيرر اليدائنون      

فييان املعسيير ليييدس لديييط ميييال وال كسييب حتيييى حييياول احلفييياع علييى هيييذا املييال أو ميييا        

 .يكتسحط عرب احلجر علدط

 حديث إايط يف   :فدط ك كن شيرعي  اختالفهما من حدث ماهدة احلحس الذء يشرتكان (ب )

بييياحلحس إال ملييين كيييان ميييدعدا  لإلعسيييارف فد يييحس بهيييدف   اإلعسيييار ال ييييأتي احلكييين

بدنميا اإلفيالس ييتن احلكين بياحلحس فديط بهيدف الضيغط عليى املفليس            فكشف الواقيع 

 .لكي يؤدء ديواط

 :بني مصطلحي اإلعسار واإلفالس من منظور قانونيالفرق : رابعًا

  :النقاط التالدة تعكس النسحة أو الفرق بني املص ل نيإن 

ألمييوال املييدينف   "ماعدييةا تصييفدة ال"علييى يكييون الرتكدييى فدييط   اإلفييالس  نأ :ىلواأل

  ."املالحقة الفردية"يكون الرتكدى فدط على بدنهما اإلعسار 

 ف يتح بيط   يتح كيل مين اظيامي اإلعسيار واإلفيالس بغيري ميا كيان اآلخير            :الثاادة

 .اإلعسار اظام خا  بغري التجاربدنما فاإلفالس اظام خا  بالتجار 
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توقيف  " عنصير  أاط  تلف العنصر الحارز الذء يقوم كل منهميا عليى أساسيطف ف    :ةالثثال

هيو العنصير الحيارز اليذء يقيوم عليى أساسيط اإلفيالسف بدنميا العنصير           " التادر عين دفيع ديوايط   

 ".زيادة الديون على احلقوق"الحارز الذء يقوم على أساسط اإلعسار هو 

ان يشيرتع فديط اإلفيالس واإلعسيارف غيري أايط       وإن ك" الديون"الرتكدى على أن  :الرابعة

الت يركى علدها يف اإلفيالس هيي دييون جتارييةف بدنهميا      ف فالديون الديون دةاوع ان يفختتلف

واا القا  من كلكف ليو أن اليديون املدادية أحاطيت بيأموال       .الديون يف اإلعسار هي ديون مدادة

  .ام اإلفالسالتادرف فان الذء ي حق علدط هو اظام اإلعسارف ال اظ

أن دائرة ت حدق اإلعسيار أعين مين دائيرة ت حديق اإلفيالس؛ كليك أن مين ي حيق          : اخلامسة

التيادر فدميا إكا    ي حيق أيضيا  عليى   حتيى  بيل   فغيري التيادر  فقيط  هيو  اظام اإلعسيار ليدس   علدط 

 .الديون املدادةف ال التجاريةف كما ككر سابقا  أحاطتط

كميا  )اات أعن مين دائيرة ت حديق اإلفيالسف     أن دائرة ت حدق اإلعسار وإن ك :السادسة

ما يرتتب على شهر اإلفالس أعن من دائرة ما يرتتيب عليى شيهر    دائرة ؛ غري أن (ككراا سابقا 

 :منها ما يلي فوهذه األعمدة تربز يف موارد فاإلعسار

   احلقييوق الييت تسييقط بشييهر اإلفييالس أعيين ميين دائييرة احلقييوق الييت تسييقط بشييهر     أن

حلقيييوق السداسيييدة داخلييية يف دائيييرة احلقيييوق اليييت تسيييقط بشيييهر  اكليييك أن اإلعسيييارف 

اإلفالسف ولدست داخلية يف دائيرة ميا يسيقط مين احلقيوق بسيحب شيهر اإلعسيارف فيان           

 .ف تحقى حقوقط السداسدة على حاهلااملدين املعسر باإلعسار القااواي

    أن اإلعسار واإلفالس وإن كااا مشرتكني يف تضمنهما لصدور احلكين بياملنعف غيري 

إدارة املفلييس ألموالييط والتصييرف بهيياف  أن املنيع يف اإلفييالس هييو منييع م لييق يشييمل حتييى 

بدنما املنع يف اإلعسار ال يتودط إىل إدارة املعسير ألمواليط والتصيرف بهياف بيل اليذء هيو        

متعلق املنع يف اإلعسار ال يعدو عن األموال احملجوزة اليت هتنيع عليى املعسير إاقا يها      

 .أو تحديدها

 العاديية بالنسيحة إىل    يرتتب على  دوره وقف سيريان فوائيد اليديون   ن اإلفالس أن حك

 .الدائنني

       أاط يرتتب على شهر اإلفالس سقوط  دال مجدع ديون املفليس النقدييةف سيواء كاايت

 .عادية أو مضمواة بامتداز عام أو خا 

   تتمتييييع بالش صييييدة  "مجاعيييية الييييدائنني"أاييييط يف اظييييام اإلفييييالس تتشييييكل وتتكييييون

 .عتحاريةف وال يتن كلك يف اظام اإلعساراال

وإن كااييا ( والييذء هييو أحييد اييوعي اإلعسييار)أن اإلفييالس واإلعسييار القييااواي  :السييابعة

حدييث إن حكيين بشييهر اإلفييالس أو بشييهر     )مشييرتكني يف ابتنائهمييا علييى احلكيين بالشييهر    
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احلكن ف غري أن  دور هذا (اإلعسار من مقوماس  قق اإلفالس أو هذا النوب من اإلعسار

توقف التادر عين  : ف أء"التوقف"يتن إكا حصل عنصر ( شهر إفالس التادر: أء)يف اإلفالس 

دفييع ديواييط التجاريييةف ميين دون ابتنيياء كلييك علييى أن تكييون ديواييط أكثيير ميين أموالييطف بدنمييا        

ييييتن إكا حصيييلت حالييية زييييادة دييييون امليييدين  ( شيييهر إعسيييار امليييدين: أء) يييدوره يف اإلفيييالس 

 .على أموالطاملست قة األداء 

 كلك أن اظام اإلعسار لدس من ي حق علدط هيو غيري التيادر فقيطف بيل ي حيق أيضيا  عليى        

 .الديون املدادةف ال التجاريةف كما ككر سابقا  فدما إكا أحاطتط التادرف

أن اإلفالس واإلعسيار وإن كاايا مشيرتكني يف كيون احلكين بالشيهر فدهميا         :الثامنة

 : كلك من دهتنياهما  تلفان يف حا ال  من دااب احملكمةف غري أ

غيري منيوط ب لييب اليدائننيف بيل للم كمية املحيادرة بييذلكف       أن احلكين بياإلفالس    :أوال 

  .بدنما احلكن باإلعسار ال يتن إال على أساس طلحهن

أاط يف حالة اإلفيالس ال تتمتيع احملكمية بسيل ة تقديريية يف احلكين بياإلفالسف         :ااادا 

ن إكا تيوفرس شيروط اإلفيالسف بدنميا احملكمية تتمتيع يف حالية        بل علدها إ يدار هيذا احلكي   

اإلعسييار مثييل هييذه السييل ةف فلييها أن تييرفض احلكيين باإلعسييار فدمييا إكا تييوفرس الظييروف       

 .لط املربرة
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 الرابعاحملور

 ن أداء الديناملمتنع عاملدين املوسر  حكامأ

ممين قيد أحيرز عيدم     والعتحار كون املدين من هذا القسنف ال فرق بني أن كان املدين  

كواط معسرا  من دهة إقراره بعدم اإلعسارف أو أن كان ممن تحدو علدط حالة عيدم اإلعسيار   

 .واض ة  من دون حادة إىل إقراره

 :وتتصور يف حكمط فروض

وييرو أ ي اب هيذا القيول أن      :لزوم أن يقوم احلاكم مبا جيعلاه يرعاع عان االمتناا      (أ )

واحييدة بعييد  التييأتي هييذه العملديية مرحلتييان   تسييحقف بييل رأسييا  ححسييطال يلييىم مثييل كلييك  

رحليية املإدحيياره علييى األداءف فييان ماطييل وأ يير علييى االمتنييابف فتييأتي    :خييروف وهييياأل

فينن  حنيوهف  عقوبتط مبثل التغلدظ علديط يف القيول كرفيع الصيوس علديط و     : التالدةف وهي

  .عن األداء طيردع عن امتناع حتىماطل فتأتي مرحلة ححسط 

كمرحليية االثيية   أاييطأو  رأسييا سييواء أكييان احلييحس    -احلكيين  وهييذا :لاازوم حبسااه  (ب )

عنصير  "هو يف احلقدقة حكين يرتتيب عليى  قيق     - تسحقها مرحلتا اإلدحار والتغلدظ

ف "املمتنيع عين أداء اليدين   "موضيوعط   فوبتعيحري  خرهيو حكين    ."االمتناب عين أداء اليدين  

وإن كييان ف عنصيير يف اخلييارحتهييذا الوعلدييط فييال يرتتييب هييذا احلكيين مييع عييدم  قييق   

   .كارها  للوفاء يف الحاطن

األخحييار عيين ورد ميين  مييايييرو أ يي اب هييذا الييرأء أن حدييث  :لاازوم املنااع عاان التصاار  (حت )

وقييد احتمييل كلييك . ححسييط لييدس مبعنييى حييحس ش صييطف بييل مبعنييى منعييط عيين التصييرف 

الرواييية اليت وردس يف أن اإلميام علديا  كيان حيييحس     قيال عين    ياحب ا يواهرف حديث    

  "حيحسف املنع من التصرف :لعل املراد من قولط: "قال فو على غرمائطالردل إكا التو

 :الرأي املختار

 ييرق إكا مل تييؤار فدييط اليحييدو أن الصيي دح هييو الييرأء األول الييذء يركييى علييى احلييحس    

ن مين  وهكن أن يستدل على   ة هذا الرأء بيدلدل يتكيو   . خرو يف لملط على أداء دينطاأل

 : اق تني

يف القيييااون بييياحلحس التنفديييذءف   ىيسيييمميييا احليييحس هنييياف هيييو  اد مييين امليييرأن : األوىل 

هو احلحس الذء ال يكون عقوبة رغين تضيمنط ملفهيوم    "واحلحس التنفدذء هكن تعريفط بأاط 

                                                 
 . 2 :  العروة الواقىف السدد الدىدءف : رادع -  
 .2  :  بلغة الفقدطف حبر العلومف : رادع -  
 . 2 :   دواهر الكالمف الشدخ ا واهرءف  -  
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حجييى احلريييةف بييل هييو يف واقعييط عحييارة عيين عملديية حرمييان املييدين ميين حريتييط بصييورة مؤقتييةف  

 ".ط من االلتىام بالوفاء بالدينكوسدلة للضغط علدط بهدف لملط على تنفدذ ما علد

أن احلحس التنفديذء هيو حيق اسيتثنائي شير ب لليدائن لكيي ييتمكن عيربه مين           : الثاادةو 

املسيياس بكراميية   الضييغط علييى مدينييط وإدحيياره علييى الوفيياءف وهييذا احلييق مبييا أاييط يتضييمن      

 . املدينف فهو إكا يثحت فدما إكا مل يكن هناع وسدلة أخرو أمامط للضغط علدط



   (14 ) 

 

 اخلامسوراحمل

 املدين الثابت إعسار أحكام 

ف املعسير امليدين  حكين موضيوعاس االاية تتعليق ب    اتنياول هنيا   . وهو اليذء يعيرب عنيط باملعسير    

 :وهي

 ححسط (أ )

 م الحتط  (ب )

 مالزمتط .حت (حت )

 :حبس املعسر (أ )

إكا احت إعسار املدينف فهل جيوز لل اكن ححسط؟ اتفق فقهاء املذاهب اإلسيالمدة عليى   

  . عدم دواز ححسط

أن  إكاحلكيين الفقهييي املتفييق علدييط ين لييق ميين أن احلييحس عنييدهن إمييا للعقوبييةف     هييذا و

نن عيدم أدائيط   فححس العقوبة متفرب على ارتكاب ا رهةف فال يصح أن حيكن بط املعسر؛ 

هيو  ر للدين ال يعد درهةف أو الستظهار حال املدين من حدث اإلعسار وعدمطف ومبا أن املعس

دهل حالط من حدث اإلعسيار وعدميطف فيال يصيح أن حيكين       الذء احت إعسارهف ولدس الذء

إن  -حيحس املفليس لثحيوس عسيره     ": علدط باحلحس االستظهارءف ومن هنا قال بعض الفقهياء 

  ."ال إن علن عسره -حالط دهل 

 ؛حييحس املعسير ال فائييدة فدييط "ن بيل األميير بالنسييحة إىل املعسيرف أكثيير ميين كليكف حدييث إ   

تسيب ميا   كويظنُّ منط الوفاء إكا مل حيحس؛ ِلَأاَّط قيد ي  فا دام محوًساألاط ال يتوقَّع منط وفاٌء م

  ".يستعني بط على وفاء الدَّْين

  ".إن ححس املعسر علن: "ك كلطف قال بعض الفقهاءذللولعلط 

من عدم معقولدة حلاع كل من اوعي احلحس بالنسيحة  )وعلى أية حال فنن الذء ككر  

ثحت بط القول بعدم دواز ححس املفلسف غري أن هيذا الوديط   يشكل بنفسط ودها  ي( إىل املعسر

لدس هو الدلدل الوحدد على هذا القولف بل هنياع وديوه أخيرو ككيرس إلاحياس هيذا القيولف        

 :ف وهي كاآلتيااإلشارة إلدهجتدر 

                                                 
شيرائع اإلسيالمف    . 9:   يف شيرح املنهياحت   ف اهايية احملتياحت   02 :  حاشيدة الدسيوقي    ف282: 8 کبلغية السيال  : رادع -  

ف دواهر الكيالمف الشيدخ ا يواهرءف    300: 1ف كفاية األحكامف احملقق السحىوارءف 849: 2احملقق احلليف 
23 :832. 

 02 :  حاشدة الدسوقي  ف282: 8 کف بلغة السال203: 8بري للدرديرفکالشرح ال -  
 .  9:   اهاية احملتاحت يف شرح املنهاحت  -  
 . 1 :  ف كشاف القنابف الحهوتيف  2:  كحريف عحدالرلمن بن قدامةفالشرح ال -  
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ف حدييث تييدل علييى ودييوب   (وإن كييان كو عسييرة فنظييرة إىل مدسييرة  ) :قولييط تعيياىل  :أوال 

  .اإلاظار

كيان حييحس يف اليدينف فينكا تيحني ليط إفيالس وحادية          أن اإلمام علدا )من  ما روء :ااادا 

  .(خلى سحدلط حتى يستفدد ماال

أن امرأة استعدس علديا عليى زودهيا أايط ال ينفيق علدهيا وكيان زودهيا         )ما روء من  :االثا 

  (إن مع العسر يسرا :وقال فمعسرا فأبى أن حيحسط

الغا يب وميين   :ن ال حييحس يف السيجن إال االايية  اإلميام علديا  كييا   أن)ميا روء ميين   :رابعيا  

  (وإن ودد لط شدئا باعط غائحا أو شاهدا فأكل مال الدتدن ومن أوثن على أمااة فذهب بها

  :وقد استشكل على االستدالل بهذه الرواية الثالثة

  .مبعلومدة ب الن احلصر فدها باالمجاب وغريه: أوال  

  .لنصو  على احلحس يف الدينمبنافاتها مع ما يدل من ا: وااادا 

 :مطالبة املعسر بأن يؤعر نفسه  (ب )

ميا اسيت ق   يفيي  مبيا   لو قلنا بعدم دواز احلحس فهيل للغرمياء م الحتيط بيأن ييؤدر افسيط       

 : هناع أقوال االاة ؟علدط

 :لدس للغرماء هذه امل الحة: األول 

: قيالوا . اإلمامدية مين فقهياء    غالحية واألكثريية ال   وهذا قول فقهاء مجديع امليذاهب األربعية   

 : ك بأدلةوقد استدلوا لذل. إاط لدس للغرماء بأن ي الحوه بأن يؤدر افسطف ويكتسب إليفائهن

 :أن يقيال بي ف   َوِإْن َكاَن ُكو ُعْسيَرة  َفَنِظيَرةإ ِإَليى َمْدَسيَرة      : ول اهلل تعاىلق :الدلدل األول

فنظييرة لييط وهييذه : لتقييديردييواب الشييرطف واخلييرب مييذوفف وا" فنظييرة إىل مدسييرة"إن مجليية 

ف أء فينن كيان معسيرا ف فيااظروه إىل وقيت املدسيرةف وهيو        0مجلة خربية خردت خميرحت األمير  

فكاايت   2أبلغ من  ريح األمرف ألن املتكلن لشدة طلحط اىل امل لوب مبنىلة الواقع ال مالية 

 .فكاات م الحة املعسر مع إاحاس عسره خمالفة لألمرف وخمالفة املأمور مظور

                                                 
ف غنديية 1  :  ف دييواهر العقييودف   :  ف مغييين احملتيياحتف الشييربدينف 2  : 1 فييتح العىيييىف عحييدالكرين الرافعيييف -  

 .9  : النىوبف إبن زهرة
 .2  : 2 وسائل الشدعةف  -  
 .   : الكايف يف الفقط -  
 . 9 : 0 سائل الشدعةف و -  
 .133: 47دواهر الكالمف  -  
؛ وشييرح 4/819: ؛ واهاييية احملتيياحت24/134: ؛ واملحسييوط8/413: ؛ وكشيياف القنيياب4/499: املغييينف البيين قداميية -  

جمليية جممييع الفقييط  : وأاظيير 3/33: ؛ واملنتقييىف للحييادي17/213:؛ والنييووء علييى مسييلن 3/193: السيينةف للحغييوء
 . 9 : 0اإلسالميف 

 .82: 8شرح الكوكب املنريف: أاظر - 0
 .82: 8شرح الكوكب املنريف: أاظر - 2
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 : كون هذه امل الحة علما  :لثاايالدلدل ا

وينقلب احلال عليى   فإكا مل يكن املديان غنداف فم لط عدل : "بن العربي املالكيإقال 

  . الغرينف فتكون م الحتط علما

قييال القاضييي أبييو الولدييد بيين .  يوسيير تييىون اخل يياب مرتفعييا  عنييط حكيي :الييدلدل الثالييث

قيدرة عليى األداءف فينكا احيت اإلعسيارف فيال سيحدل        ألن امل الحة بالدين إكا جتب مع ال"  :رشد

  "إىل امل الحةف وال إىل احلحس بالدينفألن اخل اب مرتفع عنط إىل أن يوسر 

واملقصييود أاييط مييع الشييك يف ودييوب أن يكييون أدييريا  أو تسييلدن  .  األ ييل :الييدلدل الرابييع

  . فاأل ل عدم الودوب فافسط لدؤادروه حتى يؤدء دينط

وهذا قول الشدخ ال وسي من األمامدية يف أحيد   . لغرماء مثل هذه امل الحةل :القول الثااي

ان ينظر فينن   فكان حيحس يف الدين" علي كي عن أن اإلمام ف وقد استدل برواية  كتحط

ا ينعوا بيط   : وإن مل يكن لط ميال دفعيط إىل الغرمياء فدقيول هلين      فكان لط مال أع ى الغرماء

 " ن استعملوه إن شئتن وأدروه وإن شئت فما شئتن

ع رواييتني  وقد رد أ  اب القيول األول مين اإلمامدية االسيتدالل بهيذه الرواييةف بيأن هنيا        

 :أخريني تدالن على أن الذء فعلط اإلمام هو غري كلكف وهما

  كان حيحس يف الدينف فنكا تحني لط حادة وافالس خلى سيحدلط  "الرواية احلاكدة أاط

  " حتى يستفدد ماال 

 إن امرأة استعدس على زودها أاط ال ينفق علدها وكان زودهيا معسيرا   " ة الرواية القائل

   إن مع العسر يسرا : أن حيحسط وقال -اإلمام : أء –فأبى 

الت تيدل  )وقد أفاد  احب ا واهر يف إاحاس ضرورة األخذ بهذه ال ائفة من الرواياس 

وأكثرهمييا  فسييندا  وأ يي هما فأشييهرهما عمييال  " :بأاهييا( علييى أاييط كييان اإلمييام ال حيييحس   

  ".فقهما باأل ل والكتابووأ فعددا 

  .ومقصوده باملوافقة مع الكتاب موافقتها مع  ية اإلاظار

غيييري خمالفييية للكتيييابف حديييث إن  وكهيييب اليييحعض مييين الفقهييياء إىل أن الروايييية األوىل   

ألايط واديد    ؛وليذا ال يسيت ق امليتمكن مين العميل الىكياة      ف املتمكن من العميل ليدس معسيرا    

 ىمع اآلية وعيدمها بياملعن   یبدنما الحعض اآلخر ربط مسألة موافقة الرواية األول .مال بالقوةلل

                                                 
 . 9 : 0جملة جممع الفقط اإلسالميف : أاظر -  
 . 9 : 0جملة جممع الفقط اإلسالميف : ف وأاظر873: 2املقدماس املمهداسف  -  
 .294: 1اايف گاءپلگكتاب القضاءف ال -  
 .2  :   : وسائل الشدعة -  
 .2  :   : وسائل الشدعة -  
 .   : 1 كالمف دواهر ال -  
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أاييط عيياهر فييدمن لييدس وادييدا  للمييال فعييال ف   یإن كهحنييا إل: بييأن اقييول ف"املعسيير"الييذء للفييظ 

لظييياهر  -األوىل : أء –سيييواء ثكييين مييين  صيييدلط بسيييهولة أو ال؟ فتوافيييق هيييذه الروايييية     

أاط عاهر فدمن لدس واددا  للمالف ولو بالقوة مل توافقيطف ومبيا أن    ینا إلالكتابف وإن كهح

اا القا  مين أن أكثير   )هو الذء لدس عنده مال وال هكنط  صدلطف " املعسر " احلق هو أن 

اتهن عيين طريييق العمييل وإدييارة أافسييهن يف خمتلييف الصيينائع واحلييرف      والنيياس حيصييلون مييؤ  

طف غري أاها ختالف الكتياب مين دهية أخيروف وكليك أاهيا       فلدست الرواية خمالفة ل( واألشغال

   .تدل على تسلدمط إىل الغرماء ولدس يف الكتاب داللة على كلك

التفصدل بيني ميا إكا كيان ييتمكن مين العميل فدسيتعملف وميا إكا كيان           :القول الثالث

هيذا   ودلديل . وهذا رأء إبن لمىة مين اإلمامدية  .  عن العمل فدنظر حتى حصول املدسرةعادىا 

كيان الشي ح متمكنيا     ميا إكا   یالغرمياء عيل   یتسيلدمط إل  یالرأء لمل الرواية الدالة عيل 

 .من دهةف وتعريف املعسر مبن لدس لط املال وال يتمكن من  صدلط من دهة أخرو

 مالزمة الغرماء للمعسر  (ج )

 : قوالنوفدها 

 :قييالواف اإلمامدييةاحلنابليية واملالكد يية ووهييذا قييول  : ال جيييوز للغرميياء كلييك :القييول األول

 :بالودوه التالدةعلدط وقد استدل . حيرم مالزمتط

حديث إايط تعياىل أوديب     ف   َوِإْن َكاَن ُكو ُعْسَرة  َفَنِظَرةإ ِإَلى َمْدَسيَرة   : قولط تعاىل: أوال  

بل وديب عليى احلياكن    ف   ف ومالزمتط ثنع من إاظارهيف هذه اآلية إاظار املعسر إىل املدسرة

 .لك إىل أن يستفدد ماال املنع من ك

وديدى  خذوا ميا  : لغرماء الردل الذء أ دب مبا ابتاعط من الثمار)الرواية النحوية  :ااادا 

  "ن علدطلك ال سحدل" بل روء . من دهة أاط مل يذكر املالزمة ف (ولدس لكن إال كلك

 .املؤدلأن كل من مل تكن لط امل الحة بدينط مل يكن لط املالزمة بط كالدين : االثا 

 : جيوز املالزمة :القول الثااي

 :القدود التالدةب مقددةلدست مالزمة م لقةف بل هي  كنهالوهذا قول احلنفدةف 

 .أن يالزمط يف مكان معنيف بل لط أن يدور معط حدث دار :أوال 

 .للذكر أن ال يالزمط يف املسجدف الاط بين :ااادا 

                                                 
 .294: 1اايف گاءپلگكتاب القضاءف ال -  
 .21 الحقرة  -  
 .883: 3احلاوء يف فقط الشافعيف  -  
 .21 1 برقن  02 /   :: ف كنى العمال2 و   /   : مسند ألمد بن حنحل -  
 .883: 3احلاوء يف فقط الشافعيف  -  
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 .أن ال هنعط من دخول داره: االثا 

 .أو يف موضٍع يضر بطف أو على الث ل  ف ال يقدمط يف الش مسأن : رابعا 

بيل يالزميط وهيو يعميلف وقيال اإلميام       ف ال هنعط من عمٍل يكتسيب منيط رزقيط   أن  :خامسا 

ولكين حلفظيط ومنعيط مين      فدهة التع ديل عين مكاسيحط    یهلن أن يالزموه ال عل: "أبو حندفة

 ."اهلرب

ختشى الفتنةف وخيوف الفتنية إكيا حيصيل يف مثيل      كون املالزمة حبدث أن ال ت :سادسا  

اايت ليط أن يالزمهيا يف مثيل     کوإن  -فنايط حدنئيذ    فإكا كان املدين امرأة  والّ اليب رديال   ما 

الفتنةف فدوّكل يف هيذه   یإال أن مالزمتها يف غري مثلط رمبا تودب أن ختش -السوق وحنوه

  .الصورة امرأة  بأن تالزمها

إن  لصيياحب "اليين ص  ييلَّى الّلييُط علدييط و لييط وسييّلن   املالزميية بقييولوقييد اسييتدلوا علييى دييواز 

 ."احلقِّ يًدا ومقاال 

 یاخلييرب ممييول عييل وقييد رد القييائلون بعييدم دييواز املالزمييةف هييذا االسييتدالل بييأن هييذا    

ن الدييد يف املالزميية واملقييال يف امل الحييةف فلمييا اسييت قت امل الحيية  یاملوسييرف ألاييط مجييع فدييط ب

  .كذلك املالزمةاملعسر املوسر دون  یعل

 

                                                 
 .ة الكويتدةف املوسوع32: 2لة حاشدة رد  احملتارمكت: رادع -  
 .  :احلاوء يف فقط الشافعي -  
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 السادساحملور 

 املدين املدعي لإلعسار

 : ف وكدفدة دراستطهذا الح ثاجتاهان للدخول يف  مثة

 .اجتاه الرتكدى على تقسدمط من زاوية النظر إىل احلال السابق للمدين ( )

 .اجتاه الرتكدى على تقسدمط من زاوية النظر إىل حالط فعال  ( )

 :إىل التقسدن التالي أما االجتاه األول فقد كهب

 ما إكا كان مسحوقا  باإلعسار. 

 ما إكا كان مسحوقا باإليسار. 

 إما جمهول حالط السابقف أو متوارد علديط  : ما إكا كان لط أحد هذين الوضعني

 احلاالن ومل يعلن أن أيا  منهما حالط فعال ؟

 :االجتاه الثااي فقد كهب إىل التقسدن التالي وأما

  الءمعلوم املمن يكون. 

 يكون عاهر املالء من. 

 يكون جمهول احلال من. 

ف غري أن االختالف بدنهميا يقيرتب يف مواضيع مين     ة وهذان رغن كواهما اجتاهني حقدق 

أن يكييون اختالفييا  يف األدبديياسف فمييثال  يحييدو أن القسيين الثييااي ميين االقسييام الييت يسييتوعحها   

مون الييذء للقسيين الثييااي ميين  االجتيياه األولف هلييك مضييمواا  يشييكل إىل حييد مييا افييس املضيي   

ف مما لوحظ يف كيال االجتياهنيف   فان كون املدين كا مال سابقا االقسام يف االجتاه الثاايف 

 ي   ومثليط ال يضير بكواهميا     فولكن هذا املقدار ال يعدو عن كواط اقرتابا  من بعض ا هياس 

 .ةاجتاهنيف فااهما يشكالن زاويتني للنظر حقدق - كما قلنا

   .ا الح ث ا رح كال  من التقسدمني بصورة مستقلة عن اآلخروحنن يف هذ

 :وقد يلتقي االجتاهان يف مواردف كما يلي

 ين داجتا  الرتكيز على تقسيمه من زاوية النظر إىل احلال السابق للم: االجتا  األول

يقسين امليدين امليدعي لإلعسييار إىل     - كميا قلنيا   يوهيذا االجتياه ليحعض اإلمامدية وهيو         

  :االاةحاالس 

 :أن كان مسبوقًا حاله باإلعسار: احلالة األوىل

كييان املييدين املييدعي لإلعسييار مسييحوقا  حالييط باإلعسييارف ففييي هييذه احلاليية ال  لييو : أء

 :األمر عن فرضني

 أن كان يصدقط الدائن يف دعواه . 
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 أن كان ال يصدقط الدائن يف دعواه؛ 

داخييال  يف القسيين  -اتدجيية هلييذا التصييديق  -يكييون هييذا املييدين  األول الفييرض ففييي 

( الييذء ى الح ييث عنييط سييابقا ف وهييو املييدين الييذء احييت إعسييارهف أو حيكيين بنعسيياره )الثييااي 

َوِإْن َكيياَن ُكو ُعْسييَرة    :فدجييرء علدييط حكمييطف ميين ودييوب إاظيياره املسييتفاد ميين قولييط تعيياىل 

    َفَنِظَرةإ ِإَلى َمْدَسَرة 

لغرميياء (  )ان ححسييط لييدس دييائىا ف ويييدل علييى عييدم دييوازه أيضييا  قييول اليينص  وعلدييط فيي

وليدس لكين إال    فخيذوا ميا وديدى   : "الردل الذء أ دب مبا ابتاعط مين الثميارف فكثير دينيط    

  "كلك

كما هكن أن يستدل لذلك بأن احلحس إما ححس استظهار يتن بهدف إاحياس إعسياره   

وكييل منهمييا ال جمييال لييط هنيياف أمييا األول فييألن   أو حييحس تنفدييذ يييتن بهييدف أن يقضييي دينييطف 

اإلعسار قد احت بتصديق الدائنف وأما الثااي فألن املفروض أاط هتنع عن قضائط مدعدا  أايط  

 . معسر

 :طفدفما إكا كذبط الدائن  :الفرض الثاايوأما 

  دين املي : أء)ف دنئذ يل ق املدين بالقسن األول : تارة يقدن الدائن بدنة على كواط موسرا

 .فدجرو علدط حكمط من اإلدحار والتغلدظ واحلحس( املوسر املمتنع عن أداء الدين

 قسين مينهن كهحيوا إىل    : الفقهاء بالنسحة إىل كلك ااقسموا إىل قسيمني : وتارة ال يقدن بدنة

 . إما أن حيلف أو يقدن بدنة: أن احلكن هو أن حيلف املدينف و خر إىل أحد االمرين

اليرأء القائيل بكفايية    : أء) يواهر عليى رأء الفرييق الثيااي     استشيكل  ياحب ا   وقد 

 .مستدال  بأن الحدنة ال تقحل من املنكر( إقامة الحدنة على اإلعسار عن احللف

حلف حسب الرأء األول أو قام بأحد االميرين حسيب   : أء)وعلى أء حالف إن فعل كلك  

ف وإن رد اليييدمني عليييى أاظيييرف وإن مل يفعيييل كليييك حيييحس حتيييى يثحيييت إعسييياره( اليييرأء الثيييااي

فينن قلنيا بياحلكن بيالنكول سيقط       فوإن اكيل  فاحملكوم ليط ف ليف ديرو حكين اإليسيار     

 . حقطف وإن قلنا بعدم احلكن بط فالظاهر دريان حكن اإليسار

-فدما إكا مل حيلف أو مل يقين بدنية   -وقد درو الح ث يف أن احلكن حبحس املدين 

اليذء مل يثحيت   )اإلاظيار معليق عليى اإلعسيار      أن هل هو بل اع احلكن بيالنكولف أو بل ياع  

 . ف فصرح الكثري بالثااي(بعد يف مفروض املسألة

                                                 
 .237 :الحقرة -  
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 .باختالف يسري يف بعض ألفاعها 37: 3الكربو 
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  :أن كان مسبوقًا حاله باإليسار :احلالة الثانية

واملقصود من مسحوقدة حالط بالدسارف هو أن كان لط مال معهود سابقا  أو كيان أ يل    

يييدعي تلييف كلييك املييال املعهييودف أو  فهييو يف هييذه احلاليية إمييا فالييدعوو ميياال  كييالقرض وحنييوه

ف وهيذا  (الذء هو دعوو تلف املال: أء)يدعي اإلعسارف فلو كان الثااي فهو يردع إىل األول 

 . الردوب إكا بسحب مسحوقدة حالط بامتالكط للمال

 :اختلف فدطف مما برز أقوال االاةقد وعلى كل حالف ف كن كلك 

وهييذا قييول جمموعيية : احلييحس يف  ييورة عييدمهاو فإاظيياره يف  ييورة الحدنيية: األول القييول

إن أقام بدنة على كلكف أاظرف وإن مل يقن علدط بدنةف حييحس حتيى   : قالوا: كحرية من الفقهاء

 .يثحت إعساره

وححسييط يف  فوحلييف املنكيير يف  ييورة عييدمها  فاإلاظييار يف  ييورة الحدنيية :القييول الثييااي

إاييط : قييالوا:  اآلخيير ميين األمامديية والييحعض  وهييذا قييول العالميية يف التييذكرة : ييورة النكييول

حيلف الدائن على بقاء مالطف فلو حلف حيحس املدينف وكلك لعموم ما دل على ودوب احلليف  

  .ومن احلكن بالنكول أو عدمط فمن دواز رده :على املنكرف والزمط ترتب سائر أحكامط

رة يف أن األخحييار الظيياه : وقييد ايياقش أ يي اب القييول األول هييذا الييدلدلف مبييا حا ييلط      

احلحس حتى يتحني إعسارهف وأاط يكفي يف ديوازه عيدم  قيق اإلعسيارف ختصيح عمومياس       

 . احللف على املنكر

والت يدري بييني احلييحس واحلليف يف  ييورة عييدم    فاالاظيار يف  ييورة الحدنيية  :لقيول الثالييث ا

وهييذا رأء الييحعض ميين الفقهيياء واسييتدلوا لييذلك بييأن معا يية ال ييائفتني ميين        : إقامتييط للحدنيية 

 . واياس الواردة يف املقام تنتهي بنا إىل هذا الرأءالر

وحا ل الودط هو أن النسحة بدنهمياف لدسيت اسيحة العميوم امل ليقف بيل هيي العميوم مين           

ودييطف ألن لكييل منهمييا دنحيية اختصييا  ودنحيية عمييومف أمييا تلييك األخحييار الييواردة يف احلييحس  

ت بالنسيحة إىل حيالت ميا    فجنحة اختصا ها حصلت بالنسحة إىل الدينف ودنحة عمومها حصيل 

: أء)ال أدرء : يقيول  إكا أاكر املدعى علدط عدم التلف بصورة دازمة وما إكا كان موقفيط أن 

ف بدنمييا األخحييار الييواردة يف اإلاكييارف كااييت دنحيية  (مييا إكا مل يكيين ينكييره بصييورة دازميية

اختصا ييييها متودهيييية إىل اإلاكييييارف ودنحيييية عمومهييييا متودهيييية إىل الييييدين وغييييري الييييدينف    

وهو الدين مع اإلاكارف ومقتضى القاعدة الت دري بني العميل   فدتعارضان يف مورد االدتمابف

 .بهذه ال ائفة أو بتلك ال ائفةف وإن كان األحوط اإلحالف ان احلحس

                                                 
 .  :   : التذكرة -  
 . س  0  :  اللثام  كشف -  



   (22 ) 

 

وقد أداب عن هذه احملاولة بعض أاصار القول األولف بأاا كنيع درييان حكين العميوم      

إك ال هكيين  فخحييار أخييح ميين تلييك العموميياس بييل الظيياهر كييون هييذه األ  فميين ودييط بدنهمييا

ختصدح هذه مبا عدا  ورة اإلاكار وال ختصدح تلك العموماس مبا عيدا اليدين فيال وديط     

   .للت دري املذكور

أن يكاون حالاه الساابق جمهاواًل  أو يكاون تاوارد علياه احلااالن و  يعلام           : احلالة الثالثة

  ؟حاله فعال أنه أيهما

 :احلحس حتى يتحني احلالف وكلك بدلدل هنا هو دواز واحلكن 

   األخحار الواردة يف احلحس: أوال 

أن العجيييى ميييااع عييين وديييوب األداء وديييواز امل الحييية ال أن تكيييون القيييدرة شيييرطا   : اااديييا 

فدهماف وعلى فرض كون القدرة شرطا لدست شرطدتها على حيد سيائر الشيرائط حبديث ليو      

فميع شيك امليديون يف أايط      فوعيدم ديواز امل الحية   شك يف  ققها بنيى عليى عيدم وديوب األداء     

جيب علدط السعي حتيى يتيحني عجيىه كميا يف سيائر التكيالدفف وإكا        فقادر على األداء أو ال

 .داز لط امل الحة واإلدحار حتى يعلن عجىه فشك الديان يف أن املديون قادر على األداء أو ال

وعلدييط فييان احلكيين  ييواز   فيف دييواز اإلدحييار واحلييحس قييد يتصييور أن اإليسييار شييرط و

هذه الشرطدة احتيت عليى أسياس أء  يية أو     : ححسط يف غري ملطف ولكن يرد كلك بأانا اسأل

رواية أو قاعدة؟ احلقدقة أايط لدسيت مشيكلة هيذا التصيور عيدم وديود دلديل علديط فقيطف بيل            

هييي أكثيير ميين كليييكف حدييث إن  ييية اإلاظييارف يسيييتفاد منهييا أن اإلعسييار شييرط يف وديييوب          

 .يف دواز احلحس ارف ال أن اإليسار شرطاإلاظ

 : اجتا  الرتكيز على تقسيمه من زاوية النظر إىل حاله فعاًل: االجتا  الثاني

جتاهييط بعييض الفقهيياء اهتمييام وهييذا االجتيياه ال  ييتح بفقهيياء مييذهب ميياف وإن كييان     

 :اةيقسن املدين املدعي لإلعسار إىل أقسام اال –كما قلنا  -وهو ف  أكثر من غريهكان 

 : من يكون معلوم املالء: القسم األول

فهييو يف احلقدقيية  ميين مصيياديق املييدين غييري املعسيير أو مل ييق بييطف  فهييذا القسيين مبييا أنو 

مين ييدعي اإلعسييار وليدس إعسياره اابتيا ف وميع كليك اييذكر        : ف أءهيذا ليدس داخيال  يف حبثنيا    

 : أمرين حولطف مل تكن هناع فر ة لذكرهماف وهما

يحيدو علديط واضي ا  كوايط كا ميالف وهيذا        مين إن معلوم املالء هو  :الءتعريف معلوم امل ال ( )

منيط مين   "أبيو الربكياس أن   يتفق فدما إكا كاات لط أموال عياهرة ومعروفيةف وقيد اعتيرب     

                                                 
  .497: 3العروة الواقىف -  
كان حيحس يف الدينف فنكا تحني لط حادة وإفالس خلى سيحدلط حتيى يسيتفدد    ( ب)إن علدا  » : رواية غداث: )والت منها -  

 .(«ماال 
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يأخذ أموال الناس للتجارة ان يدعي كهابها ومل يظهير ميا يصيدقط مين احيرتاق منىليط أو       

   " سرقتط أو حنوهما

ال شيك أن امليدين غيري املعسير      :طاليب اليدين أايط يعلين بعدميط     حكن ميا إكا ادعيى عليى     ( )

غييري أن السيؤال هييو أاييط ليو ادعييى علييى    فحييحس حتييى ييؤدء دينييطف هييذا احلكين واضييح   

إايط ليو كذبيط    : طالب الدين أاط يعلن بعدم اإلعسار فما هو احلكن؟ قيال بعيض الفقهياء   

تى يؤدء ميا علديطف أميا    رب الدينف حلف أاط ال يعلن بعدمطف فااط حدنئذ حيحس املدين ح

لييو اكييل رب الييدين ردس الييدمني علييى املييدينف فيينن حلييف مل يسييجن الن ححسييط حدنئييذ    

   .وإن اكل ححس فعلن

  :من يكون ظاهر املالء: القسم الثاني

أاط يعلن ودود مال لط من قحلف مميا جيعليط   إال مل تكن مالءتط معلومةف من هو  :تعريفط

 .ء املالعاهر املالءف حدث إن الغالب بقا

من يظن بط كلك بسحب لحسط الفاخر من الثداب وركوبيط  "وقد عرفط بعض الفقهاء بأاط  

  " دد الدواب وكثرة اخلدم من غري ان يعلن حقدقة حالط

  .والظاهر أن كلك من باب التوسعة يف دائرة مصاديقط

 : حكمه

 :هناع أقوال االاة

 : التفكدك بني حالتني :األول

 : عدةف واحلالتان هماوهذا لفقهاء الشاف

.ما إكا مل يعرف لط قحل كلك مالف فالقول قولط مع هدنط الن األ ل عدم املال :األوىل
 

 

ألاييط معسيير اال بحدنييةف الن   فمييا إكا عييرف لييط املييالف فناييط حدنئييذ مل يقحييل قولييط    :الثااديية

.األ ل بقاء املال
 

  ."حيحس إىل أن يقدن الحدنة على إعسارهوعلدط فهو  

 : التفكدك بني حالتني بصورة أخرو :الثاايالقول 

وال ي لييب ( أاييط ال قييدرة لييط علييى وفيياء مييا علدييط      : يييدعي: أء)أن يييدعي الفلييس   :األوىل

 .التاخري وال يعد غرهط بالقضاءف فاحلكن حدنئذ هو أن حيحس حتى يؤدء أو يثحت عسره

                                                 
 .09 :  الشرح الكحريف أبو الربكاسف  -  
 .237: 8حاشدة الدسوقيف  -  
 .1  : 0الصغري حاشدة الصاوء على شرح  -  
 .9  :  اجملموبف مدى الدين النووءف  -  
 .9  :  اجملموبف مدى الدين النووءف  -  
 .    –    :  مغين احملتاحتف الشربدينف  -  
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 ف يف إطييار(امحنييو يييومني بييل وإىل مخسيية أييي)أن يييدعي الفلييس وي لييب التييأخري  :الثانيااة

بامليالف ألايط مليا      م ححسيطف بشيرط أن يع يى لميدال     دوعده لغرهط بالقضاءف فاحلكن هو عي 

ويكفييي أن : وقييال إبيين القاسيين. يعييط لمييدال  يسييجنمل وعييد عهييرس قدرتييط علييى املييالف فلييو  

 .الفقط املالكي وهذا القول قد طرح يف أوساط .يع ي لمدال  بالودط

 :حاالس االثالتفكدك بني  :القول الثالث

 : وهذا لإلمامدةف واحلاالس ما يلي

الحدنية عليى   نقامية  حالة ما إكا كان لط مال سيابقا ف فاايط حدنئيذ يكليف امليدين ب     : األوىل

  .تلف املالف فنن مل يقمها ححس إىل أن يتحني االعسار

حاليية مييا إكا مل تكيين دعييوو اإلعسييار مسييحوقة مبييال عييرف للمييدعىف ولكنييط    :الثااديية

مياال ف مثيل دعيوو    ( والذء ييدعي اإلعسيار  )املدعي على هذا املدين املقر بالدين  كاات دعوو

  .الدين وحنوهاف فاحلكن حدنئذ هو حكن احلالة األوىل

ما إكا مل يكن ال من قحدل ما إكا عرف لط أ ل مالف وال من قحدل ما إكا كيان   :الثالثة

ة أو قريييبف وقييالوا إن حكيين أ ييل الييدعوو ميياال ف بييل كااييت دناييية أو  ييداقا  أو افقيية زوديي

  . هذا املورد هو أاط يقحل قولط فدط بدمدنط

وهيذا احلكين مشيهور بيني فقهياء اإلمامديةف غيري أايط قيد ديرو الح يث بدينهن يف الوديط              

الييذء يثحييت بييط احلكيين باالكتفيياء بييالدمنيف ميين دهيية أن هييذا الودييط هييل هييو كييون مييدعي   

مييط الييدمنيف حبجيية أن قولييط يوافييق مييع اإلعسييار مميين ين حييق علدييط عنييوان املنكيير الييذء حك

 األ لف أم ودهط هو كواط من مصاديق املدعي الذء يكتفى منط بالدمني؟ 

وقد ااقش بعض الفقهاء يف كون ودهيط هيو األولف بيأن امليراد مين األ يل ميا هيو؟ فينن          

فاإلشيكال هيو أن االعيرتاف مبثيل هيذا      " أ الة كوايط الشي ح معسيرا    "كان املقصود منط 

قف على قحول كيون العسير أميرا  عيدمدا  حتيى يكيون موافقيا  لأل يلف وهيو غيري           األ ل متو

اابتف بل الثابت كواط أمرا  ودوديا  كالدسرف فنن العسر والدسر ضدانف ولدسيا اقدضينيف   

األمير اليذء يثحيت بيط كوايط معسيرا ف       " أ يالة عيدم امليال أو الدسيار    "وأما إن كيان امليراد منيط    

وكليك للعلين بااق اعهياف    ( أ يالة عيدم امليال   : أء)اإل يالة  فاإلشكال علديط عيدم  ي ة هيذه     

حدث إن حالة عدم املال الت كاات للش ح قحل الوالدة أو حدنها ارتفعيت ق عيا للعلين عيادة     

  .بثحوس املال لط بعد كلكف فعدم املال ااادا  أمر دديد حيتاحت إىل االاحاس

                                                 
تييياحت العيييروسف " )احلمديييل غيييارم " الكفديييل لكوايييط حيييامال لل يييق ميييع مييين علديييط احليييقف ومنيييط احليييديث  : احلمديييل -  

 (.107: 14الىبددءف
 . 2:   ض املسائلف السدد علي ال حاطحائيف ريا -  
 .املصدر افسط: رادع -  
 .املصدر افسط: رادع -  
 .11  – 99: كتاب القضاءف اآلشتدااي: رادع -  
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احلكين باالكتفياء    ا إلاحياس ولو قحلنيا هيذا اإلشيكال فالنتدجية هيي أايط ال يحقيى أمامني        

 :بالدمنيف إال سلوع أحد ال ريقني

إاحيياس كييون هييذا املييدعي لإلعسييار ميين مصيياديق املييدعي الييذء يكتفييى منييط           : األول

 .بالدمنيف وهذا اإلاحاس ال سحدل إلدط

 .ودواط خرط القتاط -كما ادعي –التمسك باإلمجاب : الثااي

القول إاط أمر ودودءف ولكنط ليدس  وقد حاول الحعض دفع هذا اإلشكال بأاط هكن 

هو الودودء بقول م لقف بل هو أمر ودودء باعتحار أمر عدميف وهو فقدااط ملرتحية الدسيرف   

حبدث يكون هذا االعتحيار ميأخوكا  يف مفهوميط حبسيب اللغية والعيرفف كميا أن الدسير أمير          

ر فردان من القيدرة  ودودء باعتحار وددااط ملا هو معدوم من املرتحة يف العسرف فالعسر والدس

العقلديةف ولييدس العسيير اقدضييا  للدسيير كييالعجى بالنسييحة إىل القييدرة؛ بييل همييا ضييدانف لكيين  

املوضوب لط يف طرف العسر لدس هو االمير الوديودء بقيول م ليق بيل هيو املوضيوب ليط باعتحيار          

أمير عيدمي حبديث يكيون هيو املنياط حقدقيية يف تسيمدتط عسيرا ف وبحديان  خير أن املوضيوب لييط            

ر هو املرتحة من القدرة العقلدة وهي األمير الوديودء اخليا  املل يوع فديط أمير عيدمي ال        العس

 .أن يكون هو الودودء بقول م لق وال العدمي بقول م لق

لكن إضافة العسر بالنسيحة إىل فقداايط مليا هيو       وعلدط فالعسر والدسر أمران إضافدان 

ا هيو مفقيود يف العسير ال بالنسيحة إىل     مودود يف الدسر وإضافة الدسير بالنسيحة إىل ودداايط ملي    

   .فقدااط ملا لدس يف العسر

                                                 
 ...اظري ما هو دار يف كثري من األلفاع بالنسحة إىل مفاهدمها مثل لفظ الضدق واحلرحت واألول واالخرو -  
 .11  – 99 :كتاب القضاءف اآلشتدااي -  
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 سابعاحملور ال

 اشرتط أو عدم اشرتاط الشهادة على اإلعسار باخلربة الباطنة

إكا وقعييت الشييهادة علييى اإلعسييار فهييل تشييرتط بكواهييا حا ييلة ميين اخلييربة الحاطنيية أم    

 : التشرتط؟ هناع  ورتان هلذه املسألة

والظياهر أن مجديع الفقهياء    : ميا إكا وقعيت الشيهادة عليى اإلعسيار افسيط       :الصورة األوىل

القائلني بسماب الحدنة على اإلعسارف اتفقوا على اشرتاط الشيهادة بياخلربة الحاطنيةف أميا مثيل      

اإلمام مالك الذء مل يقيل بسيماب الحدنية عليى اإلعسيارف فهيو خيارحت عين دائيرة هيؤالء امليتفقني            

 . ن القول باالشرتاط فرب القول بسماب الحدنة علدطعلى هذا االشرتاطف حدث إ

وان مل تشيهد بيالتلف وإكيا شيهدس باالعسيار مل تقحيل الشيهادة اال مين         " :بن قدامية اقال 

ال تسيمع الحدنية عليى    : وهذا مذهب الشافعيف وحكيي عين ماليك أايط قيال     .. .كء خربة باطنةف

  ..."اإلعسار

  ."قحلت بشرط اخلربة الحاطنة فوا بنعسارهوإن شهد" : وقال النووء يف روضة ال الحني

إكا أقام مدعي اإلعسار الحدنةف شرط فدها أن يكواوا مين  " : تذكرةاليف وقال العالمة 

أهل اخلربة الحاطنة والعشرة املتقادمية وكثيرة املالبسية سيرا ودهيرا وكثيرة اجملالسية وطيول         

  ."ا وار

  :إىل اخلربة الباطنةاعة وعه احل

ا اشييرتطوا اخلييربة الحاطنيية يف الشييهادة علييى اإلعسييارف بل يياع أن متعلييق   إن الفقهيياء إكيي

لدس مما حيصل بالذء قيد يظهير يف الظياهر مين عيدم وديود        -اإلعسار : أء -الشهادةف 

امليال للشيي حف بييل هيو حيصييل بعييدم املييال ليط عيياهرا  وباطنييا ف وعلديط فتشييرتط هييذه الشييهادة     

 .بكواها حا لة من كء خربة باطنة

ألن هذا يف االميور الحاطنية ال ي ليع علديط يف الغاليب إال أهيل       "...  : قدامة يف كلك قال إبن

  ."اخلربة وامل ال ة

ألن اإلعسييار أميير خفييييف فييافتقرس الشييهادة بيييط إىل     "...  : وقييال العالميية يف التيييذكرة   

إال فنن األميوال قيد ختفيى وال يعيرف تفصيدلها      .... العشرة ال ويلة واالختحار يف أكثر األوقاس

   . "بأمثال كلك

                                                 
 .1  :  ف الشرح الكحريف عحد الرلمن بن قدامةف  1 :  : املغين -  
 . 0  –  0    -  حت  -مدى الدين النووء  -روضة ال الحني  -  
 . 0   -   حت  -العالمة احللي  -( حت.ط)تذكرة الفقهاء  -  
 .437: 4ف الشرح الكحريف عحد الرلمن بن قدامةف 378: 4: املغين -  
 . 0و 01:   ذكرة الفقهاءف ت -  
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قيد بيرز قيوالن يف حكين      : ما إكا كاات الشهادة واقعة عليى تليف امليال    :الصورة الثاادة

 : هذه الصورةف وهما

وقيد قيال بيذلك مجلية مين      : عيدم اشيرتاط اخليربة الحاطنية يف هيذه الشيهادة       :القول األول

فعدةف وإبين قدامية مين    منهن الشربدين من الشا –ال يحعد القول بأاهن األكثرية  -الفقهاءف 

 .احلنحلدة وال وسي من اإلمامدة

   ."أما الشاهد بالتلف فال يشرتط فدط اخلربة الحاطنة: " قال الشربدين

إن شيهدس الحدنية بتليف ماليط قحليت شيهادتهنف سيواء كاايت مين أهيل           : "وقال إبين قدامية  

  ."اخلربة الحاطنة أومل تكن

نة على تلف مالط وضداعط قحيل كليك ويثحيت    إكا احت هذا فنن شهدس الحد: "وقال ال وسي

  ." إعساره سواء كان الشهود من أهل املعرفة الحاطنة واخلربة املتقادمة أو مل يكواوا

 :االحتياج إىل اخلربة الباطنة وعه عدم

 : ك استدالالن إلاحاس كلكف وهمالهناأن  

وعليى  ف    "وغريهين التلف ي لع علدط أهل اخلربة "ما ككره بعض الفقهاء من أن :  األول

  " ن تلف املال أمر مشاهد مرئي فال يفتقر إىل معرفة الشهود بطإ": حد تعحري الشدخ ال وسي

  

 : هو أن اقول مبقدمتنيف وهما:  خر من الفقهاءف خال تطما ككره بعض والثااي 

أن الشييهادة بتلييف املييالف شييهادة علييى االاحيياس احملييضف عييالف مييا إكا شييهدس      : األوىل

نعسيياره ميين غييري تعييرض لتلييف أموالييطف فيينن مردييع هييذه الشييهادة إىل الشييهادة علييى        الحدنيية ب

 ".الشهادة على أاط ال مال لط"إىل " الشهادة على أاط معسر"أاط تردع : النفيف أء

أاط تقحل الشهادة على اإلاحاسف ولكن الشهادة على النفي ال تقحلف إال فدميا إكا  : الثاادة

 .احاس؛ بأن يتن  ويلها حنو االاحاسف لئال يتم ض للنفيى ضح ها على ودط يل قها باال

هاتييان املقييدمتان تنتهدييان بنييا إىل الفييرق بييني الشييهادة علييى تلييف مالييط والشييهادة علييى            

إعسييارهف ميين حدييث االحتديياحت إىل اخلييربة الحاطنييةف فيينن األوىل غييري مشييروطة بهيياف ميين دهيية     

هيا بيدلدل كواهيا شيهادة عليى النفييف       كواها شهادة على االاحاس احملضف عالف الثاادة فنا

ال تقحييل إال بت ييول يييتن فدهييا فدجعلييها تردييع إىل الشييهادة علييى اإلاحيياسف وهييذا الت ييول هييو أن  

                                                 
 .      -  حت  -ممد بن ألمد الشربدين  -مغين احملتاحت  -  
 .1   ي 9  :  الشرح الكحريف عحد الرلمن بن قدامةف  -  
 .02    -  حت  -الشدخ ال وسي  -املحسوط  -  
 .1   ي 9  :  الشرح الكحريف عحد الرلمن بن قدامةف  -  
 .02 :   املحسوطف الشدخ ال وسيف -  
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كاات للشاهدينف   حة مؤكدة مع املشهود لطف حبديث دعلتهميا م لعيني عليى أايط ال ميال       

ي الصيرفف بيل هيي    ف فالشهادة حدنئذ ال تكون شيهادة عليى النفي   (وحتى يف اخلفاء)لط واقعا  

شهادة إاحاتدة تتضمن النفيف وبتعحري  خر فان مثل هذه الشهادة احلا لة بالنسيحة إىل كوايط   

  .معسرا  رادعة إىل الشهادة على أاط معسر ال هلك إال قوس يومط واداب بداط

وقييد كهييب إىل كلييك مجليية ميين الفقهيياءف   :اشييرتاط اخلييربة الحاطنيية فدهييا : القييول الثييااي

وإن ادعيى كهياب ماليط مل يقحيل منيط إال بحدنية مين أهيل         "  :لمىة مين اإلمامديةف قيال   ومنهن إبن 

  "اخلربة الحاطنة

وودط هذا القول هيو أايط ال يصيح التفرقية بيني الشيهادة عليى كهياب امليال والشيهادة عليى            

اإلعسار من دهة أن الشهادة على التلف إن كان واقعهاف عحارة عين الشيهادة عليى تليف امليال      

مع عدم ودود معرفة هلن حبال باطن أميرهف حبديث احتملنيا أن يكيون ليط ميال  خير         الظاهرف

مل يتلفف فان هذه الشهادة تكيون كالشيهادة عليى اإلعسيارف مين دهية أن حيال امليال باطنيا           

جمهيييول يف كلتيييا الشيييهادتنيف أميييا جمهولدتيييط يف الشيييهادة عليييى اإلعسيييار فمعلوميييةف وأميييا     

فألاط حتى لو فرضنا عدم ودود هذا امليال الظياهر حقدقية    جمهولدتط يف الشهادة على التلفف 

 .مل يناف كلك احوس مال لط باطنا  جنهلط حنن -فضال  على أساس الشهادة –

وهنيياع كييالم يف املسييالك يتضييمن مناقشيية هلييذا الودييطف اييذكر حا ييلط فدمييا يلييي مييع  

دعوو كذلكف فيال  إن هذا املديون ملا كان يعرف لط أ ل مال ولو بكون ال"  :تغدري منا فدط

بد هلذا امليال الثابيت عياهرا  مين أمير يدفعيطف فينكا شيهدوا بتليف أمواليط اليت ي لعيون علدهياف              

والتكلديف إكيا    فإال أاط غيري معليوم   فحيكن بعدم بقاء كلك األ لف وإن أمكن بقاء بعضط

ذا ال هو بالظاهرف عالف ما إكا شهدوا بنعسارهف فنن املراد أاهن مل ي لعيوا عليى ماليطف وهي    

يييدفع كلييك األ ييل الييذء هييو بقيياء املييال السييابق بودييطففال بييد مييع كلييك ميين اخلييربة الحاطنيية       

  ."والعشرة املتأكدة لد صل الظن بتلف كلك املالف فظهر الفرق بني احلالني

 

                                                 
 .1   ي 9  :  مسالك األفهامف : أاظر -  
 .212: الوسدلةف ابن لمىة ال وسي -  
 .2   – 0  :   دواهر الكالمف الشدخ ا واهرءف  -  
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 ثامناحملور ال

 معاقبة املدين املعسر بعقوبة التبديد

 :ينيمستو یومسألة املعاقحة اتناوهلا عل

 : ة احلقوقيةاألنظممستوى  (أ )

 :للمدين الذء يرتكب أعماال  تضر بدائندط حالتان لوحظت

ما إكا رفع دائن علدط دعوو بالدينف ف كن علديط باليدينف فتعميد قحيل      :األوىل احلالة 

أن يشييهر إعسييارهف أن يعسيير بقصييد اإلضييرار بدائندييطف بييأن يحييدد مالييط أو  فدييط أو يصيي نع    

املؤديية بيط إىل أن يعسيرف تهربيا  مين تنفديذ احلكين         ديواا   ورية أو حنيو كليك مين التصيرفاس    

 .الذء  در أو سدصدر

 : ومثل هذه األعمال يعد درهة يكون هلا ركنانف وهما

احلكييين مبديوادتيييط اليييذء ى قحيييل ارتكابيييط لتليييك     : وهيييو حكميييان : اليييركن امليييادء  ( )

 . األعمالف واحلكن بشهر اإلعسار الذء يتن أحدااا  بعد ارتكابط هلا

وهيييو تعميييد اإلعسيييار إضيييرارا  باليييدائنني وتهربيييا  مييين تنفديييذ احلكييين : نيييوءاليييركن املع ( )

 . باملديوادة

وماوليية املييدين إلعسيياره علييى هييذا الن ييو يشييحط اإلفييالس مييع التييدلدسف فلييط عقوبيية         

 .دنائدة مثلط

مييا إكا حكيين علييى املييدين املعسيير بشييهر اإلفييالسف فعمييد إىل اإلضييرار  :الثااديية احلاليية

 : د األعمال اآلتدةبدائندط عن طريق أح

إخفاء بعض أموالط لد ول دون التنفدذ علدهياف ويكيون كليك عليى األخيح يف املنقيوالس       

وال يعتييرب إخفيياء للمييال جمييرد التصييرف فدييطف فقييد رأينييا أن التصييرف ال . فااييط يسييهل إخفائهييا

 .يضر الدائنني؛ إك هو غري اافذ يف حقهن

ر دائندييط بااقييا  النصييدب الييذء ا يي ناب ديييون  ييورية حتييى يىيييد مقييدار ديواييطف فدضيي

وتكون هذه الديون الصورية سابقة على اإلعسيارف وإال  . حيصل علدط كل منهن عند التنفدذ

 .مل تكن اافذة يف حق الدائنني فال تضر بهن

دييييون محيييالغ فدهييياف وهنيييا اليييديون تكيييون دديييية ال  يييورية ولكييين يحيييالغ يف    ا ييي ناب

غييدري سيينداس بالييدين علدييط سييابقة علييى اإلعسييارف   مثييل كلييك أن يعتمييد املييدين إىل ت . مقييدارها

 .فدضاعف قدمتها حتى ينقح من اصدب الدائنني اآلخرين
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وعاهر أن هذه األعمال الثالاة هيي األعميال اليت  شيى أن تصيدر مين امليدين املعسيرف         

 .وهي أشد األعمال إضرارا  بدائندط

 : وهذه ا رهة كا رهة يف احلالة األوىلف هلا ركنان

بشيهر اإلعسيار يتليوه عميل مين هيذه األعميال اليت          وهيو  يدور احلكين   : ن املادءالرك

 .سحق ككرها

وهذا القصد يفرتض ودودهف وما  يدر  ف وهو قصد اإلضرار بالدائنني: الركن املعنوء

وهنيا أيضيا  يكيون امليدين كالتيادر املفليس       . من عمل من املدين املعسر يقوم قرينة على كلك

  .عقوبة دنائدة بالتدلدسف ويعاقب مثلط

 :اإلسالمي الفقهستوى م (ب )

 :هكن افرتاض  ورتني للمسألة

  : هو يف نفسه غري عائز عرب اإلقدام على عمل، ما إذا مت عمل اإلضرار بالدائنني :  األوىل 

 : وهذه الصورة  صل عن طريقني

ا  ناب ديون  ورية بهدف أن يىيد مقدار ديواطف فتنعكس هيذه الىييادة عليى اصيدب      ( )

 من الدائنني سلحا  بأن تنقصط عند التنفدذ كل

تغدري سينداس اليدين علديط سيابقة عليى اإلعسيارف بيأن يضياعف قدمتهيا حتيى يينقح مين              ( )

 .اصدب الدائنني اآلخرين

 : عحارة عن ارتكاب عملني ال أخالقدنيف وهمايف الواقع وهذه الصورة  

غري أخالقيي كميا هيو     -تطحبد كا –أاط يعمد اإلضرار بالدائننيف واإلضرار بهن : أوال 

 .معلوم

أاط حيقق هذا اإلضرار ال عرب عمل عادءف بل عرب عميل ال أخالقيي  خيرف وهيو     : واآلخر

 .إقدامط على الكذب وا  ناب شيء على خالف الواقع

وال فرق يف هذه الصورة بني حالية ارتكابيط هليذا العميل املضير باليدائنني قحيل أن يشيهر          

لدائن علدط الدعوو بالدين فقام املدين بذلك قحل أن يشهرف وبيني  فدما إكا رفع ا: أءف إعساره

يف كلتييا احلييالتني يسييتح ن  بعييد أن حكيين علدييط بشييهر اإلفييالسف فااييط     ط لييطحاليية ارتكابيي 

 .عملني ال أخالقدنيارتكاب 

وهكن أن ادرحت  ت هذه الصورة موردا   خيرف وهيو ميا إكا قيام بنخفياء ماليط يف حالية         

حدث إن إخفاء املال مبا هو هو لدس عمال  ال أخالقدا ف غري أايط يكيون    ما ى شهر اإلفالسف

                                                 
 (بتصرف وتغدري منا يف بعض العحاراس) .    :  الوسدطف للسنهورءف: رادع -  



   (81 ) 

 

عمييال  كييذلك فدمييا إكا ى شييهر اإلفييالس بييدلدل أن تصييرفط يف املييال حدنئييذ يكييون ممنوعييا     

عنطف فهو يف احلقدقة يتصرف يف املال الذء هو متعلق حق اليدائننيف ومثليط ال جييوز إال بينكن     

قوم بعمل يضر باليدائنني عيرب عميل غيري ديائى وهيو التصيرف يف        منهنف وعلدط فهو يف الواقع ي

 . املال

ارتكياب الفعيل   "إاط يعد مثل هذا من مصاديق : لحدان حكن هذه الصورة الفقهي اقول 

مين فعيل مرميا  أو تيرع وادحيا  إهلديا  عامليا         "ف وعلدط فت حق علدط القاعيدة القائلية بيأن    "احلرام

 -كمييا هييو معلييوم  –وهييذا التعىييير   " ميين املصييل ة عامييدا  عييىره احليياكن حسييب مييا يييراه  

إن هنيياع فكييرة فقهديية  : ل يف العقوبيياس القااواديية؛ وميين هنييا أمكيين القييول   مثييهكيين أن يت

مشيروعدة إقيدام احلياكن عليى     "  أتحلورس يف بعض اآلراء الفقهدية هكين التعيحري عنهيا مبحيد     

ف ولعييل ميين هييذه  "دتماعدييةسييلحدة علييى العالقيياس اال النتييائ  التعىييير مييرتكص األعمييال كاس  

إكا حيل احليق ليىم اليراهن االيفياء ألايط ديين        "اآلراء ما قالط إبين قدامية يف بياب اليرهن مين أايط       

حيال فلييىم ايفيياله كالييذء ال رهين بييط فيينن مل يييوف وكيان قييد أكن للمييرتهن أو للعييدل يف بدييع    

ن شي  فعليى   الرهن باعط ووفى احلق من مثنط وما فضل من مثنط فلمالكط وإن فضل من اليدي 

الراهنف وان مل يكن أكن هلما يف بدعط أو كان قد أكن هلميا اين عىهلميا طوليب بالوفياء وبديع       

الييرهن فيينن فعييل واال فعييل احليياكن مييا يييرو ميين ححسييط وتعىيييره لدحدعييط أو يحدعييط بنفسييط أو        

  ."أمدنط

ومعليوم أن هيذا التعىيير يتأكييد فدميا إكا ارتكيب الشي ح عمييال  أانياء ميا إكا كااييت          

دعوو قائمة يف احملكمة؛ حدث إن للم كمية حساسيدة وأهمدية ومكااية مين دهية املهمية        ال

الييت  مييل عملديية  قدقهييا علييى عاتقهييا والييت هييي اسييتدفاء حقييوق األفييراد واجملمتييعف فلييو     

وقعت ااناء احملكمة أفعال تينعكس سيلحا  عليى املسيار القضيائيف فيال بيد مين موادهية كليك           

وضع العقوباس؛ ومن هذا املن لق جند أن هناع رايا  فقهديا  يف  موادهة حامسةف ولو من طريق 

ينحغييي لإلمييام أن يعييىر شييهود الييىور ويشييهرهن يف أهييل ملييتهنف لكييي  : "بيياب الشييهادة يقييول

 ." يرتدب غريهن عن مثلط يف مستقحل األوقاس

  :عرب اإلقدام على عمل هو عائز يف نفسه، ما إذا مت عمل اإلضرار بالدائنني : الثانية

وهذه الصورة تتصور للمدين الذء رفع دعوو بالدين علدط ومل يشهر إعساره بعدف فقيام  

 ( إخفياء ماليط   (   التصرف املفين للمال(  : بعمل من األعمال التالدة بقصد اإلضرار بدائندط

 .اقل مالط إىل الغري

شروعة فدما م( املعرب عنها يف الفقط بالتعىير)إن عقوبة مثل هذا املدين : القولوهكن  

أن كييان علييى ( ب. أن  ييدر احلكيين علدييط باملديواديية ( أ: لييو تييوفرس العنا يير الثالايية التالديية 

                                                 
 .0   : محااي تكملة املنهاحتف اخلوئي -  
 .   : ن قدامط املغينف إب -  
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أن عهييرس قييرائن داليية علييى كواييط متعمييدا  يف      ( حت. وشييك أن حيكيين علدييط بشييهر اإلعسييار    

اإلضرار بدائندطف مثل قرينة كون حدوث إعساره أاناء اظر دعيوو املديوادية أو عقيب  يدور     

 .يوادةاحلكن باملد

يكفي ملشروعدة تعىيره توفر عنصرء األول والثالثف وال حادية إىل  : بل أمكن القول 

 . العنصر الثااي

 : ن االستناد إلاحاس كلك بودهنيكوعلى أء حالف فناط ه 

املن ق الذء حيملط الفقط إزاء احملكمةف فنن املكااة اليت أع اهيا إلدهيا الفقيط      :األول

 سن القضاياف وسدما الت رفعت الدعوو حوهلا إلدهاف ومن هيذا   تحلغ حدا  كاات علدها أن

املن لق جنيد كهياب بعيض الفقهياء إىل أن لل ياكن تعىيير مين هتنيع مين احلضيور للشيهادة ال            

مع أن مثل هذا االمتناب يف حد افسط رمبا ال إشكال فدطف فنن كيان هيذا هيو من يق       "لعذر

ن الص دح القول بعدم مشروعدة التعىير حبجة الفقط الذء يلوح ويظهر من أحكامطف فهل م

أاييط مل يييتن شييهر اإلعسييارف وأاييط قييام بعمييل دييائى يف افسييطف مييع أاييط ى ميين قحلييط اإلضييرار           

بالدائنني الذين رفعوا الدعوو علدط إىل احملكمةف وقيد حكميت احملكمية مبديوادتيط وهيي      

 .هنأاناء أعماهلا األخرو اهلادفة إىل  قدق مهمة احلفاع على حقوق

ب هلييذه املرتكيياقيياط االاييةف يتييحني أن جيييوز تعىييير   یأاييط يف ضييوء االلتفيياس إل :الثييااي

 :األعمال

املييدين االمتنيياب واملماطليية عيين أداء حييق     یميين املسييلن بييط فقهدييا  أاييط حيييرم عييل     : األوىل

اإلميام الصيادقف   املنقيول  عين   الروايية  ف وهي هذه احلرمةتشري إىل ع رواية احوية الناسف هنا

ألف درهن أقرضها مرتني أحب الي من أن أتصيدق  : قال رسول اهلل  لى اهلل علدط و لط :قال"

وكما الحيل لغرهك أن ه ليك وهيو مؤسير فكيذلك الحييل ان تعسيره اكا علميت         فبها مرة

  ."أاط معسر

اكن إقداميط عليى التقسيدن فدميا إكا كاايت للميدين مماطلية عين         احلي  یأاط عيل : الثاادة

 -حييحس الرديل اكا التيوو    "ان کكلك رواية عين أن اإلميام عليي    وردس يف  .أداء حق الدائنني

فان أبيى باعيط فدقسيمط     فعلى غرمائط ان يأمر بط فدقسن مالط بدنهن باحلصح -يعين تأبى 

   .-يعين مالط  -بدنهن 

ماطل عن أداء احلق من دهةف وقام بأفعال تسد على احلاكن بياب  أن املدين لو  :الثالثة

 . بني الغرماء من دهة أخروف فااط يعىر حدنئذ تقسدن املال

                                                 
 .   : كشف اللثامف الفاضل اهلندءف  -  
 .884: 13وسائل الشدعةف  -  
 .313: 13وسائل الشدعةف  -  
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 بدر احلسن القامسيالشيخ 

 نائب رئيـس جمـمـع الفقـه اإلسـالمي باهلنــد

 عضـو اجمللـس التنفيـذي للملتقى العاملي و

 برابةة العا م اإلسالميواملفكرين املسلمني للعلماء





 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 واألنظمة املعاصرة أحكام اإلعسار يف الشريعة اإلسالمية

 

احلمددهلل ر  ا ااملددوال الااوددسال الااىددسد املددل  ددلهلل ااح ددملل التاددم ال دد  م ال دد   دد مل    

و فلدم  د   د ل    اد " ال ذّاة بوان دو   ،ي  هّ  بواملللإن ااهللَّ: "قللفقهلل : بإحىون إىل يود ااهللي  البملهلل

س فد  ،تم بواتأخري إىل أالانم، الحتمل  ّنااسزد يف قضوئم الااتذال امل حي  انهلل اقوئم ااقملب الاهلّ 

 .ين  ي اإلنىون أن يىتهللي  إال حلوجة  مل ة الضحال ال قووى

 اُر ُلمل ْجل   د  اشدهللال الااودملوبة، قدوهلل ار  ملدوىل     ااضلق الا :الهو "االىح"ضهلل  "ااملىح"إن 

 ً حاْىُي ِحْىمُلاْا ع    ، إنَّحًاْىُي ِحْىمُلاْا ع    إنََّف :  القوهلل،   حًاْىيُّ ٍحْىُا هلل مْلب 

 .افتقح:  و  ذا اىحال القملة ذات يهلل القلل: الأاىح، ف و  ملىح

إىل  اٌلح ظ دددن َف اٍلح ْىدددُا اْلُذ ون َكددد الإْن : اليف ااتنزيدددل  ، و   ودددهلل  الااملىدددحال ا ددد  ددددداإلاىال

 . ( ) اٍلح ى ْل  

الأثددح  وددحملا اإلاىددو  يف أبددواا اهلليددهللال كوإلاىددو  يف اانءقددة،      القددهلل ذكددح ااءق ددو    

، ية، الاإلاىو  يف دفع اجلزيدة الاإلاىو  يف ااهلل ،الاإلاىو  يف اا ح اإلاىو  يف الجوا احلج،

 .الإاىو  ااهللي ، القهلل  ملهللدت ا و ات ااءق و  يف  ملحيف ااملىح

 .ااملىح    اهللد ااوهلل أ س: فقهلل احف احلنءلة

 .ااذي الس انهلله  و ي وع هو: اليقوهلل ااواكلة

 .ال ميملك  لئو    ااوهلل   : اليقوهلل ااشوفمللة

 .ااذي ال ميملك زيودال املل كءوية يود الالملة: القلل

 .   الس انهلله فوضل امو يرتك املمءملس: القلل

 (. )ال مبوام الال بكى م ،   ال  ي  ام الال يقهلل  املل اانءقة: اليقوهلل احلنوبملة

يف   ونملدة ال ملحيءدوت دقلقدة جو ملدة     ت ف اود الالىاك   ملظ  هذه ااتملحيءوت مبثوبة ال

 .أهل اال حسح  قلوس

بدوا  د    " :بوبل خمدتملءل، اوالهلل بملندوان  يف   ل م القهلل أقود اإل ود اا خو ي  محم ار 

 "أنظح  و حا
                                                                 

 . 81 : اا قحال؛  11 ، ااو وح اانري 364 -4/365اىون ااملحا (   )
 .22 /4 ، اإلنووف 4  /1165 /4ة ااحوا ل ، إاون4/65، حو لة ااهلل وقي 8 4/5 د احملتو  (   )
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 "بوا    أنظح  ملىحا" :الااثوني بملنوان

 امللددم النقددل يف اا ددوا اوالهلل حددهللية حذيءددة  ضددي ار انددم بملءدد  قددوهلل ااددن   ددملل ار       

: قدوهلل  ؟أامملدت  د  ا دري  دلئو    : ملقت ااسئكة  الح  جدل ند  كدون قد ملك ، قدواوا     "  :ال مل 

 ".فتجوالز انم: كنت ت ح فتلوني أن ينظحالا اليتجوالزالا ا  ااو ح قوهلل

ال وبملدم  دمل ة    ،الانظدح ااملىدح   ،كنت أيىح املل ااو ح: ث  نقل القوهلل أبو  واك ا   بملي

وبملددم  ددمل ة ادد  ا ددهلل ال " املددل ااو ددح، الانظددح ااملىددحكنددت أيىددح : ادد   بملددي ادد  ا ددهلل ااملددك

جتددوالز ادد  أنظددح ااو ددح الأ: ادد   بملددي ،ادد  ا ددهلل ااملددك :القددوهلل أبددو اوانددة ،ادد   بملددي ،ااملددك

 (. ")ق ل    ااو ح الأجتوالز ا  ااملىحفأ: قوهلل نملل  ب  أبي هنهلل، ا   بمليااملىح، ال

بددوا  دد  أنظددح  ملىددحا  : ثدد   ددحج  ااوددنف بملددهلله "  :يقددوهلل اإل ددود ااكشددمريي  محددم ار 

إذا  أى "اليف اءدد  " اليتجددوالزالا ادد  ااو ددح "الذاددك الخددتسف اءدد  احلددهللية انددهلله فءددي اءدد     

فءلدم ااتجدوالز اد  ااملىدح، الهدذا دأا اانادف أن احلدهللية        " جتدوالزالا اندم  :  ملىحا قوهلل اءتلونم

 .إذا اختملءت أاءوظم، المل يرتجا انهلله الاحهلل  ن مو يرتج  بواملءظل

أن ينخذ مبو كون اقحا إىل ااوجهللان الال يمل دأ مبدو   : هذه ااواضعالااءول انهللي يف حنو 

فل مل ذكدح ااو دح املدل  ودحف  د  أحدهلل       " ااملىح" واه كمو أن ااظوهح  ع ااتجوالز اء  

 .دالن ااو ح ،ااحالاال ون ااملىح هو ااذي حيتوج إىل ااتجوالز انم

" جتدوالز اد  ااملىدح   فأق دل  د  ااو دح الأ    :اذا  حى اء  نملل  ب  أبي هنهلل اد   بملدي اندهلله   

 (. )فس ين  ي يف  ثل هذه ااواضع  حاج  خمتملءة

اد  أبدي هحيدحال  ضدي ار اندم اد         محدم ار  أ و اا وا ااثوني فقهلل نقل اإل ود اا خو ي 

كدون  دوجحا يدهللاي  ااندوس فدإذا  أى  ملىدحا قدوهلل اءتلوندم،         ) :اان   دملل ار امللدم ال دمل  قدوهلل    

 (.5()و فتجوالز ار انمجتوالزالا انم املل ار أن يتجوالز ان

شو ع الااذي  كح  يف أكثح    حهللية حلدة أن ااتجدوالز  تودو  يف    الهذا هو حك  اا

 .ااملىح، أ و إذا كون ااو ح نو طس فلكون ظواو بنص احلهللية، جيب إيقوفم انهلل حهلل

 :من أحكام اإلعسار واإلفالس

 .قحي ون  ملنل الحكمواءظون " اإلفسس"ال" اإلاىو "ال

 دوا  كدون  دري ذي  دوهلل      ،إذا كون ااهللي  املل ااشخص أكثدح  د   وادم    : يقوهلل ااءق و

 (.4)أد كون ام  وهلل أقل    دينم ف و  ءملس ،أ س

                                                                 
 .122   لا اا خو ي حهللية  ق  (   )
 .1 4/4فلض اا و ي (   )
 .128   لا اا خو ي  ق  (  5)
 .64/،  ملج  ااوحمل وت االقتوودية 22 / ، فتا ااقهلليح املشوكوني 516/ بهللاية اجملت هلل (  4)
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ون  وادم  ىدت ق ااودحف يف     ،الإن كون ام  دوهلل  ،م  ءملىوم  وَاي     ملب ديُنالإمنو مّس

 .ج ة دينم فكأنم  ملهللالد

 (. )الخحجم أكثح    دخملم ،فوإلفسس أن يكون اإلنىون يف حواة دينم أكثح     وام

ملىدح ال يءدي  وادم بهلليندم ف دو حلنئدذ       اايكدون  اإلفسس الاإلاىو  قهلل جيتمملون حلة أن ال

 ،ا دتثنل ادم   دو  ااءملدس  وادم أكثدح  د      يكدون  اليءرتق ااءملس ا  ااملىح بأن  ، ءملس  ملىح

 ، حملدق  ل ااءملدس الااملىدح امدود الخودو      فد ال يءي  وام بهللينم ف و يىمي  ءملىو، اك  ال

 .ل  ءملس  ملىح الالس كل  ملىح  ءملىوفك

 .وإلاىو  اهللد ااقهلل ال يف احلوهلل املل أدا   و هو ااواجب يف ااذ ة    حقوق  والةف

 يفالااهللي  ااملىدح هدو اادذي نءدهلل كدل  وادم المل ي دق اهلليندم  دو ينءقدم املدل نءىدم الالوادم              

 .او مللة فضس ا  الفو  دينم محوائج

الال  د لل   ،ز  حملق ا  أدا   و امللدم  د  ديد    نظو ه ونم يف حواة اجفلجب املل ااهللائ  إ

 (. )ال يحلق و إىل  كمللءم  حاو 

أال مل ي ق قود ا املل أدا   و الجب امللم    ااهللي  اختملدف فلدم    ،اإذا أ  ا ااهللي   ملىحف

 .ت ا  ااءق و 

أ ددحه  ،فلقددوهلل احلنءلددة أنددم إذا ث ددت احلددق املمددهللاي فحملددب  دد  ااقوضددي حدد س ااددهللي          

 حيدلّ  ،ادّي ااواجدهلل ظملد    : فدإن ا تندع ح ىدم وندم ظ دح ظملمدم امل دهللية        ،ااقوضي بهللفع  و امللدم 

 (.5")احضم الاقوبتم

 .نظو  بوانص ااقحتنيم ا ت ق اإلل   لملم ونفإن أقح ااهللاي أن  حميم  ملىح خمّل

الوادم القضدو    ااهللي  ااملىح ااذي انهلله بملض ااوهلل اكنم ال يءي اإلنءوق املل نءىم ال أ و

 ،اليددتمك   دد  ااقضددو  أ ددح  ح ددوا فلددم      ،ه إىل أن يو ددحتددأخريدينددم إال مبشددقة الضددلق ف  

 .ال نهللالا إالم

أن ال يكددون  ،القدهلل حددهللد  مددع ااءقددم اإل ددس ي ضددوبذ اإلاىددو  ااددذي يوجددب اإلنظددو  

 .(4)املمهللي   وهلل زائهلل ا  حوجتم او مللة يءي بهللينم نقهللا أال النو

الإْن َكدون    الجل  اقوهلل ار از( 3)ااهللي  ااملىح ال حي س ونم جيب  أخريه إىل أن يو ح

 .  ُذاْل ُاْىح اٍل َفن ظ ح اٌل إىل   ْلى ح اٍل

                                                                 
 .2  /3، حتءة احملتوج 416/ 4اا ين (   )
 .543، ااقوانل ااءق لة 512/ قهلل وت اام هللات اا(   )
 .أخحجم أبو داالد الحىنم اب  حجح(  5)
 .34/ااهلليون ااتملثحال (  4)
 .328/ أحكود ااقحتن (  3)
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 (. )فس حيل احضم الال اقوبتم الال  سز تم أال  حوا تم حتل يو ح

الااقضدو   تملدذ     ،الون احل س إ و يكون إلث دوت اىدح م أال اقضدو  ديندم الاىدح م ثوبتدة      

 .فس فوئهللال يف احل س

و  حوادددم بقدددهلل   دددو يشددد ح أ دددحه  خت ددد ملدددحف اىدددح م  ددد  يىدددح م فل ددد س ال  الإ دددو إذا مل

اليكشف ا  حوام، ف  ىم يف هذه احلوادة ادلس حد س اقوبدة الإمندو حد س احتلدوطي، الإذا        

 (. )اظ ح حوام حك  ااقوضي مبوج م اىحا أال يىح

ي  أاظددد  أن اادددهللَّ ااملددد  :الادددي ار بددد  ا دددهلل اادددححل  اادددهللهملوي  محدددم ار   يقدددوهلل اإل دددود

بدهلل  ندم امل وجدة فملدذاك أكدهلل ار  ملدوىل يف ااكتوبدة        ااملو ست  نوقشة الأكثحهدو جدهللال، الال  

إثد  كتمدون ااشد ودال الأالجدب بواكءويدة ااقلدود       البدل   ،الاال تش ود، ال حع اادحه  الااكءوادة  

 .الهو    ااملقود ااضحال ية ،بواكتوبة الااش ودال

يىددملءون يف ااثمددو   ددنة ال ددنتل الااددثس     د   ددوهلل ار  ددملل ار امللددم ال ددمل  الهدد     القددهلل 

ذاددك ارت ءددع : أقددوهلل" فمللىددملف يف كلددل  ململددود الالزن  ململددود إىل أجددل  ململددود   دد  أ ددملف" :فقددوهلل

 .اانوقشة بقهلل  اإل كون، القو وا املل و اوال وف اايت ي ل ب و ااشي      ري  ضللق

 ،و ال فملددذاك جددوزت اانىددلئةربع  دد  أالهلل او ددح، الفلددم  ملنددل اإلاددال دد ين ااقددحى املددل ااتدد

 .ض فملذاك ا رتط فلمهو بواق ين ااحه  املل اال تلثوق الالححد ااءضل، ال  

ون الذادك وندم كد    :أقدوهلل  ،أميو  جل أفملس فأد ك  جل  وام بمللنم ف دو أحدق بدم   : القهلل ال د

  بوام المل يحى يف بلملم خبحالجم    يهلله إال بواثم  فكدون  يف او ل  وام     ري  زامحة ث

ئمدو بمللندم فدإذا    اا لع إمنو هو بشحط إيءو  ااثم ، فملمو مل يند كدون ادم نقضدم  دوداد اا لدع قو     

 .فوت اا لع مل ميك  أن يحد اا لع فلوري دينم كىوئح ااهلليون

ود ااقلو ة فمللدنءس      حه أن ينجلم ار    كحا ي) :القوهلل اان   ملل ار امللم ال مل 

هذا نهللا إىل ااىموحة اايت هي    أ دوهلل  دو ينءدع يف ااملدود     : أقوهلل( ضع انمأال ي ،ا   ملىح

 .الااملوش القهلل ذكحنوه

 (احضم الاقوبتم ااواجهلل حيّل اّي: )هلل  ملل ار امللم ال مل القو

 .هو أن ي مل  يف ااقوهلل الحي س الجيرب املل اا لع إن مل يك  ام  وهلل  ريه: أقوهلل

ااوددملا جددوئز بددل ااىددململ إال  ددمل و حددحد حددسال أال أحددل  " :القددوهلل  ددملل ار امللددم ال ددمل 

فمندم الضدع جدز   د       "ا دو حدل حح ححا و، الااىملمون املل  حالط   إال  حطو حدحد حدسال أال أ  

 (.5)ااهللي  كقوة اب  أبي حهلل د الهذا احلهللية أحهلل او وهلل يف بوا ااملو ست

                                                                 
 .5/33  ل ااىسد (   )
 .54 /4ااءحالق املقحايف (   )
 .ط ملم هنهللية 4  / حجة ار اا وا ة (  5)
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الااقوددة  ملحالفددة أن كملددب بدد   واددك  ضددي ار انددم  قوضددوه دينددو اددم امللددم يف ااىددجهلل     

: ضدع اندم نودف اادهللي ، قدوهلل     : فو  ءملت أ وا  مو فقوهلل اان   دملل ار امللدم ال دمل  اكملدب    

 (. )قهلل فململت

و ي د    : الهدي قدوهلل ار ادز الجدل    ، تية نزات يف ااقحتن ااكحي  هي تيدة ااهللايندة    إن أطوهلل

 ٌبو  ددَك ْ ُكن ْلددب  ْبُتددْكل ْاال  ُهْوُ ُتوْكل َفددمًّدى دد ُّ ٍلإىل أج دد ٍ ْيهلل ب دد ْ ُتْناي هلل ا   ددوا إذ دددددُنت     ْيذ و اا دد  ددأيُّ

 (.  ) هلِلهلْلمل وْاب 

و  ددأثري املددل  وددري تءوددلل ون ااددهلليون هلدداقددهلل ذكددح ااقددحتن ااكددحي  ب ددذا اإليضددوح الاا 

املدد سد إن تثددو  ااددهلليون ااىددمل لة ال  قتوددح املددل اجلونددب االقتوددودي   حلددة ااشددملوا الاو دد  ، 

 .ىل اجلوانب ااىلو لة الاالجتموالة الكوفة  ظوهح احللوالفقذ بل  تملهللاه إ

زن، الاحُلدد  ِّبددك  دد  اهَلدد  وذإنددي أُادد اامّل دد َّ :ر امللددم ال ددمل  ااددهللاو  القددهلل املدد  ااددن   ددملل ا 

 (.5)جوهللااحِّ ة   مَلي  الَ ااهللَّ ِعمَلل، الض ْخ  الااُ ْ ل، الاجُلْىز الااَكْجالاامل 

بل ضملع ااهللي  ال مل ة ااحجوهلل، القدهلل  دهللد  دملل ار امللدم ال دمل  يف      الاضا الهنوك  حابذ 

 (.4)ااقتل يف   لل ار يكءح كل  ي  إال ااهللي  :أ ح ااهللي  فقوهلل

 .ني أاوذ بك    ااأث  الاا حداامّل   إ :الكون يىتمللذ بور قوئس

 (.3)  فكذا، الالاهلل فوخملفحهلّل ،إن ااحجل إذا  حد :الكون يقوهلل

الكون ال يىدتجلب  دملل ار امللدم ال دمل  املودسال املدل جندوزال  جدل  دهللي   دو مل يكءدل            

 .(6)أحهلل اودا  انم

كلة  دد  ااملقددود اا وحددة  ددحاو   ااهللاينددة  ددوا  كونددت اا ددحاى اإلنتوجلددة أال اال ددت س   

 .ع حية املل أدا  ااهللي  الاالاتزاد بواوفو و الااش

كمددو حيددة املددل  وثلددق ااددهللي  بواكتوبددة الاإل دد ود، الإن ااكءواددة الاحلوااددة الكددذاك      

 .ااحه     ااضمونوت ااقوية اايت دهلل املل و ااشو ع الالضع هلو ضوابذ البل هلو ااقوااهلل

ندوس إىل  ددنوئع  الانقىددود اا ،النظدحا إىل أن الاقددع احللدوال اإلنىددونلة ال  ملدو  دد  اادهللاينوت    

 ،الاحتلددوج بملضدد   إىل بملددض، الاوجددود ااءددوا ق يف اامللشددة  ،الأامددوهلل ال  دد  خمتملءددة ،الحددحف

 و ودحف " اا دو  ل "قدهلل الضدع ار  د  ونم     ،الالجود او نلو  الااءقحا  فمن   دائ  ال ن    و د

 . ىتقس     وو ف اازكوال

                                                                 
 .432 الاه اا خو ي بحق  (   )
  8 : حالاا ق(   )
 .33 /2  لا اا خو ي (  5)
 . 31 /5  لا  ىمل  (  4)
 .3/536  لا اا خو ي، ااىن  ااكربى امل ل قي (  3)
 .23    لا اا خو ي احلهللية  ق  (  6)
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 دد  ال يءددي الإن  مل ددة ااشددا يف بملددض اانددوس كونددت  تحملددب فددحى بملددض ااملقوبددوت املددل  

ل فءددتا ااشددو ع بددوا حدد س اامددوطملل الااتشدد ري      ن أال ميوطددهلل، الال يقددود بىددهللاد ااددهلليو  بواوادد

 .بإفسس    يملجز ا  أدا  ااهلليون الااتملزيح أحلونو، الفحى اا حا ة ااوالة يف بملض احلوالت

ااضد وط املل دو، الإن   امو  دة  مة املل ااهللالهلل ااءقدريال أكدرب أداال   ال وزاات ااهلليون اارتاك

ندهلل ادو   اىدلححال اال دتملمو  ااربيحدوني املدل اهل     اهلنهلل ااشحقلة هي ااديت   دهللت ااححيدق    حكة 

اددهلليون اارتاكمددة هددي اادديت  دد ملت  ددقوط ا سفددة ااملثمونلددة يف    يزيددهلل ادد   وئددة اددود، الأن ا 

 (. )كمو  ظ ح    ااوثوئق  حكلو

 :والفقه اإلسالمي يف القانون املدنيواإلفالس اإلعسار 

 :مون اإلاىو  إىل نوالفلقى جوهلل ااقونون  أ و

 .اهللد كءوية أ واهلل ااهللي  املوفو  بهلليونم احلواة الاانجملة: إاىو  فململي الهو

 (. )اهللد كءوية أ واهلل ااهللي  بهلليونم ااىت قة اودا : الإاىو  قونوني الهو

 (.5)ة زائهللال املل  وامهو    امللم ديون حوّا: فواءملس ،أ و ااءحق بل ااءملس الااملىح

و يددة احلهلليثددة  ملتددرب ااتددوجح  ءملىددو  تددل  وقددف ادد  ااوفددو  بددهللي  امللددم يف    الااقددوانل ااتج

االملود احملهللد فدس اات دو  اكدون ااتدوجح اادهللي   ملىدحا بواءملدل حدوهلل كدون ديوندم أكثدح  د              

أد ال، كأن يكون اهلليم  وجودات  زيهلل املل ديونم الاكد  ال  تدوفح اهلليدم ااىدلواة      ا م وجود

 .(4) ثس

اإلاىدو  الاإلفدسس ون ااملىدح  د  يتملىدح امللدم قضدو  ديندم          مل يءحق بملدض ااءق دو  بدل   

 (3)الااءملس    أفملس    قضو  دينم ف مو  ت هللان ون  ملنوهمو يحجع إىل  ي  الاحهلل

فدواءملس اندهلله   د  كدون ميملدك      اك  مج دو  ااءق دو  يءحقدون بلن مدو يف اال دحسح،      

ضدددس اددد  حوجتدددم  دددوهلل ادددم فو الااملىدددح  ددد  الال يكءدددي اىدددهللاد كوفدددة ديوندددم   ماكنددد دددوال 

 .ونو ينالهلل حوهلل ااءملس إىل اإلاىو الاك  أحلااضحال ية، 

إذا  حف  وام يف  هللاد دينم الهلذا يتجوز بملض ااءق و  فلحملق اء  ااءملس املدل ااملىدح   

 :اإلفسس يحملق املل  ملنلل :يقوهلل اب    هلل

 .أن يىت حق ااهللي   وهلل ااهللي  فس يكون يف  وام الفو  بهلليونم: أحهللهمو

 (.6)ن ال يكون ام  وهلل  ململود أ سأ: الااثوني

                                                                 
 .55/ ذكحات ااىملحون ا هلل احلملهلل (   )
اإل س ي الااقونون ااقو ن ،  قو وت اإلفسس يف ااءقم 5   / ااو لذ يف  حح ااقونون ااهللني اجلهلليهلل املىن و ي (   )

/  . 
 .2  /5 ، ااشحح ااك ري الب  قهللا ة 165 /5حو لة ااهلل وقي (  5)
 .8 /،  قو وت اإلفسس 4   / ااو لذ (  4)
 .44 / ااىلل اجلحا  املشوكوني (  3)
 .33 / بهللاية اجملت هلل (  6)
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بوددءة اإلفددسس فل جددح امللددم المينددع  دد        هالااتءملددلس هددو اانددهللا  املددل ااءملددس ال شدد ري     

 .ااتوحف

حتددل ااوالددة أ ددو اإلاىددو  فددس حيددوهلل دالن االكتىددوا فددس مينددع ااملىددح  دد  ااتوددحفوت    

 .حيول  و يىهللد بم دينم

 وزيمل ددو املددل اا ح ددو  ال جددوع     وددءلة  وجودا ددم ال يددت  ىددم   ددوع أ وااددم ال  لااددذي يددت   ءمل 

 .اإلنىون يف ال  وام

أ و ااملىح فس ميملك  و ي وع، الأن داوى إث وت اإلاىو   كون بحملب اادهللي   وا دو، أ دو    

 .( )داوى ااتءمللس فس  كون إال بحملب اا ح و  انهلل مجوهري ااململمو  خسفو املشوفمللة

ااديت مل حيدل  وادهلل  دهللادهو      ملدة اانجإن إث وت إاىدو  اادهللي  ال أثدح ادم يف حملدوهلل اادهلليون       

 (. )بو ءوق ااءق و 

أ و يف ااقونون اادهللني فقدهلل ااتدرب اإلاىدو  فلدم أيضدو ال دلملة إلج دو  اادهللي  املدل ااىدهللاد            

 :اك  خيتملف او ح فلمو يملي أ واهلل ااهللي  اتوزيمل و املل ااهللائنلالي هللف إىل  وءلة 

ااهللني، أ و اإلفسس فلخدتص  ااقونون  مالحممل ،نظود اإلاىو  خو  بواهللينل  ري ااتجو 

 .حمملم ااقونون ااتجو يالبواتجو  

وجح يف إن بملدض اادد سد ال  ءددحق يف قوانلن ددو بدل ااتددوجح ال ددري ااتدد  : القدهلل جددو  يف ااو ددلذ 

 .لنيااهلل

 وجحا كون أال  ري  وجح، أ دو   ،قونون الاحهلل املمهللي  ااملىح فءي أاونلو الاجنملرتا الااىويهلل

و ي ال حكدت اإلاىدو  اادهللني بلنمدو  وجدهلل قدوانل خو دة         ويىحا فقهلل نظمت اإلفدسس ااتجد  

الامللدم ااملمدل يف ااقدونون ااملحاقدي الااىدو ي       ،الاإلاىدو  اادهللني   ،اكل    اإلفدسس ااتجدو ي  

 (.5)الااوحي اجلهلليهلل

كمدو يكدون يف    ءلة مجوالدة يقدود ب دو نثدل اادهللائنل     اليف اإلاىو  اادهللني ال  وجدهلل  ود   

إىل إجدحا ات فحديدة يقدود     ذ املدل أ دواهلل اادهللي   دوكس    اإلفسس ااتجو ي بل ي قل أ دح ااتنءلد  

 .ب و كل دائ  بومسم ا و 

 د و  اإلفدسس املمدهللي    مدو بملدا  د  االىدو  إذا  وقدف         ل ااءحالق أيضو أنم جيوز إال   ب

 .ا  دفع دي   ىت ق اودا ، أ و اإلاىو  فس يش ح إال إذا مل  ف أ واهلل ااهللي  بىهللاد ديونم

احزاق ااىدن و ي بملدهلل نقدل أحكدود ااتءملدلس الفدحى احلجدح املدل         اليقوهلل ااهللكتو  ا هلل ا

 :ع أ وااددم النتملكو ددم يف ضددو  ااددذاهب ااءق لددةلددمجي حددي ااتوددحفوت املمددهلليون ااددذي دينددم 

                                                                 
 .86 / حو لة احململي املل اان وج (   )
 .42 / ،   ين احملتوج 63 /5ااشحح ااك ري املهلل ديح (   )
 .16   - 1  / ااو لذ (  5)
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والدو حيمدي بدم حقدوق     خملص نو قهلل نوه أن ااءقدم اإل دس ي يدنظ  إاىدو  اادهللي   نظلمدو مج      

 ،تجلب فلددم اددهللالااي ااشددءقة بواددهللي   بلددن  ، اليىدد  ق ااىددوالاال ااءململلددة فلمددو  الحيقدد ،ااددهللانلل

 .م   يملوافلكءل ام نءقتم هو ال

 (.بل هو ااحائهلل يف هذا اجملوهلل) س ي يف ذاك أحهلل  اانظ  اا حبلة القهلل جو ي ااءقم اإل

هلدددذه اادددنظ  اوخدددريال يف نظدددود اإلاىدددو  يف ااتقندددلل اادددهللني ااودددحي    ثدددوال القدددهلل  أيندددو 

 (. )اجلهلليهلل

 : ااتقنل ااوحي املل او س اتآ لةاليقود نظود اإلاىو  يف :اليقوهلل

ة املددل  واددم جددوز اهللائنددم أن يحمل ددوا  دد  احملكمددة  دد ح        إذا زاد ديددون ااددهللي  احلوّادد   -

ال ىددجل  دد لءة    ،الاملم كمددة أن  قضددل بشدد ح إاىددو  ااددهللي   كدد       ،إاىددو ه

الين ددح بددوحلك  املددل هددو ت هددذا ااتىددجلل،     ،داددوى اإلاىددو  يف قملدد  احملكمددة  

و ه فتجل دم احملكمدة   قدهللد إىل احملكمدة طوا دو  د ح إاىد     الجيوز املمهللي  نءىدم أن يت 

إىل طمل م، الهذا هو ال  و  أينوه يف ااءقم اإل س ي أن اادهللي  حيجدح امللدم  كد      

 .احلوك 

وهلل، الكدل  ودحف   ااد ت يهلل ااهللي  اد  ااتودحف يف   إذا   ح إاىو  ااهللي   ك   مّل -

ل اخل، كمدو  اادهللانل يوهلل   نم بملهلل  ىجلل   لءة داوى يكدون  دري  دو  يف حدق     

هددو يف ااءقددم اإل ددس ي إذا حجددح املددل ااددهللي   كدد  احلددوك  مل  ىددح  وددحفو م      

 .ااقوالة الإقحا ا م يف ااوهلل احملجو  امللم يف حق  ح وئم

ون  و د فلت لئنحيقق نظود اإلاىو  يف ااتقنل ااهللني ااودحي ااىدوالاال  دو بدل اادهللا      -

 (. )يف أ واهلل ااهللي  اخل

 ددي ااتددوبع احابحددة ااملددومل اإل ددس ي يف دال  ددم احلوديددة اشددحال  القددهلل  ددهلل  يف اجملمددع ااءق

 .د282 /6/4 هد ااوافق 412 / /5اانملقهللال مبكة ااكح ة يف  جب 

 :القرار التالي

أال فحى امللم أن يهللفع ام   مل دو  د  اادوهلل،  حا دة  والدة      ،إن ااهللائ  إذا  حط املل ااهللي 

يف ااوادهلل احملدهللد بلن مدو، ف دو  دحط أال       جزائلة حمهللدال أال نى ة  مللنة، إذا  أخح ا  ااىهللاد

فحى بوطل، الال جيب ااوفو  بم، بل الال حيل،  وا  كون ااشو ط هو ااودحف أال  دريه؛ ون   

 .هذا هو بمللنم  بو اجلوهمللة ااذي نزهلل ااقحتن ااكحي  بت حميم

 د   مدع ااءقدم اادهللالاي بدهللال ال  دنسحه ااىدودس  دهللال يف         ( 6/ )35ث   هلل  قدحا   قد    

 :جو  فلم(221  و س  1  – 4 هد ااوافق 1 4  مل ون  5  – 2 ااءرتال 

                                                                 
 .41 /  وود  احلق (   )
 . 4 /  وود  احلق بوختوو  (   )



 9 

إذا  أخح ااشرتي ااهللي  يف دفع اوقىوط ا  ااواهلل احملدهللد فدس جيدوز إازا دم أي زيدودال      "

 "املل ااهللي  بشحط  وبق أال بهللالن  حط، ون ذاك  بو حمحد

ح لدق  ال جيوز   : نص بأنم(   /6)كذاك  هلل ت فتوى    نهللالال ااربكة ااىود ة  ق  

 . حا ة ااتأخري املل ااقحى احلى 

 :أحكام االستدانة

ال  نو   ن و يف  ملو ل اانوس فقدهلل جدحت ااملدودال بأخدذ اادهللي ، الأقدح ااشدحع        " اال تهللانة"

جواز ااهللايندة الحدهللدهو بضدوابذ الأ  دهلل إىل ااكتوبدة الاإل د ود الأخدذ اادحه  حلمويدة اادهلليون           

يو أي و ااذي  ت نوا إذا  دهللاينت    : وام  ملوىل   ااضلوع، يحمئ  ب و ااهللائ  الااهللي  الذاك يف ق

 (.  )  بهللي  إىل أجل  ىمل فوكت وه

الكددون ااددن   ددملل ار امللددم ال ددمل  يىددتهللي   دد  أجددل قضددو  حوائجددم او ددمللة الخيتملددف  

 .احلك  ااتكمللءي بوختسف حواة ااهللي 

م أكدل  فإذا كون اإلنىون يف حواة االضححا  فوال دتهللانة الاج دة امللدم، الإذا كوندت نلتد     

أ دددواهلل ااندددوس بوا وطدددل، الأخدددذ اادددهللي  ثددد  اجل دددود، أال ااموطملدددة يف أدائدددم فل دددحد امللدددم أن    

يىددتهللي ، الإذا كددون  ددري قددود  املددل اودا ، ال ددري  ضددحح إىل اال ددتهللانة، الالىددت يف نلتددم       

ااموطملددة فلكددحه اددم أن يىددتهللي ، أ ددو إذا كددون يف حواددة ااملىددح الاالحتلددوج فلىددت ب اددم أن      

 (. )يىتهللي 

ااهللاي     اممللة اال تهللانة إذا كون ذاك بشدحط يف ااملقدهلل ف دو حدحاد بدس خدسف        انتءوع

كدل  " :بل ااءق و ، أ و إذا ا رتط ااهللائ  اازيودال ف و  بو، القهلل  الي ا  املي  ضي ار اندم 

، الهذا اوثح إن كون ضمللف ااىنهلل اكندم  د لا  ملندل، القدهلل  الي     "قحى جح نءملو ف و  بو

ار ب  ا وس، الأبي ب  كملب،  ضي ار ان   أن   كونوا  ا  ا هلل ار ب   ىملود، الا هلل

 .ين ون ا  كل قحى جح  نءملة املمقحى

إن اقددهلل اال ددتهللانة اقددهلل قحبددة ال ددربع، اليف ا ددرتاط اانءملددة فلددم املددهللائ  خيددحج ااملقددهلل  دد    

 . وضوام، كمو أنم  حط ال يقتضلم ااملقهلل الال يسئمة

 :جيح نءملو املهللائ  ال ن و القهلل ذكح ااءق و   و ا اهلليهللال  ح لقلة املقحى ااذي

أن يحملب ااهللائ  أن يحد ام ااهللي  أكثح نو أخذ، أال أجود ندو أخدذ الهدذا هدو ااحبدو       -

 .احملحد

أ و طملب ااهللائ  أن يملحلم  هنو بواهللي ، أال كءدلس ضدمونو اهلليندم ف دو جدوئز ون هدذا        -

 .أ ح  حملوا ال ينويف  قتضل ااملقهلل

                                                                 
 .  8 : اا قحال(   )
 .5  /5، حو لة ااهلل وقي 3/52حو لة ااشحالاني املل اات ءة (   )
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 :ا دهلل ار  ضدي ار اندم جدو  فلدم      القهلل  الى اإل دود  ىدمل  يف  د ل م حدهللية جدوبح بد       

أق ملنو     كة إىل ااهللينة  ع   وهلل ار  ملل ار امللم ال مل  فواتل مجملدي اليقدوهلل بملدهلل بلدون     

 :ااقوة

ال بددل هدو اددك يددو  : فقملدت : مجملددك هدذا، قددوهلل  بملددين: قدوهلل   ددوهلل ار  دملل ار امللددم ال دمل    

قدهلل  : ة ذهدب ف دو ادك ب دو، قدوهلل     فإن احجل املّل أالقلد : قملت: قوهلل. ال، بل بمللنم:   وهلل ار، قوهلل

فأاحدوني  : أاحلم أالقلة    ذهب الزيدودال، قدوهلل  : أخذ م، فت ملا امللم إىل ااهللينة، ث  قوهلل ا سهلل

 .الهذه زيودال يف ااقهلل (  )أالقلة    ذهب الزادني قرياطو

أن   دوهلل ار  : أ و اازيودال يف ااوءة فمل  أبي  افع  وىل   وهلل ار  ملل ار امللم ال مل 

م ال مل  ا تىملف     جل بكحا، فقهلل ت امللدم إبدل  د  إبدل ااودهللقة فدأ ح أبدو         ملل ار املل

مل أجدهلل  : فحجع أبدو  افدع فقدوهلل   ( هو    اإلبل  و بملا   ع  نل) افع أن يقضي ااحجل بكحه 

الوندم مل  (  )أاحلدم إيدوه، إن خدري ااندوس أحىدن   قضدو       : فل و إال خلدو ا بملدريا  بوالدو، فقدوهلل    

 .اقحى، الال ال لملة إالم، الال إىل ا تلءو  دينم فس  ونع  ن وجيملل  ملك اازيودال اوضو ا  ا

فريى مج و  ااءق و     احلنءلدة، الااشدوفمللة، الااواكلدة، الاحلنوبملدة، الهدو  نقدوهلل اد         

 (.5)ااملهلليهلل    ااو وبة الااتوبملل، أنم ال ححج يف ذاك الهو جوئز  حاو

حالي اد  بملدض ااود وبة    بلنمو يحى بملض ااواكلة الهي  الاية انهلل احلنوبملة كمدو هدو ااد   

الااتوبملل أنم ال جيدوز املمقدحى ق دوهلل اهلهلليدة  د  ااقدرتى، الال احلودوهلل املدل  دو بدم االنتءدوع            

كحكوا دابتم، أال  حا  ي     بلتم إن مل يك  ذادك  ملحالفدو ق دل ااقدحى أال مل  كد       

 (.4)هنوك  نو  ة  ثل اازالاج أال ااوالدال أال  و  وبم ذاك

جواز ااشحا الااتظملل، الكدذاك اوكدل إن   ( ذهب  واك    )ااملتمهلل : اليقوهلل ااهلل وقي

 .كون وجل اإلكحاد ال وجل ااهللي 

القهلل  الي اوثحد أن  جس كون ام املل مّسوك اشحالن د همو، فجملل ي هللي إالدم ااىدمك   

أاحددم : اليقو دم، حتدل بملددا ثسثدة اشدح د همددو، فىدأهلل ابد  ا ددوس  ضدي ار ان مدو فقددوهلل ادم         

 .  ملة د اه 

امح أ ملف أبي ب  كملب اشحال د اه ، فأههللى إالم أبدي بد  كملدب    الا  اب   ريي  إن 

اقدهلل املد  أهدل ااهلليندة أندي  د  أطلد           : مثحال أ ضم، فحدهو امللم المل يق مل و، فأ وه أبّي فقدوهلل 

 .مثحال، الأنم ال حوجة انو، ف    نملت ههلليتنو؟ ث  أههللى إالم بملهلل ذاك فق ل

 .الهذا يهللهلل املل  دهو انهلل ااش  ة الق وهلو انهلل االنتءو 

                                                                 
 .    /5  لا اإل ود  ىمل  (   )
 .4   /5  لا  ىمل  (   )
 .8  /  ، أ  ل ااهللا ك 42 /3، حتءة احملتوج 23 /4احملتو  ،  د   4/5اا ين (  5)
 .4  /5، حو لة ااهلل وقي   4/5، اا ين  5 /، كتوا اتآثو  حممهلل ب  احلى  8/86احململي (  4)
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قملت وبدّي بد  كملدب إندي أ يدهلل أن أ دري إىل أ ى       : الا  ز  ب  ح لت  ضي ار انم قوهلل

إنك  أ ي أ ضو، فوش فلم ااحبو، فدإن أقحضدت  جدس قحضدو فأ دوك      : اجل ود إىل ااملحاق فقوهلل

 (. )بقحضم ال ملم ههللية، فوق ض قحضك، أال ا دد امللم ههلليتم

ا  كدون بوال درتاط يف ااملقدهلل أال    اليشرتط او ة اال تهللانة أال ينض  إال و اقدهلل تخدح  دو   

ااتوافدددق خدددو ج ااملقدددهلل، كدددأن يدددنجح ااىدددتقحى دا ه املمقدددحى أال يىدددتأجح ااىدددتقحى دا   

 (. )ااقحى ون   وهلل ار  ملل ار امللم ال مل  ن ل ا  بلع ال ملف

 :أقسام الدين

 .ااهللَّي  انهلل مجوهري ااءق و   و ث ت يف ااذ ة     وهلل بى ب يقتضي ث و م

 :ت ااهللي  كثريال  ن والإن أ  وا ث و

 .االاتزاد بواوهلل بإ ادال  نءحدال -

 .هسك ااوهلل يف يهلل احلوئز إذا كون يهلل ضمون -

حتقددق  ددو جململددم ااشددو ع  نوطددو اث ددوت حددق  ددواي ك ددوالن احلددوهلل املددل اانوددوا يف     -

 .اازكوال ال ريهو

 :الااهللي  ينقى  بوات و  القت أدائم إىل

أدائددم املددل ااءددو ، إذا أ اد ااددهللائ  ااددهللي  احلددوهلّل الهددو ااددهللي  ااملجددل، جتددوز ااحوا ددة ب -

 .ذاك

ااددهللي  اانجددل الهددو  ددو ال جيددب أدا ه يف ااءددو ، أال ق ددل حملددوهلل اوجددل الاكدد  إذا أدى     -

 .ااهللي  فلوا أدا ه، ال ربأ ذ تم

 :أ و بوات و  إ كون حتولملم فلنقى  إىل ثسثة أقىود

 .ااهللي  ااضمون، أال ااهللي  ااقوي الهو دي   حجو اودا  -

 .الهو ااهللي  ااذي ال أ ل يف حتولملم الهو   م  ءقود ااهللي  ااملهللالد -

 .ااهللي  ااشكوك يف حتولملم الهو ااهللي  ااضمللف -

، الاا وذهلل ام  دوا  كدون نقدهللا أال اوضدو ثوبتدو       ااقحبة ي فواهللي  إذا كون املل ااهللي  اامل

 .يف ااذ ة، ف و ااهللي  ااضمون ااحجو اودا 

هللي ، أال املدل نوطدل بدوودا  ف دو اادهللي       أ و إذا كون ااهللي  املل  ملىح أال املل جوحهلل امل

 .ااضمللف ااشكوك يف أدائم

                                                                 
 .1 4/5اا ين (   )
 .3/53، حو لة اب  اوبهللي  1 4/5اا ين (   )



 

 

 

02 

أ و إذا  ملذ  حتولل ااهللي  يف ااىتق ل اكون ااهللي   ءملىو أال هو بو خمتءلو ف و اادهللي   

 (. )ااملهللالد

ثدد  إن ذ ددة ااددهللي  ال  ددربأ إال بددوودا  أال اإلبددحا   دد   ددوحب احلددق الجيددب املددل ااددهللي     -

 .وت  ع اإلاىو أدا ه الال يىقذ ااهللي  بوا

الإْن   : الإذا كددون ااددهللي   ملىددحا جيددب إنظددو ه إىل  لىددحال كمددو قددوهلل ار اددز الجددل   -

الال حيد س اادهللي  ااملىدح، الال يحدحأ امللدم      ، (  ) َكون  ُذاْل ُاْىح اٍل َفن ظ دح اٌل إىل   ْلى دح الٍ  

 .حك  ااحق كمو كون يف بملض اجملتمملوت  اا حبلة قهللميو

وكو يف أدائم، اكنم بوق يف ااذ ة فس  دونع  د    الإذا كون ااهللي  ضمللءو، أال  شك -

أن يتددربع بأدائدددم طددحف ثوادددة  قحبددو إىل ار  ددد  ونم الااتوددهللق امللدددم بوات ددو ه  ددد       

 .اا و  ل

كددذاك اإلبددحا   دد  ااددهللائ  الإ ددقوط حقددم ادد  كوهددل ااددهللي  ااملىددح  دد  بددوا ااددرب      -

 .الااوملة الأ ح  ح وا فلم ال نهللالا إالم    ق ل ااشو ع

 (.5)اإلبحا   حملوا فو ع فلم خبسف ااضمون: اشحبلينيقوهلل ا حلب ا

اليف ذاك حهللية جوبح  ضي ار انم حل قود بأدا  دي  أبلم الكذاك خرب  ملوذ ب  ج دل  

الكملب ب   واك  ضي ار ان مو حل أاىحا ف ة اان   ملل ار امللم ال مل  ااهللائل املدل  

مللدم ال دمل  قدهلل حجدح املدل  دوهلل       الكون اادن   دملل ار ا  (.4)إ قوط كل ااهللي  أال بملضم ان  

 (.3) ملوذ ب  ج ل  ضي ار انم، البوام يف دي  كون امللم

القهلل  حح بملض ااشوفمللة بأن اإلبحا  ا  ااملىح أفضل    ااقدحى، الإن اإلبدحا  يىدقذ    

 .ااهللي     ااذ ة، الااىوقذ ال يملود كمو  قوهلل ااقواهللال ااءق لة ااملحالفة

إذا  ددهللاينت  بددهللي  إىل أجددل   }: اددم  ملددوىل القو :يقددوهلل اإل ددود أبددو بكددح اجلوددو  ااددحازي   

ينددتظ   ددوئح اقددود ااددهللاينوت اادديت  وددا فل ددو اتآجددوهلل، الال دالاددة فلددم املددل جددواز          { ىددمل

ااتأجلل يف  وئح ااهلليون، ون اتآية الس فل و بلون جواز ااتأجلل يف  وئح ااهلليون، الإمنو فل دو  

 .او ح بوإل  ود إذا كون دينو  نجس

 .املل ااهللي  بواهللي  حتل يكون مجلملو  نجملل اوجلض جواز دخوهلل أال  حى أن و مل  قت

                                                                 
 .48 / اجع ااوحمل وت ااءق لة (   )
 . 81 : اا قحال(   )
 .15 /   ين احملتوج (  5)
 .61 /5  اجع   لا اا خو ي  ع  حح اامللين (  4)
 . 3  -46 /4،  د احملتو  42 / ، ااو واة ااءق لة 44 /3 اجع نلل اوالطو  (  3)
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 د  أ دمل  يف كلدل  ململدود الالزن  ململدود إىل أجدل  ململدود، الال دالادة فلدم          : الهو مبنزادة قوادم  

ىددتهللهلل بددم املددل جددواز  ااملددل جددواز ااىددمل  يف  ددوئح ااكددلست الااوزالنددوت بوتآجددوهلل ااململو ددة فو  

 .ااقحى   ءل يف ا تهللال ام أجلل 

قددهلل اقتضددل اقددهلل ااهللاينددة الاددلس ااقددحى بملقددهلل   {إذا  ددهللاينت  بددهللي }: اددم  ملددوىلالأيضددو قو

 (. )ااهللاينة، إذ ال يوري دينو بواملقهلل دالن ااق ض فوجب أن يكون ااقحى خو جو  نم

خيتملف احلك  ااشحاي يف ااتملو ل  ع ااهللينل الذاك حىب ظحالف   ااوالة ال ع  حااوال 

 :ل ااوفو  بواتزا و   ، فواهللينون أنواع  ن  د جوت االضححاا يف أالضوا   القهلل     امل

هو ااذي انهلله  وهلل زائدهلل اد  اادهلليون، ف دذا جيدب امللدم ااوفدو  مبدو امللدم           :ااهللي  ااملئ -

 حدل  : "   ااهلليون انهلل حملدوهلل أجملد و بحملدب اادهللائ  اقدوهلل اادن   دملل ار امللدم ال دمل          

  إذا ا دتمحت  الحيدق املدهللائ   حوا تدم ال سز تدم ال فدع أ دحه إىل ااقضدو       (  ")اا نل ظملد  

الإذا مل ينءذ أ ح احلوك  جوز ح ىم ال ملزيحه اقدوهلل اادن   دملل ار امللدم     . نو طملتم

 (.5")اي ااواجهلل ظمل  حيل احضم الاقوبتم"ال مل  

 (.4)اليف حواة إ حا ه املل اهللد ااقضو  بوع احلوك   وام القضل  و امللم    ااهلليون

اادديت امللددم فددإذا ث ددت   الهددو  دد  اددلس اددم  ددوهلل يءددي بشددي   دد  ااددهلليون   : ااددهللي  ااملىددح -

 .(3 ) الإْن َكون  ُذاْل ُاْىح اٍل َفن ظ ح اٌل إىل   ْلى ح اٍل إاىو ه جيب إنظو ه اقوام  ملوىل 

الال جيددوز ح ىددم الال احلجددح امللددم، الهددذا ال يتوددو  يف اان ىددوت الااشددحكوت ون ددو    

 .نود ا  و  كون خوالة    أ وهلل أال  وجودات النلة

 .ذي أحوط ااهللي  مبوام فوختملف ااءق و  يف حكممالهو ااهللي  اا: ااهللي  ااءملس -

فددريى ااواكلددة الااشددوفمللة الاحلنوبملددة الأبددو يو ددف الحممددهلل  دد  أ دد وا أبددي حنلءددة أن      

اا ح ددو  إذا طددوا وا بددوحلجح امللددم فلجددب املددل احلددوك  إاددسن  ءمللىددم الإقو ددة احلجددح املددل    

 . وحفو م، الهذا ااقوهلل هو ااءتل بم انهلل احلنءلة

ن ال يكون أ ود اا ح و  طحيق تخح املو وهلل إىل حقوق   إال بم، أ دو  اليشرتط ااواكلة أ

 .إذا كون نكنو أن ي وع بملض  و ميملكم ودا  ديونم فس حيجح امللم

الذهددب اإل ددود أبددو حنلءددة إىل أنددم ال حيجددح امللددم ونددم كو ددل اوهمللددة، اليف احلجددح امللددم  

 (.6)إههللا  تآد لتم الأهمللتم

                                                                 
 .485/ أحكود ااقحتن (   )
 . تءق امللم(   )
 . الاه أمحهلل الأبو داالد(  5)
 . 83/ ،  حح اانت ل  5/21  ين احملتوج ،  5/56، حو لة ااهلل وقي  2 / فتا ااقهلليح (  4)
 . 81 : اا قحال(  3)
 . 2 /2اهلهللاية  ع فتا ااقهلليح (  6)
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 ددم احلقددوق ااوالددة و دد وا اهلليددهللال ال وددحفوت ميو  دد و  يوددري اإلنىددون  ددهللينو ا ددريه ال ملز 

 .فلمو ميملكم،  ن و اممللة اا لع الااشحا 

فإذا ا رتى إنىون  دثس  دململة الأاىدح ق دل أن يىدتمل  ااىدململة فوا دوئع يكدون بو لدو  أن          

 .يءىخ ااملقهلل أال ميضلم، فإذا أ ضوه فلكون  حيكو  ع ااهللائنل اتآخحي  أ وال امل ح و 

يضددو أىددململة الق ضدد و، ثدد  خحجددت ادد   ملكددم بددوا لع أال اال ددت سك ف    أ ددو إذا ا ددرتى اا 

 .يكون اا وئع  حيكو امل ح و 

أ ددو إذا كونددت ااىددململة بوقلددة يف يددهلله، ف ملددهلل إاىددو  ااشددرتي يددحى ااشددوفمللة الاحلنوبملددة        

 .الااظوهحية الاإل و لة أن  وحب ااىململة أحق ب و، الخيتو  احملو ة  ع اا ح و 

إىل قلمة ااىململة يدود احلكد  بدواتءمللس، فدإن كوندت أقدل       الذهب ااواكلة إىل أنم ينظح 

اا ح ددو ، الإن كونددت أكثددح أال  ، خددري  ددوحب ااىددململة بددل أن يأخددذهو أال يشددو ك  دد  ااددثم 

 . ىوالية املثم  أخذهو بمللن و

اليحى احلنءلة أن اا وئع يكون  حيكو الأ وال امل ح و  املل أية حواة كونت ااىململة الهدو  

 (. )الاب   رب ة، الاب   ريي ، الاإل ود زيهلل  ذهب احلى ، الإبحاهل  اانخملي،

 :الاكل فحيق  ن   أدات   ال نوقشو    الخسفو    يف ااتءو لل اجلزئلة الا س ة

إن  وحب ااىململة أحق بىدململتم إذا الجدهللهو اندهلل ااشدرتي القدهلل اجدز اد  دفدع قلمت دو           -

 .الأاىح المل ي ق قود ا املل دفع مثن و

 .ي  ف و أحق بو رتدادهكذاك ااهللائ  إذا الجهلل دينم يف ق ضة ااهلل -

الاملمىددتأجح حددق فىددخ اقددهلل اإلجددو ال انددهلل إاىددو ه  ددحيحة أن ال يمل ددق ذاددك ااددنجح       -

 .ضح ا، فإذا أحلق بم ضح  فململل ااىتأجح حتمل هذا ااضح 

امل وك  حدق احلجدح املدل اادهللي  ااملىدح البلدع  وادم اوفدو  ديوندم حءوظدو املدل حقدوق              -

 .الأ واهلل اانوس

ال يوت اإلنىون او و لة فلجدب اإلبقدو   دو حيتدوج     اامل س الااأكل الااىك     ضح -

 .إالم

 .إذا كون ااهللي   و حا النوطس فململ وك  ح ىم الإج و ه املل أدا  دينم -

القددهلل اختملددف ااءق ددو  يف أن اإلجددو ال  دد  ااملقددود ااسز ددة كملقددهلل اا لددع، الهددذا هددو  أي        

 .بملض ااءق و  مجوهري ااءق و ، القلل بأن و    ااملقود اجلوئزال كملقهلل ااشحكة الإالم ذهب

                                                                 
، ال دددوئل ااشدددلملة 22 /5 ، اجملمدددوع 26 /8، اا نويدددة 4/425، اا دددين 2/551، فدددتا ااقدددهلليح 85 / بهللايدددة اجملت دددهلل (   )

 . 8 /5، حو لة ااهلل وقي 2/582، احلوالي 21/ 
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الااملقددهلل ااددسزد هددو ااملقددهلل ااددذي ال ميملددك أحددهلل ااتملوقددهللي  أن يءىددخم مبءددحده إال يف حواددة  

 .ظ و  اامللب، أال ذهوا حمل ا تلءو  اانءملة

الااملقدددهلل اجلدددوئز هدددو ااملقدددهلل اادددذي يكدددون فلدددم بإ كدددون أحدددهلل ااتملوقدددهللي  أن يءىدددخم       

 (. )مبءحده

الاحلنوبملددة الهددو  ددحالي ادد   ددءلون    القددهلل ذهددب مج ددو  ااءق ددو   دد  ااواكلددة الااشددوفمللة   

 .ااثو ي الأبي ثو  الإ  وق إىل أن اقهلل اإلجو ال يءىخ بأاذا  طو ئة

 (. )اليحى احلنءلة الااظوهحية أن اقهلل اإلجيو  ينءىخ بوواذا  ااحو ئة

 املماطلة يف أداء الدين

 ي دو }اهللد ااوفو  بواواود الااملقدود ادلس  د   دأن اادن   فقدهلل أ دح ار  د  ونم ااىدململ          

  (.5){أيُّ  و اا ذ ْي   ت  ُنْوا َأاْلُفْوا ب وْامُلُقْود 

الاددو كونددت ااهللاينددة اقددهللا  دد  ااملقددود فواتقلددهلل مبواالددهلل ااوفددو ، ال ددهللاد ااددهلليون يكددون  

 .الاج و املل    يكون  مللئو قود ا املل ااوفو 

 (.4) {ْ    اُاْونال اا ذ ْي   ُهْ  و  ون و  ِ ْ  ال ا ْ هلل ه }كذاك أ ح ار    ونم بأدا  او ونة 

 .الهي ال  تص بواودائع فقذ بل يمل  كوفة احلقوق الااواج وت ااوالة جتوه اا ري

 د  أخدذ أ دواهلل ااندوس يحيدهلل أدا هدو أدى ار       ) :ث  حة اان   ملل ار امللم ال دمل  قدوئس  

 اادهللنلو   و     ىمل  يهللان دينو يململ  ار أنم يحيدهلل أدا ه إال أداه ار اندم يف  ) :القوئس، ( 3) (انم

  ( . 6) (الاتآخحال

أاظدد  ااددذنوا اندهلل ار أن يملقددوه ب ددو ا دهلل بملددهلل ااك ددوئح ااديت ن ددل ار ان ددو أن    : اليقدوهلل 

الاادذي نءىدي بلدهلله ادو قتدل  جدل يف  د لل        : اليقوهللااحجل الامللم دي  ال  يهللع ام قضو  ، ميوت 

 .ار، ث  اوش، ث  قتل الامللم دي   و دخل اجلنة حتل يقضي دينم

م  ددملل ار امللدم ال ددمل  أن ال ي قدي أحددهلل  دهللينو، كددون إذا جدئ  نددوزال     ال د   ددهللال حح د  

 ددملوا املددل  : فددإذا مل يددرتك  ددهللادا اهللينددم كددون يقددوهلل    " هددل  ددحك اهللينددم فضددس  "أحددهلل يىددأهلل  

 . وح ك ، ال و كون ال يوملي امللم حتل يكءل أحهلل انم بأنم  لقود بأدا  ااهللي  انم

، (  ) ( حددل اا نددل ظملدد : )ال ددمل اليددهللهلل املددل خحددو ال ااموطملددة قددوهلل ااددن   ددملل ار امللددم 

    ( .  ){ال َقهلْل خ وا    ْ  ح م ل  ُظمْلمًو}الااظمل  اوق تم الخلمة 

                                                                 
 .22 / ،  حائع اإل سد 1 /6، اا ين  4 /3 ، اجملموع 22 / بهللاية اجملت هلل (   )
 .82 /8، احململي 22 /4، بهللائع ااونوئع 31 /5، اهلهللاية 533/ ،   ين احملتوج 85 /ااقوانل ااءق لة (   )
  : ااوئهللال(   )
 . 8: اان نون(   )
  الاه اا خو ي(  5)
  الاه اب   وجم(  4)
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اددّي ااواجددهلل حيددل احضددم،    : )ال الى أبددو داالد الاانىددوئي  دد  قواددم  ددملل ار امللددم ال ددمل      

 (الاقوبتم

كمددو أن ااموطملددة يف أدا  ااددهللي   ددهللخل يف أكددل أ ددواهلل اانددوس بوا وطددل، القددهلل ن ددل ار    

     ( . 5){ال ال   أُكمُلوا أْ و اَاُكْ  ب ْلن ُكْ  ب وْا  وط ِل} :ال ملوىل ا  ذاك قوئس    ونم

إن  شددكملة ااموطملددة يف  ىددهلليهلل ااددهلليون  شدددكملة او ددة، الظددوهحال اوالددة  ملددوني  ن دددو         

اا نوك ااتقمللهللية كمو  ملوني  ن و اان ىوت ااوالة اإل س لة، القدهلل كوندت اادهلليون ااتدأخحال     

ان لددو  بملددض اا نددوك ااتقمللهلليددة يف ااددهللالهلل اا حبلددة،  ددع أن اا نددوك ااتقمللهلليددة أيضددو  دد  أ دد وا 

 . ءحى ااءوائهلل اإلضوفلة اتملويض ا ىوئح اانومجة ا  ااتأخري يف  هللاد ااهلليون

أ و اان ىوت ااوالة اإل س لة فس سملدك هدذه ااو دلملة ون ااءوائدهلل حمح دة  دحاو، أ دو        

ف ي  ري  هللية يف  قمللل ااخدوطح اإلجدحا ات ااحويملدة،    جح ااملمس  أال ااهللينل إىل احملوك  

فوان ىوت ااوالة اإل س لة  كون أكثح احضة اخوطح ااهلليون ااتأخحال أال ظدوهحال نوطملدة   

 .ااهللينل

ثدد  إن اان ىددوت ااوالددة اإل ددس لة  ملتمددهلل امو ددو املددل  ددلا ااتمويددل اادديت يرت ددب املل ددو  

ااىدمل ، الااتدأجري، الاال تودنوع، فوادهلليون  شدكل      ااهلليون كواحا دة، الاا لدع بواتقىدلذ، ال   

 %.21نى ة اوالة    أ وهلو بمل ت يف بملض و أكثح    

الال ميكدد  أن  ملددزد  ملددك اان ىددوت، ااددهللي  ااموطددل بتملددويض ااددهللائ   قوبددل ضددح ه ادد   

 أخري ااوفو ، اكونم  بو حمح و،  ع أن  با اا ندوك اإل دس لة ال يت قدق فملدس إال إذا ااتدزد      

بواىهللاد يف اوجل احملهللد ونم إذا  و طل فس يت قق اادحبا اانشدود حتدل ادو قدود بدأدا         ااململل

 .أ ل ااهللي  الحقو

إن ار  دد  ونم قددهلل أحددل اا لددع الحددّحد ااحبددو، اليف اا لددع أال ااتجددو ال  قوبملددة ااددوهلل بواددوهلل أال   

 .  وداة ااوهلل بواوهلل بوارتاضي

ال أح ددلَّ اُر }الىددت حمح ددة ال ملنددل اتآيددة   اليف ااحبددو زيددودال ال يقوبملدد و اددوى، فددإن اازيددودال 

هو اا لع ااحملدق اادذي يقدع فلدم ااملدوى املدل  د ة ااقودهلل الااملمدل الاا لدع            {اْا  ْلع  ال ح حَّد  ااحِّب و

 .أنواع

فإن اا لع يكون  مَلمو الهو بلع ااهللي  بواملل، القمل دم الهدو    :يقوهلل اإل ود احملقق اب  اهلمود

  بددواثم ، ال قويضددة الهددو بلددع ااملددل بددواملل، الخبلددو      اا لددع ااحملددق، ال ددحفو الهددو بلددع ااددثم    

 (.4)ال نجز، أال  نجل ااثم ، ال حا ة ال والة الالضلملة ال ري ذاك

                                                                                                                                                                                                  
 أخحجم اا خو ي ال ىمل (  3)
    : مط(  6)
 88 : اا قحال(  2)
 .3/433فتا ااقهلليح (   )
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ال   ااحبو أيضو أن يشرتي اإلنىون  و بوام بأقل    مثنم ق ل نقهلل ااثم ، الذاك حلدهللية  

و كنددت انددهلل اوئشددة  ضددي ار ان دد : يددونس بدد  إ دد وق ادد  أبلددم، ادد  ا حأ ددم ااملوالددة قواددت  

إني بملدت زيدهلل بد  أ قد  جو يدة ادي إىل احوئدم بثمومنوئدة د هد ، الاندم أ اد أن            :فقوات هلو ا حأال

بئىمو  حيت البئىمو ا رتيت، أبمل ي زيهلل ب  أ قد  أندم   : فقوات .ي لمل و فو رتيت و  نم بىتموئة

يددو أد ااددن نل، : قددهلل أبحددل ج ددوده  ددع   ددوهلل ار  ددملل ار امللددم ال ددمل  إن مل يتددب، فقواددت    

فم  جو ه  واظة     بم فونت ل فملم  و  ملف، الأ دحه  : ت إن مل تخذ إال  أمسواي؟ فقواتأ أي

 (. )إىل ار

ال   أبواا ااحبو أيضو بلع ااهللي  بواهللي  فقهلل  الي  و ل ب  ا لهللال ا  ا هلل ار ب  ديندو   

: اليف بملدض اواءدوظ  " أنم ن ل ااكدوائ بواكدوائ  : ا  اب  امح ا  اان   ملل ار امللم ال مل 

 .ااهللي  بواهللي  الهمو  وا  ا 

كذاك الضع  ي     ااهللي  بشحط ااتملجلل القهلل أجدوز ااد ملض ذادك  دحيحة أن يكدون      

 .   بوا ااملءو الااكحد الال يكون  حطو

يقتضدددي ث دددوت ااحوا دددة    {الإْن ُ ْ دددُتْ  َفمَلُكدددْ  ُ ُ اْلُس أْ دددو اا ُك ْ  }: إن قدددوهلل ار  ددد  ونم 

نءىددم  نددم ب ددري  ضددوه ونددم  ملددوىل جملددل     اوددوحب ااددهللي  املددل ااددهللي  الجددواز أخددذ  أس  ددوهلل     

 .اقتضو ه ال حوا تم     ري  حط  ضو ااحملوا

 .الهذا يوجب أن    ام املل  ريه دي  فحوا م بم فملم أخذه  نم  و  أد أبل

إن أبددو : "فقددهلل ال د يف احلددهللية ااودد لا أن هنددهللا اددو قواددت املددن   ددملل ار امللددم ال ددمل      

خددذي  دد   ددوهلل أبددي  ددءلون  ددو  : هللي، فقددوهلل ددءلون  جددل  دد لا ال يملحددلين  ددو يكءددلين الالادد 

 (. ")يكءلك الالاهللك بواملحالف

 دري  ضدي أبدي  دءلون، كمدو      فأبوح هلو أخذ  و  ىت قم املل أبي  ءلون    اانءقة  د   

ان اتآيددة  ددهللهلل املددل أن اا ددحي   تددل ا تنددع  دد  أدا  ااددهللي   ددع اإل كددون كددون ظواددو ون قواددم     

قهلل جملل ام ااحوا ة بدحأس اادوهلل القدهلل  ضدم  ذادك       {الإن   ت  فملك    الس أ وااك }:  ملوىل

ن ادم ظوادو   أ ح ااذي امللم ااهللي  بقضوئم، ال حك اال تنوع    أدائم فوندم  تدل ا تندع  ندم، كدو     

 .الإذا كون كذاك ا ت ق ااملقوبة الهي احل س

ال  ظملمون بأخذ ااحبدو،   –الار أامل   –يملين  {ال   ْظمل ُمْون  ال ال ُ ْظمَلُمْون }الون نىق ااتسالال 

الال  ظملمون بوانقوون يف  أس ااوهلل، فهللهلل ذاك املل أندم  تدل ا تندع  د  أدا  مجلدع  أس اادوهلل       

 .قوبة الهو احل سإالم كون ظواو ام  ىت قو اململ

ادّي ااواجدهلل حيدل احضدم     : القهلل  الي أبو داالد بىنهلله اد  اادن   دملل ار امللدم ال دمل  قدوهلل      

 ".حي س: ي مل  ام، الاقوبتم: حيل احضم: قوهلل اب  اا و ك" الاقوبتم
                                                                 

 .2 5/ هذا أثح  ش و  الهو دالل ا  ححد   ىئملة اامللنة : ، القوهلل اب  كثري466/ أحكود ااقحتن املحازي (   )
 .  لا اإل ود اا خو ي(   )
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ال الي اب  امح الجدوبح الأبدو هحيدحال  ضدي ار ادن   اد  اادن   دملل ار امللدم ال دمل  أندم            

فجملددل  حددل اا نددل ظملمددو الااظددومل ال   : لددل أحددهللك  فملل تددل  حددل اا نددل ظملدد ، الإذا أح  :قددوهلل

 .حمواة يىت ق ااملقوبة، الهي احل س إل ءوق   انم مل يحد  ريه

أخربندو هح دوس بد  ح لدب  جدل      : كذاك  الي أبو داالد بىنهلله ا  اانضدح بد  للدل قدوهلل    

: يأ لت اادن   دملل ار امللدم ال دمل  ب دحي  ادي فقدوهلل اد         :   أهل اا ودية ا  أبلم ا  جهلله قوهلل

يددو أخددو بددين سددل ،  ددو  حيددهلل أن  ءملددل بأ ددريك؟ الهددذا يددهللهلل املددل أن اددم حدد س  : ثدد  قددوهلل" إاز ددم

 .اا حي  ون او ري حي س فملمو مسوه أ ريا دهلل املل ان ام ح ىم

اوددوحب احلددق االددهلل   : ال الي يف حددهللية تخددح ادد  ااددن   ددملل ار امللددم ال ددمل  أنددم قددوهلل      

 (. )االقتضو : اليف ااملىون" الدااملز: الااملىون،  الاه حممهلل ب  احلى  القوهلل يف االهلل

 احلجر على املفلس يف رأي الفقهاء

 :يشرتط امل جح املل ااءملس يف  أي ااءق و  ااذي  أجوزالا ذاك

أن يحملب اا ح و  احلجح امللم فملو طوا وا بهلليون  ،المل يحمل وا احلجدح امللدم مل حيجدح     ( )

 (. )امللم

 فدس حجدح بوادهللي     أن يكون ااهللي  ااذي طملدب  دوح م احلجدح املدل اادهللي  ديندو حدوال        ( )

 (.5)اانجل ونم ال يحواب بم يف احلوهلل، الاو طواب بم مل يملز م اودا  فو ا

 (.4)أن  كون ااهلليون املل ااهللي  أكثح     وام (5)

أن يكون ااهللي  ااذي حيجح بم دي  اإلنىون، أ و دي  ار فس حيجح بم  ثل اازكدوال   (4)

 (.3)أال اانذ  ال ريهمو

بدواثم  يف  دهللال ا لدو  اليودا اندهلل احلنءلدة احلجدح        أن يكون ااهللي  الز دو فدس حجدح     (3)

 .املل ااهللي  اا وئب املل قوهلل ااووح ل  حيحة امل  احملجو  امللم بم

يىت ب إظ دو  احلجدح امللدم الإ د و ه     : الااذي  قواوا مبشحالالة احلجح املل ااءملس قواوا

 .اتتجنب  ملو ملتم كلس  ضلع أ واهلل اانوس

إل ددد و   ثدددل ااوددد ف الاإلذاادددة أال اجلحيدددهللال  أ دددو طحيقدددم اإل ددد و  فو دددوئل اإلادددسد الا 

ااحمسلددة يكءددي ا ددتخهللا  و يف إاددسن اإلفددسس اددهللفع ااضددح  ادد  اانددوس، الاال تنددوع ادد         

 .ااتملو ل  ع احملجو  امللم

                                                                 
 .444/  اجع أحكود ااقحتن (   )
 .64 /5ااهلل وقي املل ااشحح ااك ري (   )
 .4/515ج ن وية احملتو(   )
 .4/558ن وية احملتوج (  5)
 . 4/51ن وية احملتوج (  4)
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 :اتآثو  اايت  رت ب املل فحى احلجح املل ااءملس ميك  ذكحهو فلمو يملي

 . تململق حقوق اا ح و  مبوام، المينع    ااتوحف فلم ( )

 .حملب انم بهللي  جهلليهلل بملهلل احلك  بوإلفسسانقحوع اا ( )

 .حملوهلل ااهللي  اانجل يف ذ ة ااهللي  (5)

 .ا ت قوق    الجهلل ال  وام انهلل ااهللي  ا رتجوام (4)

 .ا ت قوق بلع  وهلل ااءملس ال قىلمم بل اا ح و  (3)

إذا أحوط اادهللي  مبدوهلل اادهللي ، الطملدب اا ح دو  احلجدح امللدم الجدب املدل احلدوك  إادسن            

شددوفمللة الاحلنوبملددة الكددذاك انددهلل  ددوح  أبددي حنلءددة أبددي يو ددف   إفس ددم انددهلل ااواكلددة الاا

 .الحممهلل  مح   ار مجلملو، الهو ااقوهلل ااءتل بم يف ااذهب احلنءي

 .القهلل ا رتط ااواكلة اتءمللس ااهللي  أن ال يكون امل حي    لل تخح املو وهلل إىل حقم

احلجدح إهدهللا     اليحى اإل ود أبو حنلءة  محدم ار أندم ال حيجدح امللدم بىد ب اادهللي  ون يف      

 .تآد لتم، نمل  إذا طملب اا ح و  ح ىم فل  س حتل يضحح إىل بلع  وام القضو  دينم

اليف نظددح ااوددوح ل أبددي يو ددف الحممددهلل جيددوز احلجددح املددل ااددهللي   ددحيحة أن يحكددب    

 .ااهللي  دي   ىت حق اوام فلكون  موع ديونم احلواة الاانجملة أكثح     وام

 .هللي  فس جيوز احلجح     ري طملب اا ح و الأن يحملب اا ح و  احلجح املل اا

ال حيجدح امللدم بىد ب الادو طملدب  ح دو ه احلجدح امللدم الهدذا           :يقوهلل  وحب اا  ح ااحائدق 

انددهلل اإل ددود ون يف احلجددح إهددهللا  أهمللتددم الإحلوقددم بوا  ددوئ  الذاددك ضددح  اظددل  فددس جيددوز،       

 (. )الانهللهمو جيوز احلجح امللم بى ب ااهللي  الاملل قوهلمو ااءتوى

املل احلجح املل ااهللي   نملم    ااتوحف يف  وام، البلع ااوهلل القىدمة اادثم  بدل    اليرت ب 

 .اا ح و  بوحملو ة

الال يململ احلجح فلمو حيهلل     ااوهلل، خبسف احلجح بىد ب ااىدءم حلدة يملد  ااوجدود      

 .   ااوهلل(  )الاحلود 

 ؟ إذا كون ااهللي   ملىحا ف ل يوا أن مينع    ااىءح بحملب    اا ح و:  نع ااىءح -

يحى ااءق و  امو دو أن اادهللي  ااملىدح ال ميندع  د  ااىدءح وندم يف فدرتال اإلنظدو  بندو  املدل            

فددإذا كوندت  حوا ددة اادهللي   ددري قوئمددة يف  ملدك ااءددرتال فددس     {فنظدحال إىل  لىددحال }: قوادم  ملددوىل 

 . ونع     ءحه، الالس امل ح و  أن مينملوه    ذاك

                                                                 
 .8/85اا  ح ااحائق (   )
 .22 /3حو لة ااشمل  املل   لل احلقوئق (   )
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كءددلس بهللينددم إذا أ اد أن يىددوفح، ون إال أن احلنوبملددة ا ددرتطوا أنددم جيددب امللددم أن يقددهللد 

ااهللي  قهلل يو ح يف اا ملدهلل اادذي  دوفح إالدم، فدس يدتمك  اا دحي   د  طمل دم فدإذا كدون هندوك             

 (. )كءلل طوا م بإحضو ه

الكمو هو ااململود أن ااقدوانل ااىدوئهللال يف اادهللالهلل سندع اادهللي   د  ااىدءح، الاملدل اونىدب          

ءح  د  اهلل دم حىدب  قدهللا  اادهللي  الظدحالف       هو جملل  قهلليح ااقوضي هدو او دوس يف  ندع ااىد    

 .كل    ااهللائ  الااهللي 

 :إجبار القاضي للمعسر على االكتساب

 الهل جيرب ااقوضي ااهللي  ااملىح املل االكتىوا    أجل ااوفو  بهللينم؟

فقددددهلل ذهددددب احلنءلددددة الااواكلددددة الااشددددوفمللة الأمحددددهلل يف  الايددددة إىل أنددددم ال جيددددرب املددددل  

إذا اكتىب الاجتمع انهلله  وهلل ينءق املل نءقتم النءقدة  االكتىوا، الال املل  ناجحال نءىم، ف

 .الوام فمو فضل  نم يقضي بم ااهللي 

الذهددب اإل ددود أمحددهلل يف  الايددة إىل أنددم إذا كددون حيىدد   ددنملة فإنددم جيددب إج ددو ه املددل       

 (. )االكتىوا الإال ال

أ و ااظوهحية، الامدح بد  ا دهلل ااملزيدز، الااملندربي، ال دوا  الإ د وق يف قدوهلل فدريالن جدواز           

 أيدت   :املل االكتىوا  حملقو، الا تهللاوا املل ذاك مبدو  الي اد  زيدهلل بد  أ دمل  يقدوهلل      اإلج و  

فأ وا بي إىل   وهلل ار  دملل ار امللدم ال دمل  فقدوهلل     :  لخو بوإل كنهلل ية يقوهلل ام  ّحق الفلم

:  ددوذا  وددنع بددم؟ قددوهلل  : بملددحال فقددوهلل اا ح ددو  املددذي ا ددرتاني  أأنددت  ددّحق، البددواين بأ بملددة   : اددي

 (.5)زههلل  نك يف اوجح، فواتقوني بلن  فملىنو بأ: أاتقم، قواوا

الكددذاك أثددح أ ددلءع أنددم كددون يشددرتي ااحالاحددل فل ددواي ب ددو، ثدد  يىددحع ااىددري فلىدد ق     

يدو أي دو ااندوس    : أ و بملدهلل  :احلوج، فأفملس فحفع أ حه إىل امح ب  ا حوا  ضي ار انم فقوهلل

 إنددم قددهلل أدان  دد ق احلددوج، أال: ،  ضددي  دد  دينددم الأ ونتددم أن يقددوهلل ع ج لنددةفددإن او ددلءع أ ددء

 ، ملحضددو، فأ دد ا القددهلل ي  بددم، فمدد  كددون اددم ديدد  فمللأ نددو بوا ددهللاال نقىدد   واددم بددل  ح وئددم 

 (.4)الإيوك  الااهللي 

الاو كون حمجو ا امللم يف حوجة إىل قضدو  ديندم فجدوز بلدع  وادم ب دري  ضدوه كواود ري         

 .الاجملنون

                                                                 
 .6  / ، ن وية احملتوج 35 /8، اجملموع 21/ ، االختلو  5/416كشوف ااقنوع (  5)
 .24 /3، اإلنووف 22 /3،   لل احلقوئق  2 /5 ، اجملموع 4/556اا ين (   )
 . 2 - 5/2 ن  ااهللا  قحين (   )
 .221/ ،  وطأ اإل ود  واك 6/42 ن  اا ل قي (  5)
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يدة امللدم يف  وادم وحدهلل،إال     ال ي وع  وام جربا وندم ال الال : القوهلل اإل ود أبو حنلءة  محم ار

ال  ددأكملوا }: أن احلددوك  جيددربه املددل اا لددع إذا مل ميكدد  اإليءددو  بددهللالن إج ددو  اقواددم  ملددوىل   

  (. ){أ وااك  بلنك  بوا وطل إال أن  كون جتو ال ا   حاى  نك 

أ و إذا كون دينم د اهد  اليف اادوهلل د اهد  دفملدت امل دحي  جدربا، الكدذاك إذا كدون ديندم          

 .ائنل جربادنونري دفملت املهلل

كددذاك إذا كددون امللدددم أحددهلل اانقدددهللي  اليف  واددم اانقدددهلل اتآخددح ون مدددو كجددنس الاحدددهلل       

الا ددتهللهلل اددذاك بددأن اا ددحي  إذا ظءددح مبثددل ديدد  أخددذ جددربا فوحلددوك  أالىل الهددذا  دد  بددوا            

 .اال ت ىون انهلل أبي حنلءة

 اإلعسار واإلفالس يف املؤسسات املالية

ة ف و ا و ال اد  نقدص ااىدلواة اانقهلليدة حيدوهلل      أ و اإلاىو  يف اان ىوت ااوالة اإل س ل

اهللي و أ وهلل الأ دسك   الإن كونتدالن ااوفو  بواتزا و  و الأدا  ديون و احلواة الاارتاكمة املل و 

 .سكن و    أدا  ديون و  ىتق س

أ دددو إفدددسس اان ىدددوت الااشدددحكوت فإندددم ا دددو ال اددد  اضدددححاا يف أالضدددوا و ااوالدددة     

 .لمة ااهلليون  زيهلل ا  او وهللالاجزهو ا   ىهلليهلل  و املل و ون ق

كمو إن  ء ود اإلفسس يف ااقونون ااتجو ي أال دع  د   ء و دم يف ااءقدم، الإن ااقدوانل      

 .ااتجو ية ااملحبلة هي  قت ىة أال  هللالنة املل  حا  ااقوانل اوال البلة الاو حيكلة

يملددهلل كددل  ددوجح  وقددف ادد  دفددع ديونددم ااتجو يددة إثددح         :فءددي ااقددونون ااتجددو ي ااوددحي   

 (. )ابوت أالضوام ااوالة  ءملىواضحح

كدل  دوجح اضدححبت أاموادم ااوالدة فوقدف       " :الينص ااقونون ااتجدو ي ااكدوييت املدل أن   

 (.5")ا  دفع ديونم ااتجو ية جيهلل    ح إفس م

إن اإلفددسس يف ااقددونون ااتجددو ي ال يكددون  ح  حددو دائمددو بزيددودال ديددون ااشددحكة ادد          

 ددوهلل  ددو يزيددهلل ادد  ديون ددو اكدد  اجزهددو بىدد ب  أ ددوهلو ااوجددودال فقددهلل يكددون اددهللي و  دد  او

 .نقص ااىلواة حلة ال  كون او وهلل كوفلة اتىللمل و حتل  ندي ديون و ااىت قة

الهنوك فحق بل إفسس ااءحد الإفسس اان ىة أال ااشحكة، فواءحد بملهلل إ  و  إفس دم  

 .مينع    ااتوحف يف أ واام الاحملكمة هي اايت  قود بتوءلة او و 

 .ااشحكوت الاان ىوت ااوالة ال سنمل و دائمو    نو  ة نشوط و اك  إفسس

                                                                 
 2 : اانىو (  4)
 ( /331)قونون ااتجو ال ااوحي ااودال (   )
 .333قونون ااتجو ال ااكوييت ااودال (   )
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بددل إن ااقددونون اإلجنملددو  كىددوني يملحددي ااشددحكة ااءمّلىددة محويددة أكثددح  دد  دائنل ددو      

 .اليكون املشحكة احلق يف اختلو  ااتوءلة أال إقءوهلل اانشوط

ىدتمللهلل  الإذا كون اجز ااشحكة ااواي  نقتو بى ب ظحالف ا تثنوئلة طو ئة اليتوقدع أن   

اوفلت ددو، فءددي هددذه احلواددة  تددو  ااشددحكة اال ددتمحا  يف  زاالاددة نشددوط و، فددإذا أذنددت هلددو     

 و ااتجو يددة حتددت  حاق ددة تحأنشدداحملكمددة فت قددي أ ددواهلل ااشددحكة  ملكددو هلددو، الهددي  ددزاالهلل  

 .احملكمة حتل  ىهللد مجلع ديون و خسهلل ااءرتال ااز نلة احملهللدال

 إشهار اإلفالس

ا ة  د  احملكمدة بإ د و  إفدسس ااشدخص اادهللي  أال ااشدحكة        إن ااهللائنل هل  حق ااحو

ن ا تنوادم  د   دري  درب  قدونوني         هللاد ااهللي   حيحة أن يث تدوا، أ ااهللينة يف حواة اال تنوع ا

 .أال املمهللي   وحفوت  ضح ااهللائنل

بو لءة  ودع قمل  احملكمة ااختوة  و وبة مبدو   ا طملب ااهللائ    ح إفسس  هللينمفإذ

ح ود ااحملوبة ا و  بنشح احلكد  ااودود  بشد ح اإلفدسس، الاحملكمدة هدي       يءلهلل إيهللاع اا

اايت حتهللد  و خيو إل  و  اإلفسس ال ملل أ نلو املتءمللىدة ال تدو  قوضدلو  د  قضدوال احملكمدة       

 .أ ح بوضع اوختود املل حمست النتملكوت ااهللي ىة اليالكون قوضلو املتءملل

مل دض  د  حكدد   د ح اإلفدسس فددو      اليح دل قملد  كتددوا احملكمدة إىل اانلوبدة ااملو ددة ا    

 . هللال ه

 :فإذا مت إ  و  إفسس ا   خص  هللي  أال  حكة  هللينة فلرت ب امللم  و يملي

 .يوضع أ واهلل ااهللي  حتت ااحاق ة، فس جيوز ام ااتوحف إال بإذن احملكمة -

 .يقح  ام ااقوضي اإلنءوق املل اوئملتم -

 .املمجواس ااىلو لة  ىقذ حقوقم ااىلو لة فس ي قل ام حق اارت لا أال اارت ا -

 .مينع    ااىءح ال  ود ال اا سد -

 :ش ح إفس مهذا  و يتململق بواهللي ، أ و أ واهلل ااهللي  اا

ال جيوز ام ااتودحف يف أ واادم بملدهلل إ د و  إفس دم فدس يىدتحلع إدا ال أ واادم أال  ىدهلليهلل          

 .ديونم أال ااتربع     وام أال فك ااحه  ا  نتملكو م

 :  أ و ااهللائنون فلملز 

 .ااهللائنل ميثمل    خص( مجواة)  هلئة  كوي -

 .القف ااهللاوالي الاإلجحا ات ااءحدية -

 .ال حتتىب فوائهلل املل او واهلل اارت  ة املل ااءملس -
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 . و ا مجلع ااهلليون الاج ة ااىهللاد ال مل ي مجلع اوائا ااىهللاد اتآجملة -

 .حتجز مجلع نتملكوت ااءملس مبو فلم اامتملكوت ااملقو ية حلل ااتىوية الااىهللاد -

ن يددأ ح ااقوضددي بوانددوداال يف او ددواق، أ ددو اتآن فءددي    كددو ال ددوئل اإل دد و  فقددهللميو أ ددو 

 .أج زال اإلاسد    اإلذااة الااتملءوز الااو وفة  ين ا  او والب اا هللائلة ااقهللمية

 .ااو لملة اامل ودال اثل هذه اإلاسنوتهي ن اجلحيهللال ااحمسلة ث  إ

كمددو يددحاه وط احلقددوق ااىلو ددلة س يددندي إىل  ددقفددإ دد و  اإلفددسس انددهلل ااءق ددو   أ ددو 

(  )بددل يقتوددح أثددح إفس دم املددل ااتوددحفوت ااوالددة الااتجو يددة فقددذ  ،ااقدونون ااددهللني ااتجددو ي 

كمو أنم يوا  وحف ااشحكة ااءملىة يف ذ ت و بشحا  أال بلدع الحندو ذادك ون احلجدح يتململدق      

 (. )مبوهلو ال بذ ت و، الونم ال ضح  فلم املل اا ح و 

جملددة ال حتددل  الايددة ااملتمددهللال إىل أن ااددهلليون اان  شددوفمللة الاحلنوبملددة يف ااح اليددحى احلنءلددة الاا 

 .ون اوجل حق املمءملس فس يىقذ بإفس م كىوئح حقوقم ،بواتءمللس

كدون  جملة أ  وا اادهلليون احلوادة إال إذا   ااقوهلل ال يشو ك أ  وا ااهلليون اانالاملل هذا 

 (.5)اانجل ق ل قىمة ااوهلل فلشو كون  

 لدينصور بيع الدين با

أال  –حمدحد أ دس اكد  ااءق دو  ااملو دحالن      " ااكوائ بواكوائ"إن بلع ااهللي  بواهللي  أال 

بدووححى قددهلل اضدححالا  د  أجدل إنقدوذ اان ىددوت      اإل دس لة  ااشدت ملون بواقضدويو االقتودودية    

النقودت   ،املل و ااهلليون وز ة االقتوودية ااملوالة ال حاكمتاايت  أثحت بو –ااوالة اإل س لة 

 اهللي  بواهللي   كون جدوئزال، الادو املدل      االن لو  إىل اا  ة ا   و  ا لع ا –اىلواة اهللي و ا

المل يتجن دوا سحيدح ال ربيدح     ،الاو املل قوهلل  وذ يف بملض ااذاهب بل ، أي  ذهب فق ي الاحهلل

 .بملض أ والب اات ويل ااكشوف الااحفوى

جملمدع ااءق دي   القهلل نوقشت اجملو ع ااءق لدة ااملحالفدة بملدض جواندب ااىدأاة فقدهلل أ دهلل  ا       

 .اإل س ي ااتوبع احابحة ااملومل اإل س ي قحا ا ب ذا ا وو 

حلة جو  يف ااقحا  ااثواة بشأن فىخ ااهللي  يف اادهللي  يف دال  دم ااثو ندة اشدحال اانملقدهللال      

 :د  و يملي116 / 4/    – 8هد ااوافق 2 4 /  5/ 4  – 1 مبكة ااكح ة يف ااءرتال 

بلددع ااددهللي  يف دال  ددم ااىود ددة اشددحال      شددأن  وضددوع طددسع املددل قددحا  اجملمددع ب   بملددهلل اال

 د 11 /  / 1  – 3هدددد ااوافدددق   4 /  1 / 6  –    اانملقدددهللال مبكدددة ااكح دددة يف اادددهللال 

 :الااذي جو  فلم  و نوم

                                                                 
 .ونون ااتجو ي ااكوييت ال ريهموينظح ااواد ااتململقة بوإلفسس يف ااقونون ااتجو ي ااوحي الااق(   )
 .31 /6 د احملتو  (   )
 . 2 /2فتا ااقهلليح (  5)
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 :    و  بلع ااهللي   ري اجلوئزال: ثونلو

الهدو  بلع ااهللي  املمهللي  بثم   نجل أكثح     قهللا  ااهللي ، ونم  و ال  د   دو  ااحبدو،    

 .(جهللالاة ااهللي )نوع  حاو الهو  و يحملق امللم ن

الاانظددح يف ااوددو  اادديت    ،الاانوقشددوت ااىتءلضددة البملددهلل اال ددتموع إىل اا  ددو  ااقهلل ددة    

قملددب )يف اا  ددو  يف  وضددوع فىددخ ااددهللي  يف ااددهللي  أال  ددو يىددملم بملددض أهددل ااململدد      تذكددح

 :قح  اجملمع يف دال  م ااثو نة اشحال( ااهللي 

ي  اامنوع  حاو كدل  دو يءضدي إىل زيدودال اادهللي  املدل اادهللي         يملهلل    فىخ ااهللي  يف ااهلل

 : قوبل اازيودال يف اوجل أال يكون ذ يملة إالم اليهللخل يف ااوو  اتآ لة

 دو  هلليونلدة    فىخ ااهللي  يف ااهللي  ا  طحيق  ملو ملة بل ااهللائ  الااهللي   نشدأ مبوج  - 

 :أ ثملت وجهلليهللال املل ااهللي     أجل  هللاد ااهلليونلة اوالىل كمل و أال بملض و    

   ااهللائ  بثم   نجل ث  بلمل و بثم  حوهلل    أجدل  دهللاد اادهللي  اوالهلل     حا  ااهللي   ململة 

 .كملم أال بملضم

فددس جيددوز ذاددك  ددو دا ددت ااهلليونلددة اجلهلليددهللال  دد  أجددل الفددو  ااهلليونلددة بشددحط أال اددحف أال 

 ال دوا  أكدون اادهللي     ،ال وا  يف ذاك أكون ااهللي   و حا أد  ملىدحا :  واطأال أال إجحا   نظ 

أد  نجس يحاد  ملجلل  دهللاده  د  ااهلليونلدة اجلهلليدهللال، ال دوا  ا ءدق اادهللائ  الاادهللي           اوالهلل حواّل

املددل ذاددك يف اقددهلل ااهلليونلددة اوالهلل أد كددون ا ءوقددو بملددهلل ذاددك، ال ددوا  أكددون ذاددك بحملددب  دد    

 .ااهللائ  أد بحملب    ااهللي 

 اادهللائ  إذا  يف اانع  دو ادو كدون إجدحا   ملدك ااملو ملدة بدل اادهللي  الطدحف تخدح  دري           اليهللخل 

 .كون برت لب    ااهللائ  نءىم أال ضمون  نم املمهللي     أجل الفو   هلليونلتم

   دململة  و دوفة يف ااذ دة  د   دري جدنس اادهللي  إىل أجدل  قوبدل          بلع اادهللي  املدهللائ   - 

 .ااهللي  ااذي امللم، فإن كونت ااىململة    جنس ااهللي  فوانع    بوا أالىل

ل  و دوفة يف ااذ دة، أ دو إن كوندت     بلع ااهللائ  دينم احلدوهلل أال اانجدل مبندوفع اد     -5

 .مبنوفع ال  مللنة فلجوز

بلع ااهللائ  دي  ااىمل  انهلل حملوهلل اوجدل أال ق ملدم املمدهللي  بدهللي   نجدل  دوا  أكدون         -4

نقددهللا أد احضددو، فددإن قدد ض اا ددهللهلل يف اجململددس جددوئز، اليددهللخل يف اانددع جملددل ديدد     

 .ااىمل   أس  وهلل  مل  جهلليهلل

 ثددل  ددململتم ااىددمل   –ااىددمل  إالددم  –  أن ي لددع ااددهللائ  يف اقددهلل ااىددمل   ددململة املمددهللي  -3

فل و  حا ة إىل أجل بثم  أكثح    مث  ااىدململة ااىدمل  فل دو،  دع  دحط يملحلدم       

 (. )ااىململة اايت بوا و ام  هللاد اهللي  ااىمل 
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  ااىددأاة كددذاك نددوقت  مددع ااءقددم اإل ددس ي ااددهللالاي يف دال ا  ددو ااىددوبقة بملددض  ددو 

 .إال و الا ذت قحا ات خبوو  و القهلل   قت اإل و ال

 الاضد ة الإ دهللا  قدحا ات    ، ىتوا ةاك  ااوضوع  وزاهلل يف حوجة إىل د ا وت دقلقة ال

أخحدو ا حقلقلدة     واجدم اان ىوت ااوالة اإل دس لة   نالإ ،    ال وئكونم  وضوع  ،الحومسة

اا دود  الأهدهللاف و ااديت أنشدئت  د       ن ان لو هو كمن ىة أخف القملو     حاجمل دو اد    حلة إ

 .نوس    ااحبو ال قهللي  اا هلليل املمن ىوت ااتقمللهللية ااحبويةأجمل و    جتنلب اا

إن  و  بلع ااهللي  بواهللي  اهلليهللال اليوجهلل اهللى ااواكلة  و يىمل بءىخ ااهللي  يف اادهللي ،  

 :أال بءىخ ااهللي  بواهللي ، أال قملب ااهللي ، الهلو  و  اهلليهللال ميك   ملخلو و فلمو يملي

  كددون نوجتددو ادد  ددوا  ددأخري ااددهللي   ، دد  أالضددا  ددو  فىددخ ااددهللي  بواددهللي    و ددحال  -

 ثدل أن يكدون    أال ا  بلع املل أن يزيهلل ااهللي  يف  قدهللا  ااقدحى  قوبدل اوجدل    قحى 

 دو يكءدي    جل قوهلل ااهللي  أنو ال أ ملدك اتآن اشخص املل تخح  وئة دينو ، فملمو حل او

 .فأجملين اهللال   ح ال وف أ د امللك  وئة الاشحال دنونري ،اقضو  دينك

اوالىل و ست ااحبويدة الهدي نءىد و كوندت أيدود اجلوهمللدة       الهذه ااوو ال  وئهللال اتآن يف ااملد 

 ".أخحني الأزيهللك"أال "  قضي أال  حبي: "حلة كون يقوهلل

الزيددودال يف اوجددل  قوبددل زيددودال يف   ، دد   بددو حمددحد  ذه ااوددو ال ننواددة  ددحاو اددو فلددم  الهدد

 (. )اا ملا

م فدس حدحج   ديوند  أال إاءوئم اد  بملدض   ،أ و إ  وهلل ااهللائ  الإاحو ه أجس ثونلو     ري زيودال

 .ملوا الاانهللالا إالم  حاويف ذاك بل هو ااح

خددح  وئددة أن يقددحى  جددل  خوددو ت :الهنددوك  ددو ال أخددحى اءىددخ ااددهللي  بواددهللي  الهددي  -

 ،فإذا كدون ااقدحى إىل أجدل    ململة بتملك ااهللنونري  رتى    ااقحىدينو  فلشرتي ااق

ااقدحى   ون   ملدا  دحاو  ال جيدوز  أيضدو  ف ذا ،الا رتى ااقرتى أيضو ااىململة إىل أجل

البقددي يف ذ ددة ااقددرتى  وئددة دينددو  ا ددرتى ب ددو      ،قددهلل اددود إىل ااقددحى بواشددحا   نددم   

 .الهلل اود إال و ثونلوااىململة فوو  فىخ دي  بهللي  ون  و خحج    ا

فىددخ ااددهللي  بواددهللي  ادد  طحيددق  ددململة ميملك ددو ااددهللائ   ثددل أن يقددحى  جددل      : ال ن ددو -

  ااقددحى  ددململة إىل  فلشددرتي ب ددو ااقددرتى  دد    ،إىل  دد ح   خوددو تخددح  وئددة دينددو   

الي قل يف ذ دة ااقدرتى أ دل    ،فم ملا ااقحى يملدود إىل ااقدحى بواشدحا   ندم    ،  حي 

فىدخ اادهللي    : ااقحى ااذي ا رتى بدم ااىدململة فودو  فىدخ ديد  يف ديد ، ال ن دو أيضدو        

بواهللي  ا  طحيق  ململة ميملك و ااهللي  اليف هذه ااوو ال قهلل  كون ااءىدو  فل دو هدو    

 .وفع ااىململةململة نءى و القهلل  كون  نااى
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إذا أقحى  جل  وئة دينو ، ث  ا رتى ب و  دململة  دري  وجدودال ف دذا ااملقدهلل ال يودا،       ال -

 وا  حل اوجل أال مل حيل، ون هذا فىخ ااهللي  يف ااهللي  يملين فىخ ديد  ااىدململة يف   

دي  ااهللنونري،  ثوهلل احلواة ااثونلة اايت يكون ااءىو  فل و هو  نوفع ااملدل أن يءىدخ   

كأي  يكون اشخص املدل تخدح أادف ديندو  فدإذا حدل اوجدل         ،ا د لااهللي  يف  كن

، اليق ددل ااددهللائ  أاحلددك دا ي هددذه  ىددكن و  ددنة قضددو  اددهللينك:  املددهللائقددوهلل ااددهللي  

 .القوهلل بوانع ،قوهلل بوجلواز ،القهلل نقل ا  هذه ااوو ال قوالن اواك  محم ارذاك، 

مو الق دل أن  ال ن و فىدخ اادهللي  بوادهللي  يف اقدهلل ااىدمل ، كدأن يشدرتي  جدل اادذ ال  دمل           -

أي ااشدرتي   –املل ااىمل   –أي اا وئع  –حيل اوجل أال بملهلل  و حل يملحى ااىمّل  إالم 

 .قم و بهللهلل ااذ ال –

هذه ااودو ال أيضدو ال جتدوز إذا كوندت ق دل حملدوهلل اوجدل، الكدذاك ال جتدوز بملدهلل حملدوهلل            

 .اوجل إذا كون اا هللهلل  نجس

إىل ااىددمل   دري ااحملدود   فلدم   ااىدمل  –أي ااشدرتي   – لدع ااىدمل    يأيضدو أن   ال د   دو ه   -

ق ددل أن حيددل اوجددل أال بملددهلل  ددو حيددل بنقددهلل أال بملددحى، الهددذا أيضددو ال  –اا ددوئع  –إالددم 

، أ و إن كون  ملجدس فلجدوز بشدحط ااقد ض     جيوز إذا كون اانقهلل أال ااملحى  نجس

 .يف اجململس

ال دد   ح لقددوت فىددخ ااددهللي  بواددهللي  يف ااوقددت احلوضددح جملددل ااددهللي   أس  ددوهلل ااىددمل    -

فدإذا حدل اوجدل ا ءقدو     ( دندونري )أن يكون اشخص املل تخدح   مل دو  د  اادوهلل      ال و  م

 .املل أن ي لع ااهللي  املهللائ  طنو    ااقما  ملمو

ال د  ااودو  اادديت ابتدهللات و بملددض اا ندوك الاان ىدوت ااوالددة أندم إذا حددل اوجدل يف اقددهلل        

ىل أجددل بددثم  ااىدمل  المل يكدد  انددهلل ااململددل  ددململة ااىددمل  بددوع ادم اا نددك  ددململة  ثملدد و  حا ددة إ  

أكثح    مث  ااىململة ااىمل  فل و، اليشرتط امللدم أن يملحلدم ااىدململة ااديت بوا دو  دهللادا ادهللي         

 .ااىمل 

 بدائل أخرى مقرتحة

الذاك بت ويل ااهلليون ااتجو ية  د   ( او لذا" )الرتبواءك"ال   اا هللائل ااقرتحة  و يىمل 

ضدددم  خدددس   تلءو  ا دددأن يت مدددل ااقلدددود بدددإجحا ات ( ااو دددلذ" )ااءكتدددو " واك دددو إىل 

 .ااهللائ 

 قدهلل و املدهللائ  كو دل ديندم اادذي حتدوهلل إالدم أال جدز   ندم،          " ااءكتو "الميك  أن يهللفع 

د ااءكتددو  مبتوبملددة ااددهللي  اانو ددئ بددل اا ددوئع يقددو" ااءكتددو "ااملقددهلل بددل اا ددوئع ال ف لنمددو يددت 

ال دو يخ  الااشرتي الحيل حمل ااشرتي يف ض ذ ااحوا وت ال دذكري اادهللي  مبدو امللدم  د  ديدون       

 .حملوهلل اوجل
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الهدددو بدددذاك أجدددري  ىدددت ق أجدددحه حلنمدددو مت اال ءدددوق امللدددم الال يضدددم  إال بواتقودددري أال     

 .بواتملهللي

 تخوودددة يف هدددذا  " فكدددرتال"املمن ىدددوت اإل دددس لة أن  نشدددئ  دددحكوت    بإ كدددونال

 .اجلونب    اانشوط، ال   هذه اانوحلة ال   و  املل هذا ااتملو ل

أن ااشدرتي إذا فىدهللت ذ تدم بدإفسس أال      قحا إاك  ااءكتو  هو يكون ضو نو املهللي  ب

نوطملة فإن اا وئع يتىمل  انهلل حملوهلل اوجل    ااءكتو  كو ل ااهللي ، فكأن اا وئع قدهلل بدوع   

البلع ااهللي  اانقهلل بنقهلل    جنىم يتأخح ق ضدم   ،دينم املءكتو  بثم  يق ضم انهلل حملوهلل اوجل

مدو أن بلدع ديد  اانقدود بأقدل  ن دو       او فلدم  د   بدو اانىدأ، ك    إىل اوجل ننوع بإمجوع ااءق و  

 .ننوع أيضو او فلم     بو ااءضل

ثددح ا وددوام بواءددو و ال أال كددل ااددهللي  إ ،مل ددوئع نىدد ة  دد  دينددمقددهلل يقددهللد ا" ثدد  إن ااءكتددو 

الااءكتددو  يتقوضددي املددل ذاددك فوئضددو  ،الذادك الىددتملل بواىددلواة ااوالددة املددل  وددحيف أ دو ه  

  دو يىدت ق طدحدا الاكىدو  دع اادز   اادذي        ريود يت ع  ملح ااىوق اانقهللي يف كدحا  اادوهلل الي  

ل ااددهللي  الهددذا اقددهلل  دد ين املددل   بددل قدد ض اا ددوئع اانقددهلل  دد  ااءكتددو  البددل القددت حملددوهلل أجدد    

 (. )ااحبو

 التأمني على الديون

 :تكون    ااملنو ح ااتوالةااتأ ل املل ااهلليون ي

 .اانّ   هو  حكة ااتأ ل اإل س ي الهي  موع ااىوهمل ااتربال -

أال اادهللائ    ،  ام الهو طواب ااتدأ ل الهدو  دوحب اادهللي  ااشدكوك يف حتودلملم      اانّ  -

الهو ااىتءلهلل  د  اممللدة ااتدأ ل الهدو أحدهلل ااتدربال ااىدوهمل يف  دحكة ااتدأ ل          

 .ااتملوالن اإل س ي

اانّ    نم الهو ا حح أال ا ىدو ال ااديت يتململدق ب دو اادهللي  الهدو خحدح حمتمدل ااوقدوع           -

وك فلم املل خحدح ااىدقوط الاادزالاهلل اليندتج اندم خىدو ال       الالس حمققو فواهللي  ااشك

 .ااوهلل ااذي يف ااذ ة

 الهددو ااقددهللا   دد  ااددوهلل ااددذي يملتددزد بددم ااددنّ   انددهلل االددأس  دد  حتوددلل   لحمددل ااتددأ  -

اادهللي ، الذادك بهللفملددم املمدن   اددم خدسهلل ااءددرتال ااديت حيددهللدهو ااملقدهلل الهددو   ملدا حمددهللد        

 .الكون  ملويضو ا  ااهللي 

ن حمهللدال بأجل ااهللي ، القهلل  كون  ري حمدهللدال بأجدل اادهللي ،     هللال ااتأ ل اايت  كو -

 .القهلل  كون  ري حمهللدال يف اقهلل ااتأ ل
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قىدذ ااتددأ ل، الاددو كددون حتهلليددهلل قىدذ حمددهللد أال أقىددوط يف ااتددأ ل اتددهللفع جتملددل    -

ااتأ ل جتو يو  بويو اكونم   وداة نقهلل بنقهلل فس يوجدهلل يف ااتدأ ل ااتملدوالني أقىدوط     

 .املل ااتربعونم  أ ل  كوفملي اليقود 

 :املةروحة وأحكامها احللول

 ،ااذي حّل أجملم ا  ااهللي   قوبل زيدودال يف قدهلل ه أال  دءتم حمدحد  دحاو      أخري ااهللي   -

 دسف وندم يملتدرب بإمجدوع     أال مثد    لدع أال بدهللهلل قدحى أال ادوى إ        وا  كون دي   مَل

 ؟" قضي أال  حبي"، أال "أنظحني ازدك"أهل ااململ      بو اجلوهمللة الهو 

أجملم ا  ااهللي   قوبل زيودال يف قهلل ه أال ال ءم ا  طحيدق حلملدة    حّلاهللي  ااذي  أخري ا -

ظوهحال  تمثل يف إبدحاد اقدهلل أال اقدود  دري  قودودال ادذا  و أيضدو حمدحد  دحاو  دوا            

 . ملىحا الأكون ااهللي   و حا 

ندو جيدوز   – ملمهللي  نءىم بثم   نجل     دري جنىدم  بلع ااهللائ  دينم ااذي حل أجملم ا -

 . حاو جوئز –ة أن ي وع بم نىلئ

ململدم  أمسددوهلل  دمل  اددهللى اادهللي  نءىددم يف    وى اادهللائ  ادد  ديندم ااددذي حدل أجملددم     ااتلد  -

 . و وف يف ذ تم إىل أجل  ململود جوئز  حاو ، قوبل  ىمل  فلم

كدهللا  أال  –ااتلوى اادهللائ  اد  ديندم اادذي حدل أجملدم مبندوفع ادل نملوكدة املمدهللي             -

مخددس  ددنل أال  ددري ذاددك    إىل أجددل حمددهللد كىددنة أال   –بىددتون أال امددو ال أال طددوئحال   

 .  لا الجوئز  حاو

أال  ،حووهلل ااهللي  املل سويل نقهللي  قوبل يهلل  نخح ا  طحيق ااتو ق، أال بلدع ااىدمل    -

أال  دري ذادك  د  ااملقدود ااشدحالة  د  أجدل الفدو  ديندم  دري ااتدوفح اهلليدم              ،اال تودنوع 

انددهلل حمددل أجملددم جددوئز  ددحاو الكملءددم ذاددك زيددودال املددل اا ملددا ااددذي حوددل امللددم ودا   

 .دينم

الال ححج  حاو يف قلود اان ىوت ااوالة اإل س لة بإجحا   ح ل وت اململمس  ات قلق هدذا  

نءىد و،      ااوجوه إىل اان ىة ااوالة اإل س لة بشحط أن ال  ملود  ملك اازيودال بوجماا حى 

 .   ا تخهللاد او والب ااملتوية املت ويل املل ااحبوع الأن ستن

قددهلل  ي يف دال ال  ددنسحه ااىددودس اانملقددهللال  ددهللال كددون   إن  ملددس  مددع ااءقددم اإل ددس  

 :ا ذ ااقحا ات ااتوالة

جتوز اازيودال يف ااثم  اانجدل اد  اادثم  احلدوهلل، كمدو جيدوز ذكدح مثد  اا لدع            – :أاّلال

 .نقهللا، المثنم بووقىوط اهللد  ململو ة، الال يوا اا لع إال إذا جزد ااملوقهللان بوانقهلل الااتأجلل

دد بددل اانقددهلل الااتأجلدل بددأن مل حيودل اال ءددوق اجلدوزد املددل مثدد     فدإن القددع اا لدع  ددع اادرت   

 .الاحهلل حمهللد ف و  ري جوئز  حاو
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ال جيوز  حاو يف بلع اوجل ااتنولص يف ااملقهلل املل فوائهلل ااتقىدلذ  ءودواة     – :ثونلو

ا  اادثم  احلدوهلل  لدة  دح  ذ بووجدل،  دوا  ا ءدق ااملوقدهللان املدل نىد ة ااءوئدهللال أد  بحوهدو             

 .وئهللالبواءوئهللال ااى

 اد  ااوادهلل احملدهللد فدس جيدوز إازا دم      إذا  أخح ااشرتي ااهللي  يف دفع اوقىدوط    – :ثواثو

 .أي زيودال املل ااهللي  بشحط  وبق أال بهللالن  حط ون ذاك  بو حمحد

حيحد املل ااهللي  ااملئ أن ميوطل يف أدا   و حل    اوقىوط ال ع ذاك ال جيدوز    – : ابملو

 .ااتأخح ا  اودا   حاو ا رتاط ااتملويض يف حواة

جيددوز  دحاو أن يشددرتط اا ددوئع بووجدل حملددوهلل اوقىددوط ق دل  واالددهللهو انددهلل      – :خو ىدو 

 . أخح ااهللي  ا  أدا  بملض و  وداد ااهللي  قهلل  ضي ب ذا ااشحط ا  ااتملوقهلل

ال حق امل وئع يف االحتءوظ مبملكلة اا لدع بملدهلل اا لدع، الاكد  جيدوز امل دوئع أن         – : ود و

 .ي  ه  اا لع انهلله اضمون حقم يف ا تلءو  اوقىوط ااوجملةيشرتط املل ااشرت

ملددض ااىددوئل  و ددلة حلددل ب هددذه  ددتة قددحا ات ا ددذت حددوهلل اا لددع بواتقىددلذ ال ددهلل ت   

 . ىتق س بملهلل إاهللاد د ا وت الأ و  الافلة حوهلوفل و  لع ااتقىلذ امل ت بااتوملة اوخحى 

 :الهذه ااىوئل هي

 .ىوط اانجملة اهللى اا نوكخو  ااكم لوالت ا  اوق –: أاّلال

 ".ضع ال ملجل" ملجلل ااهللي   قوبل إ قوط بملضم الهي  ىأاة  –: ثونلو

 .أثح ااوت يف حملوهلل اوقىوط اانجملة –: ثواثو

البملددهلل ا ددتكموهلل اا  ددو  حددوهلل  ملددك ااىدددوئل أ ددهلل   ملددس  مددع ااءقددم اإل دددس ي          

 :ااقحا ات ااتوالة

 7/ 2/ 46قرار رقم 

 بشأن بيع التقسيط

 . حاو، الاو زاد فلم ااثم  اانجل املل ااملجلتقىلذ جوئز اا لع بوا -

 دد  أنددواع ااتوثلددق   ( ااشددلكوت، ااىددنهللات و ددح،  ددنهللات ااىدد ب    )اوال اق ااتجو يددة  -

 .ااشحالع املهللي  بواكتوبة

 .اوال اق ااتجو ية  ري جوئز  حاو ونم ينالهلل إىل  بو اانىلئة احملحد( خو )إن حى   -

ضدع  ) ملجلملم،  وا  أكونت بحملب ااهللائ  أال ااهللي ،  وجلاحلحلحة    ااهللي  اانجل،  -

جدوئزال  ددحاو، ال  دهللخل يف ااحبددو احملدحد إذا مل  كدد  بندو  املددل ا ءدوق  ىدد ق،      ( ال ملجدل 
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ال ودا ت ااملسقة بل ااهللائ  الااهللي  ثنوئلة، فإذا دخل بلن مو طحف ثواة مل جتز، ون دو  

 .ذ انهلل ئذ حك  حى  اوال اق ااتجو ية أخ

ل املل حملوهلل  دوئح اوقىدوط اندهلل ا تندوع اادهللي  اد  الفدو  أي قىدذ         ينتهللاجيوز ا ءوق اا -

 .مل يك   ملىحاو    اوقىوط ااىت قة امللم  

اوت اادهللي  أال إفس دم أال نوطملتدم فلجدوز يف مجلدع هدذه احلدوالت         إذا ااترب ااهللي  حواّل -

 .احلذ  نم املتملجلل بوارتاضي

مهللي   وهلل زائدهلل اد  حوائجدم او دمللة     أال يكون امل: ضوبذ اإلاىو  ااذي يوجب اإلنظو  -

 .( )يءي بهللينم نقهللا أال النو

هذه ااقحا ات ال دو ذكدحت  دوبقو  د  قدحا ات اجملمدع ااءق دي اإل دس ي ااتدوبع احابحدة           

ااملومل اإل س ي   ل بوضوح ااىموح الاامنوع     و  بلع ااهللي  ال قحع   لل اات ويل املل 

 .الار ي هللي إىل  وا  ااوحاط. الااملتوية الملقهللست ااااحبو    خسهلل ااملقود ااوهملة أال ااملو 

الاملل اان ىوت ااوالة أخذ احللحة الاحلدذ ، الد ا دة جدهللالى ااشدو يع ااقهلل دة اتمويملد و       

ق ل ااتمودهدو، كدذاك  وثلدق اادهللي  بواكءوادة حتدل ال  قدع يف  دو ال حتمدهلل اق دوه، الهندوك            

هللالق  أ ل  ملوالني، الاقدرتاح بشدحا     قرتحوت  ثل إنشو   نهللالق  قو  ااهلليون، أال إنشو   ن

اا نددوك اإل ددس لة ااددهلليون  قوبددل ااودائددع اجلو يددة، الاقددرتاح بإنشددو   ددنهللالق  دد  ق ددل ااددهللالهلل    

الار  د   . ااوهلل ال املنءذ اىهللاد ديون اان ىوت ااوالة ال ملظ  هذه ااقرتحوت  مل ة ااتنءلدذ 

 .ال ا  ااقوهلل

 

 

 

 

                                                                 
 .    -   / قحا ات ال و لوت  مع ااءقم اإل س ي (   )
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 مشروع قرار

 ملضم أال اهلليدم أ دواهلل   وهلل يءي بهللينم احلوهلل أال ب اهللي   يحاد بوإلاىو  أن ال يكون اهللى ا

كدون اادهللي  احلدوهلل اادذي املدل      يتملذ  ا تلءو  ااهللي   ن و، كمدو يدحاد بدوإلفسس أن ي   

 .ااهللي  أكثح    نتملكو م

  إجدحا ات قضدوئلة    وذإذا ث ت إاىو  ااهللي  الجب املل ااهللائ  إنظو ه الجيوز املهللائ  ا

 .إلنظو حتملم    حلوق ااضح  بم يف فرتال ا

     يف حواددة إفدددسس اان ىدددوت ااوالددة جيدددوز أن يتءدددق اادددهللائ  الااددهللي  اندددهلل ادددهللد  دددوفح

 .ة املل إجحا   ىوية بل ااهللائ  الااهللي  الذاكينااىلواة اهللى اان ىة ااهلل

 أال و  ددو بتممللددك ااددهللائ  بملددض او ددوهلل ااوالددة بواقلمددة اادديت يددت  اال ءددوق املل ددو بلن مدد     إ

 . أس  وهلل ااشحكة حتويل ااهللي  إىل أ    يزاد ب و

 كوفة  و  بلع ااهللي  اايت فل و حتويل الاضا املل ااحبو ننواة  حاو. 

         جتهلليهلل ااحا وت أال الكدوالت اال دتثمو ات بواححيقدة ااديت سو  دم بملدض اان ىدوت

ااوالة ا  طحيق اا لع الااشحا  ااشكمللل يف  وق ااىملع ااهللالالة ال خيملو  د  أ دوالب   

 الار أامل  بواوواا. االبتملود انم سو و اات ويل املل ااحبو، اذا جيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

32 

 مراجع البحث

 

 .هد521أحكود ااقحتن وبي بكح أمحهلل ب  املي اجلوو  ااحازي ااتوفل  ( )

 .أحكود ااقحتن الب  ااملحبي ااواكي ( )

 .أحكود ااقحتن اظءح أمحهلل ااملثموني اات ونوي (5)

 .اجلو ع وحكود ااقحتن املقحط  (4)

 .هد1 5فل جو ع اا لون املحربي ااتو (3)

 .  لا اإل ود اا خو ي  ع فتا اا و ي (6)

 .  لا اإل ود  ىمل  (2)

 . ن  أبي داالد (8)

 .  ل ااىسد  حح بملوغ ااحاد (2)

 . ن  ااهللا  قحين (1 )

 . ىنهلل اإل ود أمحهلل ب  حن ل (  )

 .نلل اوالطو  املشوكوني (  )

 . وطأ اإل ود  واك (5 )

 .685االختلو  اتململلل ااختو  املمو ملي  (4 )

 .اا  ح ااحائق الب  جنل  (3 )

 .382ونوئع يف  ح لب ااشحائع بهللائع اا (6 )

 .اا نوية يف  حح اهلهللاية اململلين (2 )

 .245  لل احلقوئق املزيململي  (8 )

 . د احملتو  إىل ااهلل  ااختو  الب  اوبهللي  ااشو ي (2 )

 .فتا ااقهلليح املشوكوني (1 )

 .ااءتوالى اهلنهللية جملموع    ااململمو  (  )

 .اا ىوط اإل ود ااىحخىي (  )

 .325اهلهللاية املمح لنوني  (5 )
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 .3123  هلل احلءلهلل  بهللاية اجملت هلل الب  (4 )

 .حو لة ااهلل وقي املل ااشحح ااك ري (3 )

 .جواهح اإلكمللل (6 )

 .ااشحح ااك ري املل ااهلل ديح (2 )

 .ااقوانل ااءق لة الب  جزي (8 )

 .ااقهلل وت اام هللات (2 )

 .ااو وح اانري (51)

 .إاونة ااحوا ل ( 5)

 .اإلنووف ( 5)

 . ملج  ااوحمل وت االقتوودية (55)

 .اا ين الب  قهللا م (54)

 .حتءة احملتوج (53)

 .ااءحالق املقحايف (56)

 .ة ار اا وا ة املهللهملويحج (52)

 .ااىن  ااكربى امل ل قي (58)

 .ااو لذ يف ااقونون ااهللني (52)

 .ااىلل اجلحا  املشوكوني (41)

 . قهلل وت اإلفسس الااقونون ااقو ن ( 4)

 .حو لة احململي املل اان وج ( 4)

 . وود  احلق املىن و ي (45)

 .حو لة ااشحالاني املل اات ءة (44)

 .أ  ل ااهللا ك (43)

 .احململي الب  حزد (46)

 .كتوا اتآثو  املشل وني (42)

 .حح اان وج  (48)

 .احلوالي (42)
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 .ال وئل ااشلملة (31)

 .اجملموع  حح اا ذا ( 3)

 . حائع اإل سد ( 3)

 .قونون ااتجو ال ااوحي (35)

 .قونون ااتجو ال ااكوييت (34)

 .ااتملخلص احل ري (33)

 .ن وية احملتوج (36)
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 التكافل صناعة يف االستثمار
 همشاكلو أحكامه و أبعاده

 
 

 

 

 

 إعداد

 الدين الل أكرم حممد الدكتور املشارك األستاذ

  علي حمبوبي حممد ـ اهلل عبد شهيدة. د ـ اهلل عبد إرواني نورديانوتي. د  

 أمحد جناح علي حممد ـ ذكي حممد شهري مزرول

 (إسرا) اإلسالمية املالية يف الشرعية للبحوث العاملية األكادميية

 ماليزيا ، كواالملبور



 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 مقدمة (1)

 مبدأ على القائم التعاوني، التأمني أو اإلسالمي التأمني إىل التكافل مصطلح يشري

 بناء على يساعد فهو ثم ومن املشاركني، بني واملساعدة واحلماية واملسؤولية، التعاونية

 ضوء يف اخلسارة أو اخلطر حتمل على بينهم فيما يتفقون الذين املشاركني بني قوية عالقة

 .املتبادل والدعم الوحدة روح يشيع مما. اإلسالمية الشريعة تعليمات

 ، والضمان املسؤولية يعين الذي" كفالة" من معناه مشتق التكافل فمصطلح

 إليه وضمه  للشيء الشيء تضمن يعين والذي" كفل" اجلذر من مشتق لغة والتكافل

 ومما. الكفيل ذمة إىل فيه املكفول ضم هي اليت الكفالة ومنه ، بشيء حنوه وااللتزام

 اجلماعي، والتأمني املشرتكة، واملسؤولية املشرتك، الضمان صور واقعا املعنى هذا جيسد

 على القائم التبادلي واالتفاق العالقة طبيعة تعكس الصور هذه فكل املشرتك، والعمل

 . والتربع  التعاون مفهومي على بناًء األعضاء بني املشرتكة املساعدة

 وتسعى املشاركني، طلب على بناًء التكافل صندوق بإدارة التكافل مؤسسة تقوم

 لذا. االستثمارية واملبادرات التكافلية األنشطة تسهيل إىل للصندوق إدارتها خالل من

 يف التكافل شركة متارسه أن ميكن الذي املهم الدور على البحثية الورقة هذه سرتكز

 .املشاركني صندوق أموال إلدارة معينة مهارات تتطلب اليت االستثمارية األنشطة

 آخر تشري حيث املاضية السنوات مدى على كبري بشكل التكافل صناعة ازدهرت

 مما ، م002  عام يف%    نسبة بلغ منوًا املدفوعة املساهمات حتقيق إىل اإلحصاءات

 العام التكافل من بدءا أنواعها باختالف التكافلية املنتجات على املتزايد الطلب يعكس

 ألغراض األجل طويل العائلي التكافل منتجات إىل املركبات تكافل مثل األجل قصري

 وفاة حالة يف املالية واحلماية املتوقعة، غري الطبية والنفقات األطفال، وتعليم التقاعد،

 فيما خصوصًا وجه أفضل على عملها تؤدي أن التكافل شركة على وجب لذا. املشارك

 واملثابرة املهارات على االعتماد خالل من هوأصول التكافل صندوق أموال بإدارة يتعلق

 املتوقعة غري االحتياجات تلبية على وقدرته التكافل صندوق مالءة لضمان الالزمة

                                                           
َفَتَقبََّلَها َربَُّهاا بقَقبواولح َحَسانح َوَأنَبَتَهاا َنَباتاًا       : )يف العديد من اآليات القرآنية الكرمية ومنها قوله تعاىل" كفل"وردت مادة    

  .3 آية  :سورة آل عمران(  َحَسنًا َوَكفََّلَها َزَكِريَّا
 .83 ، ص ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج   
 . 8القونوي، أنيس الفقهاء، ص   
َوَتَعاااَونوواع َعَلااى العاارب  : )جتاادر اإلشااارة إىل أن مفهااوم التكافاال قااائمو علااى املفهااوم القرآنااي للتعاااون الااوارد يف قولااه تعاااىل     

 . آية : سورة املائدة( َوالععوْدَواِنَوالتَّقعَوى َواَل َتَعاَونوواع َعَلى اإِلْثِم 
         See: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/World_Takaful_report_April_2011/$FILE/WTR2011EYFINAL.pdf 
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 بصندوق اخلاصة االستثمارية لألنشطة التكافل شركة إدارة فإن ثم ومن. للمشاركني

. قاطبة وظائفها أهم من تعد -استثماريًا مديرًا أو استثماريًا وكياًل بوصفها- التكافل

 مع متوافقة وسائل عرب األموال استثمار تضمن أن التكافل شركة على بد ال ولذلك

 أدى حيطة، أكثر بطريقة األصول إدارة متت فكلما. مرحبة وبطريقة اإلسالمية، الشريعة

 .وجناحه التكافل برنامج قوة ازدياد إىل ذلك

 االستثمارية لألنشطة أدائها خالل التكافل شركة أن إىل البحثية الورقة هذه توصلت

 األموال بإدارة املتعلقة الشرعية املبادئ تطبيق لضمان االحتياط إىل حباجة املختلفة

 التكافل مؤسسات دور مناقشة هو للدراسة الرئيس فاهلدف. ووسائله االستثمار واسرتاتيجيات

 ومما. األمر بهذا املتعلقة القضايا على الضوء تسليط عن فضاًل التكافل، صندوق استثمار يف

 التكافل شركة بني العالقة طبيعة من نابعو االستثماري النشاط هذا أن فيه الشك

 : عليه وبناًء االستثمارية، األنشطة يف املختلفة األطراف مشاركة مدى حتدد اليت واملشاركني

 بشكل املالية العمليات يف االستثمار ألهمية األول جزئها يف البحثية الورقة هذه تتطرق

 .التنمية آليات ضمن ودوره وأهدافه، مفهومه، خالل من وذلك عام،

 نقدية مراجعة على يشتمل حيث وجوهرها البحثية الورقة نواة فهو الثاني اجلزء أما

 هذا ومن التكافل، شركة بها تقوم اليت االستثمارية بالعملية املتعلق الشرعي للمنظور

 املستقاة الشرعية األحكام ضوء يف حتليلية بصورة االستثمار مفهوم مناقشة ستتم املنطلق

 املعاصرون العلماء فيهم مبا الفقهاء آراء عن فضاًل النبوية، والسنة الكريم القرآن من

 مناذج فحص تمسي كما. االستثمارية لألنشطة احملددة املعايري بعض وضعوا الذين

 حتكم اليت والعقود عليها املتفق املبادئ خالل من جليًا تربز واليت بها املعمول التكافل

 صندوق استثمار بقضية يتعلق فيما خصوصًا واملشاركني، التكافل شركة بني العالقة

 .التكافل

 البحثية الورقة من الثالث اجلزء باالستثمار املتعلقة النظرية األبعاد مناقشة يلي

 التكافل صناعة يف باالستثمار املتعلقة احلالية والتحديات القضايا بعض لعرض املخصص

 .والقانونية والتشغيلية الشرعية النظر وجهة من

 اليت التوصيات بعض لعرض األخري جزئها يف البحثية الورقة هذه تسعى ،ختامًا

 مادة بوصفها منها االستفادة يوؤمل واليت التكافل، لصناديق االستثمارية األنشطة َتحُكم

 أنشطة ضمان أجل من التكافل شركات تبذهلا اليت املستمرة للجهود داعمة مرجعية

 .وشفافية انضباطًا أكثر استثمارية
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 أهمية االستثمار يف األنشطة املالية (2)

 البلد قدرة زيادة تسهيل بينها من عديدة، فوائد ذا اقتصاديًا نشاطًا االستثمار يعد

 هلما اللذين الشخصي والدخل الشغل مناصب توفري مستوى يف تغيريات وإحداث اإلنتاجية،

 عاماًل يوعد كما االقتصادية، الدورة واستكمال واالستهالك الشرائية القدرة على تأثري

 االستثمار يوشكل كما. االقتصاد لتنافسية املدى البعيد التحسني يف األهمية بالغ موحدقدًا

 باحلصة قورن ما إذا احلجم ذلك صغر من الرغم وعلى لالقتصاد، الكلي اإلنفاق من جزءًا

 الذي بالتذبذب يتصف األحيان أغلب يف أنه إال الكلي، اإلنفاق يف االستهالك يومثلها اليت

 التقلبات فإن عليه وبناًء.  االقتصادي النشاط يف شديدة تقلبات إىل بآخر أو بشكل يؤدي

 الفائدة، سعر على تطرأ اليت للتغريات كبرية حساسية ذات تكون ما عادة االستثمار يف

 النشاط اضمحالل عن ناتجو املرتفع الفائدة فسعر. ببعضهما الوثيق الرتباطهما وذلك

 اقتصاد يف مهمًا دورًا يلعب االستثمار أن يف شك من ما لذا. صحيح والعكس االستثماري

 .البلد

 مفهوم االستثمار 2.1

الستثمار استخدام األموال واملوارد األخرى مع توقع احلصول على منفعة با يوقصد

مستقبلية
 

 على خلسارة التعرض إمكانية تعين بطبيعتها فاملخاطرة .مرتبطة باملخاطرة 

 املبلغ من امُلتحصلة التصاعدية القيمة يعين العائد بينما القائم، االستثماري النشاط حساب

 االستثمار يدر األحيان معظم ففي إجيابية، والعائد املخاطرة بني العالقة فتكون. امُلستثمر

 املرتفعة املخاطر ذي االستثمار عن َينتج بينما نسبيًا، منخفضًا عائدًا املنخفضة املخاطر ذو

 من خمتلفة أنواعو بها ترتبط لالستثمار املختلفة فاألنواع سبق ما إىل إضافة. مرتفع عائدو

 بالسوق املرتبطة االستثمارية املخاطر لتأثر كبري احتمال هناك املثال سبيل وعلى. املخاطر

 االستثماري األداء يكون أن إمكانية بها فيوقصد امُلحددة االستثمار خماطر أما. ما حبدث

 مرتبٌط فهو السيولة خلطر وبالنسبة. اآلخرين املنافسني أداء أو السوق أداء من أضعف

 .  االستثمار تصفية بإمكانية

 االستثمار آليًة التنمية 1.1

 مهمة تنموية آلية االقتصادية، أهميته خالل من عنه التعبري مت ما إذا االستثمار يوعد

 املتنوعة االستثمارية األدوات من العديد فهناك عليه وبناًء. البلد اقتصاد مناء لضمان

 هذه بني ومن اإلجيابي، االقتصادي للنمو تنموية آليات بوصفها السوق يف امُلستخدمة

                                                           
1  Dornbusch, R. & Fischer, S. (1990), Macroeconomics (5

th
ed.). New York: McGraw-Hill Publishing 

Company. 
2
  Bodie, et.al, (2007), Essential of Investment, (6

th
 ed.), New York: McGraw-Hill  

3
  Australia, National Australia Bank Limited, Godfrey Pembroke Limited, Apogee Financial Planning 

Limited and Australian Financial Services Licenses (2009). Understanding Investment Concepts. 
Sydney: GWM Adviser Services Limited. 
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 الورقة هذه وسرتكز. التأمني عن فضاًل والعقارات، الشركات وسندات األسهم األدوات

 .التأمني وهي استخدامًا األكثر املالية اخلدمات هذه إحدى مناقشة على البحثية

 أن ويوعتقد القديم، اإلغريقي العهد إىل التأمني مبدأ لتطبيق التارخيية البداية ترجع

 بشكل االقتصادي والنمو عام، بشكل الشعوب أفاد آنذاك تطبيقه جرى الذي املبدأ

 خالل من قياسه ميكن الذي التأمني، قطاع يف النمو أن إليه اإلشارة ميكن ومما. خاص

 قويًا ارتباطًا َشِهَد اإلمجالي، احمللي الناتج يف التأمني أقساط إمجالي مساهمة نسبة معرفة

 السيين املنحنى فإن عام وبشكل. م000  و م290  عام بني ما للفرتة االقتصادي بالناتج

 سوق باتساع بالتسارع النمو ويبدأ متدنية، التنمية مستويات تكون حينما النمو بطء يفرتض

 ترجع.  النضوج مرحلة السوق يصل حني أخرى مرة يتباطأ ثم ومن واالقتصاد، التأمني

 الثورة لعهد املبكرة الفرتة إىل االقتصادي والنمو التأمينية املنتجات استخدام بني العالقة

 بنمو العظمى بريطانيا اقتصاد مثل الرائدة االقتصاديات فيها متتعت اليت الصناعية،

 متوازيًا ازديادًا م 89  و م320  عام بني ما الفرتة شهدت املثال سبيل فعلى. متميز اقتصادي

 . اإلنتاجية وقدرتها املادية أصوهلا على التأمينية للتغطية وطلبها الصناعي بريطانيا إلنتاج

 أن االقتصادي والنمو املالي النشاط بني الرتابط فحصت اليت الدراسات بينت وقد

 كان م229  إىل م280  عام من املمتدة للفرتة دولة    يف والتأميين املصريف التغلغل

 للناتج النمو معدل يف الزيادة خالل من قياسها يتم اليت اإلنتاجية الزيادة على واضحًا مؤشرًا

 . الواحد للفرد احلقيقي اإلمجالي احمللي

 استثمارية أداة التأمني فإن املخاطر، من خالية ليست االستثمارية األصول أن ومبا

 تتحمله الذي اخلطر أنه على تعريفه يتم ما عادة التأميين واخلطر. باملخاطر مرتبطة

 خماطر على اخلطر هذا ويشتمل التأمينية، للحماية بيعها خالل من التأمني شركة

 عناصر إىل فرزها ميكن ال متشابكة أخرى وخماطر والتشغيل واالئتمان، السوق،

 . منفردة

                                                           
1
  United States, US Agency for International Development. (2003). Assessment on How Strengthening the 

Insurance Industry in Developing Countries Contributes to Economic Growth. 
2
  Webb, I., Grace, M. F. & Harold D. S. (2002). The Effect of Banking and Insurance on the Growth of 

Capital and Output, Centre for Risk Management and Insurance Working Paper. 
3
  Krutov, A. (2010). Investing in Insurance Risk: Insurance-Linked Securities – A Practitioner’s 

Perspective. North Yorkshire: Risk Books. 
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 مفهوم االستثمار يف اإلسالم وعملياته يف صناعة التكافل (3)

 اإلنسان أن يعين وهذا وجل، عز اهلل إىل اإلسالم يف واألموال األصول ملكية تعود

 قواعد وجل عز اهلل شّرع فقد ذلك من الرغم وعلى. بها التصرف يف احلرية كامل له ليس

 األموال مع التعامل لدى حلقوقهم األفراد ممارسات حتكم ومبادئ وقيمًا وقيودًا وأنظمة

 . أيضًا االستثمار وسائل ذلك ويتضمن ، إنفاقها وكيفية

 مفهوم االستثمار يف القرآن 2.1

 اليت العامة واألحكام املبادئ خالل من املسلمني إلرشاد كتابو ُأنزل الكريم القرآن

 للقوانني االنصياع يلزم عليه وبناًء.  والفساد االستغالل من وحتميهم االستثمار عملية تضبط

.  وخالفها عنها ختلى ملن والعقاب وطبقها، هلا انقاد ملن الثواب تستلزم قوانني ألنها اإلهلية،

 بكلح املتعلقة اجلوانب حتكم اليت األخالقية والقيم القواعد اإلهلية القوانني توضح كما

 . جائزة غري أنشطة أي من احلماية ذلك يف مبا وإنفاقها، األصول على االستحواذ من

 فقي َلَيْسَتْخلقَفنَّهوم الصَّالقَحاتق َوَعمقُلوا مقنُكْم آَمنووا الَّذقيَن اللَّهو َوَعَد: تعاىل اهلل قال

 م ن َوَليوَبد َلنَّهوم َلهوْم اْرَتَضى الَّذقي دقيَنهومو َلهوْم َوَليوَمكَِّننَّ َقْبلقِهْم مقن الَّذقيَن اْسَتْخَلَف َكَما العَأْرِض

 هومو َفُأْوَلئقَك َذلقَك َبْعَد َكَفَر َوَمن َشْيًئا بقي يوْشِرُكوَن َلا َيْعبودووَننقي َأْمًنا َخْوفقِهْم َبْعدق

العَفاسقُقوَن
  . 

 الشرعي املنظور للشك جمااًل يدع ال مبا مناسبة من أكثر يف الكريم القرآن بني لقد

 .وأولوياته ووسائله لالستثمار

  ، عليه والتشجيع باالستثمار القيام إىل الدعوة منه يستنتج األرض يف باملشي األمر (أ)

 مقْن َوُكُلوا َمَناكقبقَها فقي َفاْمشووا َذُلوًلا العَأْرَض َلُكمو َجَعَل الَّذقي هوَو : تعاىل اهلل قال

 . 9 النُّشوورو َوِإَلْيهق ِرْزققهق

 واالستفادة األرض يف باملشي اإلنسان أمر قد تعاىل اهلل أن أعاله املذكورة اآلية تبني

 من االستثمارية باألنشطة للقيام التشجيع على داللة هذا ويف عليها، موجود هو ما كل من

                                                           
  .  ، الضوابط الشرعية لالستثمار، دار اإلميان، االسكندرية، ص(م008 )السالمي، نصر حممد،    

 
  Qadri, Anwar Ahmad, (1986), Islamic Jurisprudence in the Modern World, Taj Printer, 

New Delhi, p. 174. 
، أساسايات التمويال اإلساالمي، األكادميياة العاملياة للبحاوث الشارعية، كواالملباور،         (م  0 ) قحف، منذر،: انظر   

 .Al-Mawdudi, (1969) Islamic Law and Constitution, Islamic Publication, Lahore, p. 249. 9ص
. 33القاااهرة، ص  ، االسااتثمار يف االقتصاااد اإلسااالمي، مكتبااة ماادبولي،    (م 22 )مشااهور، أماارية عبااد اللطيااف،       

، شااركة االسااتثمار اإلسااالمية، رسااالة ماجسااتري، قساام الشااريعة والدراسااات  (م 28 )النمااري، خلااف باان سااليمان، 

 .  قحف، منذر، أساسيات التمويل اإلسالمي، ص. 8اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة، ص
 .  آية : ورة النورس  
 .  آية : سورة امللك  9
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 لفظ تفسري إمكانية املعنى هذا يؤكد ومما.  أكرب دخل أو أكثر أصول حتصيل أجل

 يقول القضية هذه على وتعليقًا.  الكسب أو العمل على احلث منه املقصود أن على" املشي"

 املكاسب من خمتلفة أنواعًا ستجد أردت، مكان أي إىل تسافر عندما" كثري ابن

 الذي اإلهلي األمر هذا طبيعي بشكل يستوعب أن املسلم باستطاعة لذا".  والتجارات

 حتقيق أجل من البسيطة هذه وجه على املال عن البحث يف املبادرة زمام أخذ على يشجعه

 .مجيعًا البشر مصاحل

 للقيام حتفيز أنه على تفسريه ميكن اجلمعة صالة بعد األرض يف باالنتشار األمر (ب)

 َفانَتشقرووا الصََّلاُة ُقضقَيتق َفِإَذا : العزيز كتابه حمكم يف تعاىل اهلل يقول.  باالستثمار

 .  توفعلقحووَن لََّعلَُّكْم َكثقريًا اللََّه َواْذُكرووا اللَّهق َفْضِل مقن َواْبَتغووا العَأْرِض فقي

 مقن َواْبَتغووا العَأْرِض فقي َفانَتشقرووا : تعاىل قوله يف" انتشروا" لفظ أن املالحظ فمن

 عليه يتحتم وجل، عز اهلل جتاه الديين واجبه أدى أن بعد املسلم أن إىل يشري  اللَّهق َفْضِل

 حينما ذلك من أبعد إىل السعود ابن ذهب وقد.  حوائجه وقضاء للتجارة األرض يف السعي

 تفسريه يف صرح فقد دقة أكثر بعبارة أو االستثمار، هي للتجارة الوحيدة املنهجية أن ذكر

 ".9الراحبة" التجارة إىل يشري( اللَّهق َفْضِل مقن َواْبَتغووا) تعاىل قوله بأن

 ممارسة ذلك يف مبا) حوائجه لقضاء وسعيه املسلم عمل إن القول ميكن هنا ومن

 واجبه أداء من انتهائه بعد به، املنوط الديين واجبه من جزء هو( االستثمارية األنشطة

 .3اجلمعة صالة تأدية يف املتمثل تعاىل اهلل جتاه الديين

 قال.  االستثمار ممارسة إىل دعوة بأنه تفسريه ميكن وزراعتها األرض بإعمار األمر (ج)

َوِإَلى َثمووَد َأَخاهوْم َصالقًحا َقاَل َيا َقْوِم اْعبودوواع الّلَه َما َلُكم م ْن ِإَلاٍه َغْيروهو هوَو  : تعاىل اهلل

َرب ي َقِريبو َتْعَمَرُكْم فقيَها َفاْسَتْغفقرووهو ثومَّ تووبوواع ِإَلْيهق ِإنَّ ااَأُكم م َن اأَلْرِض َواْساَأنَش

 8مُّجقيبو
 . 

 األرض يف تعاىل اهلل خليفة بوصفه اإلنسان توذكقر أعاله املذكورة الكرمية فاآلية

 الثعاليب من كل استنبط وقد. األرض إعمار يف تتمثل واليت عاتقه على امللقاة األمانة بتأدية

 والتنمية اإلدارة إىل الدعوة( فقيَها َواْسَتْعَمَرُكْم) تعاىل قوله من تفسريهما يف كثري وابن

 من خولق اليت األسباب أحد املهمة هذه توشكل حيث الدنيوية، التجارية لألمور اجليدة

                                                           
 . 9، الضوابط الشرعية لالستثمار، دار اإلميان، االسكندرية، ص(م008 )السالمي، نصر حممد،    
 . 3 ، االستثمار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي، دار النفائس، عمان، ص(م000 )سانو، قطب مصطفى،    
 .    ص/ ، تفسري القرآن العظيم، دار املعرفة، بريوت، جا(م289 )ابن كثري، امساعيل بن عمر،    
 .0 آية : ورة اجلمعةس  
 .   ص/  ، اجلامع ألحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة، جا(ها 3  )القرطيب، حممد بن أمحد،    
 .3  أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، ص  9
 .0 االستثمار أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي، ص سانو، قطب مصطفى،  3
 . 9آية : ورة هودس 8
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http://www.listenarabic.com/ar/tafseer-quran11-61.html
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http://www.listenarabic.com/ar/tafseer-quran11-61.html
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 لآلية تفسريه يف يقول حيث الشوكاني اإلمام االستنباط هذا على ويوافق.  البشر أجلها

 شيء على دل إن وهذا.  األشجار وغرس املساكن بناء من بعمارتها أمركم أي: نفسها

 من بشيء كافة االستثمارية االسرتاتيجيات الستخدام اإلنسان تشجيع على يدل فإمنا

 .احليطة

 هلل هي األرض يف املوجودة والثروات األموال مجيع ملكية إن: القول ميكننا ختامًا،

 يف خلفاؤه فهم اهلل أمام مؤمتنون البشر فإن لذا. للبشر وجل عز بكرمه وفرها الذي تعاىل

 والتعليمات للضوابط وفقًا وتنميتها املتاحة والثروات املوارد إدارة عليهم جيب الدنيا، هذه

 .  وجل عز اهلل شرعها اليت

 االستثمار يف السنة النبويةمفهوم  1.1

 أنشطة بوصفه عنه وحتدثت االستثمار على حثت النبوية السنة أن فيه شك ال مما

 هذه يف وجل عز اهلل خلقها اليت واملوارد الثروات من االستفادة إىل تهدف مجاعية أو فردية

 املشروعة، واملعايري الضوابط ضمن االستثمارية املبادرات هذه تكون أن من بد وال. األرض

 .  وأهدافها وأسسها اإلسالمية الشريعة ملبادئ معارضتها عدم يعين مما

 عليه حممد النيب تصور جبالء تبني اليت الشريفة النبوية األحاديث من العديد هناك 

 بعض يلي وفيما اإلنسانية، للحضارة تنموية أداة بوصفه االستثمار جتاه والسالم الصالة

 .االستثمار ملوضوع تعرضت اليت الشريفة النبوية األحاديث

.  الكسب حتصيل أجل من الفردي اجلهد بذل على والسالم الصالة عليه النيب تركيز (أ)

 أحد أكل ما" : قال أنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن يكرب معد بن املقدم فعن

 من يأكل كان السالم عليه داود النيب وأن يده عمل من يأكل أن من خريًا قط طعامًا

 .  " يده عمل

 بأن ألصحابه عليه وسالمه اهلل صلوات النيب تشجيع على آنفًا املذكور احلديث يدل

 على احلديث تفسري ميكن كما. 9أفضل ربح أو كسب حتصيل أجل من جهدهم يبذلوا

 وإدارة املوارد عن البحث أجل من جهدها قصارى تبذل كي لألمة نبوي حتفيز أنه

 .3تعاىل اهلل ألعداء بسهولة االستسالم دون ناجحة بصورة االستثمارات

                                                           
/  الثعاليب، عبد الرمحن بن حممد، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، مؤسساة األعلماي للمطبوعاات، باريوت، جاا        

 .99 ص/  ، تفسري القرآن العظيم، دار املعرفة، بريوت، جا(م289 )ابن كثري، إمساعيل بن عمر، . 0  ص
الشوكاني، حممد بن علي، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفساري، مؤسساة مصاطفى الباابي        

 . 03 ص/  احلليب للنشر، القاهرة، جا
 .8 مشهور، أمرية عبد اللطيف، االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي،، ص   
 .9 املرجع السابق نفسه، ص   
 . 03 ، حديث رقم   مد بن إمساعيل، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البخاري، حم   
 . 3ص/  ، إحياء علوم الدين، دار الفكر، بريوت، جا(م 22 )الغزالي، حممد بن حممد،   9
 . 3، الضوابط الشرعية لالستثمار، دار اإلميان، اإلسكندرية، ص(م008 )السالمي، نصر حممد،   3
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 عن حزام بن حكيم عن.  العليا اليد لصاحب وسلم عليه اهلل صلى النيب امتداح  (ب)

 تعول مبن وابدأ السفلى اليد من خري العليا اليد" : قال أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب

 .  " اهلل يغنه يستغن ومن اهلل يعفه يستعفف ومن غنى ظهر عن الصدقة وخري

 االحرتام يوكقنو والسالم الصالة عليه النيب أن الذكر السابق احلديث من يوفهم

 أصحاب بأنهم إليهم أشار حيث لديهم، مما ويوعطون وجهدهم بعملهم يوسهمون ملن والتقدير

 بأنهم إليهم أشار حيث الناس يسألون الذين من غريهم على ويفضلهم ،(العليا اليد)

 والسعي، االستثمار عن غالبًا ينتج إمنا الغنى أن فيه الشك ومما(. السفلى اليد) أصحاب

 يسعى أن للفرد دعوة احلديث هذا يف فإن هنا ومن والكسل، البطالة عن غالبًا ينتج والفقر

 .  وجمتمعه نفسه فيفيد اإلنفاق من يتمكن كي الغنى، ليحقق ماله تنمية يف

 بن أنس عن.  وممتلكاتهم اليتامى أصول إدارة على والسالم الصالة عليه النيب تشجيع (ج)

 تأكلها ال اليتامى أموال يف اجتروا" : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال مالك

 .   " الزكاة

 فإن لذا. كاملة بأمانة إدارتها من البد اليتامى أصول أن الذكر السابق احلديث يبني

 املستقاة الفائدة وتضاءلت الزكاة أنقصتها وإال باستثمارها، مكلفو األصول هذه مدير

 يونميها أن جيب األصول هذه مدير فإن مربح، باستثمار القيام يتم ولكي.  لأليتام منها

 .  اليتامى ملصاحل حتقيق هذا ويف وافر، بشكل تنمو كي فائقة مبهارة

 ملن والسالم الصالة عليه النيب تقدير قاطع بشكل يوضح احلديث أن فيه شك ال مما

 هذا فإن ثم ومن. للمجتمع واملنافع الفوائد لتحقيق االستثمارية األنشطة ممارسة يف يسعون

 .اآلخرة يف املرء عليها يوثاب اليت الفاضلة األعمال من يوعد االستثماري اجلهد

 مفهوم االستثمار عند الفقهاء 1.1

 أنه الوسيط املعجم يف وجاء. 9الطلب على الدال "استثمر" فعل مصدر االستثمار

 غري بطريق وإما األولية، واملواد اآلالت بشراء مباشرة إما اإلنتاج، يف األموال استخدام

 استخدامات يف كثريا يرد فلم االستثمار مصطلح وأما. 3والسندات األسهم كشراء مباشر

 والتنمية واالستنماء واالكتساب الكسب مصطلح معناه يف واستخدموا ، الفقهاء

 . 8االستثمار معنى عن التعبري يف واالسرتباح

                                                           
 .3   ، حديث رقم 8 إمساعيل، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب البخاري، حممد بن    
 .39، الضوابط الشرعية لالستثمار، دار اإلميان، االسكندرية، ص(م008 )السالمي، نصر حممد،    
 .     الطرباني، سليمان بن أمحد، املعجم األوسط، حديث رقم    

 
 .80ستثمار، دار اإلميان، اإلسكندرية، ص، الضوابط الشرعية لال(م008 )السالمي، نصر حممد،   
 .23 ص/  ابن الصالح، فتاوى ابن الصالح، جا   
     ، الضوابط الشرعية لالستثمار، دار اإلميان، اإلسكندرية، ص(م008 )لسالمي، نصر حممد، ا 9
 00 ص   ج ، باب الثاء ، املعجم الوسيط  3
    ة لالستثمار، دار اإلميان، اإلسكندرية، ص، الضوابط الشرعي(م008 )السالمي، نصر حممد،   8
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 ال اليت اخلمس الضرورات أحد هو الذي املال حفظ لالستثمار األساسي اهلدف يوعد

 آنفًا مر كما أشارا قد والسنة القرآن فإن األمر حقيقة ويف.  دونها من اجملتمع حياة تستقيم

 يف مستواه كان أيًا والتملك الكسب يف األساسي الفرد حق على احملافظة ضرورة إىل

 أي من ومتعاٍف متزن جملتمع يؤسس أن شأنه من احلق بهذا االلتزام إن حيث اجملتمع،

 .اقتصادية أمراض

 كتبه أحد يف أشار قد الشيباني احلسن بن حممد اإلمام أن إليه اإلشارة جتدر ومما

 إنها بل البشر، لبين الطبيعية الوظيفة يوعد كاٍف وكسب هانئة حياة لتحقيق السعي أن إىل

 رسول بذل املثال سبيل فعلى عليهم، اهلل رضوان الروسل حتملها اليت املسؤوليات أوىل من

 من العديد زاول كما. لعائلته العيش أسباب توفري سبيل يف جهده السالم عليه آدم اهلل

 امتهنا السالم عليهما وزكريا فنوح خمتلفة، مهنًا عليهم وسالمه اهلل صلوات األنبياء

 اشتغل فقد السالم عليه إبراهيم وأما اخلياطة، يف عمل السالم عليه وإدريس النجارة،

 عليه اهلل صلى حممد ونبينا احلدادة، مهنة مارس السالم عليه وداود السوق، يف تاجرًا

 أيضا احلرفة هذه موسى سيدنا امتهن كما.  األوىل طفولته سنوات يف الغنم رعى وسلم

 . "  غنمي على بها وأهش" : تعاىل قوله يف جاء كما

 النبيلة األعمال هلذه عليهم اهلل رضوان األنبياء ممارسة ملغزى الصحيح الفهم إن

 الكسب حتصيل سبيل يف مبذول جهد أي اعتبار إىل شك بال سيقودنا الذكر السابقة

 خدمات تقديم أو املتاجرة أو كاالستثمار متاحة فرص أي استغالل خالل من احلالل

 داخاًل املبذول اجلهد ذلك كون عن فضاًل أفضل، حياة حتقيق يف أساسيًا عاماًل معينة،

 احلسن بن حممد ذهب هنا ومن. تعاىل اهلل إىل الفرد بها يتقرب اليت العبادات باب ضمن

 أجل من املبذولة اجلهود كانت لذا.  مسلم كل على فريضة الكسب طلب بأن القول إىل

 االكتفاء حتقيق إطار يف داخلًة الربح حتقيق إىل والسعي املتاحة، للموارد أمثَل استهالٍك

 اإلسالم شجع هنا ومن.  والبطالة الفقر على والقضاء واملمتلكات، الثروات وزيادة الذاتي،

 واجتماعية اقتصادية تنمية إحداث إىل يهدف الذي االستثمار ممارسة على أتباعه اإلسالم

 .  الناس على للثروة عادلح توزيعح لضمان وذلك

 ال الفرد فإن الفقهية، النظر وجهة ومن األرباح، جلين وسيلة االستثماري النشاط يوعد

 حتمل:ثالثة شروط توافرت إذا إال استثماري نشاط عن ناتج ربح أي على احلصول له حيق

                                                           
 .، يف تأسيس وإدارة شركات التأمني التعاوني والتكافلي، الدار العربية للعلوم(م  0 )الشاعر، مسري    
 .89، الضوابط الشرعية لالستثمار، دار اإلميان، االسكندرية، ص(م008 )لسالمي، نصر حممد، ا  
، فاتح البااري   (م 22 )العساقالني، ابان حجار،    .   -  احلسن، كتاب الكسب، صالشيباني، حممد بن : انظر   

، أدب الادنيا  (م288 )املاوردي، علي بن حممد بن حبيب، .99 ص/   شرح صحيح البخاري، دار اجليل، بريوت، جا

 . 2  والدين، دار الريان للرتاث، ص
 .  دار اإلميان، االسكندرية، ص، الضوابط الشرعية لالستثمار، (م008 )لسالمي، نصر حممد، ا  
 . 2املرجع السابق نفسه، ص   
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. النشاط حمل الشيء وضمان النشاط، تأدية يف جمهود وبذل النشاط، بذلك املرتبطة املخاطر

 ابن إليه ذهب ملا وفقًا حمرمًا ربًا يوعد الثالثة الشروط هذه توافر دون اكتسابه يتم ربح فأي

 والعائد، اخلطر فكرة على قائم اإلسالم يف االستثماري النشاط إن القول ميكن لذا.  عربي

 بالضمان اخلراج أن على تنص اليت الفقهية القاعدة من ُكلح اعتماد إىل العلماء ذهب هنا ومن

 ال املخاطر أن إىل اإلشارة معرض يف وذلك بالغنم، الغرم أن على تنص اليت الفقهية والقاعدة

. مرتفعًا املفرتض الربح كان كلما مرتفعة املخاطرة كانت فكلما العائد، عن البتة تنفك

 استخدام -املشرتى األصل بإرجاع- الشرط خيار لديه الذي للمشرتي حيق املثال سبيل فعلى

 لألصل ضامن املشرتي ألن مربرو األمر هذا ومثل. البائع إىل إعادته قبل شراؤه مت الذي األصل

.  الفقدان أو للتلف تعرضه حالة يف املسؤولية كامل يتحمل فهو لديه، بقائه فرتة خالل

 وجود أن إىل الفقهاء بعض ذهب فقد املشرتي، خماطر من يقلل الشرط خيار أن مبا وباملقابل

 سعرها عن السلعة سعر زيادة البائع حق من أن يعين وهذا السعر، على تأثريح ذا اخليار هذا

 . الشرط خيار حبق االحتفاظ املشرتي رغبة حالة يف الطبيعي،

 وقد والعائد، اخلطر فكرة على قائمو اإلسالم يف االستثمار فإن سبق ما على بناًء

 األنشطة مبختلف للقيام الالزم الفقهي التكييف توفري على اإلسالمية الشريعة حرصت

 األول النوع االستثمارية؛ العقود أنواع من رئيسني نوعني ذكر ميكن هنا ومن االستثمارية،

 التبادل، مبدأ على القائمة بالعقود والثاني املشاركة، على القائمة بالعقود يوعرف منهما

 النوع أما. 3واملساقاة 9واملزارعة  واملضاربة  املشاركة عقود األول النوع ضمن يدخل حيث

 .   واإلجارة 0 واالستصناع 2والسلم 8املراحبة عقود فيتضمن الثاني

                                                           
1
  Ibn 'Arabi, quoted by Saiful Azhar Rosly, (2005) Critical Issue on Islamic Banking and Financial 

Market, Dinamas, Kuala Lumpur.  
القواعد الكلياة والضاوابط الفقهياة يف الشاريعة اإلساالمية، دار النفاائس، عماان،         ،(م003 )شبري، حممد عثمان،    

 .    ص
 .   ص/ 9الشربيين، مشس الدين حممد، مغين احملتاج، جا   
املعياار  . املشاركة هي اتفااق اثانني أو أكثار علاى خلاط ماليهماا أو عمليهماا أو التزاميهماا يف الذماة بقصاد االسارتباح              

 .، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية(  )الشرعي رقم 
املضاربة هي عقاد شاراكة مباال يقدماه الطارف األول وعمال يبذلاه الطارف الثااني، ويف حالاة حتقاق أربااح مان جاراء هاذه                   

 .ه هو الذي يتحملهاالشراكة يتم تقامسها بناًء على النسبة املتفق عليها مسبقًا، وأمايف حالة اخلسارة فإن رب املال وحد
املزارعة هي عقد بني طرفني يوافق فيهاا الطارف األول علاى زراعاة الطارف الثااني جلازٍء مان أرضاه يف مقابال حصاوله              9

 . على حصة من احملصول
املساقاة هي عقد شراكة يوافق فيها الطرف األول على السماح للمساقي أن يسقي زرعه مقابل حصوله على جزء مان    3

 . احملصول
 .املراحبة هي عقد بيع يتم فيه اإلفصاح عن سعر السلعة األصلي والزيادة الداخلة عليه للمشرتي  8
السلم هو عقد بيع يلتزم فيه البائع ببيع سلعة معيناة للمشارتي، ويتعهاد بتساليمها لاه يف موعاد مساتقبلي حمادد مقابال            2

 . حصوله على مثنها حااًل
مااع صااانعح لصااناعة أشاياء ذات أوصاااف حمااددة لقاااء مثاان حماادد، ويلتاازم الصااانع   عقاد االستصااناع هااو اتفاااق تعاقاادي   0 

 . بتصنيعها مبواٍد من عنده وجبهده الشخصي
 .03 ، الضوابط الشرعية لالستثمار، دار اإلميان، االسكندرية، ص(م008 )السالمي، نصر حممد،     
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 صناعة التكافلمفهوم االستثمار وآليته يف  3.1 

هناك بوعدان مرتبطان بقضية االستثمار يف صناعة التكافل، البوعد األول يتعلق  

باالشرتاكات اليت يدفعها املشاركون للمشاركة يف برنامج التكافل، واليت توعد حبد 

أما البعد الثاني . ذاتها اسرتاتيجيه مالية واستثمارية جيدة بالنسبة لألفراد املشاركني

اسرتاتيجيه شركة التكافل الستثمار أموال املشاركني املرتاكمة يف صندوق فيتعلق ب

لذا فإن استثمار أموال مساهمي . التكافل وتنميتها كجزء من املسؤولية املنوطة بها

وبناًء عليه سريكز النقاش . شركة التكافل، سيكون خارج إطار هذه الورقة البحثية

ية، فضاًل عن القضايا املتعلقة باملبادرات االستثمارية التالي على اآللية والرتتيبات التعاقد

 .اليت تقوم بها شركة التكافل

وفقًا للممارسات املعمول بها حاليًا يف صناعة التكافل يتوجب على األفراد الذين 

يسعون إىل استثمار أمواهلم ضمن برنامج التكافل دفع مساهمة مالية متفق عليها إىل 

قيام شركة التكافل اليت متارس أعماهلا باعتبارها مديرًا  يلي ذلك. صندوق التكافل

للصندوق أو وكياًل عن املشاركني، بتقسيم مساهماتهم املدفوعة إىل صندوقني منفصلني؛ 

الذي يوسمى حاليًا بصندوق ( حساب االدخار)الصندوق األول يوعرفو حبساب املشاركني أو 

الذي سيتم استثماره من مساهمات  استثمار املشاركني، وذلك الحتوائه على اجلزء

الذي ( حساب التربع)املشاركني، وأما الصندوق الثاني فهو حساب املشارك اخلاص أو 

يوسمى حاليًا بصندوق خماطر املشاركني، وذلك الستخدام حمتوياته يف تغطية خماطر 

 .املشاركني وخسائرهم

املشارك إىل جزء خيتص بتغطية املخاطر وجزء خيتص باالدخار أو  مساهمةيوعد تقسيم 

االستثمار أمرًا ضروريًا، وذلك للتمييز بني األغراض واملخاطر املتنوعة املرتبطة باملساهمة 

والبد من استثمار األموال املوجودة يف كال الصندوقني يف حمافظ .  املدفوعة من قبل املشارك

 .دئ الشريعة اإلسالميةاستثمارية متوافقة مع مبا

بالنسبة لصندوق التكافل العام، فإن اسرتاتيجيه االستثمار الرئيسة تتمثل يف 

االستثمار يف األصول السائلة، وذلك من أجل احملافظة على سيولة الصندوق، ويرجع 

السبب يف هذا إىل كون التزامات صندوق التكافل العام ذات طبيعة قصرية األجل، وذلك 

احلماية يف معظم العقود متتد لفرتة سنة واحدة أو أقل، ويضاف إىل ذلك كثرة ألن فرتة 

وباملقارنة مع تعويضات التكافل . التعويضات املطلوبة يف مثل هكذا برامج تكافلية

العائلي اليت عادة ما تكون حمددة مببلغ معني، فإن مبالغ تعويضات التكافل العام ختتلف 

ورة كبرية على عوامل عدة من بينها النفقات الطبية، من حالة إىل حالة، وتعتمد بص

 .  وتكاليف إصالح املركبات أو تكاليف البناء
                                                           
1  Retrieved from Bank Negara Malaysia website. The URL is : http:// www. bnm. gov. my / guidelines 

/06_others/Concept%20Paper%20%20Guidelines%20on%20Takaful%20Operational%20Framework.pdf 
2
  Bank Negara Malaysia Publication, Concept and Operation of General Takaful Business in Malaysia, p. 

26. 
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وحسب نوع العقد املعمول به، فإن شركة التكافل قد حتصل على أجر أو حصة من أرباح 

االستثمار، أما يف حالة اخلسارة، فسيتم تعويض املشارك حسب املعادلة املتفق عليها 

 . مسبقًا

ن استخدام التكافل بوصفه اسرتاتيجة استثمارية هلو من أفضل طرق التخطيط إ

املالي واالدخار، حيث يوفر ميزة تنافسية للمستثمر، فضاًل عن منحه راحة البال من أي 

الواقع احلالي لسوق التكافل الذي  ،ومما يعزز هذا التوجه. كارثة أو مصيبة مستقبلية

ملرتبطة باالستثمار اليت جتمع بني الفرص االستثمارية وتوفري يتجه حنو املنتجات التكافلية ا

 .  احلماية األساسية للمشارك

فمن خالل تأدية شركة التكافل لواجبها املنوط بها باعتبارها مديرًا استثماريًا أو 

 وكياًل، يتوجب عليها ضمان توافق أي أنشطة استثمارية مع مبادئ الشريعة اإلسالمية،

وبعبارة أخرى فإن األنشطة االستثمارية اليت . وذلك من أجل توفري راحة البال للمستثمرين

يزاوهلا صندوق التكافل البد أن تكون موجهًة وفق األحكام الشرعية والتعليمات اليت 

وفضاًل عن ذلك يتوجب على اللجنة الشرعية أن تفحص . تصدرها هيئة الرقابة الشرعية

ة االستثمارية، وذلك لضمان سريها وفقًا للتنظيمات واإلرشادات بصورة دورية األنشط

الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية، واهلدف من ذلك كله ضمان االنقياد الدائم واملستمر 

 .للمبادئ الشرعية اليت حتكم االستثمار

وحسب الواقع العملي املطبِق يف صناعة التكافل، فإن شركة التكافل خالل إدارتها  (أ)

فظة االستثمارية التابعة لصندوق التكافل موطالبة باالنصياع للعديد من للمح

التعليمات، وذلك من أجل حتسني مستوى الثبات والشفافية واالنقياد ملبادئ الشريعة 

 :اإلسالمية، وفيما يلي سرد ألهم هذه التعليمات

لق بتفويضها جيب على شركة التكافل االلتزام باملبادئ األخالقية اإلسالمية فيما يتع (ب)

 .االستثماري وسياساته واسرتاجتياته وأنشطته
إن )جيب استثمار أموال التكافل مبا يف ذلك األموال املرتبطة باجلانب االستثماري  (ج)

يف أدوات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية يتم إصدارها من قبل احلكومة أو ( وجدت

بها وفقًا للقوانني اليت حتكم اجلهات املنظمة أو املؤسسات املالية األخرى، وموصرحو 

 .  االستثمارات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
                                                           
1
 International Shari’ah Research Academy (ISRA). 2011. Islamic Financial System: Principles and Operations, 

p. 513 
 .يتم احلصول على مزايا برنامج التكافل يف حالة الوفاة أو اإلعاقة الكلية الدائمة أو اإلصابة بأحد األمراض اخلطرية   
بالنسبة لدولة ماليزيا فإن االلتزام باستثمار يف األدوات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ياتم توفريهاا مان قبال حكوماة         

ماليزيا الفدرالية، واملصرف املركزي املاليزي، واملؤسسات املالية امُلارخص هلاا وفاق قاانون املصارفية اإلساالمية لعاام        

م، وقاانون  003 م، وقاانون أساواق رأس املاال واخلادمات لعاام      282 الية لعام م، وقانون املؤسسات املصرفية وامل 28 

م  28 وباإلمكااان الرجااوع إىل امللحااق األول لقااانون التكافاال املاااليزي لعااام  . م 00 املؤسسااات املاليااة التنمويااة لعااام  

 . ويف صناديق التكافلودائع  لالطالع على األصول املاليزية امُلرخص باستخدامها
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جيب اإلفصاح للمشاركني عن اسرتاتيجيه االستثمار املستخدمة يف تنمية الصندوق  (د)

 .االستثماري اخلاص باملشاركني، فضاًل عن أدائه التارخيي
إذا قام مدير الصندوق عن طريق اخلطأ باستثمارات يف أوراق مالية غري متوافقة مع  (ه)

مبادئ الشريعة اإلسالمية، فالبد من التخلص من هذه األوراق املالية بغض النظر عما 

 .إذا كانت هذه األوراق املالية تدر رحبًا أم ال
عة اإلسالمية إىل كونها إذا تغريت حالة األوراق املالية من كونها متوافقة مع الشري (و)

 :غري متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، فلشركة التكافل أن تتخذ أحد التدابري اآلتية
تكلفة االستثمار األصلية عند وقت اإلعالن عن  إذا جتاوزت قيمة األوراق املالية (1)

عدم توافقها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، فال بد من تصفيتها فورًا، وميكن 

كافل االحتفاظ بأي ربح ناتج عن التخلص من هذه األوراق املالية لشركة الت

ولكن ال بد . عند وقت اإلعالن عن عدم توافقها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

من حتويل أي أرباح إضافية، ناجتة عن التخلص من هذه األوراق املالية بعد يوم 

إلغالق يف يوم اإلعالن من خالل بيعها بسعر سوق أكثر ارتفاعًا من سعر ا

 .اإلعالن، إىل اجلمعيات اخلريية املصرح بها من قبل مفوضية األوراق املالية
إذا كانت قيمة األوراق املالية أقل من تكلفة االستثمار األصلية، فيوسمح  (2)

لشركة التكافل باإلبقاء على هذه األوراق املالية غري املتوافقة مع مبادئ 

ركة التكافل باالحتفاظ باألرباح خالل الشريعة اإلسالمية، كما يوسمح لش

فرتة متلكها لألوراق املالية، إىل أن حيني الوقت الذي تساوي فيه األرباح 

احملصلة من هذه األوراق املالية والقيمة السوقية هلا تكلفة االستثمار األصلية 

، أو تنقضي فرتة ستة أشهر، حينها يتوجب على شركة التكافل (رأس املال)

 . هذه األوراق املالية غري املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية التخلص من
 املبادئ والعقود األساسية لالستثمار يف صناعة التكافل 2.3.1

املبدأ األساسي يف صناعة التكافل قائم على مفهومي التربع والتعاون بني مجيع 

أما بالنسبة لشركة التكافل فيأتي دورها من خالل إدارة برنامج التكافل . املشاركني

وبإمكان األطراف أن . وأنشطته االستثمارية بالنيابة عن املشاركني، وبناًء على طلبهم

تبعًا   الوكالة أو اجلعالة أو الوقف أو تركيبة من هذه العقوديستخدموا عقد املضاربة أو 

 .الحتياجاتهم

                                                           
1
  http://www.sc.com.my/main.asp?pageid=379&linkid=835&yearno=2003&mod=paper. Retrieved 05 

March, 2012 
2
 Refer to Islamic Financial System: Principle and Operation, ISRA, p.515, Mohd Daud Bakar in Archer 

(2009), p.42; Bank Negara Malaysia. 2005. Article on Conceptual Aspects of General Takaful in 
Malaysia. http://www.bnm.gov.my/files/publication/tkf/en/2005/booklet.en.pdf 

http://www.bnm.gov.my/files/publication/tkf/en/2005/booklet.en.pdf
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 عقد املضاربة 2.2.3.1

لفظ املضاربة مشتق من اللفظ العربي ضارب، الذي يشري يف معناه االصطالحي إىل 

أحد أشكال الشراكة القائمة على االشرتاك يف الربح، حيث يقوم الطرف األول بتوفري 

وبعبارة أخرى فإن املضاربة تعين .  نما يكتفي الطرف الثاني بتوفري اجلهدرأس املال، بي

إعطاء شخصح رأس ماله إىل شخص آخر لالجتار به، وذلك لغرض االشرتاك يف الربح 

ومما جتدر اإلشارة إليه أن علماء احلنفية . الناتج عن التجارة وفق النسبة املتفق عليها مسبقًا

املضاربة، بينما اختار علماء املالكية والشافعية استخدام واحلنابلة استخدموا مصطلح 

 .مصطلح القراض

إن العالقة التعاقدية يف منوذج املضاربة أن يكون املشارك يف برنامج التكافل هو رب 

لذا كان من احملتم على شركة التكافل . املال وتكون شركة التكافل هي املضارب

يقة متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية كاملضارب أن يستثمر صندوق التكافل بطر

ومن ثم فإن أي أرباح موحققة تتم قسمتها بني . ووفقًا للشروط املتفق عليها يف عقد التكافل

أما يف حالة اخلسارة فإن رب املال هو من . الطرفني وفقًا للنسبة املتفق عليها مسبقًا

   يده إال بالتعدي أو التفريط يتحملها، وهذا يعين أن املضارب ال يضمن املال الذي يف

 عقد الوكالة 1.2.3.1

، واملراد بها تفويض شخص آلخر القيام بعمل ما  الوكالة لفظ عربي يعين احلفظ

فالوكالة عقد توكيل، وهذا يعين أن ملكية املشاركني لصندوق . مقابل أجر معلوم

تصبح شركة  التكافل تبقى مستمرة، وبناًء عليه فإن املوكل هو املشارك، بينما

يقوم املوكل بتعيني أو تفويض الوكيل إلدارة صندوق التكافل . التكافل هي الوكيل

وذلك للقيام مبهمتني رئيستني؛ أوهلما القيام باألنشطة والعمليات املتعلقة بالتكافل مثل 

تستحق شركة . ، وثانيهما القيام بأنشطة استثمارية...(االكتتاب، ودفع التعويضات، اخل)

إلدارتها األنشطة املتعلقة ( أجرة الوكيل)فل بوصفها وكياًل رسوم الوكالة التكا

إلدارتها اسرتاتيجيات االستثمار ( عمولة الوكيل)بالتكافل، فضاًل عن رسوم األداء 

 . بوصفها وكياًل باالستثمار

 عقد اجلعالة  1.2.3.1

وأما اصطالحًا فهي اسم ملا جيعل لإلنسان  اجلعالة كلمة عربية تعين لغة العقوض،

وبعبارة أخرى فإن اجلعالة تعين االلتزام بدفع مكافأة معينة مقابل أداء  . على فعل شيء

                                                           
 .9 ص/ 8 الفقهية، الكويت، جا، املوسوعة (م 00 )وزارة األوقاف والشؤون الدينية،    
 .  2 ص /  ، جا  ، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط ( 00 )الزحيلي، وهبة،    
 . ص/   ، املوسوعة الفقهية، الكويت، جا(م 00 )، اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤون    
 .  ص/  املصدر السابق نفسه، جا   
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مهمة حمددة، والبد من اإلشارة إىل أن املكافأة اليت توسمى أيضًا بالعوض تصبح الزمة 

 . فضل وجهعندما يقوم الطرف املعني بتأدية املهمة املنوطة به على أ

بناًء على هذا العقد، يقوم مجيع املشاركني بتعيني شركة التكافل إلدارة صندوق 

التكافل وفق طريقة حمددة، مقابل حصول الشركة على مكافأة معينة إذا قامت 

يوحَدد املبلغ املدفوع بناًء على اخلدمة الفعلية  باالستثمار على الوجه الصحيح، وبالتالي

 .الذي قامت به شركة التكافل بوصفها الطرف املوفر للخدمةواملخرجات واألداء 

 عقد الوديعة 3.2.3.1

عقد بديل عن مبدأ التربع، والوديعة يف اللغة مأخوذة من الودع وهو الرتك،  الوديعة

 .  وأما اصطالحًا فهي املال املوضوع عند الغري ليحفظه

اع أموال املشاركني يف التطبيق العملي هلذا العقد يف صناعة التكافل يقتضي إيد

صندوق الوديعة الذي تتم إدارته من قبل شركة التكافل، فتوعدو مساهمات املشاركني 

ووفقًا هلذا العقد تصبح شركة التكافل املدير املؤمتن . ودائع بداًل من اعتبارها تربعات

على استثمار الصندوق، ويف حالة حتقق أي ربح من االستثمار، فال حيق للمشاركني 

إال أن شركة التكافل لديها اخليار يف إعطاء جزء من األرباح .  حلصول على أي نسبة منها

 .املتحققة يف شكل هبة يتم توزيعها على املشاركني

 عقد الوقف 3.2.3.1

، واصطالحًا يوراد به وقف املنفعة الناجتة عن املال املوقوف على  الوقف لغة احلبس

هذا أن الوقف عقد ُأحادي يوراد به التخلي عن حق ويرتتب على . املستفيدين من الوقف

االستفادة من منفعته على جمموعة حمددة من  امللكية املتعلق مبال معني، وختصيص

لذا فمن املمكن تطبيق عقد الوقف عندما يرغب طرفو ما بوقف ثروته على . املستفيدين

ما ميكن االستفادة أطراف أخرى، كي يستفيدوا من املنافع الناجتة عن تلك الثروة، ك

من عقد الوقف يف إنشاء صندوق التكافل، بينما تتم إدارة اجلوانب اإلدارية والتشغيلية 

 . املتعلقة بصندوق التكافل بناًء على عقد الوكالة أو املضاربة

بدايًة جيب على شركة التكافل أن توسِهم مببلغ أوَّلي كي يتم استخدامه يف تأسيس 

قوم املشاركون بدفع مساهماتهم إىل صندوق الوقف، وهم بذلك صندوق الوقف، ومن ثم ي

يلي ذلك اعتبار كافة األموال املوجودة يف  يتخلون بالكامل عن ملكيتهم هلذه اإلسهامات،

 ركني وقفًا، وبذلك خترج ملكية هذهالصندوق الواردة من شركة التكافل واملشا
وتقتصر االستفادة من منافع هذه األموال املوقوفة  األموال من األطراف اليت قامت بوقفها،

                                                           
 . ص/  السابق نفسه، جا املصدر   

2
 Sheila Nu NuHtay and Hanna RabittahZaharin. 2011. Article on Critical Analysis on the Choice of 

Takaful (Islamic Insurance) Operating Models in Malaysia. IIUM: Damansar,. pg. 6.  
 .08 ص/   ا، املوسوعة الفقهية، الكويت، ج(م 00 )، اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤون    
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، الذين ال يوعدون مالكني حقيقيني هلا، وذلك ألنها أصبحت أموااًل  على املستفيدين فقط

أما شركة التكافل فتقوم بإدارة صندوق الوقف باعتبارها ناظرًا .  مملوكًة هلل تعاىل

 .ومتوليًا لألموال املوقوفة

لسابقة الذكر اليت تضبط العالقة بني املشاركني ينعكس تطبيق العقود ا

 .وشركات التكافل يف العديد من النماذج املختلفة املطبقة يف خمتلف أحناء العامل

                                                           
1 Tobias Frenz, Younes Soulhi, (2010), Takaful and Re-Takaful: Advances Principles and 

Practices. Kuala Lumpur: IBFIM, p. 145. 
2 Ibid., p. 
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 التكافل صناعة يف باالستثمار املتعلقة والتحديات القضايا 3

 القضايا الشرعية املتعلقة باالستثمار يف صناعة التكافل 2.3

 صناعة التكافلمنوذج املضاربة يف  (أ)

يوقصد بالنموذج التشغيلي الطريقة اليت تتبعها جهة العمل يف إنشاء قدراتها لتنفيذ 

ومن الوارد جدًا أن تطبق شركة ما عدة مناذج تشغيلية . اسرتاتيجيات العمل اخلاصة بها

اء وعلى مر العديد من السنوات قام العديد من العلم.  لتلبية احتياجات العمل املختلفة لديها

واخلرباء يف املالية اإلسالمية بصياغة كثري من املفاهيم والعقود من أجل استخدامها يف 

النماذج التشغيلية لصناعة التكافل، وقد ترتب على هذا بروز مناذج تشغيلية توستخدم 

. حاليًا يف صناعة التكافل وتستقي هيكلها األساسي من دمج عدة عقود بعضها ببعض

ليه أن معظم الكتابات والنقاشات املتعلقة بصناعة التكافل عامًة ومما جتدر اإلشارة إ

ومناذجها التشغيلية خاصًة تدور بشكل كبري حول منوذج املضاربة واستخداماته يف 

فالكثري من الكتابات تذهب إىل أن مفهوم املضاربة مناسبو جدًا كي . صناعة التكافل

وصًا يف جانب استثمار الودائع، إال أنه يكون أساسًا للعمليات املصرفية اإلسالمية، وخص

 .  يوعد مفهومًا مالئمًا للتطبيق يف جمال التأمني يف الوقت نفسه ال

فالقضايا املتعلقة باستخدام عقد املضاربة بوصفه منوذجًا تشغيليًا يف صناعة التكافل 

 :تأخذ أشكااًل متعددة، ومن بينها ما يلي

سالمي، فإن الوضعية القانونية للعقد قائمة بشكل وفقًا لنظرية العقود يف التشريع اإل (1)

كبري على الغرض منه، وكما هو معروف فإن الغرض من عقد املضاربة زيادة ثروة 

رب املال وحتقيق أرباحح وفرية، ولكي يتمكن رب املال من حتقيق أكرب زيادة 

تقاسم ممكنة لثروته، فإنه يدفع بها إىل تاجر ليتاجر بها نيابة عنه، شريطة أن ي

ويف املقابل فإن .  الربح املتحقق من هذه التجارة وفقًا للنسبة املتفق عليها مسبقًا

الغرض من التكافل ليس زيادة ثروة رب املال واحلصول على أرباح، وذلك ألن 

املساهمة املدفوعة إىل صندوق التكافل قد مت دفعها بناًء على مبادئ التعاون واألخوة 

يونشئه طرفو ذو أهلية كاملة لنقل ملكية مالح موجوٍد ميكن فالتربع عقد . والتربع

فالغرض من عقد التربع نيل رضا اهلل عز وجل .  تسليمه إىل طرف آخر بدون عوض

وباختصار هناك تناقض واضح بني الغرض من املضاربة . ومساعدة الشخص املتربع له

استثمار حمتويات  والغرض من التكافل، ولكن إذا ما مت استخدام عقد املضاربة يف

                                                           
1
 Accenture, “Transforming Your Operating Model for High Performance in the Digital 

World”, p. 7. http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-ceo-transforming-your-
operating-model-high-performance-digital-world-summary.aspx. 

2 Muhammad Ayyub, Understanding Islamic Finance, John Wiley and Sons, 2009,  
3
 Al-Zuhayli, Financial Transactions in Islamic Jurisprudence, Vol. 1, p. 487 

4
 Al-Zuhayli, Financial Transactions in Islamic Jurisprudence, Vol. 1, p. 539 

http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-ceo-transforming-your-operating-model-high-performance-digital-world-summary.aspx
http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-ceo-transforming-your-operating-model-high-performance-digital-world-summary.aspx
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الصندوق االستثماري الذي مت إنشاؤه ضمن النموذج التشغيلي للتكافل، فإن هذا يوعد 

 . عماًل مقبواًل، حيث إن الغرض من إنشاء هذا الصندوق تعظيم الربح
إن العالقة التعاقدية بني املشاركني يف التكافل قائمة على التعاون والتربع، ولذا فإن  (2)

اعية مباله يف برنامج التكافل من أجل ختفيف آثار اخلسائر كل مشارك يساهم طو

ولكن العالقة التعاقدية بني املشاركني يف . اليت قد تصيب املشاركني اآلخرين

وبالتالي فإن منوذج املضاربة يتعامل مع . املضاربة هي عالقة مشاركة برأس املال

مال املضاربة، الذي املساهمة املدفوعة من قبل املشارك على أنها منشئٌة لرأس 

يستخدم يف الوقت نفسه لدفع التعويضات، كما توخصم منه مبالغ إعادة التكافل، 

واالحتياطات والنفقات األخرى ذات الصلة، وكل ذلك خمالفو ألحكام املضاربة 

فاإلشكالية الشرعية تبدو جلية يف برنامج التكافل بسبب احتواء العقد . املعمول بها

عويض املتبادل واقتسام املخاطر بني املشاركني على أمور غامضة املستخدم لغرض الت

 . وغري أكيدة
عندما تكون العالقة بني املشاركني يف منوذج املضاربة عالقة شراكة بني أرباب  (3)

املال، فإن العالقة بني املشاركني وشركة التكافل جيب أن تكون عالقة مماثلة 

ووفقًا لنموذج املضاربة فإن ُكاًل من شركة . للعالقة بني أرباب املال والتاجر املضارب

التكافل واملشاركني سيقومون باقتسام الدخل املباشر لالستثمار فقط، وأما 

ولكن وفقًا لنموذج املضاربة املعدل فإن دخل . الفائض فهو من حق املشاركني

االستثمار سيتم إرجاعه إىل صندوق التكافل، كما جييز هذا النموذج املعدل 

ك شركة التكافل يف تقاسم الفائض الناتج من صندوق التكافل مع اشرتا

وجتدر اإلشارة إىل أن السماح لشركة التكافل بتقاسم الفائض مع . املشاركني

املشاركني وفق منوذج املضاربة املعدل يستلزم املزيد من املشاورات والنقاش، والسبب 

اب التكافلي ال ميكن أن يوعد يف ذلك يرجع إىل أن الفائض الناتج من عمليات االكتت

رحبًا، بل هو عبارة عن الباقي من مساهمات املشاركني بعد خصم املطالبات 

والنفقات املباشرة من صندوق خماطر املشاركني، فال ميكن تسميته رحبًا؛ ألن 

املقصود بالربح إنشاء قيمة مضافة موتحصلة فوق رأس املال، لذا فقد مت صدور العديد 

ويف .  اليت تؤكد أحقية محلة الوثائق يف احلصول على الفائض مبفردهممن الفتاوى 

املقابل فقد أجاز بعض العلماء القيام مبثل هذه املمارسة من منطلق وجوب مكافأة 

شركة التكافل على إدارتها اجليدة لصندوق خماطر املشاركني، وذلك من خالل 

 .  دوق خماطر املشاركنيحصول الشركة على رسوم األداء اليت يتم دفعها من صن

                                                           
1
  Alamasi, A, Surveying developments in Takaful Industry, Review of Islamic Economics, Vol. 13, No. 2, 

2010, p. 201. 
2 

 No. 52 Shariah Resolution in Islamic Finance, 2nd Edition, 2010, Central Bank of Malaysia. 
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كل ما سبق ذكره من قضايا ُأثريت حول منوذج املضاربة، وتطبيقه بوصفه أداة  (4)

 .لتقاسم املخاطر، جعلت شركات التكافل تتجه إىل تبين منوذج الوكالة

 : رسوم االستثمار يف منوذج املضاربة (ب)

فإن الشخص يستحق احلصول على رسوم  حسب نظرية العقود يف الشريعة اإلسالمية،

حمددة عندما يوطلب منه القيام مبهمة ما بوصفه وكياًل أو أجريًا وفقًا لعقد الوكالة أو 

اإلجارة، حيث تعد الرسوم املدفوعة يف كال العقدين تعويضًا يقابل أداء الشخص للمهمة 

دي يف شكل أجرة وهلذا تستحق شركة التكافل احلصول على تعويض ما. اليت ُأنيطت به

حمددة وفقًا لنموذج الوكالة، وذلك لقيامها مبتطلبات املشاركني من إدارة أمواهلم 

وباملقابل فإن التعويض املادي الذي ميكن أن حتصل عليه شركة التكافل . واستثمارها

وفقًا لنموذج املضاربة يتمثل يف استحقاقها لنسبة معينة من أرباح االستثمار متفق عليها 

ًا، ولذلك ال جتوز املطالبة برسوم إدارية من قبل شركة التكافل امُلطبقة لنموذج مسبق

ال نفقة للمضارب على نفسه من مال " :ويف هذا السياق يقول اإلمام الشافعي. املضاربة

 ألن للمضارب نصيبًا من الربح، فال، املضاربة ال حضرًا وال سفرًا إال أن يأذن له رب املال

آخر، ويكون املأخوذ زيادة منفعة يف املضاربة، وألن النفقة قد تكون قدر يستحق شيئًا 

فيؤدي أخذه إىل انفراده به، وقد تكون أكثر فيؤدي إىل أن يأخذ جزءًا من رأس ، الربح

 ". املال، وهذا ينايف مقتضى العقد، فلو شرطت النفقة للمضارب يف العقد فسد

والزيدية إىل أنه من حق املضارب أن  بينما ذهب أكثر علماء املالكية واحلنفية

ويف هذا . يصرف من أموال املضاربة لتغطية النفقات املتصلة بعمله التجاري أو االستثماري

للمضارب : قال مجهور الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والزيدية: "يقول صاحب بداية اجملتهد

وجد وإال فمن رأس املال مبا  النفقة يف السفر ال يف احلضر من مال املضاربة من الربح إن

 ". حيتاج إليه من طعام وكسوة

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية معيارًا أشارت فيه  وقد أصدرت

أن األصل عدم جواز اجلمع بني الربح يف املضاربة واألجرة ، على أنه إذا اتفق الطرفان "إىل 

ملضاربة بأجر حمدد وكان االتفاق بعقد منفصل على قيام أحدهما بعمل ليس من أعمال ا

 . عن عقد املضاربة حبيث تبقى إذا عزله عن ذلك العمل فال مانع من ذلك شرعا

وقد قرر اجمللس االستشاري الشرعي للمصرف املركزي املاليزي، يف اجتماعه 

لى م بأنه ليس من حق البنك فرض أي رسوم إدارية ع000  السادس عشر يف نوفمرب من عام

بالنسبة للودائع املستثمرة وفقًا لنموذج املضاربة، وبالتالي إذا كان ( أرباب املال)املودعني 

                                                           
 .3  ص/  مغين احملتاج، جا. 83 ص/  املهذب، جا   
 .8  ص/  اجملتهد، جابداية    
 . 8 ، ص(8)، املعيار الشرعي رقم (م0 0 )هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،    



 
 

20 

البنك حباجة إىل مبالغ إضافية لتغطية التكاليف اإلدارية، فالبد من أخذ هذه املسألة يف 

 . عني االعتبار عند االتفاق على نسبة توزيع األرباح بني الطرفني

أنه ال جيوز لشركة التكافل بوصفها مضاربًا وفق منوذج  فيمكننا أن خنلص إىل

املضاربة أو منوذج املضاربة والوكالة اهلجني، فرض رسومح إدارية مسبقة مقابل استثمار 

أموال التكافل، وذلك ألنها ستحصل على عوضها من خالل تقاسم ربح االستثمار مع 

 .املشاركني

 استثمار صندوق خماطر املشاركني   (ج)

على الرغم من أن مفهوم االستثمار قد يوقلل للوهلة األوىل من القيمة املعنوية ملفهومي 

التعاون وتقاسم املخاطر يف صناعة التكافل، إال أن اشرتاط الفصل بني أموال املساهمني 

.  وأموال محلة الوثائق مينع التكافل التجاري من اإلخالل باملفهوم األساسي للتكافل

فإن شركة التكافل مطالبة بتقسيم موجودات صندوق التكافل اليت يتم وفضاًل عن ذلك 

حتصيلها من مساهمات املشاركني، على صندوقني منفصلني هما صندوق املخاطر 

لذا يتوجب على شركة التكافل أن تنشئ صندوق خماطر املشاركني . وصندوق االستثمار

طبيق املبادئ املتعلقة وصندوق استثمار املشاركني، وذلك كي تتمكن الشركة من ت

وجتدر اإلشارة إىل .  باحلوكمة والفاعلية يف إدارتها للمخاطر املرتبطة بصندوق التكافل

أن فصل صندوق خماطر املشاركني عن صندوق استثمار املشاركني لن يقف عائقًا أمام 

ومن الناحية العملية . شركة التكافل من استثمار موجودات صندوق خماطر املشاركني

ن شركات التكافل تقوم باستثمار صندوق خماطر املشاركني الذي يتم إنشاؤه فإ

 .خصيصًا لدفع التعويضات، ومساهمات إعادة التكافل، واالحتياطات، والنفقات األخرى

عادة ما يرتبط لفظ التربع بعقود التربعات اليت تدخل فيها اهلدية، واهلبة، والصدقة، 

ود املماثلة، ويلعب عقد التربع دورًا مهمًا يف صناعة والوصية، والوقف، وغريها من العق

التكافل لكونه ميثل احلل األمثل لتجاوز مشكلة الغرر اليت توعاني منها عقود التأمني 

أما بالنسبة ألموال التكافل فيمكن وصفها على أنها أموالو مت حتصيلها من . التقليدي

ئلي، ولكي تتم زيادة رأس املال مساهمات املشاركني يف برامج التكافل العام والعا

( بعد خصم األجور والنفقات)املتحصل من املشاركني، فإن موجودات صندوق التكافل 

ستتم إدارتها واستثمارها يف أدوات متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، وتعتمد على 

تطبيق اسرتاتيجيات استثمارية متحفظة، ومن هذه األدوات الصكوك، وشهادات 

 .تثمار احلكومية، والودائع اإلسالمية الثابتة، وأدوات سوق املال اإلسالميةاالس

                                                           
1
  SAC BNM, (2010), Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam, Kuala Lumpur: BNM second edition, p. 

30. 
يتوافااق هااذا التوجااه القاضااي بالفصاال بااني أمااوال املساااهمني وأمااوال محلااة الوثااائق مااع األحكااام التشااريعية لقااانون          

 . م 28 التكافل املاليزي لعام 
3
  No. 50 of Shariah Resolution in Islamic Finance, 2nd Edition, 2010, Central Bank of Malaysia. 
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القضايا اليت أثريت جراء النقاش القديم الذي دار بني الفقهاء القدامى حول شرعية 

استثمار أموال الزكاة والوقف، تشبه إىل حد كبري القضايا املثارة حاليًا حول استثمار 

فالرتاث املكتوب حول استثمار الوقف على سبيل املثال . افلصندوق التربع يف صناعة التك

يكشف لنا أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم حول مدى مشروعية وقف النقود، فذهب الفقهاء 

  وزفر واألنصاري من احلنفية  واإلمام البخاري  القائلون جبواز وقف النقود من املالكية

ار الوقف، وفضاًل عن ذلك فقد ذهب الفقهاء إىل أن إىل جواز استثم  وابن تيمية من احلنابلة

وأما . استثمار الوقف ميكن أن يأخذ صورًا عديدة مثل اإلقراض واملضاربة والتجارة

املضاربة فيمكن أن تتم وفق صيغ خمتلفة مبا فيها حساب االدخار، واحلساب اجلاري، 

فإن بعض الفقهاء الذين مل  ويف املقابل. واألسهم املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

 .جييزوا استثمار الوقف عللوا موقفهم هذا بأن استثمار الوقف سيعرضه لألذى واخلسارة

يتعني على شركة التكافل أن ال تستثمر صندوق خماطر املشاركني، وذلك كي 

وبالتالي فإن مسؤولية أي خسارة يتعرض هلا . توجنب الصندوق أي أذى أو خسارة قد تلحق به

دوق خماطر املشاركني تقع على عاتق شركة التكافل اليت البد من أن تتحمل هذه صن

اخلسارة، وفضاًل عن ذلك فإن أي خسارة يتعرض هلا صندوق خماطر املشاركني ستؤثر 

على شركة التكافل، إذ سيطلب منها تسديد قرض حسن إىل صندوق خماطر 

 .املشاركني للتعويض عن اخلسارة اليت حلقت به

 بني العقود يف صناعة التكافل اجلمع (د)

 اتفاق: "إذ عرفها محاد بقوله ،مل يتفق العلماء على تعريف حمدد للعقود املركبة

 موَجَبات سائر تعد حبيث أكثر، أو عقدين على تشتمل( اتفاقية) معاقدة إبرام على طرفني

 ال واحدة، مجلة عليها املرتتبة وااللتزامات احلقوق ومجيع املتقابلة، أو اجملتمعة العقود تلك

جمموع العقود : "وعرفها العمراني بقوله ". الواحد العقد آثار مبثابة والتجزئة التفريق تقبل

حبيث تعترب مجيع  -على سبيل اجلمع أو التقابل-املالية املتعددة اليت يشتمل عليها العقد 

 ". 9احلقوق وااللتزامات املرتتبة عليها مبثابة آثار العقد الواحد

يرتبط احلكم الشرعي للعقود املركبة بأساسيات التشريع املالي يف اإلسالم، إذ يرى 

أغلب الفقهاء أن إنشاء أي معاملة مالية مرتبط باإلباحة األصلية ما دام مل يرد نص مينع 

                                                           
 . 0 ص/ الدردير، الشرح الصغري، جا   
 .0 0 ص/  كتاب الوصايا، باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، جا. البخاري، صحيح البخاري   
 .9  ص/ 9ابن عابدين، رد احملتار، جا.  0 ص/9ابن همام، فتح القدير، جا   
 .   ص/   ابن تيمية، جمموع الفتاوى، جا   
 .   القواعد الفقهية املعاصرة يف املال واالقتصاد، دمشق، دار القلم، ص  ،(م 00 )محاد، نزيه،    
، العقود املالياة املركباة، دراساة فقهياة تأصايلية وتطبيقياة، الريااض، دار كناوز إشابيليا للنشار           (م009 )العمراني، عبد اهلل،   9

 .9 والتوزيع، ص 
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ومما ذكره ابن تيمية رمحه اهلل يف هذا .  العمل مبقتضاها أو يوجب العمل على خالفها

رية الطرفني يف إبرام أي عقد يرى طرفاه ضرورته، ما مل يرد نص اجملال أن األصل ح

يرشدنا (   َيا َأيَُّها الَّذقيَن آَمنوواع َأْوُفواع بقالععوُقودق) إن قول احلق سبحانه وتعاىل .  صريح بتحرميه

م يوستصحب ومن ث. إىل ضرورة الوفاء بالعقود أيًا كانت، ما دام مل توحَرم بدليل شرعي آخر

لذلك قالت الشافعية جبواز . أصل اإلباحة يف احلكم على مشروعية العقود املركبة

تركيب العقود يف املعامالت املالية، ومثال ذلك اجلمع بني اإلجارة والبيع، حيث ذهب 

فقهاء الشافعية إىل جواز مثل هذا اجلمع ملشروعية ُكلح من عقدي اإلجارة والبيع يف 

 : ال جيوز اجلمع بني عقدين أو أكثر يف احلاالت التالية إال أنه.  األصل

 ًإذا عارض الرتكيب نصًا شرعيًا: أوال. 

 ًإذا أدى الرتكيب إىل اجلمع بني عقدين متناقضني خمتلفني، كالبيع : ثانيا

 .والسلف

 ًإذا كان وسيلًة للتوصل إىل حرام كالربا مثاًل: ثالثا. 

 إذا مجع بني عقدين بوين أحدهما على التربع واآلخر على املعاوضة :رابعًا. 

وعلى الرغم من كل تلك األصول اآلنفة الذكر، فهناك العديد من األحاديث اليت 

 : تدل على حتريم العقود املركبة، ومنها ما يلي

نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه : "عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : احلديث األول

هناك العديد من التفسريات الفقهية اليت حاولت شرح املراد بهذا ". 9سلم عن بيعتني يف بيعةو

بهذا احلديث، إال أن مجهور الفقهاء ذهبوا أن احلديث دليل على حتريم املعاملة اليت حتتوي 

ومثال . على سعرين أو أكثر يف صفقة واحدة، أحدهما للدفع املعجل واآلخر للدفع املؤجل

أبيعك هذه العني مبائة معجلة أو مبائتني مؤجلة، وافرتق بعد : البائع للمشرتي ذلك أن يقول

فالعقد يف هذه احلالة غري جائز للجهالة يف السعر . 3ذلك الطرفان دون حتديد أحد السعرين

 .8السعر وتعليق البيع على شرط مستقبلي

                                                           
 .92املرجع السابق نفسه، ص    
 .   جمموع الفتاوى، الرياض، ص، (ها28  )ابن تيمية،    
 . : سورة املائدة، آية   

4
  Arbouna, M.B, (2007), The Combination of Contracts in Shariah: A Possible Mechanism for Product 

Development in Islamic Banking and Finance, Thunderbird International Business Review, Vol. 49 (3) 
341-369, May-June 2007, p. 348. 

، العقود املالية املركبة، دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية، الرياض، دار كنوز إشبيليا (م009 )العمراني، عبد اهلل،    

 .82 -89 للنشر والتوزيع، ص 
 .    الرتمذي، سنن الرتمذي، كتاب البيوع، حديث رقم   9
لعقود املالياة املركباة، دراساة فقهياة تأصايلية وتطبيقياة، الريااض، دار كناوز إشابيليا للنشار           ، ا(م009 )العمراني، عبد اهلل،   3

 .80والتوزيع، ص
 .  8املرجع السابق نفسه، ص  8
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حيل  ال" : عن عبد اهلل بن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : احلديث الثاني

دل احلديث على ".  ليس عندك مل يضمن وال تبع ما ربح ما سلف وبيع وال شرطان يف بيع وال

ومراد ذلك أنه ال جيوز ربط عقد البيع بعقد . حتريم اجلمع بني السلف والبيع يف عقد واحد

السلف وال العكس، إذ قد خيصم البائع من سعر السلعة للموقرض سعيًا منه إىل احلصول 

وذهب املالكية إىل .  القرض، وهذا يؤدي إىل اإلقراض الذي جير نفعًا وهو ربا حمرمعلى 

أن اجلمع بني البيع والسلف هو مجع بني متناقضني يف املاهية والنتائج، حيث إن السلف من 

عقود التربعات اليت جيوز وقوع الغرر فيها، وأما عقد البيع فهو من عقود املعاوضات اليت ال 

الغرر فيها، ولذلك كان اجلمع بني عقود املعاوضات والتربعات يف عقد واحد جيوز وقوع 

 . أمرًا غري جائز شرعًا

".  صفقتان يف صفقة ربا: "عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أنه قال : احلديث الثالث

، حيث حترم املعاملة  معنى هذا احلديث مماثل للحديث السابق الناهي عن بيعتني يف بيعة

ل على سعرين أحدهما للدفع احلاضر واآلخر للدفع اآلجل يف آن واحد، وهذا ما اليت تشتم

 .ذهب إليه مجهور الفقهاء

 اجلمع بني العقود يف مناذج التكافل 2.3.2.3

 :يتم اجلمع بني العقود يف صناعة التكافل على النحو التالي

 اجلمع بني التربع واملضاربة يف منوذج املضاربة: أواًل. 

 مع بني التربع والوكالة يف منوذج الوكالةاجل: ثانيًا. 

 اجلمع بني الوقف والوكالة يف منوذج الوقف: ثالثًا. 

 اجلمع بني التربع واملضاربة والوكالة يف النموذج اهلجني: رابعًا. 

 اجلمع بني التربع والوكالة واجلعالة يف منوذج الوكالة: خامسًا. 

على العقود املركبة حيث يبني تطبيق  ذكر أن عقد التكافل يشتمل يتبني مما

الوقف يف صناعة التكافل العالقة بني املشاركني،كما يتم توظيف عقود  عقدي التربع أو

اجلعالة لتربير عالقة املشاركني بشركة التكافل، فلو قامت  املضاربة أو الوكالة أو

رة صندوق شركة التكافل بتطبيق عقد املضاربة، فإن الشركة تصبح مسؤولًة عن إدا

                                                           
 . 0  سنن أبي داود، كتاب البيوع، حديث رقم    

2
  Arbouna, M.B. (2007), The Combination of Contracts in Shariah: A Possible Mechanism for Product 

Development in Islamic Banking and Finance, Thunderbird International Business Review, Vol. 49 (3) 
341-369, May-June 2007, p. 346. 

، العقود املالية املركبة، دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقياة، الريااض، دار كناوز    (م009 )العمراني، عبد اهلل،    

  . 8 إشبيليا للنشر والتوزيع، ص
 .   ص /  بريوت ، جا  -ابن حبان ،صحيح ابن حبان ، مؤسسة الرسالة    
، العقود املالية املركبة، دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية، الرياض، دار كنوز إشبيليا (م009 )العمراني، عبد اهلل،    
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أما تطبيق عقد . التكافل، وخيوهلا ذلك حصوهلا على نسبة من األرباح املتفق عليها مسبقًا

الوكالة فيجعل من شركة التكافل أمينًا للصندوق مقابل حصوهلا على رسوم حمددة 

وبالنسبة لعقد اجلعالة فإن تطبيقه يومكقن شركة التكافل من حصوهلا على رسوم . مسبقًا

كما ميكن تطبيق عقدي الوكالة . ماتقوم به من إدارة لصندوق التكافلأداء مقابل 

فعقد الوكالة جيري استخدامه إلدارة صندوق . واملضاربة يف آن واحدة وبصورة منفصلة

 . خماطر املشاركني، وعقد املضاربة إلدارة صندوق استثمار املشاركني

يتضح لنا بالنظر إىل النماذج املستخدمة يف صناعة التكافل أن اجلمع بني عقود 

فعقد التربع يوربز . التربعات واملعاوضات يهدف إىل حتقيق أغراض خمتلفة ألطراف خمتلفة

طبيعة العالقة التعاونية بني املشاركني بعضهم ببعض، وأما عقود املعاوضات فتربز طبيعة 

وبناًء عليه يربم املشاركون عقد التربع فيما  .  وشركات التكافلالعالقة بني املشاركني

يضاف إىل ما سبق أن . بينهم، كما يقومون بإبرام عقٍد آخر منفصل مع شركة التكافل

 .صندوق خماطر املشاركني منفصل متامًا عن صندوق استثمار املشاركني

لتكافل ال ميكن َعدوه ومن هنا نستطيع أن نستنتج أن اجلمع بني العقود يف صناعة ا

لعدم احتوائه على سعرين يف صفقة واحد، " صفقتني يف صفقة"أو " بيعتني يف بيعة"من قبيل 

كما ال ميكن اعتباره من قبيل اجلمع بني بيع وسلف، حيث إن عقد التربع منفصلو وغري 

عة وعليه، فإنه ميكن اخللوص إىل أن اجلمع بني العقود يف صنا. مرتبٍط بالعقد اآلخر

 . التكافل جائز شرعًا

وعلى الرغم من جواز اجلمع بني العقود يف صناعة التكافل، فإنه البد من الفصل بني 

صندوق خماطر املشاركني وصندوق استثمار املشاركني، كما جيب استثمار موجودات 

ومن هذا . وذلك من باب االحتياط ألحكام الشرع. كال الصندوقني بصورة منفصلة

 . ب على شركة التكافل أن يكون لديها عقد تربع وعقد استثمار منفصلنياملنطلق يتوج
 االستعانة بأطراف خارجية للقيام بدور االستثمار 3.2.3

تعد قضية استعانة شركة التكافل بأطراف خارجية للقيام باألنشطة االستثمارية من 

افل توفضقلو تعيني القضايا الشرعية امُلثارة يف صناعة التكافل، فالعديد من شركات التك

مدراء خارجيني لتوظيف أموال صندوق استثمار املشاركني بطريقة متوافقة مع مبادئ 

ويتم تعويض هؤالء املدراء عن طريق . الشريعة اإلسالمية بداًل من أن تقوم هي بهذه املهمة

 .سبقًاتسديد رسوم الوكالة احملددة م

مع شركة أو شخص خارجي للقيام  التعاقد: "لقد مت تعريف هذه املمارسة على أنها

 .مثل أن تقوم شركة تأمني بتعيني مديرح الستثمار أقساط امُلؤمن هلم".  بعمل ما

                                                           
1
  Noor, A. M & Zakaria, M. S (2010), Takaful: Analisis Terhadap Konsep dan Aqad, Jurnal Muamalat, 

JAKIM, 3ed edition, 2010, p. 17 
2
  http://www.sourcingmag.com/content/what_is_outsourcing.asp. (Retrieved February 10, 2012). 
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: قد تأخذ االستعانة مبديرين خارجيني للقيام بالعمليات االستثمارية شكلني أساسيني

عندما تقوم شركة التكافل بدور املضارب وفق منوذج املضاربة أو منوذج الوكالة  أوهلما،

واملضاربة اهلجني، ففي هذه احلالة جيوز لشركة التكافل أن تعني طرفًا ثالثًا الستثمار 

. أموال التكافل يف األعمال التجارية واالستثمارية املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

اء على العموم للمضارب تعيني طرف آخر بوصفه وكياًل أو أجريًا للقيام ولقد أجاز العلم

ومن ثم جيوز للمضارب أن يوكل بالشراء والبيع، ألن التوكيل من عادة . بهذا الدور

وله أن يستأجر أجريًا ليعمل يف املال، ألن .  التجار، وألنه طريق الوصول إىل الربح

إال أنه جيب التنبيه إىل ضرورة دفع الرسوم .  تجارةاالستئجار من عادة التجار وضرورات ال

املستحقة للطرف الثالث من صندوق مساهمي شركة التكافل وليس من صندوق 

املشاركني، وذلك ألن شركة التكافل مسؤولٌة عن القيام باألنشطة االستثمارية وفق 

ل تقاسم ربح منوذج املضاربة، وفضاًل عن ذلك فإنها ستحصل على حصتها املالية من خال

االستثمار مع املشاركني، فال جيوز هلا استقطاع رسوم الوكالة الواجبة الدفع إىل الطرف 

جيب على العامل القيام بأعمال  :اخلارجي من صندوق املشاركني، ويف هذا يقول الزحيلي

املضاربة حبسب املعتاد من أمثاله، وحبسب عادة التجار فيما يتعاملون به، فإذا استأجر 

وله أن . ى عمل يلزمه القيام به، وجبت األجرة عليه يف ماله خاصة ال يف مال القراضعل

يستأجر على عمل من مال املضاربة إذا كان من األعمال اليت ال يلزمه القيام بها حبسب 

وعليه فإنه ال جيوز يف منوذج املضاربة أو منوذج الوكالة واملضاربة اهلجني .  العرف التجاري

 .سوم للمضاربني اخلارجيني من أموال املشاركنيأن تدفع الر

عندما تقوم شركة التكافل بدور الوكيل وفق منوذج الوكالة من أجل : وثانيهما

استثمار أموال املشاركني، ففي هذه احلالة تقوم شركة التكافل بتعيني وكالء 

، وقد وهذا مايوعرف يف الفقه اإلسالمي بتوكيل الوكيل. خارجيني الستثمار األموال

القاعدة العامة هي أن الوكيل ال جيوز له أن  : "حتدث الزحيلي عن هذه املسألة بقوله

اعمل برأيك ، ألن املوكل : بدون إذن موكله أو أن يقول له ، يوكل غريه فيما وكل به

ولكن مع هذا ينبغي أن . رضي برأيه وأمانته وحده، والناس متفاوتون يف اآلراء واألمانة

عند احلنفية إىل قسمني ملعرفة مدى انطباق هذه القاعدة وهما الوكالة  نقسم الوكالة

بأن قال املوكل وقت التوكيل : فإذا كانت الوكالة عامة. العامة والوكالة اخلاصة

اصنع ماشئت، أو ما صنعت من شيء فهو جائز علي، أوحنوه ، فإنه جيوز : بالقبض

بأن : وإن كانت الوكالة خاصة. مومللوكيل أن يوكل غريه بالقبض، عماًل مبقتضى الع

                                                           
 .3 2 ص /  ار الفكر، جا د: الفقه اإلسالمي وأدلته، دمشق(  00 )وهبة الزحيلي،    
 .املرجع السابق نفسه   
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مل يقل املوكل لفظًا يشعر بعموم اإلذن بالتصرف، فإنه ال جيوز للوكيل أن يوكل غريه 

 ". بالقبض، ألن الوكيل يتصرف بتفويض املوكل، فيملك قدر ما فوض إليه
ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به بال إذن املوكل متى : "وقال الشافعية واحلنابلة

قادرًا على ما وكل فيه، أما إذا مل يكن قادرًا على القيام بكل ما وكل فيه فله أن كان 

 ". يوكل غريه

مما تقدم يتبني لنا أن شركة التكافل وفق منوذج الوكالة ال جيوز هلا توكيل طرف 

خارجي ثالث الستثمار أموال التكافل، إال بعد صدور موافقة مسبقة من املشاركني، من 

ويرجع السبب يف اشرتاط هذا الشرط . كة التكافل على وكالة عامةخالل حصول شر

إىل كون الوكالة عقدًا من عقود املعاوضات الذي جيب التعاقد فيه على أساس الرتاضي 

وهلذا ال ينبغي لشركات التكافل االستعانة بطرف . والتوافق لدفع شبهيت الغرر واجلهالة

م مراجعة املشاركني واستشارتهم يف ذلك ثالث خارجي دون قيد أو شرط، بل جتب عليه

كما جيب عليهم اإلفصاح عن مبلغ الرسوم اليت ستودفع إىل الوكالء . وأخذ موافقتهم

اخلارجيني، فضاًل عن مبلغ الرسوم اليت ستودفع هلم، وذلك يوعود إىل كون شركة 

ة أو التكافل بوصفها وكياًل، مؤمتنٌة على أموال املشاركني، ومسؤولة عن أي خسار

 . ضرر ناجم عن تقصريها أو جهلها

 القضايا التشغيلية املتعلقة باالستثمار يف صناعة التكافل 1.3

 إشراك املشاركني يف إدارة أموال التكافل (أ)

إن اهليكل الفريد لشركة التكافل يؤدي إىل إثارة عدة قضايا أساسية من بينها 

مدى مشاركة املشاركني يف اختاذ القرارات ذات العالقة بصندوق التكافل، 

فاملشاركون بوصفهم مساهمني يف صندوق التكافل يوعدون املالكني احلقيقيني 

بالصندوق ومن بينها اسرتاتيجيات  للصندوق، فمن املفرتض إشراكهم يف القضايا املتعلقة

االستثمار املتبعة، وكيفية التعامل مع أرباح االستثمار وخسائره، فضاًل عن التزامات 

 . األطراف املختلفة وفقًا للعالقة التعاقدية املتفق عليها

يتم إعالم املشاركني يف الربامج التكافلية املرتبطة باالستثمار عن أنواع وطبيعة 

الصناديق اليت ستوضع فيها مساهماتهم لغرض استثمارها، كما جيب احلديث معهم حول 

مؤشر معدل العائد املبين على األداء التارخيي للصندوق خالل الفرتة املتفق عليها، قبل 

 . إبرام عقد التكافل

                                                           
 .083 ص/  املرجع السابق نفسه، جا   
 .9  ص/  مغين احملتاج، جا   

3
  Noor, A.M. (2009), A Shariah Compliance Review on Investment Linked Takaful in Malaysia, Islamic 

Economic Studies, Vol. 17, No. 1, June, 2009, p. 11. 
تقااع علااى عاااتق موظااف شااركة التكافاال مهمااة إفهااام املشااارك اآلليااة املتبعااة يف توزيااع مساااهمته، ماان خااالل إعالمااه     

االستثمار، واليت ستوستثمر يف صناديق مناو معيناة، والنسابة الايت سايتم وضاعها       بالنسبة اليت سيتم وضعها يف صندوق 
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لقضية املثارة تدور حول ما إذا كان هذا اإلفصاح كافيًا إلعطاء املشاركني حقوقهم وا

 .بوصفهم املالكني احلقيقيني للصندوق

يف حقيقة األمر فإن شركة التكافل هي الطرف الذي يقوم باإلدارة الكاملة 

 للصندوق، ويوقرر وسائل االستثمار واسرتاتيجياته، ويرجع السبب الرئيس يف مثل هذا

الرتتيب إىل أن املتوقع من شركة التكافل امتالكها للمهارات الضرورية يف إدارة األنشطة 

. التأمينية واالستثمارية بالنيابة عن املشاركني الذين قد ال ميتلكون مثل هذه املهارات

وباإلمكان تأدية املهام االستثمارية من قبل شركة التكافل بوصفها وكياًل أو مضاربًا أو 

 .أجريًا

وفضاًل عن قلة خربة املشاركني يف القضايا االستثمارية، فإن املشاركني ال يرغبون 

يف العادة املشاركة يف إدارة االستثمار، ويفضلون االعتماد على شركة التكافل للقيام 

وكون شركة التكافل مؤمتنة على القيام بهذه األنشطة االستثمارية، حيتم عليها . بذلك

لشفافية يف تأدية واجباتها احملددة، وبإمكان اجلهة احمللية املنظمة أن أن تلتزم احليطة وا

تلعب دورًا مهمًا يف صياغة عمليات احلوكمة واملراجعة اإلشرافية، لضمان محاية مصاحل 

 . األطراف ذات العالقة

 حمدودية وسائل االستثمار (ب)
لشريعة اإلسالمية بصفة عامة هناك حمدودية يف وسائل االستثمار املتوافقة مع مبادئ ا

لذا فإن أموال التكافل عادة ما . ذات األجل الطويل، واجلودة العالية، والعائد املرتفع

وعلى الرغم من توافق هذه احملافظ االستثمارية مع . توسَتثمر يف حمافظ استثمارية خمتارة

 مبادئ الشريعة اإلسالمية إال أن االستثمار فيها قد يؤدي إىل احلصول على عوائد

منخفضة، واحلد من ابتكار املنتجات، فضاًل عن زيادة ُكلح من خماطر الرتكز 

 .  والسيولة

، فإن أموال التكافل عادة ما يتم استثمارها يف استثمارات نقدية،  وفقًا للطيفات

وحسابات استثمارية، فضاًل عن استثمارها يف الصكوك، واألسهم، واالستثمار العقاري، 

ات التابعة، وصناديق االستثمار املشرتكة، ووحدات الثقة، وغريها واالستثمار يف الشرك

يوضاف إىل ذلك أن شركة التكافل بإمكانها االستثمار يف . من األدوات االستثمارية

، (املباني التجارية، واآلالت)األراضي، واملشاريع الزراعية، وجتارة السلع واملعادن، وتأجري 

 . ملتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالميةواملشاركة يف األعمال التجارية ا

                                                                                                                                                                                
وبعد أن يفهم املشارك حقوقه واملزايا الايت سيحصال عليهاا مان برناامج التكافال بإمكاناه إبارام         . يف صندوق املخاطر

 . عقد التكافل، وذلك لتحقق عنصري الرضا والفهم لديه
1
  Frenz and Soulhi, (2010), Tobias Frenz, Younes Soualhi, (2010), Takaful and Re-Takaful: Advances 

Principles and Practices. Kuala Lumpur: IBFIM. p. 257. 
2
  Fisher, Omar (2008), Takaful Markets & Products: A Training & Reference Manual (FWU Group) pp. 3-

9. 
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م يسمح  28 وجتدر اإلشارة إىل أن امللحق األول لقانون التكافل املاليزي لعام 

 :باستثمار أموال التكافل يف األصول اآلتية

م أو  28 الشهادات االستثمارية الصادرة وفقًا لقانون االستثمار احلكومي لعام  (أ)

ملباشرة إىل الصندوق املوحد التابع للحكومة أو أي أوراق مالية تعود ملكيتها ا

 .يتم ضمانها من قبله
األسهم أو األوراق املالية اخلاصة بشركات ماليزية مودرجٍة يف أي سوق للبورصة  (ب)

 . م 28 موصرحح به وفقًا لقانون صناعة األوراق املالية لعام 
ن اجلمعيات األسهم أو األوراق املالية اخلاصة جبمعيات موسجلة وفقًا لقانو (ج)

 .التعاونية
 . العقارات أو األراضي اململوكة يف ماليزيا (د)
أي مبلغ بالعملة املاليزية، وأي مبلغ مستحق الدفع بالعملة املاليزية موودع يف  (ه)

حساب جار أو أي حساب إيداعح يف ماليزيا لدى بنك مرخص وفقًا لقانون 

أو قانون املصرفية اإلسالمية لعام  م282 املؤسسات املصرفية واملالية لعام 

 .م 28 
 . أي قروض أو استثمارات أخرى يف ماليزيا أو على ارتباٍط بها (و)

وعلى الرغم من كل ما سبق ذكره، فإن الوسائل االستثمارية املتوافقة مع مبادئ 

الشريعة اإلسالمية واملالئمة لصناعة التكافل تبقى نادرة وحمدودة، فشركات التكافل 

سها موقيدة بالنسبة للفرص االستثمارية املتعلقة بالتحوط واملشتقات واخليارات، إذ جتد نف

إن ممارسة مثل هذه األنشطة االستثمارية قد يؤدي إىل انكشاف أموال التكافل على 

 . خماطر ذات طابع شرعي

 االستثمارات العابرة للحدود  (ج)

قد تكون هناك حمافظ استثمارية متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية يتم عرضها 

يف دول أجنبية وبعملة خمتلفة، منها على سبيل املثال الصكوك الصادرة بالدوالر 

األمريكي، ففي هذه احلالة إذا قامت شركة التكافل باملشاركة يف مثل هذه 

 .تكافل قد تنكشف على خماطر سعر الصرفاالستثمارات العابرة للحدود، فإن أموال ال

 سيولة األصول (د)

من املصاعب الكبرية اليت تواجه االستثمارات طويلة األجل، على الرغم من كونها و

أكثر رحبية من االستثمارات قصرية األجل، تتمثل يف القدرة على امتالك صندوق 

أمر مهم للغاية،  التكافل ألصول سائلة كافية، وذلك ألن السيولة يف صندوق التكافل

كي تستطيع شركة التكافل إدارة األنشطة التكافلية بطريقة أكثر فاعلية تومكنها من 

 . القيام بعمليات االكتتاب وتسوية املطالبات
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 إدارة األصول وااللتزامات (ه)

من املصاعب األخرى اليت قد تواجه شركة التكافل، قدرتها على مطابقة األصول 

املثال يكمن التحدي عند استثمار أموال التكافل يف األصول وااللتزامات، فعلى سبيل 

طويلة األجل ذات الدخل الثابت يف القدرة على إجياد بديل عملي كي تتمكن شركة 

 . التكافل من إدارة ميزانية عمومية متزنة

 القضايا القانونية املتعلقة باالستثمار يف صناعة التكافل 1.3

 اهليكلية القانونية (أ)

اهليكل القانوني الذي تعمل شركات التكافل من خالله أحد القضايا اليت هي يوعد 

فمعظم شركات التكافل يتم تأسيسها على أنها شركات . حباجة إىل مداوالت جادة

ومن وجهة نظر اجلهة امُلنظقمة فإن .  ختضع لقانون الشركات املعمول به يف بلد املنشأ

ميكن تنظيمها واإلشراف عليها بطريقة الشركة بوصفها مؤسسة ذات كيان مستقل، 

مباشرة توخضقع األطراف املعنية، وعلى رأسها إدارة الشركة وجملس إدارتها ومساهميها 

للمحاسبة عن أي فعل يصدر عنها قد يؤدي إىل إحداث ضرر مبصاحل األطراف األخرى 

 . وعلى رأسهم املشاركني بوصفهم عمالء لشركة التكافل

التكافل كافة الشروط املتعلقة بتأسيسها، واليت من  وبعد أن تستويف شركة

ضمنها امتالك اخلربة التشغيلية الالزمة إلدارة صندوق التكافل، تصبح الشركة مؤمتنة 

لذا فإن مثل هذا الرتتيب يعكس وجود . على إدارة األموال اليت تربع بها مجيع املشاركني

كيان األول شركة التكافل كيانني مرتابطني يتصفان برتكيبتني خمتلفتني، فال

بوصفها مشغاًل أو مديرًا للصندوق، وأما الثاني فهو الكيان التعاوني الذي مت إنشاؤه 

 . بواسطة مساهمات املشاركني

وبناًء على ما ذكره حسني، فإن النهج العملي املتبع حاليًا من قبل شركات التكافل 

صطلح الذي يشري إىل وهو امل" شركة ضمن شركة"سيؤدي من دون قصد إىل نشوء 

وهذا الوصف ينطبق بدقة على . الكيان التعاوني الذي تتم إدارته ضمن كيان مؤسسي

صناديق التكافل اليت تشتمل على مساهمات املشاركني اململوكة من قبلهم، إال أنها يف 

ه شركة التكافل اليت تقوم بهذه املهمة نيابة عن يالوقت نفسه توشغل وتودار حسب ما ترتأ

 . ملشاركني، وفقًا للعالقة التعاقدية املتفق عليهاا

إن هذا اهليكل الفريد قد يؤدي إىل إثارة بعض القضايا املتعلقة بالتزامات األطراف 

املختلفة، فعلى سبيل املثال يف حالة تعرض صندوق التكافل خلسارة مالية، يتوجب على 

                                                           
  م، إال أنه جتادر اإلشاارة إىل أن بناد     29 يا موؤسسة وفقًا لقانون الشركات لعام مجيع شركات التكافل يف ماليز   

م  29 م يشرتط أن يكون تأسيس شركة التكافل وفقًا لقانون الشاركات لعاام    28 من قانون التكافل لعام (  )

 . م 22 أو قانون اجلمعيات التعاونية لعام 
2
  Hussain, Madzlan Mohammad in Archer, Simon (2009), Takaful Islamic Insurance, Concept and 

Regulatory Issues, Singapore: John Wiley & Sons, p.70 
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ومما ال شك فيه أن  . حسناملساهمني يف شركة التكافل تزويد صندوق التكافل بقرض 

تزويد صندوق التكافل بقرض حسن يدل على وجود تداعيات قانونية قوية مرتبطة بأداء 

فصندوق التكافل الذي . ُكلح من صندوق التكافل وصندوق مساهمي شركة التكافل

األمر  يعاني من عجز يف حمتوياته يوعد مؤشرًا على سوء إدارة شركة التكافل للصندوق،

إن هذه القضية اهليكلية تستدعي فحصًا . الذي يؤدي إىل نشوء تداعيات قانونية معينة

دقيقًا من قبل اجلهات امُلنظمة وشركات التكافل على حد سواء، وذلك كي تتم صياغة 

ومن هنا ميكن . هيكلة حوكمة مالئمة ملعاجلة أي تداعيات قانونية قد تطفو على السطح

القانوني احلالي لصناعة التكافل يف معظم بلدان العامل ليس كافيًا القول بأن اإلطار 

 .لضبط القضية السالفة الذكر على الرغم من أهميتها

 احلوكمة (ب)

خماطر أصول صناديق التكافل عن نظرياتها التقليدية، بنية من الطبيعي أن ختتلف 

على صناديق  ويرجع هذا بشكل كبري إىل وجود قيود استثمارية معينة متنع القائمني

لذا يتوجب . التكافل من القيام مبعامالت خطرة ذات عالقة بالتحوط واملشتقات واخليارات

على شركات التكافل حبكم مسؤوليتها عن إدارة صناديق التكافل، تبين معايري 

حوكمة وإشراف شرعية، كي تتمكن من املراقبة املستمرة للعمليات  وضوابط

سياسات االستثمار، والتعليمات املتعلقة بالتعاقد مع جهات بأكملها، مبا يف ذلك مراجعة 

خارجية، وغري ذلك من الوثائق الضرورية، فضاًل عن حتديث حالة حمافظ االستثمار، 

. وضمان حتقق اإلفصاح والشفافية الكافية عن املنتج، وحتسني كفاءة قنوات التوزيع

اجملال من خالل ضمان القيام  كما ميكن للجهة امُلنظمة أن تلعب دورًا مهمًا يف هذا

 . مبراجعة مستمرة من حني آلخر

                                                           
ماان إطااار العماال التشااغيلي لصااناعة التكافاال الصااادر عاان املصاارف املركاازي املاااليزي إىل   42  و   4  تشااري الفقاارة    

للعجاز واخلساارة الايت قاد توصايب صاندوق التكافال املتكاون مان صاندوق خمااطر            ضرورة تدارك شاركة التكافال   

 .املشاركني وصندوق استثمار املشاركني
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 اخلامتة والتوصيات

 التكافل صناعة يف تنموية آلية بوصفه االستثمارتناولت هذه الورقة البحثية موضوع 

 أهدافه عن فضاًل عام، بشكل املالية ألنشطةا يف االستثمار مفهوم إىل بدايًة تطرقت حيث

 املفهوم تناول على ركز فقد الورقة من الثاني اجلزء أما. للتنمية ناجعة آلية بوصفه ودوره

 بها املعمول التكافل مناذج على الضوء إلقاء مت كما لالستثمار، والفقهي والنبوي القرآني

 واملشاركني، التكافل شركة بني العالقة حتكم اليت العقود خالل من جليًا تربز واليت

 واألخري الثالث اجلزء خوصقَص وقد. التكافل صندوق استثمار بقضية يتعلق فيما خصوصًا

 االستثمارية األنشطة تواجه اليت والقانونية والتشغيلية الشرعية والتحديات القضايا لعرض

 .البحث إليها توصل اليت التوصيات أهم يلي وفيما. التكافل صناعة يف

يتوجب على شركات التكافل بذل العناية الكافية لضمان استثمار أموال  (1)

املشاركني بطريقة تتسم بالتعقل، وذلك بالتوافق مع املتطلبات الشرعية وتوقعات 

 .املشاركني
يتحتم على شركات التكافل أن يكون لديها اسرتاتيجيات استثمارية مالئمة تتم  (2)

 .وق التكافل آلثار سلبيةصياغتها بطريقة معقولة لتجنب تعرض صند
يوفرَتض لشركات التكافل أن يكون لديها بنية حتتية فعالة وميكن االعتماد  (3)

عليها خصوصًا فيما يتعلق بصندوق استثمار املشاركني، وذلك لضمان التحديد 

الدقيق للربح الناتج عن األنشطة االستثمارية جتنبًا لوقوع أي أخطاء يف تقسيم 

 . وشركات التكافلاألرباح بني املشاركني
جيب على شركات التكافل تعيني شخص ذي مؤهالت ومهارات فنية مالئمة للقيام  (4)

 .باألنشطة االستثمارية
يتوجب على املشاركني حتمل أية خسارة تلحق بصندوق استثمار املشاركني، ومن  (5)

ثم فإن استخدام أداة القرض احلسن يف منوذج املضاربة من أجل ضخ أموالح يف 

أما إذا كانت اخلسارة . ستثمار املشاركني يوعد مناقضًا لطبيعة املضاربةصندوق ا

ناجتة عن تقصري شركة التكافل، فالبد حينها من تغطية اخلسارة باالعتماد على 

 .صندوق املساهمني
يتوجب على شركة التكافل أن تفصح بوضوح عن املبادئ الشرعية اليت يقوم عليها  (6)

اإلفصاح عن مجيع النفقات اليت يتحملها صندوق املنتج االستثماري، كما جيب 

التكافل، فضاًل عن اإلفصاح عن كافة املعلومات املتعلقة بطريقة توزيع أرباح 

 . االستثمار وفائض االكتتاب من خالل حتديد نسبة تقاسم األرباح
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إن حتمل املشاركني لكافة خماطر االستثمار، حيتم على شركة التكافل  (7)

لومات ذات العالقة باالستثمار مثل حتركات السوق وتداعياتها إعالمهم بكافة املع

على صندوق استثمار املشاركني، واملخاطر احملدقة باالستثمار، وأنواع األصول 

 .  امُلستثمرة
جيب على شركات التكافل أن تنشئ صندوقًا ملخاطر املشاركني، وصندوقًا  (8)

استثمار موجودات الستثماراتهم يف برنامج التكافل العائلي، كما جيب 

الصندوقني بصورة منفصلة، وذلك لتمييز أغراض ُكلح من الصندوقني، 

 . وملكيتهما وخماطرهما
. جيب أن يتم التوقيع على العقود املستخدمة يف برنامج التكافل بصورة منفصلة (9)

عقد التربع وعقد املضاربة لدى استخدام منوذج ( فعلى سبيل املثال يتم التوقيع على أ

وعقد ( وعقد التربع وعقد الوكالة لدى استخدام منوذج الوكالة ت( بة باملضار

 . التربع وعقد الوكالة وعقد املضاربة لدى استخدام النموذج اهلجني
جيب على شركات التكافل أن توعلم املشاركني بأنها ستقوم بتعيني طرف ثالث  (11)

حالة تطبيق مديرًا للصندوق كي يقوم بإدارة صندوق استثمار املشاركني، ويف 

شركة التكافل لنموذج املضاربة، فعلى الشركة استخدام حمتويات صندوق 

أما يف حالة تطبيق . املساهمني يف تسديد رسوم التعاقد اخلارجي مع الطرف الثالث

شركة التكافل لنموذج الوكالة، فإن رسوم التعاقد مع الطرف اخلارجي جيب أن 

مبلغ الرسوم الذي تتحصل عليه شركة تووضح للمشاركني، وذلك من خالل حتديد 

 .التكافل، ومبلغ الرسوم الذي يتحصل عليه الطرف اخلارجي
جيب توضيح الرسوم اليت توفرض على املشاركني، والبد أن تكون الرسوم  (11)

ففي منوذج املضاربة ال حيق لشركات . املفروضة متوافقة مع طبيعة العقد املستخدم

وم إدارية مقابل استثمار أموال املشاركني، التكافل املطالبة باحلصول على رس

وذلك ألن شركات التكافل ستحصل على حصتها املالية من خالل تقاسم ربح 

االستثمار مع املشاركني، ويستثنى من ذلك الرسوم املفروضة مقابل خدمات أخرى 

أما بالنسبة . مت تنفيذها ضمن عقد مستقل، حيث جتوز املطالبة مبثل هذه الرسوم

ج الوكالة فيجب خصم رسوم الوكالة موقدمًا من املساهمة اليت يدفعها لنموذ

املشارك بناًء على الشروط التعاقدية اليت مت االتفاق عليها خالل توقيع العقد، وذلك 

ومن املمكن أن تكون الرسوم يف شكل نسبة معينة . جتنبًا لوقوع أي غرر أو جهالة

يف شكل مبلغ حمدد يتم خصمه من  من املساهمة املدفوعة من قبل املشارك أو

                                                           
باإلمكااان الرجااوع إىل تفاصاايل التوصاايات الساابع األوىل يف املبااادئ التوجيهيااة حااول إطااار العماال التشااغيلي لصااناعة         

 .التكافل الصادر عن املصرف املركزي املاليزي
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أموال الصندوق، وال جيوز حتديد رسوم الوكالة بناًء على نسبة الفائض أو نسبة 

ويوفرتض أن توغطي رسوم الوكالة العموالت والنفقات اإلدارية، ومن الضروري . الربح

أن يكون األساس الذي مت بناًء عليه حتديد رسوم الوكالة يف برنامج التكافل 

 . لي موربرًا ومووثقًا يف الشهادة االكتواريةالعائ
يوقرتح على شركات التكافل أن يكون لديها آلية إلشراك املشاركني يف إدارة  (12)

صندوق التكافل، وباإلمكان إجياد هذه اآللية من خالل عدة طرق ووسائل من 

بينها َسن قانون خاص بصناعة التكافل يونظم مثل هذه العملية، وتعيني ممثلني 

 .مشاركني، ورفع تقارير حول كافة املعلومات املتعلقة باالستثمار إىل املشاركنيلل
إن طبيعة النماذج التشغيلية للتكافل ال تدعم املشاركة الفعالة للمشاركني يف  (13)

عمليات التكافل، ولذا البد من مراجعة مناذج التكافل احلالية واقرتاح مناذج 

 .شاركة التعاونيةأخرى، منها على سبيل املثال منوذج امل
يوقرتح على شركة التكافل احلديثة اإلنشاء جتنب تطبيق منوذج املضاربة، وذلك  (14)

 .الحتوائه على العديد من القضايا الشرعية الشائكة
إلزام شركات التكافل باستثمار نسبة مئوية من صندوق استثمار املشاركني يف  (15)

 .املشاريع التنموية الوطنية

 السبيلواهلل اهلادي إىل سواء 
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 دراسةملخص ال

 

هدفت الدراسة إىل تقويم تشريعات التأمني التعاوني، وعقوو  التوأمني ابقةقوة مول  ةو       

ولقوود يف ا الةدايووة  ديوود الةاوواريل الا وور      . شوورتات التووأمني ايسووقمي، فق  ووا    بعوو  

ولقود توةني ثا و     . والعملي للتأمني تما توضح ا األن مة واللوواح،، وعقوو  التوأمني ابقةقوة    

الةااريل الا ر  والعملي ا تشريعات التأمني التعاوني، وعقو  التأمني التعواوني ابقةقوة مو     

التقل ديووة، موول ا وو  األسووو الووه يقوووم عل  ووا التووأمني، وابتم لووة ا ابعاوضووة ،        ن ريت ووا 

مموا يعوا اجا وة إىل إعوا       . وايلزام وااللتزام ابتةا ل بني أطراف عقد التأمني، واالاتموال 

 .ص اغة تلك التشريعات وو احق التأمني
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 املقدمة

 

اجمووود ب رل العوووابني، والصوووق  والسوووقم علوووو أشووورف األنة وووار وابرسووولني، سووو دنا 

 :أما بعد. حممد وعلو آله وأصحابه، أمجعني

التووأمني ا ابملكووة العرب ووة السووعو ية والسووو ا   ةوو  صوودور    ت شوورتاتفلقوود تانوو

ن ووام مرا ةووة شوورتات التووأمني التعوواوني، والححتووه التاف ذيووة ا السووعو ية، و ووانو  التووأمني  

. باخل ووار بووني تقة ووق التووأمني الت ووار ، أو تقة ووق التووأمني التعوواوني     ،والتكافوو  السووو اني 

ر بني شرار و  قوة توأمني راريوة، أو شورار و  قوة      باخل ا ة  صدور تلك األن مة وتا  الفر  

 وم  وارت تلوك األن موة واللوواح، فألزموت       . ، أو عودم شورار و  قوة توأمني مقلقوا      تأمني تعاون وة 

شوورتات التووأمني بتقة ووق التووأمني التعوواوني فقووب، وألزمت ووا بتقة ووق و  قووة تووأمني مواوود ،   

توأمني  الو واحق  بعو   فورا  بشورار   األ وألزموت . ون ام أساس وااود، ومعوايري حماسوة ة وااود     

وإ  توا  هوذا االيت وار ال   و  أ      . شورار و  قوة توأمني شورتة بع ا وا      ،  و تعاون ة فقوب ال

وال توزال شورتات   . م ز  ا اجق قة، ن را  لتما   و احق التأمني الصوا ر  عول تو  شورتة    

وفق أ  منووج  تورا     نيالتأمني التعاو ص غةالتأمني ا با ي الدول العرب ة باخل ار بني تقة ق 

ال يووزال األفوورا  باخل ووار بووني شوورار و  قووة تووأمني   تمووا . التووأمني الت ووار  صوو غة، أو مااسووةا 

أن مووة و وووانني التووأمني وموول  ووم ت وودف الدراسووة إىل تقووويم . تعاون ووة، أو و  قووة تووأمني راريووة

، عوواونيعقووو  عوود  موول شوورتات التووأمني التو الووه عضوو  هلووا شوورتات التووأمني التعوواوني،

تمووا ت وودف إىل تقووديم مشوورو  . واللووواح،والقوووانني والووه تعوود تقة قووا  عمل ووا  لتلووك األن مووة  

ابسولمات  وتاقلوق الدراسوة مول    .  رار اول هوذا ابوضوو  إىل عمو  الفقوه ايسوقمي الودولي      

 :اآلت ة

 .لق امه علو الترب  ا اجلملة، أو التكاف  التأمني التعاونيمةدأ  واز  (1)

خيوووتص  تشوووري  أو  وووانو  معوووني بصوووفة مع اوووة، ال يعوووا أ  تووو   اتصووواف مةووودأ (0)

يكتسوو  هلووذا ابةوودأ  عملووي تقة ووق أ  توو و بالتووأمني التعوواوني، أو التكافوو ، 

فإنه بوا تانوت ه توات التوأمني العاملوة ا الودول العرب وة تتخوذ مول          . صفة اجلواز

عوود موول التووأمني التعوواوني أو التكووافلي أساسووا  لعملوو ا،  فقوود ي وول أ  عقو هووا ت  

وموول هاووا فووإ   راسووة هووذ  العقووو  تمووا هووي  احمووة فعووق  هووي        . ة وو  التربعووات 

القريق األم   للحكم عل  ا بأن ا مل  ة   ابعاوضة، أو الترب ، واجكوم علوو   

 . الغرر ابو و  ف  ا بأنه مل  ة   الغرر الفااش، أو الغرر ال سري
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 :نطاق الدراسة

أمني التعواوني السوعو  ، والححتوه التاف ذيوة،     يشم  التقويم ن ام مرا ةة شورتات التو  

وتعل مووات التكافوو  ا األر  ، وابرسوووم التشووريعي  و ووانو  التووأمني والتكافوو  السووو اني،  

اخلاص بالتأمني التعاوني ا سوريا، و انو  التوأمني اخلواص بالتوأمني التعواوني ا ايموارات      

 و واحق توأمني  تموا يشوم    .   ابوال ز  العرب ة ابتحود ، والقوانو  اجلزاحور ، و وانو  التكافو     

، 1الشوورتة الوطا ووة للتووأمني التعوواوني ا السووعو ية    : هووي الشوورتات ايسووقم ة  عوود  موول 

والشوورتة ايسووقم ة الققريووة للتووأمني، وشوورتة الربتووة للتووأمني التكووافلي، وشوورتة        

العق لووة للتووأمني التكووافلي، وشوورتة نووور للتكافوو ، وبوورامد التكافوو  الصووا ر  عوول باووك     

نصووووص تلوووك   اعتموووا ا  علوووو ا ووو  سووو كو  التقوووويم فق  وووا  فقوووب،    . جلزيووور  السوووعو   ا

عقوو  تلوك الشورتات وأن مت وا األسواس، وتقاريرهوا        وعلوو ، والقوانني واللوواح،  التشريعات

  .احملاسة ة الساوية، ومما تصدر  مل نشرات

 :الدراسات السابقة

التأمني التعاوني ا ابملكة تقويم أن مة وو احق : 0 راسة حممد اجلرف بعاوا  (1)

و د هدفت الدراسة إىل تقويم ن امي مرا ةة شرتات التأمني . العرب ة السعو ية

التعاوني، وعلو الضما  الصحي التعاوني، والححت  ما التاف ذية، وعقو  التأمني 

ولقد تةني ثا   الةااريل الا ر  والعملي . ابقةقة مل  ة  شرتات التأمني، فق  ا 

أمني ا الفكر الوضعي، والفكر ايسقمي، وا األن مة واللواح،، مل ا   للت

األسو اله يقوم عل  ا التأمني، وابتم لة ا ابعاوضة ، وايلزام وااللتزام ابتةا ل بني 

مما يعا اجا ة إىل إعا   ص اغة تلك األن مة . أطراف عقد التأمني، واالاتمال

 .واللواح، وو احق التأمني

 راسة : تشريعات التأمني التعاوني وعقو   وو احقه:  راسة حممد اجلرف بعاوا  (0)

و د يف مل يقل الدراسة تقويم فق ي لا ام مرا ةة شرتات التأمني . 3تقو  ة

التعاوني السعو  ، والححته التاف ذية، و انو  التأمني والتكاف  السو اني، وو احق 

الشرتة الوطا ة للتأمني التعاوني : له تشم تأمني الشرتات ايسقم ة ابتااة، وا

ا السعو ية، والشرتة ايسقم ة الققرية للتأمني، وشرتة الربتة للتأمني 

التكافلي، وشرتة العق لة للتأمني التكافلي، وشرتة نور للتكاف ، وبرامد 

ا   انقلقت الدراسة مل ا ا ية . التكاف  الصا ر  عل باك اجلزير  السعو  

                                                           
 .تعد م اال  لةا ي شرتات التأمني التعاوني السعو ية  ( 1
تا  م اهل تة العاب ة لق تصا  ايسقمي والتموي  بالتعاو  م  . الرياض. مقدمة إىل ملتقو التأمني التعاوني األول  ( 0

 .   01/1/0229-19. 00/1/1032-03. ابع د ايسقمي للةحوث والتدري  بالةاك ايسقمي والتام ة
تا  م . 13/0/0212-11: عما . لشريعة ايسقم ة ما اأبعا   وآفا ه ومو ف ا: مقدم إىل ندو  التأمني التعاوني  ( 3

 .  عم  الفقه ايسقمي الدولي، بالتعاو  م  اجلامعة األر ن ة
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ولقد أظ رت الدراسة ثا   الةااريل الا ر  . ا  التأمني التعاوني تمةدأابو ف ر

والعملي ا تشريعات التأمني التعاوني، وعقو  التأمني التعاوني ابقةقة م  ن ريت ا 

التقل دية، مل ا   األسو اله يقوم عل  ا التأمني، وابتم لة ا ابعاوضة ، وايلزام 

مما يعا اجا ة إىل إعا   . اف عقد التأمني، واالاتمالوااللتزام ابتةا ل بني أطر

  .ص اغة تلك التشريعات وو احق التأمني

. 1تقويم عقو  ه تات التأمني ايسقم ة ابعاصر  فق  ا :  راسة حممد اجلرف بعاوا  (3)

: و د يف مل يقل الدراسة تقويم عقو  عد  مل ه تات التأمني ايسقم ة هي

 -إياك)للتأمني التعاوني، والشرتة ايسقم ة العرب ة للتأمني الشرتة الوطا ة 

و د أظ رت الدراسة أ  و احق تلك . ، وشرتة التأمني ايسقم ة العاب ة(سقمة اال ا 

الشرتات تقوم علو ابعاوضة بني أ  اام  و  قة وبني ساحر محلة الو احق مم لني 

ا ل بني أطراف عقد التأمني، وعلو بشرتة التأمني، وعلو ايلزام وااللتزام ابتة

وأ  الشرتة وت   بأ ر ا عقد إ ار  فاسد بالا ر إىل   ام ا بإ ار  . االاتمال

وتا  م عمل ات التأمني، وأن ا شريك مضارل ا عقد مضاربة فاسد  بالا ر إىل 

 .  ام ا باست مار أموال التأمني

ةا لي العاملة ا ابملكة شرتات التامني الت: 0 راسة أ ل عةد ابعقي بعاوا  (0)

و د تااولت .  ل   وتقويم مل و  ة ن ر اال تصا  ايسقمي: العرب ة السعو ية

: الدراسة تقويم عقو  عد  مل الشرتات مل الااا تني الفق  ة واال تصا ية وهي

الشرتة الوطا ة للتأمني التعاوني، الشرتة ايسقم ة العرب ة للتأمني، شرتة 

، (أما )، شرتة الرا حي للتأمني التعاوني(تكاف ) ايسقمي التكاف  للتأمني

و د تةني أ  عقو  هذ  الشرتات عقو  . وشرتة التأمني ايسقم ة العاب ة

و د أوصت الدراسة بإعا   الا ر ا األن مة . معاوضات مال ة ف  ا غرر فااش

 .األساس وو احق اهل تات حم  الدراسة

ت ا وخباصة  راسة الةاا  ابقدمة إىل عم  الفقه اوعتلف هذ  الدراسة عل سابق

ايسقمي الدولي اول تشريعات التأمني التعاوني وعقو   وو احقه ا الفرض ة اله انقلقت 

اول اكم التأمني التعاوني،  مو فا  ا ا يا  الدراسة السابقة عذتفقد ا. ما ا الدراستا 

، وأ   واز التعاوني لق امه علو الترب هذ  الدراسة مل فرض ة  واز التأمني  انقلقتو

التأمني التعاوني أو التكافلي ا اجلملة ال يعا  واز مج   التقة قات، وأ  و و  ه تات 

ر ابة شرع ة ا شرتات التأمني ايسقم ة ال يعا بالضرور   واز عقو ها، تما أ  

 ا ه تات ر ابة عدم و و ها ال يعا عدم  واز عقو  تلك الشرتات اله ال تو د ل 

تما تشم  هذ  الدراسة بالتقويم األن مة والو احق اله اشتملت عل  ا الدراسة . شرع ة

                                                           
 .     م1997.يااير. 00العد . اجمللة العلم ة لت ار  األزهر  ( 1
 . هو1019. رسالة ما ستري مقدمة إىل  امعة أم القرى  ( 0
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 انو  التكاف  ابال ز ، و انو   : راسة بع  نصوص ت  مل السابقة، بايضافة إىل

و انو  التأمني التعاوني ا ايمارات التأم اات اجلزاحر ، وتعل مات التكاف  ا األر  ، 

ومل تتعرض هذ  الدراسة للةااريل الا ر  والعملي للتأمني وضع ا ، تما . عرب ة ابتحد ال

، تما للتأمني التعاوني ا الفكر اال تصا   ايسقمي ابعاصر مل تتعرض للةاار الا ر 

 .فعلت سابقت ا

  :خمطط الدراسة

 :تكو  الدراسة مل  سمني علو الاحو اآلتيت

 : هما ويتكو  مل فصلني .التأمني التعاوني وو احقه تشريعاتوأن مة تقويم  :القسم األول

 .وايسقم ة العرب ة التأمني التعاوني أن مة وتشريعات تقويم :األول فصلال

 .تقويم و احق شرتات التأمني ايسقم ة ابعاصر  :الفصل الثاني

التأمني علو ب ا  أاكام : ويشم .  ضايا خمتلفة ا التأمني الت ار  :القسم الثاني

واجق التعويضي، واجل ة والتأمني الشام  علو الس ارات،  ،اج ا 

م  توض ، اكم التأمني الت ار  علو  .ابستف د  ا التأمني علو اج ا 

اج ا  الذ  تقوم ف ه بع  ابؤسسات أو الشرتات بدف   سقه 

بوظف  ا مل باد خمصص له،  و  أ  يكو  للموظف اق االعرتاض 

وتذلك ب ا  أاكام  .مل تكلفة التأمني ش تا  تحم و و  أ  يعل ه، 

 . والصا رات ،والو اح  ،التأمني ضد اجوا ث، والتأمني علو الديل

 :فروض الدراسة

أن مة ولواح، التأمني  احز  شرعا  ا اجلملة، ألن ا تعكو األسو الا رية اله  (1)

 . يقوم عل  ا التأمني التعاوني اجلاحز شرعا 
ولواح، التأمني غري  احز  شرعا  ا اجلملة، ألن ا عالف األسو الا رية اله أن مة  (0)

  .يقوم عل  ا التأمني التعاوني اجلاحز شرعا 
  م ، وملاجلملةو احق التأمني التعاوني أو التكاف  تقة ق ارا لألن مة والواح، ا  (3)

 .مة واللواح،ف ي تستمد  وازها أو عدم  وازها، مل  واز أو عدم  واز تلك األن 
و احق التأمني التعاوني  احز  شرعا  ا اجلملة، خللوها مل ابخالفات اله تقدح ا  (0)

 .صحة العقد
خمالفات تقدح ا صحة  ز  شرعا  ا اجلملة لو و و احق التأمني التعاوني غري  اح (0)

 .العقد، ومل  م ف ي حبا ة إىل إعا   ص اغة
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 القسم األول

 تأمني التعاوني ووثائقهتقويم أنظمة وتشريعات ال

 األول فصلال

 تقويم أنظمة وتشريعات التأمني التعاوني العربية واإلسالمية

 

ألزم ت  مل ن ام مرا ةة شرتات التأمني التعاوني السعو   والححته التاف ذية،       

شرتات التأمني بتقة ق التأمني عمل ا   ،0223و انو  التأمني والتكاف  السو اني لعام 

ا   تتمت  هاتا  الدولتا  با ام ياص بالتأمني . 1مل يقل منوج  التأمني التعاوني

ا ام وااد أيا  مج   شرتات التأمني العاملة ل الدول العرب ة عد  ملأيض  و. التعاوني

العاملة ا الةحريل ا   خيض  م ق  مج   شرتات التأمني  .ا تقةق هال ص غةال تتان

شرتات وعض   ،19970لعام  ،17قانو  شرتات وه تات التوأمني وتعديقت ا ر م ل

، و انو  1990لساة  30التأمني العاملة ا السوق العماني لقانو  تأمني ابرتةات ر م 

 نص بع  األن مة علو ارية شرتات التأمني  دو. 1979لساة  10شرتات التأمني ر م 

 م   ، أو العم  بص غة التأمني الت ار أو التكاف  بني العم  بص غة التأمني التعاوني

 . 0اجلزاحر  التأمني انو و  ،02203لعام  03ابرسوم التشريعي السور  ر م 

                                                           
تعريف عقد التأمني التعاوني الذ  : وان ر .ن ام مرا ةة شرتات التأمني التعاوني السعو  ابا   األوىل مل : ان ر  ( 1

مو   ه تة الر ابة علو التأمني ا السو ا  عاد عرض : وان ر. 0223أور    انو  التأمني والتكاف  السو اني لعام 
 .إجنازات اهل تة

شرتات وه تات التأمني اله تسر  عل  ا أاكام هذا يقصد ب: نصت ابا   األوىل مل القانو  علو ما يأتي  (0
وصادوق التأمني علو ابرتةات . شرتات التأمني وإعا   التأمني الةحريا ة العاملة ا الةحريل: القانو  ما يلي

وفرو  شرتات التأمني األ اة ة ابو و   بالةحريل واله يكو  مقر . 1990لساة ( 11)اباشأ بابرسوم بقانو  ر م 
وأية ه تات أيرى مو و   ا الةحريل سوار اعذت شك  مجاعات تأمني أو مجع ات . س  ل ا الرح سي باخلار ت

وابكات  التم  ل ة لشرتات وه تات التأمني األ اة ة اله يكو  مرتزها الرح سي . تعاون ة أو تةا ل ة أو غريها
تتوىل مؤسسة نقد : و ار ا ابا   ال ان ة ما يأتي .انو مل هذا الق( 3)فقر  ( 3)باخلار  واباصوص عل  ا ا ابا   

الةحريل مستول ة الرتي ص وايشراف والر ابة علو شرتات وه تات التأمني ابشار إل  ا ا ابا   السابقة والعاملة 
 . ا م دا  التأمني وفقا  ألاكام هذا القانو 

إجا اد ت الشرتة هدف ا مبمارسة التأمني : ة ماه علو ما يأتيا ابا   ال اما 0220لعام  03التشري  السور   نص  (3
ف    أ  تذتر جلك صرااة ا طل  التأس و، م   ديد تفص لي ( ايسقمي)علو أساس الا ام التكافلي 

صدر بعد جلك  رار وزير ابال ة السور  ر م  .للر ابة الشرع ة اله ستعم  مل يقهلا وطريقة ممارست ا
، بتشك   جلاة استشارية للر ابة الشرع ة ا ه تة ايشراف علو التأمني غايت ا 09/0/0229تاريخ إ، ب.م/091/12

، ويشم  جلك ت  ما يصدر عل (ايسقمي)ابساعد  ا تا  م عم  شرتات التأمني وإعا   التأمني التكافلي 
ابشارتة الفعالة هلا ا سوق اهل تة مل تعل مات و رارات ت  ئ األرض ة ابااسةة لعم  هذ  الشرتات وضما  

 .التأمني
مل نفو القانو  علو أنه يقصد بشرتات التأمني اخلاضعة هلذا األمر مؤسسات وتعاضديات  023نصت ابا     ( 0

. 0223فرباير  02، ابوافق 1007حمرم  01، ا 23-20مل القانو  ر م  03تما نصت علو جلك ابا   . التأمني
علو يضو  شرتات التأمني وإعا   التأمني للقانو  اجلزاحر ،  1990، لعام 27انو  ر م مل الق 010ونصت ابا   

مل القانو   30و د نصت ابا   . شرتة جات شك  تعاضد وشرتة جات أس م، : وتأيذ أاد الشكلني اآلت ني
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لشرتات التأمني  مل الدول العرب ة، وبع  الدول ايسقم ة آير عد ويسم، 

ا   . العاملة ف  ا باجرية بني العم  بص غة التأمني التعاوني، أو ص غة التأمني الت ار 

، عض  له شرتات التأمني التعاوني الدول بو و  ن ام ياص للتأمني التعاوني هذ تمت  ت

افة تالذ  ياقةق علو  األساس منيأا ام التيضوع ا ل إىل  ان ابو و   ا تلك الدول، 

، م   ايمارات العرب ة ابتحد ، واألر  ، أيا  تا  التأمني الذ  ثارسه شرتات التأمني

مبعاو ه  تق م . ا تقويم هذ  األن مة والتشريعات اهلدف مل هذا الفص  م  ويت. 1ومال زيا

هذ  األن مة والتشريعات التأمني التعاوني علو مةدأ الترب  تما هو مفرتض، أم أن ا تق مه 

 :مل يقل ابةاا  وابقال  اآلت ةويتم هذا التقويم . لو مةدأ ابعاوضةع

 .الةاار الا ر  للتأمني التعاوني: ابةح  األول

 .التعاوني تعريف التأمني :ابقل  األول

 .التعاوني اهلدف مل التأمني: ابقل  ال اني

 .التعاوني الةاار العملي للتأمني: نيال ا ةح اب

 .الفاح  واخلسار : ابقل  األول

 .است مار أموال التأمني: ابقل  ال اني

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                
و للشرتة جات لقانو  السابق علو أنه ل ل، ابتمم 0223فرباير  02، ابوافق 1007حمرم  01، ا 23-20ر م 

وجي  أ  تضمل باخرط  ا مقاب  اشرتاك التسوية الكاملة . الشك  التعاضد  ابذتور  أعق  هدف رار 
 .اللتزامات م ا االة و و  أيقار

 .ك ف ما ال يو د ا أن مة التكاف لوج  ( 1
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 املبحث األول

 البناء النظري للتأمني التعاوني

 

اهلدف الذ   ارت مل يقل ، وهتعريف مل يقل التعاوني الةاار الا ر  للتأمني ربزي       

 :الاحو اآلتيعلو ولواحح ا التاف ذية لتحق قه، التعاوني أن مة وتشريعات التأمني 

 املطلب األول

 التعاوني تعريف التأمني

 :السعودي النظام: أواًل
مل القححة التاف ذية لا ام مرا ةة شرتات التأمني ( 7فقر )عرفت ابا   األوىل        

 وي  أعةار ابخاطر مل ابؤمَّل هلم إىل ابؤمِّل، وتعوي  ): التعاوني السعو   التأمني بأنه

  .1(للضرر أو اخلسار  مل  ة  ابؤمِّل مل يتعرض ما م
 :القانون السوداني: ثانيًا

عقد التأمني  0223ة مل  انو  التأمني والتكاف  السو اني لعام رابععرفت ابا   ال     

عقد يلتزم ف ه ابؤمل ن ابة عل ابؤمل هلم، بأ  يؤ   إىل ابؤمل له أو إىل ): التعاوني بأنه

خلقر اابستف د مةلغا  مل ابال أو أ  عوض ا االة و و  اجا ث ابؤمل ضد ، أو  قق 

بقابلة  ،علو و ه الترب  ،ابةني ا العقد، وجلك مقاب  مةلغ حمد  يؤ يه ابؤمل له للمؤمل

 .0(التزامات ابؤمل
 :اإلمارات العربية املتحدة: ثالثًا
التأمني  ، 0212، لعام 0وىل مل  رار رح و ه تة التأمني ر م عرفت ابا   األ       

تا  م تعا د  مجاعي ي دف إىل  ق ق التعاو  بني عموعة مل ): التأمني بأنه التكافلي

ابشرتتني، ا موا  ة أيقار مع اة، ا   يقوم ت  ما م بدف  اشرتاك معني، يؤ   إىل 

                                                           
ابؤمِّل بأ  يعوض ابؤمَّل له عاد ادوث عقد يتع د مبقتضا  : )مل ابا   نفس ا و  قة التأمني بأن ا( 17فقر  )عرفت   (1

مل نفو ابا    19وعرفت الفقر   .(الضرر أو اخلسار  ابغقو بالو  قة، وجلك مقاب  االشرتاك الذ  يدفعه ابؤمَّل له
، أو ابةلغ الذ  يدفعه ابؤمَّل له للمؤمِّل، مقاب  موافقة ابؤمِّل علو تعوي  ابؤمَّل له عل الضرر: )االشرتاك بأنه

عرفت ابا   األوىل مل القححة التاف ذية لا ام و(. اخلسار  اله يكو  السة  ابةاشر ا و وع ا يقر مؤمل ماه
ابةلغ الوا   األ ار للشرتة مل  ة  اام  الو  قة : )الضما  الصحي التعاوني السعو   القسب أو االشرتاك، بأنه

   (.يقل مد  التأمني مقاب  التغق ة التأم ا ة اله توفرها الو  قة
و د . ، ا تعريف عقد التكاف 0ابا   . 13/7/0223، الصا ر ا 0223 انو  التأمني والتكاف  السو اني لعام   ( 0

عقد التأمني عقد يلتزم ف ه ابؤمل ن ابة عل ابؤمل هلم بأ  : عرفت ابا   ال ال ة مل نفو القانو  عقد التأمني بأنه
عوض فو االة و و  اجا ث ابؤمل ضد ، أو  قق   أو اىل ابستف د، مةلغا  مل ابال أو أ يؤ ى اىل ابؤمل له،

 .العقد وجلك مقاب  مةلغ حمد  يؤ يه ابؤمل له للمؤمل علو و ه الترب  بقابلة التزامات ابؤمل اخلقر ابةني ا
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تكويل اسال يسمو اسال ابشرتتني، يتم مل يقله  ف  التعوي  ابستحق، بل 

ي بإ ار  هذا اجسال واست مار يتحقق اخلقر بالاسةة إل ه، وتقوم شرتة التأمني التكافل

ونصت ابا   التاسعة مل نفو القانو  بو ول  .1(األموال ابت معة ف ه مقاب  مكافأ  مع اة

أ   تو  و  قة التأمني علو إيضاح بأ  ما يدفعه ابشرتك إمنا يدفعه علو سة   االلتزام 

 . بالترب 
 :القانون السوري: رابعًا
 وي  أعةار ) :التأمني بأنه، 03عرفت ابا   األوىل مل ابرسوم التشريعي السور  ر م       

والتزام ابؤمل بتعوي  الضرر  .ابخاطر مل ابؤمل له إىل ابؤمل مقاب   سب تأمني

وتعا تلمة التأمني مج   ابرا فات هلا تما تعا إعا   التأمني  .واخلسار  للمؤمل له

  .0(طة عت ا ف ما ال يتعارض م 

 :القانون األردني: خامسًا
، الصا ر  مبو   0211ل، مل تعل مات تا  م التأمني التكافلي لساة 0عرفت ابا         

، التأمني التكافلي 1999، بشأ  تا  م أعمال التأمني وتعديقته لساة 33القانو  ر م 

األشخاص يسمو  تا  م تعا د  ي دف إىل  ق ق التعاو  بني عموعة مل ): بأنه

ابشرتتني، يتعرضو  خلقر وااد، أو أيقار مع اة، وجلك مل يقل تقا آ ار األيقار 

وجلك بالتزام  .اله يتعرض هلا أادهم، بتعويضه عل الضرر الااتد عل و و  هذ  األيقار

وتقوم شرتات التأمني  .ت  ما م بدف  مةلغ معني علو سة   الترب ، يسمو االشرتاك

بإ ار  عمل ات التأمني التكافلي، واست مار أموال صادوق محلة الو احق، مقاب  التكافلي 

أ ر معلوم، باعتةارها وت ق ، أو اصة معلومة باعتةارها مضاربا ، أو تقهما معا ، 

 .(وجلك مبا يتفق م  أاكام هذ  التعل مات، وأاكام الشريعة ايسقم ة، ومةا ح ا
 

 :القانون املاليزي: سادسًا
                                                           

الشرتاك، وبعقد تأمني تكافلي، ويلتزم بدف  الشخص الذ  يرتةب بو  قة عضوية ا): عرفت نفو ابا   ابشرتك بأنه:  1
اجصول علو التعوي  أو . االشرتاك والذ  حيق له أولور ته أو مل يتاازل إل ه ا اجاالت اله جيوز ف  ا التاازل

ابقاب  الذ  يتع د ابشرتك بدفعه ): تما عرفت االشرتاك بأنه. (ابااف  اله يقدم ا اسال ابشرتتني ا الشرتة
أساس االلتزام بالترب  لقار اشرتاته ا اسال التأمني التكافلي لدى الشرتة، لتعوي  األضرار، أو لدف  علو 

الو  قة اله تتضمل األسو وابةا ئ الرح سة للتأمني : )وعرفت و  قة عضوية االشرتاك بأن ا. (ابااف  بل يستحق
. (اله جي  أ  يوافق عل  ا ابشرتك عاد اشرتاتهالتكافلي اله تعتمدها الشرتة، ا عق ة ابشرتتني ب ا، و

الو  قة ابربمة بني الشرتة وابشرتك وابتضماة شروط العقد، واقوق ): وعرفت و  قة التأمني التكافلي بأن ا
  .(  ملحق هلذ  الو  قةأوالتزامات القرفني أو ابستف ديل مل التأمني التكافلي، و

ابربم بني ابؤمل و اُبؤمِّل له ابتضمل الشروط "الةول صة "عقد التأمني : )أن االتأمني بو  قة عرفت ابا   نفس ا :  0
تقةق ): أ، مل نفو ابرسوم علو ما يأتي0نصت ابا   و د . (وااللتزامات واجقوق ابرتتةة علو طرا التعا د

 ثارس  اي  اجلم ورية العرب ة أاكام هذا ابرسوم التشريعي علو مج   أنشقة التأمني وإعا   التأمني اله
 .ل شم  بذاك التأمني التعاوني .(السورية
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 :، ما يأتي1990، لساة 310 ار ا ابا   األوىل مل  انو  التكاف  ر م       
 Takaful” means a scheme based on brotherhood, solidarity and 
mutual assistance which provides for mutual financial aid and 
assistance to the participants in case of need whereby the 
participants mutually agree to contribute for that purpose; 
 Takaful benefits” includes any benefit, pecuniary or not which 
is secured by a takaful certificate, and “pay” and other 
expressions, where used in relation to takaful benefits, shall be 
construed accordingly; 
  “Takaful business” means business of takaful whose aims and 
operations do not involve any element which is not approved by 
the Syariah; 
 Takaful certificate” includes any contract of takaful for family 
solidarity business or general business whether or not embodied 
in or evidenced by an instrument in the form of a certificate, and 
references to issuing a certificate shall be construed accordingly. 
References to a certificate of a takaful operator include any 
certificate in respect of which the operator is under any liability, 
whether the certificates were issued by the operator or the liability 
was transferred to the operator from another; 

 :القانون اجلزائري: سابعًا
ابعدل بالقانو  ر م ، و1990، لعام 27عرفت ابا   ال ان ة مل  انو  التأمني ر م        

 319ابا    مبا عرفته به التأمني، 0223فرباير  02، ابوافق 1007حمرم  01ا ، 20-23

أو الغري  ،عقد يلتزم ابؤمل مبقتضا  بأ  يؤ   إىل ابؤمل له) :، وهو أنهمل القانو  ابدني

  أ ار مالي آير، مةلغا  مل ابال، أو إيرا ا ، أو أ ،ابستف د الذ  اشرتط التأمني لصاجه

 . 1(ا االة  قق اخلقر ابةني ا العقد، وجلك مقاب  أ ساط، أو أ   فوعات مال ة أيرى
ابدني القانو  تفق م  تعريف يتما  أغل  التعريفات السابقة م  بعض ا الةع ،يتفق       

السابقة علو تدل تعريفات التأمني و .0، وبع  القوانني العرب ة ا مف وم التأمنيابصر 

                                                           
وهي تعريفات تقرتل مل التعريف ابذتور . ، ا تعريف عقو  التأمني علو األشخاص30، 30، 32ان ر ابوا    ( 1

مر مؤسسات مل نفو القانو  علو أنه يقصد بشرتات التأمني اخلاضعة هلذا األ 023و د نصت ابا    .أعق 
 02، ابوافق 1007حمرم  01، ا 23-20مل القانو  ر م  03تما نصت علو جلك ابا   . وتعاضديات التأمني

علو يضو  شرتات التأمني وإعا   التأمني  1990، لعام 27مل القانو  ر م  010ونصت ابا   . 0223فرباير 
و د نصت . س م، شرتة جات شك  تعاضد شرتة جات أ: للقانو  اجلزاحر ، وتأيذ أاد الشكلني اآلت ني

، ابتمم لقانو  السابق علو أنه 0223فرباير  02، ابوافق 1007حمرم  01، ا 23-20مل القانو  ر م  30ابا   
وجي  أ  تضمل باخرط  ا مقاب  اشرتاك . ل و للشرتة جات الشك  التعاضد  ابذتور  أعق  هدفا  راريا 

 . ت م ا االة و و  أيقارالتسوية الكاملة اللتزاما
عقد يلتزم ابؤمل مبقتضا  أ  يؤ   إىل ابؤمل له، أو إىل : مل القانو  ابدني ابصر ، التأمني بأنه 707عرفت ابا    ( 0

ابستف د الذ  اشرتط التأمني لصاجه مةلغا  مل ابال، أو إيرا ا  مرتةا ، أو أ  عوض مالي آير، ا االة و و  
و د ( قق اخلقر ابةني بالعقد، وجلك ن ري  سب أو أية  فعة مال ة أيرى يؤ ي ا ابؤمل له للمؤملاجا ث، أو  
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يقوم علو رتاني أساسني  هوأن .ف  ا مج عا  التعاوني، أو التكاف  ثا   مف وم التأمني

 :هما

 علت التزام ابؤمل ا   ، التعريفات السابقةعلو جلك صرااة  تو د نص: ابعاوضة 

أ را  مرتتةا  علو التزام ابؤمل له بدف   سب  ،بدف  مةلغ التأمني عاد و و  اخلقر

والقانو   ،الا ام السعو   :ت  مل و د يةدو للوهلة األوىل است اار .التأمني

ألزم ن ام مرا ةة  فقد .مل جلك يقانو  ايماراتال، و، والا ام األر نيالسو اني

شرتات التأمني التعاوني السعو   شرتات التأمني العاملة ا السوق السعو   

بالعم  وفقا  لص غة التأمني التعاوني، الذ  أ يله عد  مل العلمار ابعاصريل ا بال 

ت   ونص . و  اجا ة إىل الاص علو أ  القسب مدفو  علو سة   الترب  ،التربعات

ا الفقر   ،0211تعل مات التكاف  ا األر   لعام و،  السو اني انو  التأمني مل

ابا   األوىل مل  رار علو إ ار  ه تة التأمني لدولة و ،ال ال ة مل ابا   السابعة

علو ا شأ  ن ام التأمني التكافلي،  0212، لعام 0ر م  ايمارات العرب ة ابتحد 

 التأمني التعاوني أو التكاف  ل دي  ، ف  القسب علو سة   الترب الاص علو و ول 

ني فعل ا  مل وانالق  ولكل هذا األمر ال خير  التأمني ا هذ. بذلك ا بال التربعات

 ، وايماراتي،فقد  ع   انو  التأمني السو اني. تما يرى الةاا  بال ابعاوضات

وأ را  مرتتةا  عل ه ا  ،ومةلغ التأمني سةةا  ا و و  اآلير ، سب التأمنيتق  مل 

والاص علو أ  القسب مدفو  علو سة   الترب  يديله ا بال هةة  .نفو الو ت

مرا ةة شرتات التأمني  التأم اات اجلزاحر ، ون ام وتذلك فع   انو . ال وال

ا    ار الاص صرحيا  ا أت ر مل موض   ،والححته التاف ذية ،التعاوني السعو  

سة  ا و و  اآلير، وأ ر مرتت   ،ومةلغ التأمني ،التأمنيعلو أ  تق  مل  سب 

                                                                                                                                                                                
مل القانو  ابدني العرا ي  993عرفت ابا   : وافقه ا جلك عد  مل القوانني واألن مة وجلك علو الاحو اآلتي

ابستف د مةلغا  مل ابال أو إيرا ا  مرتةا  أو أ  عوض  عقد به يلتزم ابؤمل أ  يؤ   إىل ابؤمل له أو إىل: )التأمني بأنه
. مالي آير ا االة و و  اجا ث ابؤمل ضد  وجلك ا مقاب  أ ساط أو أية  فعة مال ة يؤ ي ا ابؤمل له للمؤمل

ؤ   ويقصد بابستف د الشخص الذ  ي. ويقصد بابؤمل له الشخص الذ  يؤ   االلتزامات ابقابلة اللتزامات ابؤمل
وعرفت ابا   (. إل ه ابؤمل   مة التأمني، وإجا تا  ابؤمل له هو صاا  اجق ا   مة التأمني تا  هو ابستف د

عقد مبقتضا  يلتزم شخص يقال له الضامل ): مل  انو  ابو ةات والعقوبات اللةااني التأمني أو الضما  بأنه 902
(. مو  أو بأمواله مقاب   ف  بدل يسمو القسب أو الضريةةبع  ابو ةات عاد نزول بع  القوارئ، بشخص ابض

عقد يلتزم ابؤمل مبقتضا  أ  يؤ   إىل ابؤمل له، ): مل القانو  ابدني الكويه التأمني بأنه 773عرفت ابا   و
بالعقد،  مةلغا  مل ابال، أو إيرا ا  مرتةا ، أو أ  عوض مالي آير، ا االة و و  اجا ث، أو  قق اخلقر ابةني

وعرفت . (وجيوز أ  يكو  مقاب  التأمني أ ساطا  أو  فعة وااد . وجلك ا ن ري مقاب  نقد  يؤ يه ابؤمل له للمؤمل
 إىل أو له، ابؤمل إىل يؤ   أ  مبقتضا  ابؤملعقد يلتزم : )مل القانو  ابدني األر ني التأمني بأنه 902ابا   

 و و  االة ا آير، مالي عوض أ  أو مرتةا ، إيرا ا  أو ابال، مل مةلغا  لصاجه التأمني اشرتط الذ  ابستف د
(. للمؤمل له ابؤمل يؤ ي ا مقاب  مةلغ حمد ، أو أ ساط  ورية وجلك بالعقد، ابةني اخلقر  قق أو اجا ث،

لساة  9 ة ابتحد  ر م وعرفت ابا   ال ال ة مل الةال األول مل  انو  شرتات ووتقر التأمني لدولة ايمارات العرب
ابستف د الذ  اشرتط التأمني لصاجه  ىلإىل ابؤمل له أو إعقد يلتزم ابؤمل مبقتضا  أ  يؤ   ): التأمني بأنه 1990
وجلك  ،أو  قق اخلقر ابةني بالعقد ،ض مالي آير ا االة و و  اجا ثوأو أ  ع مرتةا  يرا ا إأو  ،مل ابال مةلغا 

 (. يؤ ي ا ابؤمل له للمؤمل ىيرأن ري أ ساط أو أية  فعة مال ة  ا
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ا بال  نيوانالق  علو و و   ا نفو الو ت، وبذلك ي ةت  يول التأمني ا هذ

أ  اام  و  قة طرفا  أوال ، وشرتة التأمني : ويتم   طرفا ابعاوضة ا .ابعاوضات

كاف  الذ  تدير  باينابة عل با ي محلة الو احق، أو عل اسال أو صادوق الت

 . الشرتة طرفا   ان ا 
 االاتمال. 

 نياملطلب الثا

 التعاوني اهلدف من التأمني

ابؤمل له أو اام  الو  قة،  :هااك طرفا  لعقد التأمني التعاوني، أو التكاف  هما      

و د  سمت تلك األن مة واللواح، التأمني التعاوني إىل  سمني . وشرتة التأمني التعاوني

 .تأمني علو األشخاصالتأمني مل األضرار، وال :هما تةرييل مل ا   اخلقر ابؤمل ماه،

و د اد ت تلك األن مة . علو يقف ف ما ب ا ا علو بع  التفص قت، وبع  التسم ات

 ارت تلك األن مة واللواح،  مل تلك التأم اات، واله واللواح، أهدافا  لقرا العقد،

 :الاحو اآلتيعلو  ، وجلكلتحق ق ا

 :1 بالنسبة للمؤمن له هلدف من التأمني من األضرارا: أواًل
ا إر ا  ابؤمل له إىل نفو  مل التأمني مل األضرار اهلدف اد ت األن مة واللواح،       

أو احملاف ة علو ابستوى اال تصا    .اجالة اال تصا ية اله تا  عل  ا  ة  و و  اخلقر

 ابستف دعمل ا  حبصول جلك  يرت م ا   .للفر  ا مستوى معني مقاب   مله تكلفة مع اة

عاد  قق اخلقر ابوض، بالعقد، مقاب  اصول ابؤمل علو أ ساط  مةلغ تأمنيعلو 

ار إىل  ق قه وهو نفو اهلدف الذ  ي دف التأمني الت ار  مل األضر. 0يدفع ا ابؤمل له

يفا  جلك ضماا  مل  ب امانص علو جلك صرااة بع  األن مة،  و د. بالاسةة للمؤمل له

 :، وجلك علو الاحو اآلتيتعريفات الةع  اآلير للتأمني

ابا   اخلامسة واخلمسو  مل القححة التاف ذية لا ام مرا ةة  مل الفقر  ال ال ة اد ت (1)

إعا   ابؤمَّل له إىل وضعه ) :شرتات التأمني التعاوني السعو   اهلدف مل التأمني ا

عاد الفقر  السابعة مل ابا   األوىل  هتما اد ت(. ابالي الذ  يسةق اخلسار  مةاشر 

  .3لتأمنيتعريف ا ل
مل ن ام التأمني ايلزامي األر ني مل ابسؤول ة ابدن ة الاارة  ابا   العاشر  نصت (0)

تلتزم شرتة التأمني : ) علو ما يأتي ،0221لساة  30عل استعمال ابرتةات ر م 

                                                           
 .يشم  التأمني علو األش ار، والتأمني مل ابسؤول ة ابدن ة:  1
 .يتم  ق ق جلك عمل ا  مل يقل إطار  انوني يسمو عقد التأمني:  0
 .دراسة، مل ال 10ص : ان ر ( 3
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بتعوي  الغري عل أ  مةالغ يكو  ابؤمل له مسؤوال  عل  فع ا تتعوي  عل 

 . 1(الضرر
للعام  03وم التشريعي السور  ر م الفقر  األوىل مل ابا   األوىل مل ابرس عرفت (3)

 وي  أعةار ابخاطر مل ابؤمل له إىل ابؤمل مقاب   سب : )التأمني بأنه ،0220

فالضرر واخلسار  وهما (. تأمني، والتزام ابؤمل بتعوي  الضرر واخلسار  للمؤمل له

  .3أو جمته ابال ة 0السة  ا استحقاق مةلغ التأمني يلحقا  غالةا  ممتلكات ابؤمل له
لدولة ايمارات العرب ة   ار ا الفقر  ال ان ة مل ابا   ال ال ة مل القانو  اال ا   (0)

علو ابؤمل أ ار التعوي  اباصوص عل ه ا ) :، ما يأتي0227، لعام 3ر م  ابتحد 

أو  ،مب ر  و و  اجا ث -اس  األاوال  -عقد التأمني للمؤمل له أو للمستف د 

أو  ،اخلقر ابؤمل ماه، وعادها حي  ابؤمل الوال   انونً ا حم  ابؤمل له قق 

  .(أو التزاماته ،ا اقوق أ  ما ما ،ابستف د
 انو  التأمني اجلزاحر  التزامات ابؤمل بتعوي  اد ت ابا   ال ان ة عشر  مل  (0)

حيد  ا اله تذلك اخلساحر واألضرار الاارة عل يقأ غري متعمد مل ابؤمل له، و

 . 0أشخاص يكو  ابؤمل له مسؤوال  مدن ا  عا م
 :بالنسبة للمؤمن له اهلدف من التأمني على األشخاص: ثانيًا 

علو اهلدف مل التأمني علو م   القانو  اجلزاحر   نص بع  أن مة التأمني العرب ة    

ياص الةع   ومل. ا اال يار وتكويل رؤوس األموال ا تاريخ معنيوابتم    ،األشخاص

مل مواض   تهكل معرفث ولكل اآلير م   الا ام السعو   علو هذا اهلدف صرااة،

:علو الاحو اآلتي ، وجلكقواننيالن مة واأل مل تلكأيرى 

  

اتفا  ة ): عرفت ابا   الستو  مل القانو  اجلزاحر  التأمني علو األشخاص بأنه (1)

أو  ، ة ا بأ  يدف  للمكتت اات اط بني ابؤمل له وابؤمل، يلتزم ابؤمل مبو

مةلغا  حمد ا ، رأمساال  تا ، أو ريعا ، ا االة  قق اجا ث، أو  ،للمستف د ابعني

ويلتزم ابكتت  بدف  األ ساط اس   دول . الول األ   اباصوص عل ه ا العقد

مل تأم اات علو اهلدف  نفو القانو  مل 37صت ابا   و د ن .(استحقاق متفق عل ه

ت دف التأم اات مل اجوا ث اجلسمان ة إىل ضما  تعوي  يدف  ): بقوهلا األشخاص

                                                           
تقةق علو شرتة  التأمني التكافلي : 0211تا  م التأمني التكافلي لساة  ار ا ابا   ال ال ة مل تعل مات  ( 1

أاكام القانو ، واألن مة، والتعل مات، والقرارات الصا ر  مبقتضا ، ا أ  مل األمور واجاالت، غري اباصوص 
 .عل  ا ا هذ  التعل مات، وجلك بقدر انقةا  ا عل  ا

 .    د يكو  موضو  التأمني مازال  يؤمل عل ه ضد يقر اجريق م ق يتحقق جلك ا التأمني علو األش ار ا ( 0
 .يتحقق جلك ا التأمني مل ابسؤول ة ابدن ة ( 3
التعوي  مل األضرار ابا ية : مل نفو القانو  واله اد ت اهلدف مل التأمني مل ابسؤول ة بأنه 100ان ر ابا     ( 0

اله اد ت هدف التأمني مل مسؤول ة الاا    103، وان ر ابا   ...... واجلسمان ة اله تلحق ا السف اة بالغري
 .الةحر  بأنه التعوي  عل األضرار واخلساحر القاقة بالةضاح  واألشخاص نت  ة االستغقل الت ار  للسف اة
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ا االة و و  اا ث طارئ حمد  ا شك  رأمسال، أو ري  للمؤمل له، أو للمستف د 

  (.ا العقد
التأمني التعاوني  با   ال ال ة مل القححة التاف ذية لا ام مرا ةة شرتاتا نصت (0)

الذ  يشم   اجماية تأمني وما ا التأمني اله يشمل ا الا ام،أنوا   علو السعو  

 أو اجلزحي، الكلي، أو الداحم والع ز الوفا ، بآ ار تتعلق اله التأمني عمل ات

 التأمني عمل ات يشم  الذ  ،اال يار م  وتأمني اجماية .للفر ، واجملموعات ابؤ ت
 تاريخ ا اال يار، اص لة ف  ا مبا مةالغ، أو ابؤمِّل مةلًغا مبو ة ا يدف  اله

  .مل اشرتاتات له يدفعه ابؤمَّل ما مقاب  مستقةلي
الصا ر عل رح و ه تة ، 0229، لعام 0مل القانو  اال ا   ر م  3 سمت ابا    (3)

تأمني األشخاص وعمل ات تكويل األموال، : التأمني إىل  ق ة أ سام هيالتأمني، 

وجترت ابا   الرابعة مل نفو القانو  علو  .1ابسؤول اتوتأمني ابمتلكات، وتأمني 

التأمني علو اج ا  : أ  تأمني األشخاص وعمل ات تكويل األموال تشم  الفرو  اآلت ة

جبم   أنواعه، ويشم  ف ما يشم  مج   عمل ات التأمني اله يكو  الغرض ما ا 

اة، أو التأمني علو اج ا   ف  مةالغ مع اة، بسة  الوفا ، أو الع ز، أو بلوغ سل مع 

تما يشم  عمل ات تكويل األموال وهي تلك اله يكو   .ابرتةب بأ وات است مارية

الغرض ما ا تكويل رأس مال يدف  ا تاريخ حمد  مقاب   سب أو أ ساط  ورية، 

 . و  أ  يرتةب جلك بااتماالت اج ا ، أو الوفا 
 :لتأمنياهلدف من التأمني بالنسبة لشركة ا: ًالثثا

 مب ابة اافز هلا لتكو ، تفلت األن مة واللواح، أهدافا  لشرتات التأمني ايسقم ة       

ضمات هلا  ق ق عاحد عز مقاب   فقد. أهداف ابؤمل له لتقوم بأعمال التأمني، و قق

     :مل يقل ما يأتي تلك العواحدو كل التعرف علو .   ام ا بالتأمني

ابا   ال ان ة مل منوج  عقد تأس و شرتات التأمني التعاوني الصا ر عل  اد ت (1)

الق ام وفقا  ألاكام ن ام : )بأنهمؤسسة الاقد العربي السعو   غرض الشرتة 

واألن مة والقواعد السارية ا  ،والححته التاف ذية ،مرا ةة شرتات التأمني التعاوني

مبزاولة أعمال التأمني التعاوني، وت  ما يتعلق ب ذ   ،ابملكة العرب ة السعو ية

وللشرتة أ  تقوم جبم   األعمال اله يلزم الق ام ب ا لتحق ق أغراض ا، ..... األعمال 

 .......(.سوار ا عال التأمني، أو است مار أمواهلا

                                                           
م  عمل ات التأمني ويش. اال يار وتكويل األموال، 9/90مل القانو  اال ا   ر م  3يشم  التأمني مبو   ابا     ( 1

تلتزم مبو ة ا الشرتة بأ ار مةلغ معني، أو  ،و غري جلكأ ،وش ا اتأ ،أو مستادات ،اله تقوم علو اصدار و احق
 .مجلة مةالغ فو تاريخ مقة ، مقاب   سب، أو أ ساط  ورية
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مل القححة التاف ذية جمللو الضما  الصحي التعاوني السعو   ( 33)نصت ابا    (0)

وعواحد  ،والرسوم ايضاف ة اله جير   ص ل ا ،تدر  األ ساط: )لو ما يأتيع

 (.ضمل موار  شرتات التأمني ،االست مار
مل القححة التاف ذية لا ام مرا ةة شرتات التأمني التعاوني  72نصت ابا    (3)

 :السعو   علو   ام شرتات التأمني بعم  بع  القواحم ابال ة، علو الاحو اآلتي
تتكو  القواحم ابال ة مل  احمة ابرتز ابالي لعمل ات التأمني وابساهمني،  (أ )

 احمة اقوق و احمة  ي  ابساهمني، وعمل ات التأمني، ( فاح  ع ز) احمة و

 احمة التدفقات الاقدية وابساهمني،  احمة التدفقات الاقدية لعمل ات التأمني، 

 .للمساهمني
 :ل ات التأمني مراعا  اآلتيعلو الشرتة عاد إعدا   احمة عم (ل )

  ديد الفاح  ايمجالي، ا ن اية العام ابالي، الذ      الفرق بني 

خمصوما  ماه ابصاريف التسويق ة واي ارية  ،األ ساط والتعويضات

 .والتشغ ل ة، وابخصصات الفا ة القزمة
   ديد الفاح  الصاا الذ  يتم التوص  إل ه بأ  يضاف إىل الفاح 

بعد  ،ما خيص ابؤمَّل هلم مل عاحد االست مار ،أو خيصم ماه ،مجالياي

 .ويصم ما عل  م مل مصاريف حمققة ،ااتسال ما هلم مل عواحد
  للمؤمَّل هلم تحد أ نو % 12توزي  الفاح  الصاا، ويتم إما بتوزي  نسةة

تحد % 92مةاشر ، أو بتخف   أ ساط م للساة التال ة، وترا   ما نسةته 

 .إىل  احمة  ي  ابساهمنيأ صو 
، علو تقاضي شرتة 0211نصت ابا   السا سة مل تعل مات التكاف  األر ن ة لعام  (0)

يتم   ا مةلغ معني، أو نسةة  ،التكاف  أ را  مقاب  إ ار  وتا  م عمل ات التأمني

وأ را  آير مقاب  است مار أموال التأمني، يتم   ا  .مع اة مل االشرتاتات ابدفوعة

 . ةة شاحعة معلومة مل الفاح  التأم ا،  ة  طرح اصة أصحال اقوق ابلك ةنس
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 نيالثا بحثامل

 البناء العملي للتأمني التعاوني

 

 لعقد التأمني التعاوني نص عل  ما ن ام مرا ةة نيطرف اد ت األن مة واللواح،      

 التأمني تقة  اله التأمني شرتة وهي: ابؤمِّل: )هما لتأمني التعاوني السعو  ا شرتات 
 م  أبَرم الذ  االعتةار  أو القة عي وهو الشخص :له ابؤمَّلو. هلم ابؤمَّل مل مةاشر 
 33ونصت عل  ما ابا   ال ان ة مل  انو  أعمال التأمني األر ني ر م (. التأمني و  قة ابؤمِّل

ؤمل وابؤمل له، ابتضماة شروط ابربمة بني اب: )، ا تعريف و  قة التأمني بأن ا1999 لعام 

 ،أو اقوق ابستف د مل التأمني ،واقو  ما ،والتزامات ما ،العقد بني القرفني، وتع دات ما

تما اد ت . ا مل األن مة واللواح،ما غريهمتما نص عل  (. وأ  ملحق ب ذ  الو  قة

 : عقد التأمني التعاوني هما  ماياشتعق تني 

بالا ر إىل  ف   ،مم لني بشرتة التأمني ،بةا ي ابؤمل هلمعق ة مؤمل له بالذات  (1)

 . 1هي عق ة مؤمل مبؤمل له: واستحقاق مةلغ التأمني ،االشرتاك
عق ة الشرتة مب مو  ابؤمل هلم، ف ما يتعلق بإ ار  وتا  م عمل ات التأمني،  (0)

علو وهي جات العق ة ابو و   بني الشرتة وت  مؤمل له . واست مار االشرتاتات

 .0اد 
 التعاوني الاماج  اله يتعني علو شرتات التأمني األن مة والتشريعات مل  د و      

وس تم اجدي   .لكق طرف ه عمل ا  التعاوني لتحق ق اهلدف مل التأمني ،العم  مبو ة ا

 .علو العواحد اله تتقاض ا شرتات التأمني مقابق  لعمل ا مل يقل ابقلةني اآلت ني

 األول املطلب

 الفائض واخلسارة

اد  بع  األن مة م   الا ام السعو   ت ف ة ااتسال الفاح  التأم ا القاب        

ووافقه ا جلك  .توزيعه بني محلة الو احق، وبني شرتات التأمنينص علو للتوزي ، تما 

بع ا ا يتعني علو شرتات التأمني  اسةس  امل حيد  ماولكا  . انو  التكاف  ابال ز 

ا ابقاب  بع  القوانني م    رار  نص و د. اتةاع ا ا توزي  الفاح  بني محلة الو احق

علو عدم اصول  0212لعام  ،0ر م  رح و ه تة التأمني ا ايمارات العرب ة ابتحد 

                                                           
عاد تعريف و  قة  السعو   نصت علو جلك ابا   األوىل مل القححة لا ام مرا ةة شرتات التأمني التعاوني   ( 1

 0223تما نصت علو جلك ابا   ال ال ة مل  انو  التأمني والتكاف  السو اني لعام  .وعاد تعريف التأمني ،التأمني
  .عاد تعريف عقد التأمني التعاوني

 .يف توض، جلك عاد اجدي  عل اهلدف مل التأمني بالاسةة لشرتات التأمني ا األن مة والتشريعات  ( 0
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ت ف ة موا  ة  ومل حيد  الا ام السعو   ا ابقاب . ابساهمني علو أ  اصة مل الفاح 

نص بع  األن مة والقوانني علو ا اني . الع ز ا اسال محلة الو احق عاد ادو ه

فقد نصت علو سة   اب ال ابا   السابعة مل . ت ف ة معاجلة ع ز اسال ابشرتتني

تشريعات التكاف  األر ن ة أنه جي  علو شرتات التأمني التكافلي أ  تاص ا و احق ا 

قديم  رض اسل ا االة عدم تفاية االشرتاتات بوا  ة التزامات علو االلتزام بت

مل  رار رح و ه تة التأمني ا ايمارات  09ت  مل ابا    تما نص علو جلك. الشرتة

و د نصت تلك القوانني علو اسرت ا   . انو  التكاف  ابال ز ، و0212العرب ة ابتحد  لعام 

 .تملةتلك القروض مل الفواح  ابستقةل ة احمل

 املطلب الثاني

 التأمني اشرتاكاتاستثمار 

اد  بع  األن مة والتشريعات أوع ة است مار أموال التأمني، والاس  ابست مر  ا       

 :ت  وعار، تما أوضحت بع  األمور ابتعلقة باالست مار، تما يأتي

التعاوني مل القححة التاف ذية لا ام مرا ةة شرتات التأمني  31نصت ابا    (1)

 أ  مراعا  االست مارية س است ا وض  عاد الشرتة علو: السعو   علو ما يأتي
 الو احق اس  الشرتة اللتزامات موازية ابست مر  االستحقاق لألصول مد  تكو 

 األصول، توزي  شامق  االست مار برنامد للمؤسسة تقدم أ  وعلو الشرتة .ابصدر 
 الوار   والاس  باألوع ة الشرتة تلتزم الربنامد علو توافق ابؤسسة مل وإجا

 إمجالي االست مارات مل %02 ابملكة ار ي   االست مار يت اوز أال باجلدول، علو
 األيذ الشرتة وعلو. واخلمسني التاسعة ابا   مل 0 الفقر  ا ور  مبا االلتزام م 
 مل %02 الرتتز نسةة  تت اوز ال حب   االست مار ترت ز خماطر االعتةار ا

 .اجلدول ا است مار  وعار ت 

 االستثمارية األوعية
 املسموح %النسبة

 العام للتأمني بها

 لتأمني بها املسموح %النسبة
 واالدخار احلماية

 علو األ  % 12 علو األ  % 02 احملل ة الةاوك لدى و اح 

 علو األ  % 12 علو األ  % 02 اكوم ة سادات

 أ صو حبد %10 أ صو حبد %12 بالريال است مار صاا يق

 أ صو حبد %12 أ صو حبد %12 األ اة ة بالعمقت است مار صاا يق

 أ صو حبد %0 أ صو حبد %0 أ اة ة اكوم ة سادات

 أ صو حبد %0 أ صو حبد %0 حمل ة شرتات مل مصدر  سادات

 أ صو حبد %0 أ صو حبد %0 أ اة ة شرتات مل مصدر  سادات

 أ صو حبد %10 أ صو حبد %10 أس م

 أ صو حبد %0 صفر ابملكة ا عقارات
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 أ صو حبد %0 صفر عقار برهل  روض

 أ صو حبد %0 صفر الو احق بضمانات الو احق جملة  روض

 أ صو حبد %10 أ صو حبد %10 أيرى است مارات

. مع اة، أنشقة است مارية ربوية، ألن ا تدر عاحدا      فاحد  7، 3، 0، 0، 1ث   

تحد أ صو مل إمجالي االست مارات ا التأمني % 00وتشك  هذ  الةاو  ا عمل ا 

علو األ   مل است مارات أموال التأمني علو % 02العام، ويشك  الةادا  األول وال اني 

وتشك  الةاو  اخلامو والسا س والساب  . األشخاص ابسمو تأمني اجماية واال يار

و د ور  ا التقرير . نفو الاو  مل التأمني تحد أ صو مل إمجالي است مار% 10

الصا ر عل التعاون ة للتأمني ا ابقا ات اول القواحم ابال ة ما  0227الساو  لعام 

 بعد األيذ الفعلي العاحد أساس االست مار علو  ي  إ ةات يتم: االست مار  ي : )يأتي
 اخلاصة  ي  االست مارات يتحقق .العمولة ومعدل القاحم ابةلغ أص  االعتةار بعني

 عل مؤسسة الصا ر  اخلزياة أجونات/السادات مل أساسي، بشك  بعمل ات التأمني،
ا  واالست مارات واخلار  ة احملل ة االست مارية السعو  ، والصاا يق العربي الاقد

صول تدر عاحدا  أ  أ   زرا  م ما  مل است مار أموال التأمني  د يف فعق  ا أ .(األس م

ومل . ربويا  وهي السادات وأجونات اخلزياة الصا ر  عل مؤسسة الاقد العربي السعو  

ير  توض ، باه ة الصاا يق اخلار  ة ه  هي صاا يق است مار ا األس م أم ا 

السادات، أم ف  ما معا ، تما مل ير  توض ، عل األس م ابست مر ف  ا، ه  هي أس م 

وال حيتد . ثارس أنشقة حمرمة شرتات اطا  مةااا ، أم أن ا أس مشرتات ثارس نش

، ا    د 1هاا بأ  االست مار تاب  ول و مقصو ا  لذاته ل غتفر ف ه ما ال يغتفر ا األص 

اله هي ا مرالة التحول مل االست مار الغال  ، ويقال جلك ا الشرتات القاحمة فعق 

 .ا أنشقة حمرمة، ول و عاد إصدار ن ام  ديدا أنشقة حمرمة إىل عدم االست مار 

تما يقاظ أ  نس  االست مارات غري ابشروعة . أو عاد تأس و شرتات  ديد 

أ  أن ا أت ر مل ال ل   .الوار   ا اجلدول بالاسةة للتأمني العام أت ر مل الاصف

احمة اله ا    د يقال جلك أيضا  ا الشرتات الق .0الذ   عله الةع  مع ارا  للك ر 

هي ا مرالة التحول مل االست مار الغال  ا أنشقة حمرمة إىل عدم االست مار ا 

 .أنشقة حمرمة، ول و عاد إصدار ن ام  ديد، أو عاد تأس و شرتات  ديد 

نصت ابا   الرابعة مل  رار رح و ه تة ايشراف علو التأمني السورية ر م  (0)

مل % 70جيوز للشرتة أ  تست مر : يأتي، علو ما 1/7/0227ا، بتاريخ .م/97/122

رأمساهلا ابدفو  تحد أ صو ا اجملاالت التال ة، وبشرط أال تزيد نسةة االست مار 

سادات اجكومة، : مل رأس مال الشرتة% 10ا أ  نو  مل هذ  األنوا  عل 

                                                           
 .ال يوافق الةاا  علو هذ  ابقولة  ( 1
 .ال يوافق الةاا  علو  ع  ال ل  مع ارا  للك ر  ا   يستو   ل   اجرام وت ري  (   0
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شرتات مال ة وشرتات است مار، صاا يق است مار تديرها شرتات متخصصة، 

. ر العقار ، شرتات اخلدمة ابعلومات ة، شرتات  ابضة مال ةشرتات االست ما

ونصت ابا   التاسعة مل نفو القرار علو أنه علو الشرتة أ  تةقي نسةة ال تق  عل 

أو و اح   صري  األ    ،مل عمو  االات اطات الفا ة ا اسابات  ت القل % 00

مل ابوال ابقابلة % 70ر ونصت ابا   العاشر  علو السماح باست ما. لدى ابصارف

% 02: وبالاسةة احملد   لك  ما ا ،ا األو ه التال ة فقب... لقات اطات الفا ة 

تحد أ نو لشرار أوراق مال ة اكوم ة، أو سادات يزياة، أو ش ا ات مضمونة مل 

% 12أو % 0تحد أ صو ا سادات تصدر عل   ة وااد ، علو % 10.  ة  اخلزياة

. مل رأس مال الشرتة أي ما أ  % 12ابصدر  للسادات، أو  مل رأس مال اجل ة

ويرى الةاا  و و  نفو ابقا ات السابقة الوار   علو أو ه االست مار الوار   ا 

 .الا ام السعو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 تقويم وثائق شركات التأمني اإلسالمية املعاصرة 

شرتة، وبلغ  190اوالي  0212ا العامل با اية  ايسقم ةبلغ عد  شرتات التأمني       

 02شرتة،  77وفقا  لةع  التقارير  ا نفو الفرت  العاملة ا  ول اخلل د عد  الشرتات
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وبلغ عد ها ا الدول العرب ة وفق . 1شرتة ا أفريق ا 30شرتة ا الشرق األ صو، 

 ص هلا بالعم  ا السوق السعو  وبلغ عد  شرتات التأمني ابري. 0شرتة 07تقرير آير 

ويقاظ ثا    .شرتة، تعم  وفق منوج  التأمني التعاوني 32 أت ر مل، 0211با اية 

و احق التأمني التعاوني الصا ر  عل تلك الشرتات، ألن ا ملزمة مج عا  مبو   الا ام 

ا تما تتما   أن مت . بتقة ق منوج  وااد صا ر عل مؤسسة الاقد العربي السعو  

األساس، وعقو  تأس س ا، ألن ا ملزمة أيضا  مبو   الا ام با ام أساس وعقد تأس و 

و احق وعقو  تأس و،  مل  م، تعدو. مواديل صا ريل عل مؤسسة الاقد العربي السعو  

وأن مة هذ  الشرتات األساس تقة قا  عمل ا  بوا  األن مة واللواح، التاف ذية الصا ر  ب ذا 

مثان ة  0229عد  شرتات التأمني العاملة ا السوق األر ني با اية  تما بلغ. اخلصوص

ويعم  با ي . 3وعشريل شرتة، ثارس ا اتا  ما ا التأمني وفق ص غة التأمني التعاوني

ويعم  مج   هذ  الشرتات وفق و  قة إلزام ة . الشرتات وفق ص غة التأمني الت ار 

بلغ عد  تما . 0 ة الاارة عل استخدام الس اراتمواد  بالاسةة للتأمني مل ابسؤول ة ابدن

 قث عشر  شرتة ما ا شرتة  0229الشرتات العاملة ا سوق التأمني السور  ا 

، وعشر شرتات تأمني تقل د  ياصة، وشرتتا  للتأمني التكافلي 0اكوم ة وااد 

عقدا   ويعد عقد التأمني التعاوني أو التكافلي الذ  تقدمه تلك الشرتات .ايسقمي

مرتةا  يتكو  مل عقديل متقزمني هما عقد التأمني، وعقد االست مار أل ساط أو 

أو التكاف  ابقةقة إىل  التعاوني،  كل تقس م مناج  التأمنيو. اشرتاتات التأمني

 : منوج ني

جيع  هذا الاموج  االست مار ابقصد األساس مل العقد، والتأمني أو  :الاموج  األول

مقصدا  تابعا  له، تما ا برامد التكاف  التعاوني ابقدمة مل باك اجلزير  التكاف  

وبني باك  ،أو ابؤمل له ،بني ابشرتك ،وهي تقوم علو مةدأ الوتالة بأ ر. السعو  

ا   يكو  الةاك وت ق  بأ ر عل ابشرتك ا إ ار  ت  مل اسال االست مار . اجلزير 

فقد  ار ا مقدمات برامد التكاف  الصا ر  عل  .الفر  ، واسال التكاف  التعاوني

 د  ام مبو   هذا العقد استاا ا  إىل مةا ئ الوتالة اس  ” ابشرتك“وبا تا  : )الةاك

وت ق  ” مدير التكاف “تعريف ا الشرعي ابقةق ا ابملكة العرب ة السعو ية بتع ني 

اسال "ويشار إل ه بعةار  " ر  اسال االست مار الف“بإ ار  ” ابشرتك“للق ام ن ابة عل 

اسال "ويشار إل ه ف ما بعد بعةار  " )اسال التكاف  التعاوني"وتذلك " االست مار

 "(. التكاف 
                                                           

 http://www.takaful-re.ae/ar/tmodel.php .لعد  السا س مل  ل   شرتات التأمني ايسقم ةا (1
2(  http://www.alaswaq.net/articles/2009/08/14/27041.html 

 .شرتة الربتة للتكاف ، وشرتة التأمني ايسقم ة األر ن ة   ( 3
 .األر ن ة، الصا ر عل ه تة التأمني 0220، لساة 3القانو  ر م  : ان ر  ( 0
 .هي ابؤسسة العامة السورية للتأمني  ( 0

http://www.takaful-re.ae/ar/tmodel.php
http://www.alaswaq.net/articles/2009/08/14/27041.html
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جيع  هذا الاموج  التأمني ابقصد األساس مل العقد، واالست مار  :الاموج  ال اني

لاموج  عد  مناج  ويدي   ت ا. 1تستعني به الشرتات علو أ ار عمل ا ،مقصدا  تابعا  له

ا  علو سة   اب ال قد  ارف. فرع ة بالا ر إىل عق ة شرتة التأمني مب مو  ابؤمل هلم

ابا   السا سة مل تشريعات التكاف  األر ن ة أنه  كل لشرتات التأمني التكافلي أ  

ثارس أعمال التأمني التكافلي، وأعمال االست مار ابرتةقة باالشرتاتات، علو أساس 

أو علو أساس . الوتالة مقاب  مةلغ معني، أو نسةة مع اة مل االشرتاتات ابدفوعة

. ابضاربة، مقاب  نسةة معلومة شاحعة مل الفاح ،  ة  طرح اصة أصحال اقوق ابلك ة

أو علو أساس الوتالة وابضاربة معا ، مقاب  أ ر معني أو نسةة مع اة مل االشرتاتات 

ابا    تونص. ة شاحعة مل عواحد االست مار مقاب  ابضاربةمقاب  الوتالة، ونسةة متوي

ا ايمارات العرب ة ابتحد ، علو أ   0212، لعام 0ال اماة مل  رار رح و ه تة التأمني ر م 

علو تكو  إ ار  األيقار وأعمال االست مار ابرتةقة باالشرتاتات، مل  ة  الشرتة 

أساس الوتالة، أو الوتالة وابضاربة معا ، وعلو يضو  العق ة بني الشرتة وابشرتك 

 :ويتم ف ما يأتي توض ، جلك. لتلك األاكام وفقا  لو  قة االشرتاك التكافلي
يقوم هذا الاموج  علو مةدأ الوتالة ا إ ار  عمل ات : منوج  الوتالة بأ ر معلوم (1)

وشرتة  ،0وجلك تما ا شرتة سال تكاف . اتالتأمني، واست مار االشرتات

 .3العق لة للتأمني التكافلي
تكو  الشرتة مبقتضو العقد وت ق  : منوج  الوتالة بأ ر معلوم وابضاربة معا  (0)

و ف  مةالغ  ،ابتم لة ا تلقي االشرتاتاتو ،ا إ ار  عمل ات التأمني ،وملبأ ر مع

تكو  و .مقاب  نسةة مع اة مل االشرتاك ، وجلكالتأمني ابستحقة للمستف ديل

مضاربا  ف ما يتعلق باست مار االشرتاتات احملصلة مقاب  نسةة متوية معلومة مل 

، وشرتة التأمني 0وجلك تما ا شرتة الربتة للتكاف  باألر  . الرب، للشرتة

                                                           
نصت ابا   ال ان ة مل منوج  عقد تأس و شرتات التأمني التعاوني الصا ر عل مؤسسة الاقد العربي السعو     ( 1

وللشرتة أ  تقوم جبم   األعمال .... غرض الشرتة هو الق ام مبزاولة أعمال التأمني التعاوني: )علو جلك بقوهلا
 (.اله يلزم الق ام ب ا لتحق ق أغراض ا، سوار ا عال التأمني، أو است مار أمواهلا

يتكو  أ ر شرتة سال تكاف  مل رسوم تغق ة تكلفة االتتتال واي ار  وإ ار  الصادوق، اله يةلغ  درها   ( 0
. ساة مال ة ترسم اافزمل فاح  التكاف  ابعلل ا ن اية أ  % 30تضاف إل  ا . مل االشرتاك تحد أ صو% 09

برنامد تكاف   :ان ر علو سة   اب ال. وحيق للةاك تغ ري أ  مل هذ  الرسوم وإعقار ابشرتك إشعارا  مسةقا 
 .7ص. للحوا ث الشخص ة، الشروط واألاكام

يصم  بعد ،واالست مارية ،يتكو  أ ر شرتة العق لة للتأمني التكافلي مل نسةة مل فاح  العمل ة التأم ا ة  ( 3
ومل ير  ا و احق . واصة ابشرتتني احملد   ا  دول الو  قة ،والافقات الفا ة والعامة ،تافة ابصروفات

 .و احق شرتة العق لة للتامني التكافلي: ان ر. الشرتة  ديد بقدار هذ  الاسةة
ابرتةة تكم لي فقب، وا  سم + ابسؤول ة ابدن ة )مل االشرتاك ا تأمني % 32اد  أ ر الوتالة باسةة   ( 0

مل االشرتاك ا التأمني مل أيقار اجريق، واد ت اصة % 00، واد  باسةة (التأمني مل أيقار نق  الةضاح 
+ ابسؤول ة ابدن ة )مل األرباح احملققة ا التأمني مل أيقار اجريق وتأمني % 02الرب، ابستحقة باسةة مقدارها 

 .ا تأمني أيقار نق  الةضاح % 70ةة مقدارها ، وباس( سم ابرتةة تكم لي فقب
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، والشرتة ايسقم ة 0، وشرتة نور للتكاف  ايمارات ة1ايسقم ة األر ن ة

 . 3ية للتأمنيالققر
تكو  الشرتة مبقتضو العقد : وابضاربة معا  ،منوج  الوتالة بأ ر غري معلوم (3)

وت ق  بأ ر ا إ ار  عمل ات التأمني ابتم لة ا تلقي االشرتاتات، و ف  مةالغ 

التأمني ابستحقة للمستف ديل، مقاب  ابصروفات اي ارية الفعل ة للشرتة،  و  

ومضاربا  ف ما يتعلق باست مار االشرتاتات . صروفاتو و  اد أ صو هلذ  اب

. حبد أ صو %92احملصلة مقاب  نسةة متوية معلومة الفاح  الصاا احملقق مقدارها 

 ،وغريها مل الشرتات ،وهذا مقةق لدى الشرتة الوطا ة للتأمني التعاوني

 .0اخلاضعة لا ام مرا ةة شرتات التأمني التعاوني السعو  
مل هذا الفص  ا تقويم عقو  أو و احق شرتات التأمني ايسقم ة، ويتم   اهلدف 

ويتم هذا . ه  تق م هذ  الشرتات عقو ها علو مةدأ الترب ، أم علو مةدأ ابعاوضة: مبعاو

 :ابةاا  اآلت ة التقويم مل يقل

 .اهلدف مل   ام شرتات التأمني ايسقم ة بعمل ات التأمني: ابةح  األول

 .صفات العق ة القاحمة بني مؤمل له بالذات وبا ي محلة الو احق: ال انيابةح  

التك  ف الشرعي للشرتة ا   ام ا جبم  االشرتاتات : ابةح  ال ال 

 . واست مارها و ف  التعويضات

 .الفاح  وتوزيعه: الراب  ةح اب

 .التصرف ا اال اخلسار : ابةح  اخلامو

 املبحث األول

 شركات التأمني اإلسالمية بعمليات التأمنياهلدف من قيام 

 كل التعرف علو هذا اهلدف والذ  تفلته هلا األن مة واللواح، مل الاصوص 

 :اآلت ة

                                                           
 .اد  أ ر الوتالة باسةة مل االشرتاك مل يقل  عل  ا الةاا   ( 1
واد  أ ر الوتالة باسةة مل االشرتاك مل  .مل األرباح احملققة% 12مقاب  ابضاربة باسةة  الشرتةاد ت اصة   ( 0

 .يقل  عل  ا الةاا 
، 0227مل األ ساط احملصلة بعد يصم اصة مع د  التأمني احملل ني ا العام  %19اد  أ ر الوتالة باسةة  ( 3

ا % 00، وباسةة 0223ا العام % 30، واد ت اصة ابضارل ا نفو الشرتة باسةة 0229ا العام % 00وباسةة 
شرتة للعام التقرير الساو  لل :ان ر. مل أرباح است مار االشرتاتات 0229ا العام % 30، وباسةة 0227العام 
 .ل/01أ، /01، اييضااا  ر م 0229، 0227

 .مل الا ام األساس لشرتات التأمني الصا ر عل مؤسسة الاقد العربي السعو   03ان ر ابا     ( 0
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شرتة مال ة تقوم بإ ار  : )شرتة التأمني ايسقم ة األر ن ة نفس ا بأن اعّرفت  (1)

وتدير العمل ات التأم ا ة مبقتضو عقد ...... أمواهلا وفق أاكام الشريعة ايسقم ة

وأ  مل غايات ا ابساهمة ا إ ار  وإنشار شرتات تأمني، وإعا    ....التأمني التعاوني 

تما نصت علو تكو  أرباح وعواحد ابساهمني مل أرباح است مار  (.تأمني إسقم ة

باح بعد يصم ابصروفات اله عص هذا االست مار، واصت م مل أر ،رأس ابال

 ،است مار أموال محلة الو احق باعتةارهم مضاربا ، ونسةة معلومة مل إمجالي األ ساط

 .م ة علو أساس الوتالة بأ ر معلومقاب  إ ارت م للعمل ات التأم ا
 ار ا الشروط العامة لو  قة تأمني اجريق الصا ر  عل شرتة العق لة للتأمني  (0)

مبا  ،ووتالة ماه بإ ار  اسال ابشرتتني..... طةقا  لا ام ا األساسي : )التكافلي

تستحق الشرتة مبو   هذ  الو  قة نسةة مل فاح  ...... ا جلك العمل ة االست مارية

 ،والافقات الفا ة والعامة ،بعد يصم تافة ابصاريف ،العمل ة التأم ا ة واالست مارية

 (.واصة ابشرتتني احملد   ا  دول الو  قة
لشرتة الربتة للتأمني التكافلي ا ابةا ئ اله تلتزم ب ا   ار ا الا ام األساس (3)

إ ار  العمل ات التأم ا ة لصادوق التكاف  مل  ة  الشرتة ت  ة : )الشرتة

مستقلة علو أساس الوتالة بأ ر معلوم حيد  ابتدارا   ة   بداية ت  ساة مال ة 

 مار الو احق علو ، واست.....وي ةت ا العقو  ويدف  مل اشرتاتات محلة الو احق 

أساس عقد ابضاربة حب   تكو  الشرتة مضاربا  ومحلة الو احق رل ابال، وتوزي  

 ة   ت  ساة مال ة وم ةتة ا  ،األرباح بني الفريقني حبصص شاحعة حمد   ابتدارا 

 (.العقو 
لقد ث   اهلدف مل   ام شرتات التأمني بعمل ات التأمني وغريها مل العمل ات        

لضرورية لق ام ا بالتأمني، ا  ق ق أ صو عاحد ممكل، والذ   كل أ  يتحقق هلا ا

 :مل يقل ما يأتي
 ديد طريقة  ف  التعويضات للمستف ديل مبا حيقق للشرتة أ   مدفوعات  (1)

فقد نصت علو سة   اب ال و  قة تأمني الشام  الصا ر  عل التعاون ة : ممكاة

للشرتة اخل ار ا أ  تقوم بإصقح : )ية اخلسار  واعد تسو: للتأمني  ت عاوا 

ابرتةة، أو إعا ت ا إىل االت ا السابقة، أو أ  تستةدهلا تل ا، أو أ   زر مل 

أو أ  تدف  نقدا    مة اخلسار  أو الضرر . أ زاح ا، أو ملحقات ا، أو  ق  غ ارها

و تفظ  .......الااتد عل اا ث عرضي مغقو مبو   أاكام وشروط هذ  الو  قة

الشرتة حبق ا ا اعتةار ابرتةة يسار  تل ة إجا ما ارتأت أ  إصقا ا غري عد 

وعادما يكو  التعوي  عل اخلسار  الكل ة للمرتةة  ابق  للدف  فإ  . ا تصا يا 

عقو  علو جلك . تام  االشرتاك الساو  عل تلك ابرتةة يكو  اق ا للشرتة

 للخسار  بالاسةة....... أو مل تع اه ،ةة إىل الشرتةيلتزم ابؤمل له باق  ملك ة ابرت
 ابؤمل للمرتةة الكل ة اخلسار  أساس علو ابقالةة تسوية االة ا الكل ة
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 ابقدر  الق مة: التال ني ابةلغني مل األ   تت اوز لل الشرتة مسؤول ة فإ  ،عل  ا
 عل 1%ما ا حمسوما  ،الو  قة  دول ا ور ت تما له ابؤمل  ة  مل للمرتةة

 ا آير أو الو  قة مبو   التأمني ابتدار ماذ انقضو ماه،  زر أو ش ر ت 
(. الضرر أو اخلسار  و و  و ت للمرتةة ابعقولة السو  ة أو الق مة .هلا رديد

ويو د ن ري هذا الاص ا و  قة تأمني ابسؤول ة ابدن ة الصا ر  عل شرتة الربتة 

، وا الفقر  ال ان ة مل القسم األول (تكم لي: ابرتةةالفص  األول  سم )للتكاف  

 .مل شروط و  قة تكاف  الس ارات الصا ر  عل شرتة نور للتكاف 

شرتات التأمني بع  عقو  التأمني الزما  ا اق طرف ه ت  عل: إن ار عقد التأمني (0)

ال : ) ارا    ار ا و  قة تأمني الشام  الصا ر  عل التعاون ة للتأمني  ت باد ايلغ

حيق للشرتة وال للمؤمل له أ  يفسخ هذ  الو  قة أ اار مد  سريان ا ما ام تري ص 

وا االة فسخ الو  قة  ة  انت ار مد  سريان ا بسة  إلغار تري ص . ابرتةة  احما 

 ، تفظ الشرتة باشرتاك التأمني القصري األ   تما هو مةني أ نا . .... ابرتةة

وا هذ  اجالة تكو  . انت ف  ا الو  قة سارية ابفعولوجلك عل ابد  اله ت

الشرتة ملزمة عاد القل  بدف  اجلزر الاسيب مل االشرتاك للمد  ابتةق ة مل 

وبالرغم مل جلك فإ  ابؤمل له ...... التأمني بعد تاريخ ايلغار طةق ا لل دول التالي

و ار ا (. الةات القاحمةوالشرتة ملتزما  بكافة أاكام الو  قة ف ما يتعلق بابق

ال : )و  قة تأمني ابسؤول ة ابدن ة الصا ر  عل شرتة الربتة للتأمني التكافلي

جيوز لشرتة التأمني أو للمؤمل له إلغار عقد التامني ايلزامي للمرتةة إجا تا  

تري ص ا  احما  ما مل حي  تأمني إلزامي آير حمله، وا االة إلغاحه حيق للمؤمل له 

ما مل  ،يتااس  م  مد  عقد التأمني ،سرت  مل الشرتة مةلغا  مل  سب التأمنيأ  ي

و علت ا ابقاب  بع  عقو  (. يكل متسةةا  ا اا ث يقل مد  عقد التأمني

فقد  ار ا و  قة تأمني ابرتةات الت ارية الصا ر  عل . التأمني  احزا  ا اق طرف ه

وا تلك .... ز للشرتة إلغار هذ  الو  قة جيو: ) شرتة العق لة للتأمني التكافلي

اجالة حيق للمشرتك اسرت ا  مةلغ نسيب مل االشرتاك الذ  يتعلق بالفرت  غري 

تما وجيوز إلغار هذ  الو  قة مل طرف ابشرتك وبشرط . اباقض ة مل مد  التأمني

ساة أال يكو  ابشرتك  د تقدم إىل الشرتة بأ  مقالةة عل ابد  اباقض ة مل ال

التأم ا ة، وا تلك اجالة  تفظ الشرتة باشرتاك نسيب عل الفرت  اباقض ة مل 

مد  التأمني، وتةقو الشرتة وابشرتك ملتزما  بك  أاكام الو  قة ف ما يتعلق 

 .ويتكرر هذا الاص ا تافة الو احق الصا ر  عل الشرتة .(بابقالةات القاحمة

 ،ا ر  عل شرتة الربتة للتأمني التكافليتما يتكرر ا بع  و احق التأمني الص

و  قة التأمني التكم لي لتأمني ابسؤول ة ابدن ة علو ابرتةات، وو  قة التأمني  :م  

ويتكرر أيضا  ا و  قة تأمني الس ارات الصا ر  عل شرتة نور . مل اجريق

لشرتة ، ا   يربر ااتفاظ اأيضا  وهذا هو ابتة  ا الشرتات الت ارية. للتكاف 
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جبزر مل القسب عل ابد  اباقض ة مل العقد بأن ا تانت متحملة لع ر اخلقر أ اار 

تانت مستعد  للتعوي  إجا و   اخلقر، ولكاه مل  امد  سريا  الو  قة، مبعاو أن 

    اجلزر مل القسب احملتفظ به مل  ة  الشرتة مصدرا  مل مصا ر  مل  مو. يق 

 .إيرا ات الشرتة
ا   . هو مةلغ يتحمله ابؤمل له مل   مة ت  ضرر أو يسار : ال تقا التحم  أو ا (3)

 . تةدأ مسؤول ة الشرتة بعد استافاج مةلغ التحم 
  .تقة ق ابةا ئ القانون ة لعقد التأمني (0)
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 املبحث الثاني

 صفات العالقة القائمة بني مؤمن له بالذات وباقي محلة الوثائق 

وهذا . أو التكافلي أساسا  لعمل ا ،التأمني التعاونيتتخذ ه تات التأمني منوج    

، يعا أ  اهل تة وت لة عل عموعة محلة الو احق ا إ ار ، وتا  م، عمل ات التأمني

أ  أن ا تاتح  صفة ابؤمل . وابتم لة ا مج  االشرتاتات، و ف  مةالغ التأمني ابستحقة

اجدي  هاا عل صفات عل  ويتم. قبباينابة عا م، وتةقي لك  ما م صفة ابؤمل له ف

مم لني بشرتة  ،وبني با ي محلة الو احق ،صفات العق ة ابو و   بني اام  و  قة معني

مبعاو ه  يقوم اام  الو  قة بدف  القسب ابقرر لةا ي محلة الو احق مم لني . التأمني

أو لصادوق التكاف  الذ  تدير  الشرتة علو سة   ابعاوضة، ل ستحق  ،بالشرتة

أم أنه يقوم بدف  القسب تربعا  ل عا  ماه مل  .بالتالي مةلغ التأمني علو سة   ابعاوضة

ف ستحق بالتالي  ،حيتا  إىل العو  مل عمو  محلة الو احق، أو مل ابشرتتني ا الصادوق

وهذا ثكل معرفته مل يقل الشروط . فة االستحقاق ف هلتوفر ص ،مةلغ التأمني تربعا 

لقد نص . ابختلفة اله يتم التعا د علو أساس ا وابوضحة مل يقل ما يسمو و  قة التأمني

أغل  هذ  الو احق علو  ف  القسب علو سة   الترب ، ل عا  ماه مل حيتا  إىل العو  مل 

حزا  شرعا ، ول كو  استحقاق ابستف د محلة الو احق، ل كو  العقد تربعا ، ف كو   ا

ا مو   شرتة  علو سة   اب ال ار فقد  .بةلغ التأمني لتوفر شروط االستحقاق ف ه

عقد تأمني : )التأمني ايسقم ة األر ن ة ا اجدي  عل يصاحص التأمني ايسقمي

لتأمني ف م   ابستأماني جيمع م عقد ا: مجاعي يتم تاف ذ  وتالة عل اُبستأماني

حب   يكو  لك  ما م صفة اُبَؤمِّل ِلغري  واُبَؤمَّل له، ف و ُمَؤمَّل له ألنه  ،التعاوني

فاتتس  بذلك اق اجصول علو التعوي  عل  ،باشرتاته ا التأمني أيذ صفة ابستف د

ل اخلسار  اله  د تلحق به إجا أملَّ به اخلقر اُبَؤمل ماه، وهو أيضا  مَؤمِّل لغري  مل يق

فابال الذ  ُيدف  تتعوي  لغري  عاد  .أ ساط التأمني اله يدفع ا تمشرتك ا التأمني

ف و ُيساهم جبزر مل ماله ا تلك التعويضات علو  .له ف ه صفة الشريك ،و و  اخلقر

إ  العق ة القانون ة اله تاشأ بني : ) ار ا مو   نفو الشرتة أيضا تما (. سة   الترب 

فك  مستأمل مترب  لغري   .  ة عقد التأمني اجلماعي تتسم بالقاب  التربعيابستأماني نت

مبا يستحق عل ه مل التعويضات اله ُتدف  للمتضرريل مل ابستأماني، وا الو ت نفسه هو 

ولكل ه  األمر تذلك فعق ، أم أ  ا با ي (. مترب  له مبا يأيذ مل تعوي  عاد تضرر 

علو إرا   ابعاوضة، فق يف د و و  نص مل بني تلك  شروط الو  قة  راحل، ونصوصا 

و كل مل استعراض نصوص هذ  الو احق توض ، . الشروط علو تو  القسب تربعا 

 :صفات هذ  الو احق، علو الاحو اآلتي
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 : عقد معاوضة مالية: الصفة األوىل
وابمارسات التصرفات "يرى ايمام مالك رمحه اب تعاىل أ  عقو  ابعاوضات هي       

وهذا مفا  أيضا  مل عرض عقو  . 1"ابو ةة لتام ة األموال، وما يقصد به  ص ل ا

ابعاوضات ا الفقه ايسقمي، ف ي تصرفات تتم ف  ا مةا لة ابال بابال، يقصد ما ا ت  

طرف عاد التعا د  ص   ما عاد القرف اآلير علو سة   التملك، وإ  مل يتم التاف ذ ا 

و كل أ  تعرف عقو  . القرفني تل ا ، أو  زح ا ، تما ا عقو  الغرراق أاد 

تلك العقو  اله يأيذ ف  ا تق ابتعا ديل مقابق  با أعقو، ا   ي دف )ابعاوضات بأن ا 

وطرفا ابعاوضة هما أ  . (ت  ما ما إىل اجصول علو ما عاد صااةه علو سة   التملك

أما العوضا  ابتقابق  ف ما . نابة عل با ي محلة الو احقاام  و  قة، وشرتة التأمني باي

 :وتفا  هذ  الصفة مما يأتي. االشرتاك أو  سب التأمني، ومةلغ التأمني
 :و و  نصوص صرحية علو إرا   ابعاوضة تتم   ف ما يأتي  (1)

  الصا ر  عل مؤسسة ( ابرتةات) ار ا مقدمة و  قة تأمني ابسؤول ة را  الغري

...... شرتة ) د تقدم إىل ( ابؤمل له....... )مبا أ ) :العربي السعو   ما يأتيالاقد 

ابشار إل  ا ا هذا العقد باسم الشرتة بقل  وإ رار يقي للتأمني علو ( للتأمني

...... وسد  االشرتاك ابقلول فإ  الشرتة تلتزم ا االة و و  اا ث ...... ابرتةة، 

دو  مسؤول ت ا اباصوص عل  ا ا هذا العقد عل مج   بتعوي  الغري ابتضرر ا ا

ابةالغ اله يلتزم ابؤمل له أو الساحق اجملاز ن اما  بدفع ا بصفة تعوي  للغري عل 

 . 0....(األيقار ابغقا  التال ة
  ار ا مقدمات و احق التأمني الصا ر  عل شرتة العق لة للتأمني التكافلي 

ابدير جسال )تة العق لة للتأمني التكافلييف االتفاق بني شر:) بسوريا

ابذتور امسه ا  دول ( العضو ا اسال ابشرتتني)، وابشرتك (ابشرتتني

جسال ( أو التع د باالشرتاك)الو  قة علو أنه لقار   ام ابشرتك باالشرتاك 

ابشرتتني باشرتاك التأمني ابذتور باجلدول، وبشرط مراعا  الشروط 

أو أ  ملحق يضاف  ،واألاكام اباصوص عل  ا ا هذ  الو  قة واالست اارات

                                                           
 .101، ص1 . بدو  تاريخ. عامل الكت . بريوت. أنوار الربوق ا أنوار الفروق. أمحد بل إ ريو القراا  ( 1
، يقضي باعتما  19/0/1007، بتاريخ 1/007أصدر معالي حمافظ مؤسسة الاقد العربي السعو    رارا  بر م   ( 0

الصا ر  عل مؤسسة الاقد العربي السعو  ، علو مستوى ( ابرتةات)الو  قة ابواد  لتأمني ابسؤول ة را  الغري
عاد إصدار و احق ابسؤول ة را  الغري ف ما  وأنه علو مج   شرتات التأمني االلتزام ب ا، تحد أ نو. ابملكة

وجلك استاا ا  إىل الفقر  األوىل مل ابا   ال ان ة مل . 03/7/0223، ابوافق 1/7/1007خيص ابرتةات اعتةارا  مل 
، واستاا ا  0/3/1000، بتاريخ 30/ن ام مرا ةة شرتات التأمني التعاوني الصا ر مبو   ابرسوم ابلكي ر م م

 بتاريخ، 1/093ا   اجا ية واخلمسني مل القححة التاف ذية للا ام الصا ر  مبو   القرار الوزار  ر م إىل اب
 أ نو تحد ابؤسسة مل ابعتمد  ابواد  ابعايري وفق الاموج  ة التأمني و احق بإصدار الشرتة تلتزم) 1/3/1000

 (.     اتزاوهل اله التأمني فرو  جلم  
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فإ  ه تة ابشرتتني سوف  ،عل  ا، ومبا ال خيالف أاكام الشريعة ايسقم ة

 ....(. تعوض ابشرتك 
  ار ا مقدمات و احق التأمني الصا ر  عل شرتة الربتة للتأمني التكافلي 

بصفت ا  ،بني شرتة الربتة للتكاف  لقد يف االتفاق مبو   هذ  الو  قة: )باألر  

وبني ابشرتك ابشار إل ه ا  دول  ،مديرا  بالوتالة لا ام التأمني التكافلي

 ،أو تع د بدف   سب التأمني ابةني ا الو  قة ،ومقاب    امه بتسديد ،الو  قة

علو أساس تكافلي بني ابشرتتني، فإ  الشرتة  ،أو  زح ا  ،متربعا  به تل ا 

أو /توافق علو تعوي  ابشرتك مل ابو و ات ابتااة للمشرتتني عل الضرر، و

 (. م  مراعا  تافة الشروط والتع دات ....اهلقك الذ  يلحق باألموال ابؤماة 
 ن اعرفت شرتة التأمني ايسقم ة احملدو   بالسو ا  و  قة تأمني الس ارات بأ :

مبقتضا  أ  يؤ   إىل ابؤمل له ( شرتة التأمني ايسقم ة)عقد ملزم يلزم ابؤمل )

مةلغا  مل ابال أو يعوض ع اا  أيرى ا االة و و  اجا ث أو  ق ق اخلقر ابةني ا 

 . 1(عقد التأمني وجلك ن ري  سب مل ابال حيد  علو أساس   مة الس ار 
  مبا : )الصا ر  عل شرتة التأمني ايسقم ة الققرية ار ا مقدمات و احق التأمني

 د التزم بابشارتة ا اسال التأمني والترب  له، وتقدم  ،(ابشرتك)أ  ابؤمل له 

فإ  الشرتة تتع د وتالة عل ... إىل الشرتة ايسقم ة الققرية للتأمني بقل  

تأمني أو ابوافقة علو أ  تعوض ابؤمل له بعد تسديد اشرتاك ال..... اسال التأمني

 ....(. علو السدا  يقل مد  التأمني احملد   ا  دول هذا العقد
  با تا ) : ار ا ا   ات عقد التكاف  التعاوني للتقاعد الصا ر عل باك اجلزير 

مدير “بتع ني  ... د  ام مبو   هذا العقد استاا ا  إىل مةا ئ الوتالة ” ابشرتك“

بإ ار  اسال االات اطي الفر   ” ابشرتك“ابة عل وت ق  للق ام ن ” التكاف 

ويشار إل ه بعةار  اسال االات اطي، وتذلك اسال التكاف   ،االست مار 

لذا، فقد تعا د القرفا  ( ..... ويشار إل ه ف ما بعد بعةار  اسال التكاف )التعاوني 

عاد و و  اجالة " مدير التكاف "وهما بكام  اجالة ابعترب  شرعا  علو أ   يقوم 

وا ت  األاوال، .... ا هذا العقدابشمولة بالتغق ة بدف  ابااف  اباصوص عل  ا 

اس  ما  ،بتسلم مدير التكاف  مج   االشرتاتات مل ابشرتك .....فإ  الدف  

 (. ياص عل ه العقد
يفا  مل الاصوص السابقة أ  عقو  شرتات التأمني ايسقم ة هي مل  ة   هةة       

اك بالصفة احملد   ا فقد  علت استحقاق مةلغ التأمني متو فا  علو  ف  االشرت. ال وال

فعقو  شرتات التأمني ايسقمي هةة ب وال ع ول، فتكو  . وهي صفة الترب  ،الو  قة

جلك أ  اهلةة أو الترب  وهو القسب ا عقد التأمني، و وابه وهو مةلغ التأمني . باطلة شرعا 

                                                           
1
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ةة تما أ  القسب أو اهل .وهو الاقو  ،ابستحق عاد و و  اخلقر هما مل  او وااد

مةلغ التأمني ع ول مل ا   إمكا  اجصول عل ه، ومل ا   مقدار ، ومل وفورية، 

 :و كل توض ، جلك علو الاحو اآلتي. ا   أ   اجصول عل ه

 املذهب الشافعي 
ولو وه  بشرط  وال معلوم عل ه توهةتك ) ار ا مغا احملتا ، وا ن اية احملتا  

إج هو معاوضة مبال  ،صحة العقد ن را  للمعاوهذا علو أ  ت  ةا تذا فقة  فاألظ ر 

فإ  لفظ اهلةة  ،وال اني بققنه ن را  إىل اللفظ لتاا ضه .تما لو  ال بعتك ،فص، ،معلوم

أو ... ف  ر  ف ه عق  العقد أاكامه ،ومل  م يكو  ب عا  علو الصح ، ،يقتضي الترب 

وهةة لذتر  .لتعذر صحته ب عا  جل الة العوض ،فابذه  بققنه ،بشرط  وال ع ول

وا روضة . 1(و    تص، هةة باارا  علو أن ا تقتض ه .ال وال باارا  علو األص، أن ا ال تقتض ه

فاجالة األوىل . وأما القسم ال ال  فابق د  بال وال وهو إما معلوم، وإما ع ول: )القالةني

و  ول فإ  صححاا ف و ب   علو الصح ، و    ابعلوم ف ص، العقد علو األظ ر ويةق  عل

وإ   لاا ب    ةتت هذ  . فإ   لاا هةة مل ي ةت اخل ار والشفعة ومل يلزم  ة  القة . هةة

ولو وهةه ال ا  . األاكام وه  ت ةت عق  العقد أم عق  القة   وال  أظ رهما األول

لة أنه إ  أ ابه  ة  التفرق بشرط ال وال أو مقلقا  و لاا اهلةة تقتضي ال وال فاص ا ارم

جباسه اعتربت ابما لة وإ  أ ابه بعد التفرق بعرض ص، وبالاقد ال يص، ألنه صرف وهذا 

وا التتمة أنه ال بأس بشير مل جلك ألنا مل نلحقه بابعاوضات ا . تفري  علو أنه ب  

ايمام واكو . وهذا تفري  علو أنه هةة ،وتذا ساحر الشروط ،اشرتاط العلم بالعوض

وهذ  العةار  تف د عدم  واز أ  يكو  ال وال . 0(وأبدى ال اني ااتماال  ،األول عل األصحال

مل  او اهلةة إجا تانت اهلةة نقدا  تما هو ااص  ا عقد التأمني وا هذا ما يف د عدم 

 إ  شرط ف ه  وابا  ع وال ) و د جتر الشرياز  ا اب ذل أنه .  واز عقد التأمني التعاوني

وهذا غري متحقق ا عقد . 3(بق   وال  واادا  ألنه شرط العوض وألنه شرط عوضا  ع وال 

 . التأمني التعاوني ايسقمي
 املذهب احلنبلي:  

وإ  شرط الواه  ف  ا أ  اهلةة عوضا  معلوما  صارت اهلةة : )ا تشاف القاا  ار 

ألنه عوض ، ع وال  مل تص، اهلةة ب عا  ألنه ثل ك بعوض معلوم، وإ  شرط ا اهلةة  وابا 

واكم ا أ  اهلةة ب وال ع ول اكم الة    .فلم تص، تالة   ،ع ول ا معاوضة

 . 0(الفاسد
                                                           

. ط األيري . مصقفو الةابي اجليب. القاهر . ن اية احملتا  إىل شرح ابا ا . مشو الديل بل ش ال الديل الرملي  (1
 ار . بريوت. مغا احملتا  إىل معرفة معاني ألفاظ ابا ا . حممد اخلق   الشرب ا. 000، 003، ص 7 . 1937

 .   020، 020، ص 0 . بدو  تاريخ. الفكر
 .  397، ص0 . هو1020ابكت  ايسقمي . بريوت. 0ط. روضة القالةني وعمد  ابفتني. حي و بل شرف الاوو   (0
 .000، ص1 . ، بدو   ار نشر1909، 0ط. اب ذل. إبراه م بل علي الشرياز   (3
 .  322، ص 0 . 1990. فكر ار ال. بريوت. تشاف القاا  عل منت اي اا . ماصور بل يونو الة وتي (0
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 املذهب املالكي : 
أو عرض مل  ،و راهم ،و نانري ،ف  ال عل العرض طعام: )ا ااش ة الدسو ي ار 

وال ي ال عل الذه  فضة وال . ال مل  اسه لتق يؤ   إىل سلم الشير ا نفسه ،غري  اسه

وال عل اللحم ا وا  مل . جه ، وال عل الفضة تذلك لتأ يته لصرف، أو بدل مؤير

لتق يؤ   إىل ب   القعام  ،ال طعام ،أو نقد ،وي ال عل القعام عرض .وعكسه ، اسه

وعالفه ا  ،وال تالة   ا غال  األاوالولو شكا ف ةة ال . بقعام أل   م  الفض 

وهذا ال ياقةق علو عقد التأمني . 1(و    أ له ،ألن ا روز م      عوض ا .األ  

ايسقمي أل   واز هةة ال وال م    الة العوض إمنا هو بشرط أ  يكو  ال وال مل غري 

حم  هذا بعد ( وال ي ال عل الذه  فضة: ) وف  ا أيضا .  او اهلةة تما ور  ا الاص

أ  بالا ر ..( ف ةة ال وال: )و وله. ويف د  تعل   الشارح .تما ا ابواق ،و از  ةله ،التفرق

: ) و وله. أ  ا أ   األاوال( ا األ  : )و وله. لعوض ا و وله تالة   أ  ف ما حي  وحيرم

يقال إ  جلك  إ  أرا  أنه يكفي ف  ا القة  وابعاطا ( ال يلزم عا دها ايجيال والقةول

يكفي أيضا  ا الة  ، فق فرق ب ا ما، وإ  أرا  غري جلك فان ر ماجا أرا  ولع  الشارح 

وا الشرح . 0(أرا  عدم اشرتاط الفورية ب ا ما ا اهلةة خبقف الة   فق بد ف ه مل الفورية

حنو  و از للواه  شرط ال وال أ  العوض علو هةته عني ال وال أم ال: )الكةري للدر ير

وهةتك هذا مباحة أو علو أ  ت  ةا ولزم ال وال بتع  اه إ   ة  ابوهول له ف لزمه  ف  ما 

عني، وأما عقد اهلةة ابشروط ف  ا ال وال فقزم للواه  بالقة  تما يأتي عني ال وال أم 

 واجاص  أ  ال وال إجا ع اه أادهما ورضي به اآلير تا  العقد الزما : )وف ه أيضا . 3(ال

لك  ما ما سوار  ةض ا ابوهول له أم ال وإ  تا  ال وال غري معني فق يلزم العقد 

 . 0(الواه  إال بقةض ا وال يلزم ابوهول له إال بفوات ا بزيا   أو نقص
 يفاملذهب احلن: 

. 0(أما اهلةة بشرط العوض ف ي هةة ابتداًر ب   انت اًر:) ار ا تكملة ااش ة ابل عابديل

والق اس أ  تكو  اهلةة بشرط العوض ب عا  ابتدارا  وانت ارا  تما ا فتاوى :)أيضا وف ه 

ف و أ  ال يكو  معلقا  مباله ..... وأما الشراحب فأنوا : )و ار ا بداح  الصااح . 3( اض خا 

وال  .وهةتك :بأ  يقول ،يقر الو و  والعدم مل  يول زيد وحنو جلك، وال مضافا  إىل و ت

وهةت هذا الشير ماك غدا ، أو رأس ش ر تذا، أل  اهلةة  :بأ  يقول ، و تمضافا  إىل

                                                           
بدو  .  ار إا ار الكت  العرب ة. القاهر . ااش ة الدسو ي علو الشرح الكةري للدر ير. حممد عرفة الدسو ي  (1
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: وف ه. 1(وأنه ال حيتم  التعل ق باخلقر وايضافة إىل الو ت تالة   .ثل ك العني للحال

وأما العوض : )وف ه أيضا . 0(اهلةة بشرط العوض تق  تربعا  ابتدارا   م تصري ب عا  ا االنت ار)

قد فإ   ال وهةتك هذا الشير علو أ  تعوضا هذا ال ول فقد  ال ابشروط ا الع

إ  عقد  عقد هةة و واز   واز ب   ورمبا عربوا أنه هةة ابتدارا  ب   : أصحاباا ال ق ة

وال ي ةت ابلك ا ت  وااد ما ما  ة  القة ، ولك  وااد ما ما أ  ير   ا ... انت ارا 

ولو تقابضا ير  ت  وااد . دهما ومل يقة  اآليرسلعته ما مل يقةضا، وتذا إ   ة  أا

وير   ا االستحقاق ور  الشفعة إ  تا  غري ماقول فقد . ما ما بالع   وعدم الرؤية

و د ا هذا الة   لفظ اهلةة ومعاو الة   ف عقو شةه العقديل ف عترب ف ه القة  واج از  

ية ا اق الشفعة عمق  بشةه الة   عمق  بشةه اهلةة وي ةت ف ه اق الر  بالع   وعدم الرؤ

 .3(وعمق  بالدل لني بقدر ايمكا 

 :و و   راحل علو إرا   ابعاوضة، ما ا علو سة   اب ال (0)

 جيوز :)  ار ا و احق التأمني الصا ر  عل شرتة العق لة للتأمني التكافلي

غ نسيب مل وا تلك اجالة حيق للمشرتك اسرت ا  مةل.... للشرتة إلغار هذ  الو  قة 

تما وجيوز إلغار هذ   .االشرتاك الذ  يتعلق بالفرت  غري اباقض ة مل مد  التأمني

وبشرط أال يكو  ابشرتك  د تقدم إىل الشرتة بأ   ،الو  قة مل طرف ابشرتك

وا تلك اجالة  تفظ الشرتة  .مقالةة عل ابد  اباقض ة مل الساة التأم ا ة

وتةقو الشرتة وابشرتك ملتزما   .باشرتاك نسيب عل الفرت  اباقض ة مل التأمني

ويو د حنو هذا الاص ا و احق (. بك  أاكام الو  قة ف ما يتعلق بابقالةات القاحمة

فاسرت ا   زر مل االشرتاك مرهو  بعدم اصول اام  . با ي شرتات التأمني

لو تعوي  يقل مد  سريا  العقد  ة  تاريخ ايلغار، أل  اجصول علو الو  قة ع

ويو د . التعوي  يعا اصول ابعاوضة، ا   اص  علو مقاب  با  فعه مل اشرتاك

 .حنو هذا الاص ا و احق التأمني الصا ر  عل با ي الشرتات
 افلي ار ا و  ق التأمني مل اجريق الصا ر  عل شرتة الربتة للتأمني التك ( :

مبا يعا ل   مة األضرار اله أ رت ا  ،خيف  مةلغ تأمني هذ  الو  قة بعد ت  اا ث

جيوز للمشرتك أ  يقل  إعا   مةلغ  ،وم  جلك .الشرتة، و فعت تعويضا  عا ا

مقاب   ف   سب نسيب عل الفرت  الةا  ة جني انت ار مد   ،التأمني إىل   مته األصل ة

عاوضة، أل  القسب ايضاا إمنا هو مقاب  للزيا   ا مةلغ وهذا يعا اب(. التأمني

 .وهذا الةاد مو و  ا ساحر و احق التأمني الصا ر  عل ساحر الشرتات. التأمني
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تعد هذ  الاصوص  راحل علو إرا   ابعاوضة، رغم و و  نص علو أ  القسب  مل  م،و      

يقول ابل . لاص ف صري الاص م مق مدفو  علو سة   الترب ، أل  القراحل هاا أ وى مل ا

القصو  ا العقد معترب   و  األلفاظ اجملر   اله مل تقصد ب ا معان  ا، واقاحق ا، : )الق م

وابتكلم بص غ العقو  إما أ  يكو   اصدا  التكلم ب ا، أو ال يكو  ... أو  صد غريها 

وإ  تا  ا . ل  ا شيرفإ  مل يقصد التكلم ب ا تابكر  والااحم مل يرتت  ع.  اصدا 

وإ   اصدا  للتكلم ب ا فإما أ  يكو  عابا  بغايات ا، متصورا  ... بع  جلك تفص   ونزا  

فإ  مل يكل عابا  مبعااها، وال متصورا  هلا، مل يرتت  عل ه ... هلا، أو ال يدر  معان  ا الةتة 

فإما أ  يكو   اصدا  هلا، أو وإ  تا  متصورا  بعان  ا عابا  مبدلوهلا ... أاكام ا أيضا  

وإ  مل يكل  اصدا  هلا، فإما . فإ  تا   اصدا  هلا ترتةت أاكام ا ا اقه، ولزمته. ال

فإ  مل يقصد التكلم ب ا ف و . أ  يقصد يقف ا، أو ال يقصد معااها، وال غري معااها

ا ا اجكم فإ  وأم.... وا   صد غري معااها فإما أ  يقصد ما جيوز له  صد  أو ال. اهلازل

ا رت  بكقمه  رياة تدل علو جلك مل يلزم أيضا ، أل  الس اق والقرياة ب اة تدل علو 

وإ   صد . وا  مل يقرت  بكقمه  رياة أصق  وا عو جلك  عوى عر   مل تقة  ماه. صد ه

ف ذا ال حيص  له مقصو   الذ   صد ، و ع  ظاهر اللفظ والفع  ... ب ا ماال جيوز  صد 

 . 1....(لة إل هوس 
 : عقد ملزم للجانبني: الصفة الثانية

ويتم   االلتزاما  ابتقابق  ا . عقو  شرتات التأمني التعاوني عقو  ملزمة لل انةني      

والتزام الشرتة ا  .أو القسب ابقلول ،بدف  االشرتاك ،أو اام  الو  قة ،التزام ابشرتك

. عاد و و  اخلقر ،أو تعوي  ابستف د ،ابقاب  باينابة عل با ي محلة الو احق بتعويضه

فك  ما ما سة  ا و و  اآلير، وأ ر مرتت  . وهذا  االلتزاما  يقاب  ت  ما ما اآلير

علو  يول والدالة  ،وهذا مفا  مل العةارات الوار   ا الفقر  السابقة. عل ه ا نفو الو ت

 .العقد  ت بال ابعاوضات
 : عقد إذعان: الصفة الثالثة

شرتة التأمني هي اجلان  القو ، وال  لك ابؤمل له أ  يازل عاد شروط الشرتة،      

ول و أمام مج ور  .وهي شروط مقةوعة سلفا  مل  ةل ا، ومعروضة علو الااس تافة

فق ترتك هلم اجرية إال ا  .اا شة لشروط اابؤمل هلم إال تو    و  قة مقةوعة،  و  أية م

 .ايت ار التأمني، مل عدمه، فمل شار أ  يؤمل فل و   علو ما فرضته الشرتة مل الشروط

                                                           
. 3 .  بدو   تاريخ.  ار اجل  . بريوت. إعقم ابو عني عل رل العابني. حممد بل أبي بكر ابعروف بابل   م اجلوزية  ( 1

 .100-119ص
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 :عقد احتمالي أو عقد غرر: الصفة الرابعة

ما : "يعرف العقد االاتمالي، أو عقد الغرر، ا الفقه ايسقمي تعريفات عديد  ما ا      

هو الذ  ال يعرف ابتعا د ف ه ما "، (1)"أاد عوض ه، أو مقصو  ماه غالةا شك ا اصول 

الغرر ما ال يدرى ه  يتم . "(3)"ما ال يو ق حبصول العوض ف ه"، (0)"الذ  ملك، بإزار ما بذل

ما له ظاهر "، (0)"الرت   بني أمريل أادهما علو الغرض، وال اني علو يقفه"، (0)"أم ال

 .(3)"حمةول، وباطل مكرو 

  وب م   يفا  مل التعريفات السابقة، ومل استعراض عقو  الغرر ا الفقه ايسقمي       

ابقمسة، واباابذ ، وغريها، أ  عقو  الغرر، أو العقو  االاتمال ة، ا الفقه ايسقمي 

أل  الشير إجا  .اتو صارت توصف به ،ويغل  عل  ا ،عقو  معاوضات يك ر ف  ا الغرر

إال أ  يكو  أيص به، وأغل   ،ا  بني معا ني ال يوصف بأادها  و  اآليرتا  مرت  

وإ  مل يتم تاف ذ ابعاوضة تل ا ، أو  زح ا ، ا اق أاد طرا العقد، فعقو  الغرر . (7)"عل ه

ف  ت بال ابعاوضة علو الرغم مل عدم تاف ذ أاد االلتزامني اا الفقه ايسقمي تص

أو تل ا ، أل  العرب  ا إ يال العقد  ت بال ابعاوضة، أو الترب ، ابتقابلني ف  ا  زح ا  

والغرر ا عقو  التأمني هذ  غرر فااش، لأل لة . إمنا هي بقصد ابتعا د عاد تو    العقد

 :اآلت ة
  أل  ابؤمل له عاد التعا د يشك ا اصوله (  9) يول عقو  التأمني  ت تعريفات الغرر

و د ال  ،و ف جلك علو وا عة ااتمال ة مستقةل ة الو و ،  د تق علو مةلغ التأمني، لت

أو  زح ا ، و د ال حيص   ،علو مةلغ التأمني تل ا  ابستف د د حيص   مل  مو .تق 

  .عل ه
  جتر فق ار ابالك ة أ  الغرر الذ  :  قق ضوابب الغرر الفااش ا عقد التأمني

الغرر ا الو و  تاآلبق  ة  ايباق، : ا ايةق  عقو  ابعاوضات يق  ا سةعة أش ار، م

واجصول إ  علم الو و  تالقري ا اهلوار، وا ابقدار تالة   إىل مةلغ رمي 

والغرر مل   ة األ   تة   الدار، وال مل أ  يافق ابشرت  علو الةاح  ط لة . اجصا 

 :وهذ  الضوابب تاقةق علو عقد التأمني تما يأتي. ا اته
                                                           

مكتةة . طرابلو الغرل. مواه  اجلل   شرح خمتصر يل  . حممد بل عةد الرمحل ابغربي ابعروف باجقال  ( 
 .330، ص0 . بدو  تاريخ. الا اح

، 9  تاريخ،  إ ار  القةاعة اباريية، بدو: عةد الكريم بل حممد الرفاعي، فت، العزيز شرح الو  ز، القاهر  ( 
 .107ص

 .130، ص0 ار إا ار الكت  العرب ة، بدو  تاريخ،  : ااش ة القل وبي علو شرح ابا ا ، القاهر   ( 
 .030، ص3القراا، مر   سابق،  : ؛ ان ر0/339شرح اجقال علو منت يل  ،   ( 
 .00، ص3 . ااش ة الدسو ي علو الشرح الكةري  ( 
 .033ص، 3القراا، مر   سابق،   ( 
 .007مقةعة السعا  ، بدو  تاريخ، ص: ، القاهر 1حممد بل أمحد بل رشد، ابقدمات ابم دات، ط  ( 
 .03، 00ص. مر   سابق. اسني اامد اسا : ان ر  ( 
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  إج يتو فمةلغ التأمني  يل ا جمة ابؤمل غري حمقق الو و ، : و الغرر ا الو 

  .و و   علو و و  اخلقر ابؤمل ماه
 أمني، وهو ما بذل ابتعا د علو مةلغ الت اصول ا   يتو ف: الغرر ا اجصول

وعلو افرتاض  .، علو اا ث ااتمالي،  د يكو ، و د ال يكو ف ه مل األ ساط

 .تأتد  تما ا الوفا  يكو  الغرر ا أ   اجصول علو مةلغ التأمني
 شرتة التأمني  سقا  واادا   م تق  الكار ة،   د  ص : الغرر ا مقدار العوض

و د  ص  عد ا  تةريا  مل األ ساط  ة   .فتدف  مةلغ التأمني تله، أو بعضه

وأما  .ارق تةري يص  إىل آالف الرياالتو و  اجا ث ابؤمل ماه، وبني اجالني ف

بالاسةة إىل ابؤمل فإنه يدف   سقا   ابتا  ا مقاب  تع د الشرتة بدف  مةلغ معني 

حيد  القسب علو أساسه، غري أ  الشرتة  د تدف  هذا ابةلغ بتمامه، و د تدف  

 . زرا  ماه اس  ما أصال ابال ابؤمل عل ه مل ضرر
   مةلغ التأمني وهو التزام ا جمة ابؤمل  د  جصول علوأ   ا: الغرر ا األ

ا   ا بع  صور التأمني علو اج ا ،  تمايكو  مضافا  إىل أ   غري معني، 

 .لتزم بدف  مةلغ التأمني عاد وفا  ابؤمل له، وهو أ   ع ولي
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 املبحث الثالث

 التكييف الشرعي للشركة يف قيامها جبمع االشرتاكات 

 ودفع التعويضاتواستثمارها 

 :مل عقديل متقزمني هما التأمني التعاوني تتكو  عقو  شرتات     

وجلك ف ما يتعلق بإ ار ، وتا  م، عمل ات التأمني، مل مج   :عقد وتالة بأ ر (1)

تما ا عقو  تكاف  باك  .واست مار االشرتاتات ،االشرتاتات، و ف  التعويضات

لتكافلي واله  ار ا مقدمات و احق ا اجلزير ، وعقو  شرتة العق لة للتأمني ا

طةقا  لا ام ا األساسي، وتشرتة تعم  مبةدأ التأمني التكافلي يعترب  ةول هذ  )

مج  أو . (و  قة التأمني هذ  والصا ر  عل شرتة العق لة للتأمني التكافلي

عد  مل  هو ااص  ا و  االست مار تما االشرتاتات، و ف  التعويضات 

فمل ابعلوم ا التأمني التعاوني، أ  محلة الو احق مؤماو ، ومؤمل هلم ا . الشرتات

نفو الو ت، وأ  اهل تة تقوم جبم  االشرتاتات، و ف  التعويضات للمستحقني ن ابة 

عا م، أ  أن ا تاتح  صفة ابؤمل، وتةقو لك  ما م صفة ابؤمل له فقب، ف كو  

الوتالة و .ام  الو  قة بالا ر إىل هذا األمر عقد وتالةما ياشأ بني الشرتة، وا

هي استاابة  احز التصرف م له فما تديله الا ابة مل اقوق اب تعاىل واقوق 

، مؤ ت مبد  تديله الا ابة مل اقوق اآل م ني ، وما تقوم به الشرتة مما1اآل م ني

تعلق بدف  زما ة معلومة هي ساة غالةا ، ومعلق علو شرط مستقةلي ف ما ي

التعويضات، جلك أ  التعويضات معلق  فع ا بو و  اخلقر، ا   ال تدف  إال بعد 

و د نص علو صفة . 0و وع ا وهذا  احز شرعا ، فإ  الوتالة تص، معلقة ومؤ تة

الوتالة صرااة مج   العقو  وجلك بالاسةة جلم  االشرتاتات، و ف  التعويضات 

الو  قة، وف ما تستلزمه هذ  العمل ة مل اسال للمستحقني ما م مبو   شروط 

وبا تانت الشرتة . اشرتاتات، وإعا   تأمني، يقل مد  معلومة، هي ساة غالةا 

تتقاضو عاحدا  مقاب  الق ام ب ذا العم ، حيد  ا ن اية العام باارا  علو ابصروفات 

االشرتاتات الفعل ة للشرتة ا بع  الشرتات، وباسةة معلومة حمد   سلفا  مل 

ا الةع  اآلير، فإ  العقد يكو  عقد وتالة بأ ر، والوتالة  احز  شرعا ، 

، ولكل با تا  األ ر غري حمد  سلفا  ا اق مل اد  األ ر (3)بأ ر، وبدو  أ ر

إال ا ن اية  ا وال يعلمأو حبصة مع اة مل الفاح ، بابصروفات الفعل ة للشرتة، 

ال تص، الوتالة بأ ر إال إجا تا  األ ر معلوما ، ألن ا العام، فإنه يكو  ع وال ، و

                                                           
 .09، ص3م،  1990ماصور بل يونو الة وتي، تشاف القاا  عل منت اي اا ، بريوت،  ار الفكر،   (1
 .نفو ابوض  ابصدر نفسه، ا: ان ر  ( 

 .099، ص3ابصدر نفسه،  : ان ر  ( 
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وأل  اجل الة ا مقدار أاد العوضني مل ضوابب  .(1)تكو  ا اتذ نوعا  مل ابعاوضات

وا   إنه مل ابمكل معرفة تلك  .الغرر الفااش، الذ  يةق  عقو  ابعاوضات

   مصروفات هذ  ابصروفات الفعل ة مل وا   مصروفات الشرتة ابما لة، ومل وا

الشرتة للساوات اباض ة، فإنه ياةغي  ديد جلك األ ر سلفا ، أو  ديد سقفني 

أ نو، وأعلو، لتلك ابصروفات ا الا ام األساس، علو أ   كل اام  الو  قة مل 

فتحديد جلك العاحد سلفا  مل شأنه . ايطق  عل ه، أو يوض  ا شك  ملحق للو احق

ومل شأنه أيضا  عدم ثكني  .للةقق  ةفق يكو  عرض نفي الغرر عل العقد،

فعدم  ديد جلك العاحد سلفا   .الشرتة مل ابةالغة ا ابصروفات بشك  تةري

 كل الشرتة مل الذهال جبم   االشرتاتات، وعواحدها،  ت باد مصروفات 

 .(0)فعل ة، ب  رمبا  ع  محلة الو احق يعانو  مل اخلسار 
عقو  التأمني الصا ر  عل عد  مل شرتات التأمني ايسقم ة نصت : عقد مضاربة (0)

ف ما يتعلق باست مار  ،علو و و  عق ة مضاربة بني الشرتة، وبني محلة الو احق

فإ  الشرتة مضارل مشرتك، ا   يكو  ت  اام  . االشرتاتات ابت معة لدي ا

 إن ا مق د ، أو إال .تما أن ا مضاربة مقلقة مل ا   التصرف .و  قة مب ابة رل مال

فابال مقدم مل محلة الو احق، . مؤ تة، مل ا   الزما ، أل  مد  العقد ساة وااد 

والعم  ااص  مل  ة  الشرتة، مقاب  نسةة متوية مع اة مل الرب،، تؤيذ مل أرباح 

ولإل ابة علو هذا السؤال يتم استعراض . ولكل ه  العقد تذلك فعق . ابؤمل هلم

ربة وشروط صحت ا ا الفقه ايسقمي للتعرف علو مدى انقةا  ا أرتا  عقد ابضا

 .علو هذا العقد

: للمضاربة ا الفقه ايسقمي أرتا   ق ة هي: انقةاق أرتا  ابضاربة علو العقد (3)

 .العا دا ، الص غة، احمل 

ث   الشرتة العا د األول، و    اام  الو  قة العا د ال اني، وبذلك  :العا دا  (0)

 .يتحقق الرتل األول مل أرتا  ابضاربة
 يتخذ العقد الص غة الكتاب ة، وهذا  احز شرعا ، ا   تاعقد ابضاربة  :الص غة

بك  ما يدل علو معااها عر ا  مل  ول، أو فع  أو تتابة، أل  ابقصو  هو 

وهااك نصوص صرحية تدل علو أ  ابقصد . 3بك  ما يدل عل ه ابعاو، ف از

األساس مل العقد هو اصول ابؤمل له علو مةلغ التأمني عاد و و  يقر معني 

موض، بالعقد، أما ابضاربة، أو است مار ابال، فل و مقصو ا  لذاته، ب  هو أمر 

 . تاب ، مكم ، للمقصد األساس للعقد
                                                           

 .ابصدر نفسه، ا نفو ابوض : ان ر ( 

م، 1997تقرير احملاس  القانوني الوار  ا تقرير التعاون ة للتأمني لعام : تما اص  فعق  ا بع  الساوات، ان ر  ( 
 .17ص

 – 73هو، ص1023 امعة أم القرى، : كة ابكرمةصاحل ابرزو ي، شرتة ابساهمة ا الا ام السعو  ، م: ان ر  ( 
91. 
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  وهذا متحقق هاا، 1هو ما تاعقد عل ه ابضاربة مل رأس ابال، والعم  :احمل ،

والعم  ااص  مل  .فرأس ابال هو اشرتاتات التأمني ابت معة مل ابؤمل هلم

إج  فابضاربة  ابتة ف ما يتةقو مل  .الشرتة ا هذا ابال لصاحل محلة الو احق

التعويضات احملتملة  االشرتاتات بعد عص ص اجلزر ابتعارف عل ه لسدا 

 .مستقةق 
 :انقةاق شروط صحة ابضاربة علو العقد . أ

 :اشرتط الفق ار لصحة عقد ابضاربة شروطا  لع  مل أبرزها     

  وهذا متحقق هاا، فإ  االشرتاتات وهي رأس مال . 0أ  يكو  رأس ابال نقدا

 .ابضاربة تتخذ الصفة الاقدية  احما 
  ، عاد إ رار العقد وهذا غري متحقق 3معلوم ابقدارأ  يكو  رأس ابال مع اا ،

 :هاا لألسةال اآلت ة
 :يتكو  رأس ابال ابست مر اخلاص بابؤمل هلم مل شقني هما  . أ

 بوا  ة  بعد عص ص  زر ما ا االشرتاتات ابكتسةة ابتةقي مل اجلزر

ابدفوعات ال وم ة، وهذا اجلزر هو الذ  يشك  القسم األول مل رأس مال 

 .0 ابؤمل هلم، وهو ابعول عل ه، ألنه مو و   احما ، وهو معلوم للشرتة فقب
 ابخصص لقست مار ا بع  عقو  التكاف ، ا   نص القانو   اجلزر

فرو  التكاف   ، علو تقس م اشرتاتات بع 0212، لعام 0ايماراتي ر م 

العاحلي إىل  سمني،  سم خيصص لقست مار، و سم آير خيصص لدف  

 .وهذا  القسما  معلوما  سلفا  للشرتة. االستحقا ات
 فقد . اجلزر ابخصص مل االشرتاتات بوا  ة ابدفوعات ال وم ةمل  ابتةقي

يتوفر  زر مل جلك ابال ابخصص للتعوي  ف و ه بدور  إىل االست مار، ل كو  

عاد و و   القسم ال اني مل رأس ابال ابست مر، اخلاص حبملة الو احق، وهو 

الفرت  الزما ة اله  أيضا  ع ول ابقدار لكق القرفني وال يعلم إال بعد انت ار

فرق بني ما  تما أ  هااك. يصص هذا القسم بوا  ة ابدفوعات ال وم ة يقهلا

يسمو االشرتاتات ابكتتةة وهي اله يف  ص ل ا فعق  مل ابؤمل هلم، وما 

يسمو باالشرتاتات ابكتسةة، وهي ما  تفظ به الشرتة لافس ا، بعد 

ال ة، ويتعلق ا يف  ص له ا الفرت  اجعمل ات إعا   التأمني، وبعد يصم م

بأيقار ا الساة القا مة، فقد  رى عرف شرتات التأمني والشرتات حم  

                                                           

 .     90 – 90ابصدر نفسه، ص: ان ر  ( 

 .027، 099، ص0الة وتي، مصدر سابق،  : ان ر  ( 

 .027، 099، ص0الة وتي، مصدر سابق،  : ان ر  ( 

 .ما  تفظ به الشرتة لافس ا بعد إعا   التأمني  ( 
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الدراسة مل ب ا ا علو إعا   تأمني  زر مل الو احق الصا ر  عا ا، واالاتفاظ 

ويتحد  هذا اجلزر باارا  علو ابقدر  ابال ة للشرتة، وعلو بع  . جبزر ما ا

فا ة األيرى، وهي نسةة غري  ابتة، ب  عتلف مل ساة أليرى، تةعا  الاوااي ال

ف ما يتعلق حب م رأس ابال ابست مر،  ،ل روف مع اة وا هذا نو  مل اجل الة

فاشرتاتات الو احق ابعا  تأم ا ا ث   ا تقاعا  مل رأس ابال ابست مر، وهذا 

األ  ، وال يعلم إال ا ن اية  غري معلوم عاد التعا د بالاسةة جملة الو احق علو

 . العام
   أ  يشرتط العا دا  لك  وااد ما ما  زرا  مل الرب،، مشاعا ، معلوما ، أ

. (1)وهكذا% 02للمضارل، أو % 12نسةة متوية، حمد   سلفا ، عاد التعا د م   

 . وهذا متحقق هاا
 

  

                                                           

  .099ص ،0الة وتي، مصدر سابق،  : ان ر  ( 
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 املبحث الرابع

 الفائض وتوزيعه 

يسو  بع  الشرتات ا استحقاق الفاح  بني مل استحق تعويضا  يقل مد         

ل مل اصة مل الفاح  بوهااك مل يعقي . سريا  العقد، وبني مل مل حيص  علو فاح 

ولع  هذا يتفق . حيص  علو تعوي  يقل مد  سريا  العقد،  و  مل اص  علو تعوي 

و  هذ  الشرتة وغريها مل تما يرى الةاا  م  مةدأ التعوي  الذ  حيكم عق

وا اجلم  بني التعوي  والفاح  خمالفة هلذ  القاعد  تما ترى هذ  . الشرتات

وهااك . تما أ  اجلم  بني التعوي  والفاح   د يش   ابؤمل له علو ايهمال. الشرتات

. مل يعقي مل مل حيص  علو تعوي  اصة مل الفاح  أترب ممل اص  علو تعوي 

ل اص  علو تعوي  اصة مل الفاح  إجا تا  التعوي  ابستحق أ   وهااك مل يعقي م

مل األ ساط ابدفوعة، وإما إ  تا  التعوي  ابستحق مساويا  با  ف  مل أ ساط أو أترب 

ويرى الةاا  و و  بع  ابقا ات اول هذ  . ما ا فق حيص  علو أ  اصة مل الفاح 

 :الس اسات التوزيع ة

اجصول علو  زر مل الفاح  إجا ترب  جبزر مل القسب، ي ةت اق ابؤمل له ا  (1)

ا   ياص عا   ا هذ  اجالة علو أ  القسب يترب  . اليتقف مصا ر االستحقاق

وبالتالي فإ  ابؤمل له يسرت   زرا  مل مال مملوك له . ماه بل يتضرر مل محلة الو احق

ف حص  عل ه  التأمنيمةلغ أما . أصق  ترب  بةعضه، فكا  له اق اسرت ا  الةا ي

كا  له اجلم  بني ف .تربعا  مل با ي محلة الو احق لتوفر شروط االستحقاق ف ه

وهذا غري متحقق هاا أل  القسب مل يدف  تربعا  . ابةلغني اليتقف مصا ر االستحقاق

 .تما يرى الةاا  أصق 
تله، ا   ياتفي اق ابؤمل له ا اجصول علو  زر مل الفاح  إجا ترب  بالقسب  (0)

. وا هذ  اجالة يوض  مج   الفاح  تاات اط لألعوام القا مة. إنه خير  مل ملكه

 .تما يرى الةاا  وهذا غري متحقق هاا أيضا  أل  القسب مل يدف  تربعا  أصق 
ياتفي اق ابؤمل له ا اجصول علو  زر مل الفاح  إجا يف  ف  القسب علو سة    (3)

، أم مل حيص ، تما يرى شراح ي  م ما بلغ ا مهاص  علو تعوسوار أابعاوضة، 

  .القانو 
يعا اصول ابؤمل له علو الفاح  ا اال اصوله علو تعوي  أنه ا وض  ال  (0)

 :ويتم توض ، جلك علو الاحو اآلتي. أفض  مما تا  عل ه  ة  و و  اخلقر
  بافرتاض و و  تأمني ) القسب  –ال رو  = القسب  –ال رو   ة  و و  اخلقر

 (.1(......... )، وعدم و و  فاح و و  اخلقرعدم و
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  التعوي  + ابتةقي م  ال رو  بعد و و  اخلقر= القسب  –ال رو   ة  و و  اخلقر

بافرتاض و و  تأمني واصول ابؤمل له علو تعوي  وعدم اصوله ) القسب –

 (.0(.....)علو الفاح 
  بافرتاض و و  )لفاح  ا+ القسب  –ال رو  = القسب  –ال رو   ة  و و  اخلقر

 (.3(......... )تأمني وعدم اجصول علو تعوي  واجصول علو  زر مل الفاح 
  القسب  –ابتةقي مل ال رو  بعد و و  اخلقر = القسب  –ال رو   ة  و و  اخلقر

بافرتاض و و  تأمني واجصول علو تعوي  واجصول )الفاح  + التعوي  + 

  (.0(...... )علو  زر مل الفاح 
    اجصول علو الفاح  عف ضا  ا   مة القسب ابدفو ، سوار أاص  ابؤمل له 

فإ  اجلم  بني التعوي  وبني الفاح  ال جيع  ابؤمل له  مل  مو. علو تعوي ، أم مل حيص 

ابتةقي مل ال رو  بعد و و  )ا   إ  . ا وض  أفض  مما تا  عل ه  ة  و و  اخلقر

 (. ال رو   ة  و و  اخلقر= التعوي + اخلقر 
ال يعد توزي  الفاح   ل ق  علو  صد الترب  أل  الفاح  إمنا يستحقه اام  الو  قة  (1)

وهو مقاب  لتحمله أ  يسار  حمتملة، فالفاح  يقاب  الرب، ا التأمني  .ملألنه مؤ

 .الت ار ، ف ما متما ق  ا طريقة اسال ت  ما ما
بعض م أفض  مل  إىل  ع  يؤ   التفريق بني محلة الو احق ا اجصول علو الفاح  (0)

 ا   يكو  مل مل يتعرض خلقر معني. الةع  اآلير مل ا   الوض  اال تصا  

أما . مل حيص  علو فاح و، أفض  ممل تعرض خلقر معني، واص  علو فاح 

التسوية بني القرفني مل ا   اجصول علو الفاح  فإنه جيعل ما ا نفو الوض  

اجلزر مل الفاح  والذ  حيص  عل ه مل مل  ا م اال تصا  ، ولكاه خيف 

 .يتعرض خلقر معني
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 ساماملبحث اخل

 التصرف يف حال اخلسارة 

عاد ب ا  م ام  مل شروط وأاكام عقد شرتة األهلي تكاف  33نصت ابا   

تما نصت  .، علو االلتزام بتقديم  رض اسل ا االة عدم تفاية االشرتاتاتالوت  

ابا   السابعة مل شروط وأاكام عقد تكاف  األجنال الصا ر عل الةاك علو جلك 

 .ت ري مل شرتات التأمني ايسقم ةوالعم   ار علو حنو هذا ا  .السعو   الفرنسي

 :ويرى الةاا  و و  عد  مل ابقا ات ابتعلقة بالتعام  م  الع ز علو الاحو اآلتي
  أل  . عاد اجا ة، هو مل بال اجلم  بني ب   وسلف التأمني تزام بإ راض صادوقلاال

العق ة القاحمة بني الشرتة وابشرتتني عق ة وتالة بأ ر، وهي نو  مل 

ولوال و و  . أل  الوت   ية   عمله للمشرتك وهو ابوت  مقاب  أ ر معني. ابعاوضات

تة فكأ  الشر. هذ  الوتالة با التزمت الشرتة بإ راض الصادوق عاد ع ز 

اشرتطت علو نفس ا شرطا  لصاحل ابشرتتني، تمقاب  لق ام ا بالوتالة، يتم   ا 

وهااك شرط آير مفا  ضماا  هو شرط إ راض ابشرتك . إ راض الصادوق عاد الع ز

تكاف  األجنال الصا ر عل  فقد ور  ا شروط وأاكام عقد. للوت   أو الشرتة

تقتق  : ) مل شروط وأاكام العقد. 320ا الفقر   الةاك السعو   الفرنسي م ق 

ويتحقق جلك فعق  (. مساهمات هذا العقد مةاشر  مل اسال ابشرتك، ألمر الةاك

تما يشرتط . باييدا  ا الةاك السعو   الفرنسي ابالك للشرتة، وأاد الوت لني

وبا . أ  يكو  اسال ابشرتتني لدى الةاك السعو   الفرنسي، وهو أاد الوت لني

ت الو يعة ابصرف ة  رضا  ا اق قت ا، تا  شرط إ راض ابشرتك للةاك ابالك تان

 ار ا شرح مات و ايرا ات عاد اجدي  عل الشروط . للشرتة شرطا  ضما ا  للتعا د

مةق  تشرط ب   آير، أو سلف، : وفاسد  أ  الشرط الفاسد  ق ة أنوا : )ا الة  

وهو ب عتا  ا ب عة ابا ي . ال مل أو غري أو  رض، أو إ ار ، أو شرتة، أو صرف 

ولو باعه بشرط أ  يسلفه أو يقرضه، أو شرط ابشرت  جلك عل ه : )وا ابغا. 1(عاه

 م : بال ا الة و  ابا ي عا ا وما يتةع ا: ) وا ن اية احملتا . 0(ف و حمرم، والة   باط 

وعل ب   ... ب عتني ا ب عة  وعل....أادهما ما يقتضي الفسا  واجرمة : الا ي  سما 

وشرط، تة   بشرط ب   تما مر، أو ب    ار بألف، بشرط  رض ماحة، ألنه  ع  

العقد ورفق العقد ال اني مثاا ، واشرتاطه فاسد، فةق  مقابله مل ال مل وهو ع ول، 

                                                           
. مؤسسة الرسالة. يروت. 1ط(.   احق أولي الا و لشرح ابات و)شرح مات و ايرا ات . ماصور بل يونو الة وتي (1

 .  170، 170، ص 3 . 1001، 0222
 .032، ص 3 .  1021، 1991. مكتةة الرياض اجدي ة. الرياض. عةد اب بل أمحد بل  دامة، ابغا (0
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وتة   وشرط ياا   ابقصو  : )وا الشرح الكةري للدر ير. 1(فصار الك  ع وال 

تة   وشرط سلف مل أادهما، أل  االنتفا  بالسلف ...... ، أو خي  بال مل مل الة  

مل مجلة ال مل، أو اب مل، وهو ع ول، أو با ف ه مل سلف  ر نفعا  وهو ظاهر، وأما 

وص، الة   إ  اذف شرط السلف وحنو  . مجع ما مل غري شرط ف احز علو ابعتمد

ااح  عاد اجدي  عل شروط صحة وا بداح  الص. 0(مل ت  شرط ياا   القصو 

وما ا شرط ال يقتض ه العقد، وف ه مافعة للةاح ، أو للمشرت ، ول و مبقحم : )الة  

للعقد، وال مما  رى به التعام  بني الااس، حنو إجا با   ارا  علو أ  يقرضه ابشرت  

  مافعة فالة   ا هذا تله فاسد، أل  زيا .....  رضا ، أو ية   ماه تذا وحنو جلك 

مشروطة ا الة   تكو  ربا، ألن ا زيا   ال يقابل ا عوض ا عقد الة  ، وهو تفسري  

الربا والة   الذ  ف ه الربا فاسد، أو ف ه شة ة الربا وإن ا مفسد  للة   تحق قة 

فعل عةد اب بل عمرو بل العاص رضي اب عا ما، أ  رسول اب صلو اب . 3(الربا

ال حي  سلف وب  ، وال شرطا  ا ب  ، وال رب، ما مل يضمل، وال ب   : )عل ه وسلم  ال

ابرا  بالسلف :  ال الةغو . 0ادي  اسل صح ،: روا  الرتمذ  و ال(. ما ل و عادك

وشرط السلف وإ  تا  غري ماصوص عل ه صرااة تشرط ا العقد . 0هاا القرض

فلماجا ال . بشروط شرطا إال إنه مف وم ضماا ، ومتعارف عل ه، وابعروف عرفا  تا

تما  كل الر و  علو . جيع  ت  الفاح  عاد و و   اات اطا  للصادوق

ابشرتتني عاد الع ز مقابق  جصوهلم علو الفاح  عاد و و   إ   لاا بتوزيعه، أل  

أو باجا ال يكو  التوزي  مل ابو و  فقب، أسو  مبا  ار ا اجدي  عل . الغام بالغرم

تما يرى الةاا  أ  هذا يقاب  ما . 3وا ما و ديف ل و لكم إال جلكايفقس يذ

، مقاب  اصوهلا حيص  ا التأمني الت ار ، ا   يسد  الع ز مل رأس مال الشرتة

مقاب  جصوهلم علو اصة علو إمنا هو فتع د ابساهمني بسدا  الع ز . علو الرب،

 .الفاح  ا عد  مل الشرتات

  

                                                           
، 3 . 1397، 1937. مصقفو الةابي اجليب.  القاهر .ط األيري . ن اية احملتا  إىل شرح ابا ا مشو الديل الرملي،  (1

  .002، 000ص 
 .33،37، ص 3 . بدو  تاريخ نشر.  ار إا ار الكت  العرب ة. القاهر . ختصر يل  بالشرح الكةري .أمحد الدر ير (0
.  ار الكتال العربي. بريوت. 0ط. ااح  ا ترت   الشراح بداح  الص. عقر الديل أبو بكر بل مسعو  الكاساني (3

 .139، ص 0 . 1990، 1020
واجدي  صححه . 003، ص 0 .  ار الكتال العربي. بريوت. صح ، الرتمذ . أبو ع سو حممد بل سور  الرتمذ   (0

وهو (. شرطا  ا ب   ال حي  سلف وب  ، وال) أيضا  ابل يز ة واجاتم، وأير ه ابل اةا واجاتم أيضا  بلفظ 
ن   األوطار ا . حممد بل علي الشوتاني: ان ر. عاد هؤالر تل م مل ادي  عمرو بل شع   عل أب ه عل  د 

. بدو  تاريخ نشر. مصقفو الةابي اجليب.  القاهر . القةعة األيري . شرح ماتقو األيةار مل أاا ي  س د األي ار
 .020، ص 0 

 . 020، ص 0 . وطارن   األ. الشوتاني: ان ر (0
علي القر   اغي، مقدمة إىل .  .ثت ماا شة مسألة االلتزام بالقرض مل  ة  ابساهمني ا ور ة مفصلة لفض لة أ  (3

 .9/10/0211و7 .ابلتقو ال ال  للتأمني التعاوني بالرياض
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 لقسم الثانيا

ب ا  أاكام التأمني علو اج ا  والس ارات واجق التعويضي، واجل ة ابستف د  ا 

التأمني علو اج ا ، م  توض ، اكم التأمني الت ار  علو اج ا  الذ  تقوم ف ه بع  

ابؤسسات أو الشرتات بدف   سقه بوظف  ا مل باد خمصص له،  و  أ  يكو  

لف ش تا ، وتذلك ب ا  أاكام التأمني ضد للموظف اق االعرتاض عل ه، و و  أ  يك

 . اجوا ث، والتأمني الشام  علو الس ارات، والتأمني علو الديل والو اح  والصا رات

، أو باعتةار الصفة أو القة عة ياقسم التأمني اخلاص باعتةار اهل تات ابمارسة للتأمني

 تات رارية، وتأمني إىل تأمني رار   ارس أو يقةق عل طريق ه القانون ة للمؤمل،

وياقسم ت  ما ما بدور  مل ا   اخلقر . تعاوني  ارس أو يقةق عل طريق ه تات تعاون ة

وياقسم التأمني الرب  بدور  إىل تأمني علو . ابؤمل ماه إىل تأمني بر ، وتأمني حبر 

نوا  علو ويتم التعريف ب ذ  األ. األش ار، وتأمني مل ابسؤول ة ابدن ة وتأمني علو األشخاص

 :الاحو اآلتي

 : التأمني على األشياء

وي دف إىل . يغقي هذا الاو  مل التأمني ممتلكات ابؤمل له أ اار و و ها علو ال ابسة

أ  احملاف ة . إر ا  ابؤمل له إىل نفو اجالة اال تصا ية اله تا  عل  ا  ة  و و  اخلقر

ويتحقق . رو  الفر  عاد مستوى معنيعلو ابستوى اال تصا   للفر ، أو احملاف ة علو  

جلك بدف  مةلغ التأمني ابستحق للمستف د عاد  قق اخلقر ماه، بابقدار الذ  يع د  

ومل أم لته التأمني ضد السر ة، . ا تصا يا  إىل ابستوى الذ  تا  عل ه  ة  و و  اخلقر

فتؤ    ،ؤمل لهالصا رات، وغريها مل اجوا ث اله تص   ممتلكات ابعلو واجريق، و

ومل  م يكو  ابؤمل . إىل يسار  ابؤمل جلزر مل   مة تلك ابمتلكات، أو  زر مل  روته

 .له هو ابستف د مل التعوي  غالةا 

 : التأمني من املسؤولية املدنية

يغقي هذا التأمني الفر  ضد ابسؤول ة ابدن ة اله تلحقه نت  ة   امه بتصرف معني، 

نفو  وي دف أيضا  إىل إر ا  الفر  إىل. ا جمته لصاحل طرف  ال  يرت  اقا  مال ا 

، له وهو يغقي الذمة ابال ة للمؤمل. ابستوى اال تصا   الذ  تا  عل ه  ة  و و  اخلقر

ف غق ه ضد األيقار اله ترت  التزامات مال ة ا جمته لصاحل طرف  ال ، تما ا 

 .لة، وابقاولني، وغريهم مل أصحال اب لاوا ث الس ارات، وأيقار األطةار، والص ا 

أ  أ  ابستف د . ويتحقق جلك بدف  ابةلغ ابستحق ا جمة ابؤمل له لصاحل القرف ال ال 

 .مل التعوي  هو طرف  ال 
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 : التأمني على األشخاص

، أ اار و و   علو ضد األيقار اله تص ةه ا نفسه ر الفيغقي هذا الاو  مل التأمني 

وي دف ا ت ري مل صور  إىل اال يار وتكويل رؤوس . ال ابسة، أو ا ابمرات اباح ة

التأمني علو ) ا   يعد بع  صور . األموال، ول و التعوي  تما ا القسمني السابقني

وياقسم بدور  . ا يارا  ايت اريا ، ووعارا  است ماريا  (اج ا  جاله الوفا ، والةقار، وابختلب

 :أ سام علو الاحو اآلتيإىل عد  

ويغقي اينسا  ضد ايصابات اخلار  ة ابفا تة اله تص ةه، : التأمني مل ايصابات (1)

تما ا سقوط عام  أ اار عمله، أو سقوط  ق  علو عام  أ اار . وتؤ   إىل وفاته

 .عمله
ويغقي اينسا  ضد األمراض اله تص ةه ا : التأمني مل ابرض، أو التأمني الصحي (0)

وياقسم بدور  إىل صور عديد  ل و . ا   يضمل له تكال ف العق  ابختلفة. سهنف

 .اجملال هاا لذترها
 :وياقسم بدور  إىل عد  أ سام: التأمني علو اج ا  (3)

ويدف  ابؤمل مبقتضا  مةلغا  مل ابال للمستف د : التأمني علو اج ا  جالة الوفا  (321) 

ابؤمل له  ة  تاريخ معني، أو  ة  بلوغ سل الذ  يع اه ابؤمل له، إجا توا 

 .وله عد  صور وتفص قت ال عال لذترها هاا. معني

ويدف  ابؤمل مبقتضا  مةلغا  مل ابال للمستف د : التأمني علو اج ا  جالة الةقار (320)

. الذ  يع اه ابؤمل له، إجا بقي ابؤمل له ا ا  إىل تاريخ معني، أو إىل سل معني

 .   صور وتفص قت ال عال لذترها هااوله عد

عال ال وجيم  بني الصورتني السابقتني، علو صور وتفص قت : التأمني ابختلب(323)

 .جترها

ومل  م،  د يكو  التأمني علو اج ا ، أو التأمني الصحي، أوغريهما تأم اا  راريا ، 

ف كو  العقد . ابصدر  للعقدو د يكو  تأم اا  تعاون ا ، ا   يتو ف جلك علو نو  اهل تة 

 . راريا  إجا صدر عل ه تة رارية، ويكو  تعاون ا  إجا صدر عل ه تة تعاون ة

ولقد تا  يا ر ا السابق ماذ مقل  القر  اباضي واتو أواح  الست ا ات ماه إىل 

ف ختلف اكمه بايتقف اخلقر الذ  . اكم عقد التأمني بالا ر إىل اخلقر ابؤمل ماه

 م أصة، يا ر إىل اجكم ماذ أواح  الست ا ات مل القر  اباضي، واتو . العقد يغق ه

ا   خيتلف اكم العقد بايتقف اهل تة ابصدر  . اآل  بالا ر إىل اهل تة ابصدر  للعقد

 .عل اكمه إجا تا  تعاون ا  ،ف ختلف اكم العقد إجا تا  راريا . للعقد
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 : وت ور هاا مسألتا  هما

التأمني اله جيري ا الفر  باألصالة عل نفسه، ل كو  هو ابستف د اكم عقو   (1)

. وخيتلف اجكم هاا بايتقف نو  العقد بالا ر إىل اهل تة ابصدر  للعقد. ما ا

 .ف كو  اراما  إجا تا  راريا ، و احزا  إجا تا  تعاون ا  وفقا  للعديد مل اآلرار
التأمني علو اج ا   الغري، تما ااكم عقو  التأمني اله جيري ا الفر  لصاحل  (0)

قوم ف ه بع  ابؤسسات أو الشرتات بدف   سقه بوظف  ا مل باد خمصص يالذ  

وتتفر  هذ   .له،  و  أ  يكو  للموظف اق االعرتاض عل ه، و و  أ  يكلف ش تا 

 :ابسألة إىل مسألتني هما
ويتفق . ، مل الشرتات وابؤسساتاكم عقو  التأمني بالاسةة للمتعا د (121)

 . اكم هذ  ابسألة م  اكم ابسألة األوىل
بالاسةة للمستف د الذ  اشرتط التأمني  الت ار  اكم أيذ مةلغ التأمني (120)

 .ا   يأيذ  تربعا  مل ابتعا د. لصاجه
 ، مةا ة علو القول بتحريم عقد التأمني الت ار للعلمار ا هذ  ابسألة آرار  ق ةهااك 

 :يه

 : الرأي األول

 ابستف د ، أل  اكمأيذ مةلغ التأمني مل  ة  ابستف د لتحريم العقد أصق   ريم

مال عاحد مل  ف و. اكم الشرتة اله أبرمت عقد التأمني م  شرتة التأمني الت ارية

وله إ رارا  أله  اباكر علو ةفق  لك، وأل  ا   ، وما تا  تذلكيقل عقد فاسد

 . 1ماكرهم

 : نيالرأي الثا

 ريم عقد التأمني الت ار ، م   واز أيذ ابستف د الذ  اشرتط مةلغ التأمني 

ال تعا ارمة أيذ اجق مل  الت ار  رمة االشرتاك ا التأمنيلصاجه بةلغ التأمني، فح

مل ُ ا عل ه ا نفو أو ف. شرتة التأمني إ  التزمت بدف  اجق عمل و   ماه اجا ث

 فعه الغري أمال، ولزمه ِ َةَ  الغري  يٌة أو تعوي ، فإ  له أ  يستوا جلك تامق ، سوار 

عل طريق شرتة التأمني؛ أل  مستحق الدية أو التعوي  صاا  اق، وهو غري  مبافسه أ

ال عقد له م  شرتة ف و  . ةمستول عل ا ّ  معاملة القرف اآلير م  شرتة تأم ا

فق ار  علو صاا  اجق أ  يأيذ اقه  .لتأمني، وإمنا لديه اق عاد مل يتعام  بالتأمنيا

                                                           
، 9329: وان ر الفتوى ر م، 3/0/0223، ابوافق 0/3/1000، بتاريخ 31300مو   إسقم وي ، فتوى ر م : ان ر  ( 1

 . 070والفتوى ر م 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=8308
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وتعويضه تامق  مل شرتة التأمني، وال عق ة لصاا  اجق بتحريم ابعاملة بني مل 

 :و د استدل أصحال هذا الرأ  مبا يأتي .ارتك  اجا ث وشرتة التأمني

،  مواشرتى ما  م،ية مل ال  و ، وأت  طعاماهلد ة   وسلمأ  الايب صلو اب عل ه  (1)

م  أ  ال  و  معروفو  بالربا وأت  السحت، لكل الرسول عل ه الصق  والسقم 

 . يأت  بقريق مةاح، فإجا ملك بقريق مةاح فق بأس
برير  موال  عاحشة رضي اب عا ما، ُتُصدِّق بلحم عل  ا، فدي  الايب صلو اب  أ  (0)

علو الاار، فدعا بقعام  -القدر-وما  إىل ب ته وو د الُةرمة عل ه وعلو آله وسلم ي

بلو يا رسول اب، ولكاه جم : أمل أر الربمة علو الاار؟  الوا : ومل يؤت بلحم، فقال

، فقال هو (الرسول عل ه الصق  والسقم ال يأت  الصد ةو)ُتصدق به علو برير  

  والسقم م  أنه حيرم عل ه هو فأتله الرسول عل ه الصق .( ا صد ة ولاا هدية لع

 .أ  يأت  الصد ة؛ ألنه مل يقةضه علو أنه صد ة ب   ةضه علو أنه هدية
ا  وترغ ةا  ، ف ذا يعترب  ف زا م ق إجا التزمت الشرتة بوظف  ا بالعق  الصحي  (3)

العم  لدي ا، وال ار  علو ابوظف ا االنتفا  ب ذا العق ؛ ألنه أعقي له بسة  

واي م يق  علو الشرتة  ،عل طريق التأمني م دمته الشرتة بافس ا أأمةاح، سوار 

، فاي م علو مل وضعه وألزم به، ال علو وإجا تا  التأمني إ ةاريا . ال علو ابوظف

  .1الشرتة 
 .ير حه الةاا  وهو الرأ  الذ 

 : ثالثالرأي ال

يعا ل ما  ف  مل أ ساط ويتصدق  الت ار  أيذ  زر مل مةلغ التأمنيللمتعا د جيوز 

والوا   ا هذا الاو  مل . ، أل  عقد التأمني الت ار  م سر وغرر ال ر ز  الشريعةبالةا ي

مل مل يدف  أ ساطا  وإمنا أمات و .العقو  إجا يف هو الفسخ، وير   لك  طرف ما  فعه

عل ه شرتته تقوعا  مل نفس ا، فحكمه اكم الشرتة، فق جيوز له أيذ مةلغ 

                                                           
تما ست  فض لته مل  ة  مو   ايسقم سؤال (. 00/13" )اللقار الش ر "ياس  هذا الرأ  للش خ ابل  ربيل مل  ( 1

جيوز جلك، أل  هذ  الشرتات التزمت أن ا تتحم  ما : " التعوي  مل شرتة التأمني فأ ال عل أيذ: و وال
حيدث مل هذا اينسا  الذ  أمَّل عادها، وال يتور  عل جلك ما ام أن م ملتزمو  بدف  التعوي ، وال يةقو علو مل 

ان ر . بسة  يقأ ماه إال تفار  القت  اخلقأ، إجا تا  اجا ث -ا اال اصول وفا   -ارتك  اجا ث 

، و وال (9999)ايسقم سؤال و وال، ا  وال السؤال ر م : ان ر مو  . (70318): فتوا  ا السؤال ر م
أبي غفر اب له : فقد ست . تما يروى حنو هذ  ابسألة عل الش خ ابل ع  مني رمحه اب(. 123033)السؤال ر م 

يعم  ا باك ربو ، فما اكم أيذنا مل ماله وأتلاا وشرباا مل ماله؟ غري أ  لاا  يق  آير وهو مل طريق أيه 
الكةري  ف ي تعم ، ف   نرتك نفقة أبي ونأيذ نفقتاا مل أيه الكةري  م  أناا عاحلة تةري ، أم أنه ل و علو 

يذوا الافقة مل أب كم، لكم اهلاار وعل ه العاار؛ ألنكم : أ ول: "أيه الافقة عل اا فاأيذ الافقة مل أبي؟ فأ ال
دتم مال، فأنتم تأيذونه حبق، وإ  تا  عااؤ  وغرمه تأيذو  ابال مل أب كم حبق؛ إج هو عاد  مال ول و عا

تلوا مل مال أب كم ها تا  مريتا ، وهو علو أب كم إ م : فل ؤالر اييو  نقول. وإمثه علو أب كم فق ي مكم،
 (.72319: )سؤال ر م: نفو ابو  : وان ر. انت و". ووبال، إال أ  ي ديه اب عز و   ويتول، فمل تال تال اب عل ه

http://islamqa.info/index.php?ref=70318&ln=ara
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=8889&ln=ara
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=103233&ln=ara
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=70318&ln=ara
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وأما اكم ابةلغ . التأمني، ألنه مقةوض بعقد فاسد، وما تا  تذلك فق يتملك

الفاح ، فإجا تا  هو األ ساط اله يف  فع ا مل  ة  الشرتة  م ر عت إل  ا عاد عمل ة 

 . 1لفسخ، ف  وز للموظف أيذ  ت ةة مل الشرتةالاق  وا

 

 

 

 

 

  

                                                           
وان ر ا نفو . مو   ايسقم سؤال و وال: ان ر. هو رأ  الش خ حممد صاحل ابا د، وبع  العلمار ابعاصريل:   1

، ا 9329فتوى ر م . وان ر مو   ايسقم وي (. 9999)، (123919)، (123033: )ابو    وال األستلة
 .10/0/0220، ابوافق 01/0/1000، بتاريخ 07272والفتوى ر م . 09/0/0221، ابوافق 3/3/1000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://islamqa.com/ar/ref/8889
http://islamqa.com/ar/ref/103919
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 اخلامتة

لقوود هوودفت الدراسووة إىل تقووويم أن مووة وتشووريعات التووأمني التعوواوني ا بعوو  الوودول        

العرب ووة، وايسووقم ة، وعقووو  التووأمني ابقةقووة موول  ةوو  بعوو  شوورتات التووأمني ايسووقم ة   

 :و د أسفرت الدراسة عل الاتاحد اآلت ة. فق  ا 

مو  أن موة التوأمني    وايسوقم ة  تتما   أن مة التوأمني التعواوني ا بعو  الودول العرب وة       (1)

مف ووووم  مووول ا ووو  وايسوووقم ة، غوووري التعووواوني ا الوووةع  اآليووور مووول الووودول العرب وووة 

، ومووول ا ووو    ام وووا علوووو ابعاوضوووة، واالاتموووال، وايلوووزام    هاهلووودف ماووو التوووأمني، و

 .للدراسةوب ذا تصدق الفرض ة ال ان ة  .لل انةني

تعكووو و وواحق ه تووات التووأمني ايسووقم ة حموو  الدراسووة مف وووم التووأمني ا الفكوور         (0)

الوضووعي، موول ا وو    امووه علووو ابعاوضووة، فةاووو  الو وواحق ا توو ري ما ووا نصوووص           

ورمبووا تووا  جلووك خلضوووع ا ألن مووة تقوووم علووو  . صوورحية و ووراحل علووو إرا   ابعاوضووة

مني مواود  م و  الا وام السوعو  ، ومول      ا   يفرض بع  األن مة و  قة تأ .ابعاوضة

وب ووذا تصوودق   . ووم ال تتحموو  الشوورتات مسووؤول ة عوودم اجلووواز، بوو  يتحملوو ا الا ووام      

 .الفرض ة ال ال ة للدراسة

عقووو  ه تووات التووأمني ابعاصوور  بووالا ر إىل عق ووة ااموو  و  قووة بع اووه، بةووا ي محلووة         (3)

فوااش، فتكوو  باطلوة شورعا      الو احق مم لني باهل تة، عقد معاوضة مال ة، ف  وا غورر   

 .علو األظ ر

ال يعكوووو توزيووو  الفووواح  موووا جيووو  أ  يوووتم ا الفكووور التعووواوني اتوووو ا الفكووور        (0)

 .الوضعي

و و  أوع ة است مارية خمالفة للشوريعة ايسوقم ة بشوك  يقودح ا  وواز التعامو  مو          (0)

 .هذ  الشرتات

قم ة، مقابو  اي ار   ابةالغة ا  ديد العواحد الوه تتقاضواها شورتات التوأمني ايسو      (3)

موول الفوواح  الصوواا،   % 92والووه تصوو  ا الا ووام السووعو   إىل    . ومقابوو  االسووت مار 

مول الفواح    % 30مل االشورتاك بايضوافة إىل   % 09وتص  ا شرتة سال تكاف  إىل 

 سوم  + ابسوؤول ة ابدن وة   )مول االشورتاك ا توأمني    % 32إىل وتصو   . تحافز تشو  عي 

مقابوو  الوتالووة ا ( وا التووأمني موول أيقووار نقوو  الةضوواح   ابرتةووة تكم لووي فقووب،  

موول االشوورتاك ا التووأمني موول أيقووار  % 00شوورتة الربتووة للتووأمني التكووافلي، وإىل  

اجريق لدى نفوو الشورتة، تموا اود ت اصوة الورب، ابسوتحقة ا نفوو الشورتة          

 مووول األربووواح احملققوووة ا التوووأمني مووول أيقوووار اجريوووق وتوووأمني    % 02باسوووةة مقووودارها  

ا توأمني   %70، وباسوةة مقودارها   ( سوم ابرتةوة تكم لوي فقوب    + ابسؤول ة ابدن وة  )

موول االشوورتاتات توووأ ر   % 00-19تمووا تراواووت مووا بووني     . أيقووار نقوو  الةضوواح    



51 
 

مل أرباح اسوت مار  % 30-30للوتالة ا شرتة التأمني ايسقم ة الققرية، وما بني 

رمبووا يعكووو ارتفووا  العاحوود الووذ   و. االشوورتاتات مقابوو  ابضوواربة ا نفووو الشوورتة 

تتقاضووا  الشوورتات مقابوو  الوتالووة اففوواض الكفووار  التشووغ ل ة هلووذ  الشوورتات      

 .الرتفا  نفقات ا التشغ ل ة أو ابةالغة ف  ا

عقوو  توأمني الشوورتات ايسوقم ة نسووخ طةوق األصو  تقريةووا  مول بعضوو ا الوةع ، موو          (7)

تو د ب ا ا وبني محلة الو احق ف موا  و و  ايتقف بس ب يتم   ا  ديد العق ة اله 

خيتص بإ ار  عمل ات التأمني، واست مار االشرتاتات، ا و  جيعلو ا الوةع  وتالوة     

تمووا يعقووي الووةع  . ا اجلووانةني معووا ، وجيعلوو ا الووةع  اآليوور وتالووة ومضوواربة معووا  

اجق للمستف د ا اجصوول علوو مةلوغ التوأمني ا اودو  ابتواح مول األمووال فقوب، ا          

 . ي ةت الةع  اآلير هذا اجق ا مج   اجاالتاني

ياص بع  األن مة، وو احق بع  الشورتات ايسوقم ة علوو أ  القسوب مودفو  علوو        (9)

ن ورا  أل  بوا ي مووا  الا وام، وبوا ي      ولكل هذا اليعق  ا صوفة اجلوواز،   . سة   الترب 

عاود الع وز،   باو  الو  قة ال تتماشو م  الترب ، وخباصوة ا توزيو  الفواح  والتصورف     

و ووواز ولووزوم العقوود، وتوسوو   األيقووار ابغقووا ، وإر ووا  مةلووغ التووأمني إىل االووه بعوود      

والعق ة بني اام  الو  قة وشرتة التأمني ف ما يتعلق بإ ار  وتا  م عمل وات  . تاا صه

التووأمني واسووت مار االشوورتاتات، واشوورتاط الةاووك علووو العم وو  فووت، اسووال عاوود  إجا    

 .ة ألاد الةاوكتانت الشرتة مملوت

 :وميكن القول يف النهاية

أن مة التأمني التعاوني التاف ذية، وو احق التأمني ايسقم ة ابقةقة أ رل إىل التأمني       

هااك  مل  مو.  احز  شرعا  علو األظ ر مما جيعل ا غري. الت ار  ما ا إىل التأمني التعاوني

 . اا ة يعا   ص اغة تلك األن مة واللواح، أوال ،  م إعا   ص اغة و احق التأمني
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 قائمة املراجع

 :األنظمة واللوائح ووثائق التأمني: أواًل

 .الصا ر عل التعاون ة للتأمني 0227 الساو  التقرير (1)

شرتة جات مسؤول ة حمدو   الصا ر عل مؤسسة )       ( عقد تأس و  شرتة  (0)

 .الاقد العربي السعو  

الصا ر عل مؤسسة . شرتة مساهمة سعو ية (        )شرتة : الا ووووووام األسوووواسي (3)

 .الاقد العربي السعو  

وتاريخ  12/ن ام الضما  الصحي التعاوني الصا ر بابرسوم ابلكي ر م م (0)

 .هو والححته التاف ذية1/0/1002

وتاريخ   30 /م ر م ابلكي بابرسوم  الصا ر التعاوني التأمني شرتات مرا ةة ن ام  (0)

 .والححته التاف ذية. 0/3/1000

 .اخلصوص ة الصا ر  عل التعاون ة للتأمني ابرتةات علو الشام  التأمني و  قة  (3)

اخلصوص ة الصا ر  عل التعاون ة  للمرتةات الغري ابسؤول ة ابدن ة را  تأمني و  قة (7)

 .للتأمني

اخلصوص ة الصا ر  عل مؤسسة الاقد  للمرتةات الغري را  ابسؤول ة تأمني و  قة  (9)

 .العربي السعو  

 .الضما  الصحي التعاوني الصا ر  عل علو الضما  الصحي التعاونيو  قة   (9)

، 0229، لساة 0العرب ة ابتحد ، ر م  رار رح و علو إ ار  ه تة التأمني بايمارات  (12)

، ا شأ  إنشار ه تة 0227، لساة 3بإصدار القححة التاف ذية للقانو  اال ا   ر م 

 .التأمني وتا  م أعماله

 .0223 انو  التأمني والتكاف  السو اني لساة  (11)

، الصا ر  عل ه تة 0211، لساة 1تعل مات تا  م التأمني التكافلي باألر  ، ر م  (10)

 .أمني األر ن ةالت

 .، بدولة ايمارات العرب ة ابتحد 0212ن ام التأمني التكافلي لساة  (13)

ا شأ  إنشار ، بدولة ايمارات العرب ة ابتحد ، م0227لساة ( 3) ا   ر م االقانو  ال (10)

 .ه تة التأمني وتا  م أعماله

 .1990 انو  التكاف  ابال ز  لعام  (10)
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 .00/1/1990، ابوافق 03/9/1000الصا ر ا ، 7 انو  التأم اات اجلزاحر  ر م  (13)

 . 02/0/0223، ابوافق 01/1/1007، الصا ر ا 23و20 انو  التأم اات اجلزاحر  ر م  (17)

ايرشا ات ابتعلقة بالتصا فات الصا ر  عل . علو اخلدمات ابال ة ايسقم ة (19)

 .0211مارس . مؤسسات تصا ف احتماني يار  ة للتكاف  وإعا   التكاف 

. ابةا ئ ايرشا ية لضوابب التأمني التكافلي. و اخلدمات ابال ة ايسقم ةعل (19)

 .0229 يسمرب 

 .0220، لعام 03ابرسوم التشريعي السور  ر م  (02)

 .بالةحريل 1997لساة ( 17) انو  شرتات وه تات التوأمني وتعديقت ا  ر م  (01)
 .1990لساة  30 انو  تأمني ابرتةات العماني ر م  (00)
 ,Ernst&Young, Aprilالصا ر عل مؤسسة . 0211تقرير التكاف  العابي لعام  (03)

2011 

شرتة العق لة للتأمني بسوريا، نور للتكاف  بايمارات، : و احق تأمني شرتات (00)

شرتة الربتة للتأمني باألر  ، شرتة التأمني التأمني ايسقم ة األر ن ة، 

 . رية للتأمني التكافلي، الشرتة ايسقم ة الققايسقم ة بالسو ا 

برامد تكاف  باك اجلزير ، والةاك السعو   الربيقاني، واألهلي الت ار  والسعو    (00)

 .الفرنسي

 .الساوية للشرتة ايسقم ة الققرية للتأمني رالتقاري (03)

 :الكتب والبحوث: ثانيًا

.  ار إا ووار الكتوو  العرب ووة . القوواهر . الشوورح الكووةري بختصوور يل وو   . أمحوود الوودر ير  (1)

 .بدو  تاريخ

ااش ة القل وبي علو شرح  قل الديل احمللوي علوو ابا وا ،    . أمحد بل سقمة القل وبي (0)

 . ار إا ار الكت  العرب ة، بدو  تاريخ: القاهر 

ماتوودى .  أسووو التكافوو  التعوواوني ا ضووور الشووريعة ايسووقم ة . اسووني ااموود اسووا  (3)

-01.  ود  . ة وباوك اجلزيور   تا و م الةاوك ايسوقمي للتام و    . التكاف  السعو   األول

00/9/0220. 

نوودو  الربتووة ال اماووة  .  مشووق. التووأمني التكووافلي علووو اج ووا   . اسووني ااموود اسووا   (0)

 . 0/12/0222-0. 9/7/1001-7. عشر 
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القوة عمو  اوول    . التأمني علوو اووا ث السو ارات ا الشوريعة ايسوقم ة     . اسني اامد (0)

-10، 32/12/1000-09. لتام وة تا  م الةاوك ايسوقمي ل  .  د . التأمني ايسقمي

10/1/0220. 

 ار  .القوواهر  .1ط. سووقم ة ا عقووو  التووأمنياكووم الشووريعة اي .اسووني ااموود اسووا  (3)

  .31 :ص. 1973 .االعتصام

مصوقفو  . القواهر  . ن اية احملتا  إىل شرح ابا وا  . مشو الديل بل ش ال الديل الرملي (7)

 .1937. ط األيري . الةابي اجليب

 امعووة أم : ، شوورتة ابسوواهمة ا الا ووام السووعو  ، مكووة ابكرمووة صوواحل ابرزو ووي (9)

 هو1023القرى، 

أسوو رح سو ة   (: هةة ال ووال ) الترب  واهلةة الشرع ة بشرط العوض. عةد اجم د الةعلي (9)

تا  م الةاك ايسوقمي  . ماتدى التكاف  السعو   األول.  للتأمني التعاوني والتكافلي

 . 00/9/0220-01.  د . للتام ة وباك اجلزير 

 ار الا ضوة  . القواهر   .0ط. الوس ب شرح القوانو  ابودني اجلديود   . عةد الرزاق السا ور  (12)

 .1992. العرب ة

الةاووك ايسووقمي .  وود . التووأمني ايسووقمي عوول اخلوودمات القة ووة. عةوود السووتار أبووو غوود  (11)

-10. 32/12/1000-09. القووووة عموووو  اووووول عقووووو  التووووأمني ايسووووقمي  . للتام ووووة

10/1/0220. 

الشوورعي اباقلووق : التوورب  واهلةووة تةووداح  للتعوووي  ا التكافوو . عةوود السووتار أبووو غوود   (10)

تا و م الةاوك ايسوقمي    . ماتدى التكاف  السعو   األول.  للترب  واهلةة م  التعويضات

 . 00/9/0220-01.  د . للتام ة وباك اجلزير 

إ ار  القةاعووة : عةوود الكووريم بوول حمموود الرافعووي، فووت، العزيووز شوورح الووو  ز، القوواهر     (13)

 . اباريية، بدو  تاريخ

. بوريوت . بوداح  الصوااح  ا ترت و  الشوراح     . عقر الديل أبو بكر بل مسوعو  الكاسواني   (10)

 . 1990. 0ط.  ار الفكر

هو ، حب  غوري  1000(. التكاف ) اجلان  التقة قي للتأمني ايسقمي . علي القر   اغي (10)

 . ماشور

  علوود أعمووال أسووةو .  مشووق. اكووم التووأمني ا الشووريعة ايسووقم ة . حمموود أبووو زهوور   (13)

 . 1931. الفقه ال اني بدمشق
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. بوريوت  .عوقم ابوو عني عول رل العوابني    إ .بكر ابعروف بابل  و م اجلوزيوة   يبأحممد بل  (17)

 .  بدو   تاريخ.  ار اجل  

مقةعوة السوعا  ، بودو     : ، القواهر  1حممد بل أمحد بول رشود، ابقودمات ابم ودات، ط     (19)

 .تاريخ

اجمللوة العلم ووة  . )قم ة ابعاصور  فق  وا   تقوويم عقوو  ه توات التوأمني ايسو     . حممود اجلورف   (19)

 (.م1997.يااير. 00العد . لت ار  األزهر

ابلتقوو الودولي األول للتكافو     .  ود  . 0: ص. حنو منوج  توأمني إسوقمي  . حممد اجلرف (02)

تا و م الةاوك ايسوقمي للتام وة     . 00/9/0220-01 -هو 9/9/1000-7. ايسقمي

 .وباك اجلزير 

 ار . بووريوت. مغووا احملتووا  إىل معرفووة معوواني ألفوواظ ابا ووا   . حمموود اخلق وو  الشوورب ا   (01)

 .بدو  تاريخ. الفكر

 ار . بووريوت. ر  احملتووار علووو الوودر ابختووار شوورح تاوووير األبصووار. حمموود أمووني بوول عابووديل  (00)

 .1933 0تصوير ط. 1979. الفكر

. 0ط. مواه  اجلل   شرح خمتصر يل و  . حممد عةد الرمحل ابغربي ابعروف باجقال (03)

 .هو1399.  ار الفكر. بريوت

 ار . القوواهر . ااشوو ة الدسووو ي علووو الشوورح الكووةري للوودر ير   . حمموود عرفووة الدسووو ي  (00)

 .بدو  تاريخ. إا ار الكت  العرب ة

 . االلتزاموات التعا ديوة ا عقوو  شورتات التوأمني ايسوقم ة      . حممد مصوقفو الزا لوي   (00)

-09. لتوووأمني ايسوووقميالقوووة عمووو  اوووول عقوووو  ا . الةاوووك ايسوووقمي للتام وووة .  ووود 

32/12/1000 .10-10/1/0220 . 

 .1993. عامل الكت . بريوت. 0ط. شرح مات و ايرا ات. ماصور بل يونو الة وتي (03)

 .1990.  ار الفكر. بريوت. تشاف القاا  عل منت اي اا . ماصور بل يونو الة وتي (07)

كتو  ايسوقمي   اب. بوريوت . 0ط. روضة القوالةني وعمود  ابفوتني   . حي و بل شرف الاوو  (09)

 .هو1020
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 التَّأمني التَّعاوني

 وابط الشَّرعيَّةاألحكام والضَّ

 التَّأمنيتعريف 

         
 :مقدمة

األنشطة  تتأر  تتثر  اما رج    ي قيةة عترب التَّأمني من األنشطة االقتصادية اليتُي

تاليطاعات هلذا يتم تنظةمها اموجب قوانني تلوائح تصدرها الدتلة تتعني هلا األجهزة 

ها تسةلة ميكن استغالهلا  ي أنَّعلى نظ  يال قاقةة املناسبة لضمان سالمة أدائها، تهلذا 

 .التخطةط ت ي تنفةذ السةاسات تالربامج 

 :أسباب اختيار املوضوع

 املثمت  تهي منظمةعنوان هذا البحث ج ى حتديده قواسطة اجلهة املنظمة للمثمت   

عاده أق: التَّأمني التَّعاتني" مثلة  ي جممع الفيه اإلسالمي الدتلي حول موضوع تاإلسالمي م

: تالعنوان الذ  ُحدد من قبل اجلهة املنظمة هو". تآفاقه تموقف الش يعة اإلسالمةة منها 

تلكين أضفت ( آفاقه، معوقاته، مشكالته: )الدتر التَّنمو  لش كات التَّأمني التَّعاتني

الدتر التنمو  لش كات التَّأمني التَّعاتني " لةكون العنوان " إسالمي" للعنوان مصطلح 

تذلك ألن التَّأمني التَّعاتني نوع من التَّأمني (" آفاقه، معوقاته ،مشكالته: )المياإلس

 إنَّ، لغ قةة تما زال موجودًا حتى اآلنمع تف تظه   ي الدتل غري اإلسالمةة السةما ا

موضوع التَّأمني الذ  حنن  قصدده ُع ف قالتَّأمني اإلسالمي املبين على التَّعاتن سواء أكان 

لدتل اإلسالمةة، أت غري اإلسالمةة قل تما يزال يع ف قاسم التَّأمني اإلسالمي حتى ذلك  ي ا

 . الةوم

 :مشكلة البحث

 :تتمثل مشكلة البحث  ي اآلتي

 .تأرري إرجاقي  ي التنمةة؟ أمني التَّعاتني اإلسالميلتَّهل ل (1)

هل تتفق أعمال التَّنمةة ت خدمات التَّأمني التَّعاتني مع مياصد الش يعة  (2)

 .اإلسالمةة؟

 ي االستفادة من خدمات التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي  هل توجد عيبات تواجه (3)

 .  ي جمال التَّنمةة قصفة خاصة تاجملاالت األخ ى قصفة عامة؟

 .  ما هو موقف أعمال التنمةة تخدمات التَّأمني من ف تض الكفاية؟ (4)

 :فروض البحث

 :خالل منت هذا البحث هي كاآلتيمن ف تض البحث اليت نسعى لإلجاقة علةها  إنَّ

 . رجاقي  ي إنفاذ أعمال التنمةة تاستدامتهامني التَّعاتني اإلسالمي له دتر إالتَّأ (1)
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تنسجم أعمال التَّنمةة تخدمات التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي مع مياصد الش يعة  (2)

 . اإلسالمةة

قطاعات المي  ي التَّأمني التَّعاتني اإلس خدمات تجود عيبات تواجه توسُّع (3)

 .التَّنمةة قصفة خاصة تلبيةة األعمال قصفة عامة

 .تتفق أعمال التنمةة تخدمات التَّأمني مع ف تض الكفاية (4)

 : منهج الدراسة

 . راسة هو املنهج الوصفي تاالستنباطي تاالستي ائياملنهج املتبع  ي هذه الدِّ

 :راسةهيكل الدِّ

فصول رم خامتة تتضمن االستنتاجات حتتو  هذه الدِّراسة على ميدمة ترالرة 

 :  تالتوصةات

 . ةامليدم (1)

تحيتو   (ه، نشأتهمبادئتع يفه، )  لتَّأمني التعاتني اإلسالميا: قعنوان ،الفصل األتل (2)

 مبادئترانةهما ، التع يف قالتأمني التعاتني اإلسالميأتهلما  رالث مباحثعلى 

 . مني التعاتني اإلسالمية التأنشأترالثهما  ،اإلسالمي التَّأمني التعاتني

اإلسالمي تحيتو   التَّأمني التَّعاتني االستثمار  ي ش كات: قعنوان ،ل الثانيالفص  (3)

املبحث األتل تناتلت فةه تطبةيات صةغة املضارقة  ي أعمال . على رالرة مباحث،

تاملبحث الثاني خصصته لتطبةيات صةغة الوكالة  ي . التأمني التعاتني اإلسالمي

أما املبحث الثالث فأف دته لألج ة  ي صةغة . لتأمني التعاتني اإلسالميأعمال ا

  .الوكالة تتباين اآلراء الش عةة فةها

تاملشاكل  ي أعمال التَّنمةة دتر التأمني التعاتني اإلسالمي  :قعنوان ،الفصل الثالث (4)

ف تض الكفاية  ي املبحث األتل  مباحث تناتلت أرقعةتحيتو  على اليت تواجهه 

جعلت املبحث الثاني دتر التأمني  ي أعمال رم . التَّأمنيتعالقتها قأعمال التَّنمةة ت

التَّنمةة الزراعةة تدتر التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي  ي إنفاذها،  التنمةة تفصلت فةه

تع َّفت التَّنمةة الصناعةة تدتر التَّأمني التَّعاتني لإلسالمي  ي حتيةيها، رم تضحت 

االجتماعةة تأش ت ألنشطة التَّأمني التعاتني  ي استدامتها، ففصلت دتر التَّنمةة 

 . التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي  ي توفري مصادر التمويل ألعمال التَّنمةة

، رم قةنت ااستع اضًا لف تضه تمدى حتييهاخلامتة تقها زيلت البحث تضمنتها  (5)

 . ها من خالل مادة البحثلةإ قدت لي، فالتوصةات اليت توصلتاالستنتاجات اليت 

 .     قائمة امل اجع اليت استعنت قها  ي هذا البحث  (6)
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 األول الفصل

 تعريفه ونشأته ( )التَّأمني التَّعاوني اإلسالميبتعريف ال

على ال غم من أن التأمني التعاتني اإلسالمي قد مضى على انطالقته ما ي قو عن 

متفق علةه أت تع يفات متشاقهة كتلك اليت تناتلت الثالرني عاما؛ إال أنه ال يوجد تع يف 

التامني التجار  تفيا ملا ترد  ي اليوانني الع قةة اليت إن اختلف  ي النص إال أنها شبهة 

 ًاد تع يفحةث  ال جت سالمي، ي التأمني التعاتني اإل ثدحيمل متفية   ي املعنى تهذا ما 

الكتاقة  ة  ي هذا املوضوع السةماالكتاق ندرةقسبب ذلك تلعل  ،جممع علةه أت خمتلف فةه

التَّأصةل قاإلضافة إىل عدم اهتمام  املش ع  ي الدتل اإلسالمةة تالع قةة قهذه الَّيت تتعلق ق

اهتمام الدتلة قتنظةم خدمات التَّأمني  ما لعدم تنظةمها من قبل الدتلة أت لعداخلدمات أمَّ

 .جمهودات  تلكين مل أقف علةها قعدقال غم مما ذك ته قد تكون هنالك . قصفة عامة

 املبحث األول

 تعريف التأمني التعاوني اإلسالمي

 ي السطور التالةة نسعى للوصول إىل تع يف للتأمني التعاتني اإلسالمي من خالل  ما 

م رم نساهم من جانبنا قوضع 2003جاء  ي اللغة تقانون التامني تالتكافل السوداني للعام 

 .اتني اإلسالمي تع يف للتأمني التع

هو ضد اخلوف تترد لفظه تمشتياته  ي الي ان الك يم  ي مواضع : (2)األمن لغة

  (3)اًسا َيْغَشى َطآِئَفًة مِّنُكمُثمَّ َأنَزَل َعَلْيُكم مِّن َبْعِد اْلَغمِّ َأَمَنًة نَُّع كثرية نذك  منها

َوَهَذا   : قوله تعاىل ت ي  (4) لِّلنَّاِس َوَأْمنًا َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة  :تعاىل تكذلك قوله 

: عن اقن عم  رتاه اقن ماجة  عنه   ِتنة  ي حديث ُرـــــكما ترد  ي الُس. (5) اْلَبَلِد اأَلِمنِي

 . (6)(املثمن من أمنه الناس على أمواهلم تأنفسهم ، تاملهاج  من هج  اخلطايا تالذنوب) 

تنظةمه قواسطة  متَّ فيدودانةة للتَّأمني اإلسالمي ج قة السُّالتَّ ىا على مستوأمَّ      

وداني التَّأمني تالتَّكافل تفيًا ملا جاء  ي ف املش ع السُّع َّ حةثالدتلة تنظةمًا قانونةًا 
                                                 

، تاصل هذا الكتاب رسالة "كتاب مل ينش  قعد" السةد حامد حسن، التأمني اإلسالمي قني النظ ية تالتطبةق . د ( 1
السةد حامد حسن، التامني اإلسالمي قني .زت الالحق ب ددكتوراة  ي التأمني اإلسالمي، تنشري هلذا امل جع  ي الع

 .224:النظ ية تالتطبةق، ص
أقي الفضل مجال الدين حممد قن مك م قن منظور اإلف ييي املص  ، لسان الع ب دار صادر قريتت، قدتن، تنشري  ( 2

 . إلةه  ي العزت  الالحق قاللسان
 (.154)اآلية : آل عم ان  ( 3
 (.125ة اآلي: البي ة  ( 4
 (.3) اآلية : التني  ( 5
 اإلمام جالل الدين عبد ال محن قن أقى قك  السةوطي ، اجلامع الصغري  ي أحاديث البشري النذي  ، دار الفك   ، ( 6

 . 2/660 8144حديث تنشري إلةه  ي العزت الالحق قالسةوطي ، اجلامع الصغري،  حديث رقم  1891الطبعة األتىل 
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ون تع يفني يانال تضمنحةث . م2003وداني تهو قانون التَّأمني تالتكافل لسنة اليانون السُّ

 ـ:األتل

عيد التَّأمني عيد يلتزم فةه املثمن نةاقة عن املثمن هلم قان ) هو  ريف التَّأمنيتع: األول

يثدى إىل املثمن له ، أت إىل املستفةد ، مبلغًا من املال أت أ  عوض  ي حالة تقوع احلادث 

املثمن ضده، أت حتيق اخلط  املبني  ي العيد تذلك مياقل مبلغ حمدد يثديه املثمن له 

 .(1)(التربع ملياقلة التزامات املثمن للمثمن على تجه

تمن مةزات هذا التع يف انه تضح اجلانب اليانوني تالتزامات الط فني، كما 

ن اك إنقد يكون تاررًا  ي حالة املستفةد  مشل ألنَّأت ،عمأ يته( املستفةد)استعمل كلمة 

من له  ي حالة أت أن يكون املستفةد هو املث ،املثمن له تفاة مستحيًا عن مبلغ التعويض

أت أن يكون املستفةد مستحيا  استحياقه تعويضا عن التلف احلاصل ملوضوع تأمةنه،

ها املثمن له تتنوب عنه الش كة  ي دفعها دفعينبغي أن يتلةة املدنةة اليت ثاملس لتعويض

التع يف  قأنه قةَّن األساس الذ  يدفع اموجبه قسط التَّأمني  هذا اتسم ت .عنها للمستفةد

 .و التربع الذ  هو أساس التَّأمني اإلسالميته

  لألسس الفنةة اليت تدار تفيًا هلا خماط  التَّأمني ِشتيثخذ على هذا التع يف انه مل ُي

 .انب إن تكون املصلحة امللجةة للتأمني هي مصلحة مش تعةجلقاإلضافة إىل إغفاله 

ثمن نةاقة عن فةه امل عيد التكافل عيد يلتزم)أ  تأمني األشخاص التكافل : الثاني

إىل املستفةد مبلغًا من املال أت إي ادا دتريًا  ي حالة حتيق السبب   املشرتكني قان يثد

املوجب لدفع مزية التكافل تذلك مياقل قسط حمدد يثديه املشرتك إىل املثمن على تجه 

 . (2)(التربع ملياقلة التزامات املثمن

نفس االرجاقةات  نَّأقةات تالسلبةات؛ جند حةث االرجا تقتيةةمنا هلذا التع يف من

تلةة ثاص قتأمني املمتلكات تتأمني املستالسلبةات اليت سلف ذك ها  ي التع يف األتل اخل

 .املدنةة تنطبق علةه

ملا تيدم من مالحظات فان الباحث ي ى إن يكون تع يف عيد التَّأمني التَّعاتني 

 :شخاص على النحو التالياألمتلكات تتكافل املاإلسالمي قشيةه تامني 

تفق أحكام الش يعة  التَّكافل التَّعاتني اإلسالمي عيد تربع/عيد التَّأمني"

افلةة، ملصلحة مش تعة، قني تك/بنى على املياصة، لتيديم خدمة تأمةنةةماإلسالمةة، 

 الشرتاك، تاملثمِّن قصفته عاماًلقبل دفع قسط اتاملثمَّن له قصفته مشرتكًا : ط فني

مستفةد لل ذلك أن يدفع ىل تسلم قسط االشرتاك تتعهد اميتضقبتاًل عن املشرتكني تتكة

ي، إذا أت اإلي اد الدتر ، أت الدفع ال أمسال التعويض املثلي،: مبلغًا من املال علي سبةل
                                                 

 .2: ، ص3، الفصل الثاني، املادة 2003ني تالتكافل السوداني للعام قانون التَّأم ( 1
 .2: .ص 4امل جع الساقق ، املادة  ( 2
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املثمِّن هلم تهم املشرتكون يغنمون الفائض إن تجد، تيغ مون ت. حتيق اخلط  امُلغطى

 ".حتييت، ت يشاركون  ي اإلدارةاخلسارة الزائدة إن 

 :حظ ما يلي نلهذا التع يف  تمن

 .عيد التَّأمني اإلسالمي هو عيد تربع أأقةَّن التع يف أن  (1)

 .االلتزام قأحكام الش يعة اإلسالمةة  ي تنفةذ األنشطة املتعلية قالتامني (2)

الفنةة  األخذ امفهوم املياصة قني املخاط  امل اد تأمةنها ت ي هذا اهتمام  قاألسس (3)

املع تفة تاملطبية  ي صناعة التَّأمني فةما يتعلق  قاخلط  من حةث االختةار تالتصنةف 

 .تاليةاس تتيدي  تكلفته

تلكن يشرتط أن تكون هذه  ،املطلوب هو تيديم خدمة تأمةنةة، أت تغطةة تكافلةة (4)

اخلدمة ملصلحة مش تعة تفق اليانون السائد  ي الدتلة تهو أحكام الش يعة 

، أت التَّغطةة التع يف تامني موضوعات التَّأمنيتقالتالي خي ج تفيا هلذا  ،المةةاإلس

التَّكافلةة اليت ال تتفق تامليتضى الش عي كتأمني اخلم ، تاخلنزي ، تاملعامالت 

تغطةة ملصلحة شخص  ي حالة تفاة شخص آخ  ال ت قطهما عالقة  تإق امال قوية، 

التغطةات التَّأمةنةة تالتكافلةة اليت ال ةة  تغريها من تربر إق ام هذه التغطةة التَّكافل

 .   اهش عي إلق اممسوغ يوجد 

 .أكد هذا التع يف على عملةة اليبول تاإلرجاب  قني املتعاقدّين (5)

يتم التعهد قدفع مبالغ  اموجب قسط االشرتاك امليبوض قواسطة ش كة التَّأمني (6)

اليةمي تهذا ينسحب على تامني  أت ،للمستفةد على سبةل التعويض املالي املثلى

أت االستبدال ملوضوع التَّأمني التَّالف،  ،املمتلكات الذ  يتم فةه التعويض إما قالش اء

سةولةة تلةة املدنةة قسداد ميدار مبلغ  املثة،  أت تامني املسأت الذ  حليت قه اخلسار

اسرتداد ما   التامني الصحي  ي قعض صوره إذ يتم فةه كذلكالذ  حيدده اليانون، ت

دفعه املشرتك من تكالةف للعالج تلياها املشرتك؛ إما خارج الشبكة الطبةة سواء 

أما التعويض أت الدفع الدتر  للمشرتك . كانت حملةة أت عاملةة، أت  ي حالة طوارئ

مزايا املعاش اليت تدفع  مبالغها دتريًا : يتمثل  ي دفعات ذات طاقع دتر  مثال ذلك

املثقت اليت يدفع عنها مبالغ دترية حتى  يتتغطةات العجز الكل طةات البطالةتتغ

حيصل العاطل على العمل أت يبلغ التعويض الفرتة اليصوى، تكذلك مزايا االستشفاء 

أما الدفع ال أمسالي هو . اليت تدفع يومةاًّ  ي حالة لزتم املشرتك س ي  االستشفاء

ت العجز الكلى الدائم، أت العجز اجلزئي عبارة عن املبالغ اليت تدفع  ي حالة الوفاة، أ

الدائم، أت  ي حالة األم اض اخلط ة أت  ي حالة املعاش إن كان يدفع على نظام 

 .الدفعة الواحدة تهذا يشمل تغطةات التكافل
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تهى املشاركة  ي الفائض  ،ن التع يف مبادئ التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي األخ ىقةَّ (7)

تاملشاركة  ي اخلسارة الزائدة  تكذلك املشاركة  ي اإلدارة  التَّكافلي/ التَّأمةين 

تقذا تكون صورة التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي قد اكتملت من حةث األسس الش عةة  

 .تالتعاقدية تالفنةة

هذا التع يف مجع كل أنواع التَّأمني اليت متارس  ي التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي من  (9)

تهذه   ذا يبدت طوياًل قعض الشيء، تلةة مدنةة تتكافلتلتامني ممتلكات تمسث

 .سلبةته

 نياملبحث الثا

 التَّأمني التَّعاوني اإلسالمي مبادئ

 تني اإلسالمي أحكاما تضواقطا تشكلالتَّأمني التعا يكون لعيد غري شكمن 

 .نتع ض له  ي املبحث التالييعمل تفيا هلا تهذا ما س يتبادئ،، الاملسس ت األ

 األولاملطلب 

 ( )مبدأ التربع 

تاحلكمة من  التأمني اإلسالمي،عيد  أهم املبادئ اليت ينطلق منهامبدأ التربع إن إن 

ر ، تالتأمني التعاتني ة الغ ر اليت توجد  ي نظام التأمني التجاهشب هذا املبدأ؛ هو لتجاتز

ذهب ، غري أن عيد التربع يكون جائز ش عًا إذا شاقه الغ ر تفيا ل أ  املاإلسالمي

املالكي الذ  يتمةز عن قيةة املذاهب الفيهةة قأن تضع قاعدة عامة فةما يتعلق قالغ ر  ي 

تقد فصل  ." إن مجةع عيود التربعات ال يثر  الغ ر  ي صحتها " عيود التربعات فحواها 

 ،تقاعدة ماال رجتنب فةه الغ ر تاجلهالة  …قني قاعدة ما رجتنب فةه الغ ر تاجلهالة  2مالك

ن أحدهما معاتضة ا، فالط ف ن تتاسطةا، ط ف رة أقسامسمت التص فات عنده رالنيتا

ترانةهما ما هو إحسان ص ف  …، فةجتنب فةها ذلك إال ما دعت الض ترة إلةه عادة ص فة

لي من أحسن فان هذه التص فات إن فاتت ع …ال ييصد منه تنمةة املال كالصدقة تاهلبة 

لة ضاع يبذل شةةًا خبالف اليسم األتل إذا فات قالغ ر تاجلها، ألنه مل إلةه قها ال ض ر علةه

لش ع منع اجلهالة فةه، أما اإلحسان الص ف ، فاقتضت حكمة ااملال املبذتل  ي مياقلته

اإلحسان تالتوسعة فةه قكل ط يق  ى، فاقتضت حكمة الش ع تحثه علفال ض ر فةه

 املنع من ذلك تسةلة إلي ، ت يفان ذلك أيس  لكث ة تقوعه قطعًا ،قاملعلوم أت اجملهول

ن إع قه، تال ض ر علةه ، فإذا تهب له قعريه الشارد جاز إن رجده فةحصل له ما ينتفتيلةله
                                                 

 .207: السةد حامد حسن، التَّأمني اإلسالمي قني النظ ية تالتطبةق ص.د ( 1
اجلةل قريتت تالدار الربتفسري الصديق حممد األمني الض ي ، الغ  ر تأر ه  ي العيود  ي الفيه اإلسالمي، دار  ( 2

الض ي ، . ، تنشري هلذا امل جع  ي العزت الالحق ب د 512 :ص 1880السودانةة للكتب اخل طوم، الطبعة الثانةة، 
 .الغ ر تأر ه  ي العيود  ي الفيه اإلسالمي
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، الن العصمة تإطالقها قهذا الط ف 1حلق مالك اخُللعأ، تمل رجده، ألنه مل يبذل شةةًا

و كاهلبة رم إن فه ، قل شأن الطالق أت يكون قغري شيءلةست من قاب ما ييصد للمعاتضة

وص صاحب ما يلزم منه خمالفة نص: األحاديث مل ي د فةها ما يعم هذه األقسام حين نيول 

 ."الش ع، قل إمنا تردت  ي البةع تحنوه

 ." …تأما الواسطة قني الط فني فهو النكاح "

كمــا تافــق اقــن تةمةــة املالكةــة  ي رأيهــم قالنســبة لتــأرري الغــ ر  ي العيــود فيــ ر أن     "  

 .  "تضات ت ال يثر   ي عيود التربعات ر يثر   ي عيود املعاالغ

تقهـذا  . مـة الـيت ييـوم علةهـا التـامني التعـاتني اإلسـالمي       هإذن التربع مبدأ من املبـادئ امل 

، تيـدم  التربع يتم إخ اج عيد التأمني من دائ ة عيود املعاتضة املالةة اليت يبطلها الغ ر كمـا 

، تفيـًا لـ أ  املـذهب املـالكي الـذ       ات الـيت ال يبطلـها الغـ ر   د التربعـ تيدخلها  ي دائـ ة عيـو  

إذن الغـ ر يوجـد  ي عيـود التـامني التجـار  تالتـامني التعـاتني        . أتردناه  ي مطلـع هـذا املطلـب   

اإلســالمي تلكنــه يبطــل عيــد التــامني التجــار  ألنــه عيــد معاتضــة تال يبطــل عيــد التــامني     

نهــى " احلـديث النبـو  الــذ  ي تيـه أقـو ه يــ ة قـال      التَّعـاتني اإلسـالمي ألنــه عيـد تـربع قــنص     

هـذا  هـذا الـنص النبـو  أن      يتالشـاهد هنـا   " .  اة تعن قةع الغـ ر عن قةع احلص رسول اهلل 

د البةــوع تقالتــالي ال يشــملها تالتربعــات لةســت مــن عيــو ،عيــود البةــوع يعــينالنبــو  احلــديث 

 . النبو  املذكور ديثاحل

ع مـا  الترب نَّ؛ عيدًا تعاتنةًا ألد التَّأمني التَّعاتني اإلسالميعترب عيتفيًا ملبدأ التربع هذا ي

َوَتَعااَوُنوْا َعَلاى اْلاربِّ     تيدعم هذا التعـاتن قـول املـوىل عـز تجـل      . هو إال تعاتن قني املشرتكني

نَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا ِإ  : تأيضا قوله تعاىل،  2 َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن

اء َبْعٍض َوَجاَهُدوْا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل الّلِه َوالَِّذيَن آَووْا وََّنَصُروْا ُأْوَلاِئَك َبْعُضُهْم َأْوِلَي

ى ُيَهاِجُروْا َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم ِفي َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم ُيَهاِجُروْا َما َلُكم مِّن َواَلَيِتِهم مِّن َشْيٍء َحتَّ

َوالَّاذيَن   الدِّيِن َفَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم مِّيَثاٌق َوالّلاُه ِبَماا َتْعَمُلاوَن َبِصاٌ      

ُُ َتُكان ِفْتَناِة ِفاي األَ     تالواليـة  .  (3 )ْرِض َوَفَسااٌد َكاِبٌ    َكَفُروْا َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض ِإالَّ َتْفَعُلاو

ِنْعاَم اْلَماْوَلى َوِنْعاَم      : تالـوالي هـو الصـديق النصـري ، ليولـه تعـاىل       ،( 4)من معانةهـا النصـ ة  

 .  (5) النَِّصُ 

                                                 
الزتجني قِعَوض من  الزتجةة تاصطالحًا هو الف اق قني إزالة: تع فًا قضم اخلاء  تاإلزالةالنزع : اخُللع معناه لغة  ( 1

راجع  "ا فةما افتدت قه مفال جناح علةه" جانب امل أة  لل جل قهدف افتداء نفسها تاخلالص من الزتج ليوله تعالي 
تما قعدهاـ  7007/ 8: ص 2004تهبة الزحةلي، الفيه اإلسالمي تأدلته، دار الفك ، دمشق، الطبعة ال اقعة، . د.أ

 .الزحةلي، الفيه اإلسالمي تأدلته.د.حق ب أتنشري هلذا امل جع  ي العزت الال
 (.2)اآلية : املائدة ( 2
 (.73،  72)اآلية  : األنفال  ( 3
 .15/406: اللسان  ( 4
 (.40)اآلية : األنفال   ( 5
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 (2)، تقةـل املـوىل هـو الـذ  ييـوم قالكفالـة كـولي الةتـةم        (1)تقةل الوالية هي السـلطان 

قولـه تعـاىل    (3)تهم تررـه ال جـل تعصـبته   : عنى منها أيضا املوواىلى هذا املالذ  ييوم قأم ه تف

    َوِإنِّااي ِخْفااُت اْلَمااَواِلَي ِماان َوَراِئااي َوَكاَنااِت اْمَرَأِتااي َعاااِقًرا (4)   تمنــه تالء املــواالة ؛ تهــو عيــد

تـ رين إذا مـت تتعيـل عنـى إذا      ةـيِّ أنـت تل : جمهـول النسـب   ي قط شخصني ييول احدهما تهـو 

 .(5)"جنةت

 ه تكذلك قولـ . ا فةه من خري للبش يةمعنى الوالية هنا يشري إىل التعاتن تاحلض علةه مل

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر   : تعاىل

َوُيِطيُعوَن الّلَه َوَرُسوَلُه ُأْوَلاِئَك َسَيْرَحُمُهُم الّلُه ِإنَّ الّلَه َعِزيٌز  َوُيِقيُموَن الصَّاَلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة

هم جسد تاحد متحاقون  ي اهلل متآخون متناص تن  : (7)نيل هنا قعض املفس تقا(6)َحِكيٌم 

متناصـ تن  ي اهلل ترجـري أدنـاهم علــى أعالهـم تيطةـع قعضـهم قعضــًا تيرتامحـون فةمـا قةــنهم         

مثــل املــثمنني  ي تــوادهم تتــ امحهم كمثــل اجلســد الواحــد إذا    ":  اهلل رســول  كمــا قــال 

إذن هـذا التفسـري تاملتضـمن    . (9)"اشتكى منه عضو تداعى له سائ  اجلسد قالسـه  تاحلمـى  

هلذا احلديث الصحةح خن ج منه حبض اإلسالم على التعاتن فةما قني املثمنني تإقالة عثـ ات  

 .للحوائجعضًا دفعًا للض ر تقضاء، قعضهم ق

َوْلَتُكن مِّانُكْم ُأمَّاِة َياْدُعوَن ِإَلاى اْلَرْياِر َوَياْأُمُروَن ِبااْلَمْعُروِف َوَيْنَهاْوَن          كذلك ييول اهلل تعاىل 

هـــذه اآليـــة  ي عمومهـــا تـــدعو إىل عمـــل اخلـــري    (8) َعاااِن اْلُمنَكاااِر َوُأْوَلااااِئَك ُهاااُم اْلُمْفِلُحاااونَ 

فهــو خــري تمعــ تف تالنـأ  عــن التــامني التجــار  قعــد  تاملعـ تف تالتعــاتن تمــا كــان  ي معنـاه   

 .  فةه نهى عن املنك  هربوت عدم جواز

بين علةها اشـرتاك املـثمن لـه  ي نظـام التَّـأمني التَّعـاتني        صةغة التربع الذ  ُي  أما ضاقط

صــندتق أت لعــه ط الــيت يدفربعــًا قكــل  أت  ــزءس مــن قســ مت املشــرتك أن يعتــربهــو اإلســالمي 

ن اليسـط حيـدد   ؛ ألاحتةـاج الصـندتق، أت تلـك الصـناديق    حسب  ى، تذلك علامنيصناديق الت

ــة أت        ــة احلماي ــا يثكــد أن تكلف ــل تقــوع احلــادث تال يوجــد م ــة هــي ميــدار    ســلفًا قب التغطة

تاملعـ تف أن مـا يدفعـه املشـرتكون     . حـدتث احلـادث أمـ  احتمـالي    ، ألن أم  اليسط املدفوع

يـوزع علـى رالرـة أقسـام؛ فةخصـص       ،امني اإلسـالمي رتاكهم  ي نظام التـ من أقساط لياء اش
                                                 

 .15/407ص: اللسان ( 1
 .15/407ص:اللسان ( 2
 409/.15ص : اللسان ( 3
 (.5)اآلية : سورة م يم ( 4
حامد صادق قنةيب، معجم لغة الفيهاء، إدارة الي ان الك يم تالعلوم اإلسالمةة، .عة جي تدحممد رتاس قل. د.أ ( 5

 .تنشري هلذا امل جع  ي العزت الالحق ب قلعجة جي، معجم لغة الفيهاء ’508: ك اتشي، قدتن ، ص
 (.71)اآلية : سورة التوقة  ( 6
لي آن، مصحف اف ييةا، اخل طوم، قدتن تفسري اآلية، امحد على اإلمام، الي آن الك يم حباشةة مفاتح فهم ا. د ( 7

 .أمحد على اإلمام، مفاتح فهم الي آن. تنشري هلذا امل جع  ي العزت الالحق ب د
 .253/ 2:   ص  9155السةوطي ، اجلامع الصغري ، حديث رقم  ( 9
 (.104)اآلية  : سورة أل عم ان ( 8
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جــزء منهــا لالســتثمار، تجــزء رــان يــدفع ألعمــال إعــادة التــامني، قةنمــا يتحمــل اجلــزء الثالــث  

املص تفات التَّأمةنةة املتمثلة فةمـا حتـتفظ قـه الشـ كة تال تعةـد التـامني علةـه، تمصـ تفات         

ســـاهمون املصـــ تفات العمومةــــة   اإلداريـــة تالعمومةـــة أت عمولــــة الوكالـــة حةـــث يتحمــــل امل    

املسـوحات قغـ ض إقـ ام التغطةـة التَّأمةنةـة تإجـ اء تسـوية املطالبـة  أت الكشـف           ت ،تاإلدارية

ــة     ــات الفنة ــة، تاالحتةاطة تمــن حمصــلة هــذه األجــزاء   .اخل  …الطــيب، ت املصــ تفات اإلداري

مني،  تـدفع املزايـا ت   الثالرة مضافًا هلا االحتةاطةات تعوائـد االسـتثمار، تأنصـبة معةـد  التـا     

التعويضـــات املســـتحية تعنـــد انتهـــاء الســـنة املالةـــة، تقعـــد خصـــم كـــل قنـــود االلتزامـــات           

كــون مــن قــاقي هــو يتف. ذا الوعــاء هــو الفــائض التَّــأمةين تاملصــ تفات يكــون مــا تبيــى  ي هــ 

املشـرتكني   ىوائد استثمارها، فةوزع املبلغ علـ الش كة مضافًا هلا ع لدىاألقساط املدفوعة 

 .ه فعاًل من أقساط لصندتق التامنيكل علي حسب نسبة ما دفع

، فانـه القـد أن نعتـرب املشـرتك  ي نظـام التـامني اإلسـالمي متربعـًا         قاإلضافة إلي ما تيـدم       

  تأما إذا اعتربناه متربعًا قكل اليسط. قسط التامني الذ  دفعه للصندتق قكل أت  زء من

لفنــا مــع أصــل فيهــي يتعلــق قأحكــام عيــود التربعــات    رــم دفعنــا لــه الفــائض نكــون قــد اخت  

  (1)"قةةـه العائـد  ي هبتـه كالعائـد  ي    " تاملتمثل  ي حديث ال سول اهلل صلي اهلل علةـه تسـلم   

 ،( 2)"الـذ  يعـود  ي هبتـه كالكلـب ي جـع  ي قةةـه        وءلةس منا مثـل السـ  "  تأيضا حديثه 

ني اإلسـالمةة أن تـ د لـه اجلـزء اآلخـ       تإن قلنا إنه متربع  ـزء فيـط للـزم علـي شـ كة التـأم      

، فان صـورة التـامني التعـاتني    تأما  ي حالة عدم توزيع الفائض. ذلك  للخسارة حتى إذا أدى  

مني التجار  الذ  ال يوزع فائضًا، تإمنا يدفع التعـويض  اإلسالمي تصبح ق يبة من صورة التأ

 ؟، فان املبالغ الفائضـة أيـن تـذهب   ؛ أ  حالة عدم توزيع الفائضقالذاتت ي هذه احلالة  .فيط

تجملس  ،ستكون  ي حتت تص ف اإلدارة التنفةذية قطعا: تلإلجاقة على هذا التساؤل نيول

تشـةةًا فشـةةًا حيـول لصـاحلهم قـأ  صـورة مـن الصـور          .رة الش كة مما يغ   قإهدار املالإدا

إلسـالمي مـن الناحةـة    تقالتالي تصـبح ممارسـة التـأمني ا    ،لةدخل  ي دائ ة أكل املال قالباطل

 إذن تهلـذا القـد مـن اجلمـع قـني العبـارتني      . نهـا تقـني ممارسـة التـأمني التجـار      املالةة ال ف ق قة

 ."أ  متربع قه كله أت  زء منه "

ةة ل تح التواد ؛ ت ي ذلك تزكعلي التعاتن فةما قني املشرتكني هذا التربع هو داللة     

نزتل أ  مصةبة أت جائحة قأ  منهم، فهم يتكافلون  فةما قةنهم، تذلك  ي حالة تالرتاحم 

امًا مع من نزلت قه املصةبة، أت حليت قه اجلائحة، فةعملون علي ختفةفها أت إزالة أر ها مت

 . كما  ي الدية تما شاقه ذلك

                                                 
، كتاب م1888، صحةح البخار ، دار الفك ، قريتت، الطبعة األتىل اإلمام آقى عبد اهلل قن إمساعةل البخار  (  1

 .   ، تنشري هلذا امل جع  ي العزت الالحق ب صحةح البخار 2621قاب ال حيل ألحد أن ي جع  ي هبته   حديث رقم  اهلبة
رتاهما ( 18،20) تاحلديثان 2622قاب ال حيل ألحد أن ي جع  ي هبته   حديث رقم  كتاب اهلبة: صحةح البخار   (  2

 .    اقن عباس رضي اهلل عنهما
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 الثاني  طلبامل

 أداء الشركة ألحكام الشريعة اإلسالمية مبدأ عدم خمالفة

مبادئه هو التربع، تقالتالي هو عيد تربع تفيا  أهمإن عيد التأمني اإلسالمي من 

قأحكام تلتزم  أن ش كة التأمني اإلسالمةةألحكام الش يعة اإلسالمةة؛ لذلك ينبغي على 

 .من األعمال اليت ُأسست من أجلها الش يعة اإلسالمةة تذلك  ي حال تنفةذها أل  عمـل

 :الضَّواقط التالةةتلتزم قفإن الش كة علةها أن تضمانًا لتنفةذ هذا املــبدأ  

 ل قاقةاهةةة يسمى قألف من جمموعة من علماء الش يعة تعةني جهاز رقاقة ش عي يت (1)

الش يعة أحكام  معها ساقتاأعمال الش كة ت ة اقباليت تعمل على م، الش عةة

هلذه اهلةةة احلق  ي اإلطالع على كل األعمال التأمةنةة، السةما  .اإلسالمةة

 تط على ش عاالطال .تإجازتهادراسة عيود التأمني ت .هاإجازتت ةةساقات اخلتاماحل

تكذلك تعــمل هذه اهلةةة على دراسة أ  أمور  .تإجازاتهااتفاقةات إعادة التأمني 

تستشكل على الش كة من الناحةة الفيهةة تمن رم تصدر اهلةةة ق ارها حةال 

 .املسألة املع تضة

ال تتعارض قنوات عرب ت مواعنيمار أمواهلا  ي ثش كة التأمني اإلسالمةة قاست توىلت (2)

 .مع أحكام الش يعة اإلسالمةة تأن رج   ذلك حتت أش اف هةةة ال قاقة الش عةة

 أ   إق امأن تنأى قنفسها عن على الش كة قتيديم خدمات التأمني لل اغبني  تلتزم (3)

ال : املثالعلى سبةل .. تجارة أت عمل يتعارض مع أحكام الش يعة اإلسالمةة لتغطةة 

تثمن جتارة املخدرات، أت اخلمور، تاخلنازي ، تكذا املعامالت املالةة املشتملة على 

 .رقا تصور أكل املال قالباطل

اما ال يتعارض مع أحكام الش يعة اإلسالمةة مع ش كات التأمني الش كة تعامل ت (4)

نشاطهم الذين ال ميارسون  املباش  تكذلك ش كات إعادة التأمني تتسطاء التأمني

 .اإلسالمةةالش يعة  ألحكامفيا ت

متةز قني طبةعة عيد التأمني اإلسالمي تعيد التأمني التعاتني  ضواقطتلعل هذه ال

املمارس  ي الغ ب حةث أن هذه املبادئ ال توجد  ي عيد التأمني التعاتني الذ  ميارس  ي 

 .مةةالدتل غري املسلمة أت املسلمة غري امللتزمة قهدى الش يعة اإلسال

 الثالث طلبامل

 مبدأ توزيع الفائض التأميين 

 تعويضات ت كافة االلتزاماتالقعد دفع  من أقساط التامني تهو يتمثل  ي املبلغ املتبيي

أت  ،األخ ى اما  ي ذلك عمولة الوكالة إذا كانت تتضمن املص تفات العمومةة تاإلدارية

ئد اع  متبيي األقساطإىل فضارم ي. عمولة الوكالة زائدا املص تفات العمومةة تاإلدارية
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ى املشرتكني قنسب عليوزع  لتصبح اجلملة متثل الفائض التأمةين الذ  االستثمار الش عي،

تقد ي ى البعض أن هذا هو الفارق الوحةد قني ش كات التأمني  .اشرتاك كل منهم

يًِّنا َوُهَو ِعنَد اللَِّه َوَتْحَسُبوَنُه َه المةة تالش كات التجارية استخفافًا قهذا األم  ــاإلس

الن الصورة املضادة له  ي ش كات التأمني التجارية هي ذهاب هذا الفائض ،  (1) َعِظيٌم

إىل جةوب محلة األسهم تهو  ي قعض مكوناته رقا تالبعض اآلخ  أكل مال قالباطل ناسني 

  َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه  : قول اهلل تعاىل
،   (3)َيا أويَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الو َتْأُكُلوْا أوْمَوالوُكْم َقْةَنُكْم ِقاْلَباِطِل " تقوله تعاىل أيضا  (2)

ي عن تمتناسني كذلك التحذي ات النبوية املتمثلة  ي احلديث الش يف الذ  ي تيه الطربان

الدرهم يصةبه ال جل من ال قا أعظم عند اهلل من رالث ترالرني زنةة " عبد اهلل قن سالم 

،  تكذلك احلديث الذ  ي تيه اقن ماجة عن أقى ه ي ة رضي اهلل "يزنةها ال جل  ي اإلسالم

تيبدت  (4)"ال قا سبعون جزءًا أيس ها مثل أن ينكح ال جل أمه"  : قال رسول اهلل  :عنه قال

َوالَِّذيَن َلا َيْدُعوَن  ألم  تاضحا كوضوح الشمس  ي قةاض النهار إذا ق أت قوله عز تجل ا

ْل َذِلَك َيْلَق َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخَر َوَلا َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَلا َيْزُنوَن َوَمن َيْفَع

 .ت تةب ج مية الزنا تأن أرم ال قا يتيدمها هنا إىل فانظ  (5) َأَثاًما

فهو فارق ينطو  على أم   –كما يزعمون  –إذن فإن كان هذا هو الفارق الوحةد 

خطري، تلعل ما تيدم ذك ه، تما سريد الحيا، فةه من العناص  ما ميةز تيفصل نظام 

ا العديد من فكل هذا الكم جمتمعا يعطةن.. التجار التأمني اإلسالمي عن نظام التأمني 

الف تق قني التأمني اإلسالمي تالتأمني التجار  تفةه رد على ميولة اليائلني قأن الف ق 

 .الوحةد قةنهما هو رد الفائض التأمةين

اره بأن يتم توزيعه على املشرتكني املثمن هلم قاعت: تضاقط توزيع الفائض التأمةين هو

إال قعد ربوت املسوِّغ الش عي تالصةغة  تال رجوز للمساهمني أن يأخذتا منه شةةا حيا هلم

 .الش عةة اليت اموجبها يأخذتن أ  قدر من الفائض التأمةين

 الرابع طلبامل

 مبدأ املشاركة يف اخلسارة الزائدة

 ي  على الرب تالتيوى، تقالتالي فهو تعاتن تعاتن مني التعاتني اإلسالمي هوإن التأ

اطةات ترأس املال مضافا هلا ةاملدفوعة تاالحت الس اء تالض اء، فإذا كانت مجلة األقساط

  اليت حدرت  ي موارد إعادة التأمني ال تكفي جمتمعة من الوفاء حبجم اخلسارة أت اخلسائ

إال أن هذا الوضع حيةية هو نظ   أكث  منه عملي إذ جند أن فك ة      .الفرتة التأمةنةة
                                                 

 ( .15)سورة النور آية  ( 1
 ( .15)سورة النور آية  ( 2
 ( .28)سورة النساء آية  ( 3
 .2/22، 4507السةوطي ، اجلامع الصغري ، حديث رقم  ( 4
 (. 69)سورة الف قان آية  ( 5
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 سائ  تهلذا ميكننا اليول قأنإعادة التأمني خري سند تعضد  ي حتمل اخلسارة أت اخل

 .لةس قاألم  السهل ثمن هلمحدتث خسارة يساهم فةها امل

يوزع اليدر الزائد من تضاقط املشاركة  ي اخلسارة الزائدة  ي حالة حدترها هو أن 

على حسب نسبة ما دفعه من أقساط، مما يعنى أن مساهمة  ، ثمن هلماخلسائ  على امل

 .  ساهم قه  ي العملةة التأمةنةةكل منهم حمدتدة قاليدر الذ

 اخلامس طلبامل

 مبدأ املشاركة يف اإلدارة

سبق أن تضحنا أن التأمني التعاتني اإلسالمي من مبادئه التربع حةث يعترب املثمن هلم 

يغنمون الفائض التأمةين  ي حالة حتييه تيغ مون اخلسارة متربعني لبعضهم قعضا، ت

ذه الصورة تستدعي أن يشارك املثمن هلم  ي إدارة ش كة الزائدة  ي حالة حصوهلا، لذلك ه

تتتم مشاركة املثمن هلم  ي إدارة . الـتأمني تقاألح ى  ي إدارة صندتق التأمني تهو خيصهم

 : قاآلتياملشرتكني هةةة  ، تتتطلع.عرب هةةة املشرتكني صندتق التأمني

 .تإجازتها على احلساقات اخلتامةة إلطالعا (1)

تأسس  -إن تجدت -،أت اخلسارةتوزيعه تأسسالتأمةين فائض الاالطالع على   (2)

  .توزيعها

الش كة  دارةته مناقشاالطالع على تي ي  األداء الذ  يعده رئةس جملس اإلدارة ت  (3)

 . ي العام املاضي أدائهاعن 

عضوًا تاحدًا ميثل املشرتكني   ي جملس اإلدارة  األقلتنتخب هةةة املشرتكني على   (4)

امل سومة تتضع السةاسات  أهدافهاالش كة تالعمل على تنفةذ  ةقإدارالذ  يطلع 

امهام االستثمار تغريها من  تاإلطالعاحلساقات اخلتامةة  تإجازةتاللوائح تاملةزانةات 

 . عادة  ي ش كات التأمني اإلسالمةة اإلدارةاليت يناط قها جملس  األعباء

معةة العمومةة لش كة  ي اجل األقلعلى من عضو تاحد املشرتكني تنتخب هةةة  (5)

 ،اإلدارةجملس  تأعضاءاجلمعةة العمومةة تنتخب رئةس  أنتمعلوم . التأمني اإلسالمةة

تاملدي  العام تهةةة ال قاقة الش عةة، تامل اجع اليانوني تهلا احلق  ي تغةري النظام 

 . سلطة  ي الش كة أعلى ألنهاات ةاطةكما هلا احلق  ي التص ف  ي االحت األساسي

، تاجلمعةة العمومةة اإلدارةمن خالل املشاركة  ي هةةة املشرتكني تجملس  إذن

يستطةع املشرتكون أن يطمةنوا على سري أعمال الش كة، قل لةزدادتا اطمةنانًا من خالل 

ذ االش كة عن العام املعين تقصورة لصةية  ي موقع ميكنهم من اخت ألداءمناقشتهم 

الوقت تستطةع الش كة أن تستفةد منهم  ي تنشةط  كما انه  ي ذات. الي ارات الالزمة
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عملةات التسويق قصورة غري مباش ة، تهلذا ي   الباحث أن ي اعي  ي اختةار هذه العناص  

 .املثهالت تاليدرات تإمكانةة االستفادة منهم  ي تنشةط العملةة التسوييةة

ور اما أن عضوية هةةة املشرتكني هي حق لكل املشرتكني تلكن ضاقط حض

حضورهم مجةعا إذا ممكنا  ي مكان  كان ممكنا اجتماع هةةة املشرتكني هو إن

د املثمن هلم كبريا حنو دعتلكن إذا كان . رجمعهم مجةعا تميكن إدارة االجتماع

 دعوة ممثلني هلم قتحديدفي هذه احلالة تتم ف ،، كما نالحظ ذالك الةومعش ات اآلالف

تمن رم ميكن الوصول عرب احلد  ،عة من املشرتكنيألقساط التأمني املدفو األدنىاحلد 

األدنى لعدد املشرتكني الذين ميكن أن يسعهم املكان املتاح لعيد االجتماع، كما ميكن 

 ذلك، ، تاموجباإلدارةهذا حيدد سنويًا قواسطة  جملس  ىدناحلد األأما  .إدارة االجتماع

   .هةةة املشرتكني عتتم دعوته للمشاركة  ي اجتما ىدنكل من دفع احلد األ

 دسالسا طلبامل

 التأمني قمحلة األسهم عن أموال محلة وثائمبدأ فصل أموال 

 ت كافلالت محلة األسهم عن محلة عيودتلتزم ش كة التأمني اإلسالمي قفصل أموال 

قل إذا  . قصورة منفصلة تتضةف لكل تعاء عائد استثماراته املالةنيتتستثم   ترائق التأمني

،  تضاف هلم نسبة معةنة من عوائد رأس املال استثمارترائق التأمني مص تفات  حتمل محلة

حتملهم ملص تفات االستثمار تالعكس قالعكس، تكل ذلك على  لياء املال  رأساستثمار 

سبةل املضارقة تهذا أم   ي غاية األهمةة ت فةه حت   لتصويب ألعمال ش كات التأمني 

 .مياإلسالمةة تفيًا للمنهج اإلسال

تالضاقط هلذا االستثمار هو أن تكون األتعةة االستثمارية تالصةغ املستخدمة ال 

تتعارض مع أحكام الش يعة اإلسالمةة، تأن تتم املوافية علةها من هةةة ال قاقة الش عةة 

 .لش كة التأمني التعاتني اإلسالمةة

  لثاملبحث الثا

 ( )نشأة التَّأمني التَّعاوني اإلسالمي

أمني التَّجار  تفيًا ملا هو ممارس من العيود املستحدرة اليت أمكن تصنةفها يعترب التَّ

تقناء، على .  حتت طائفة العيود غري املسماة نظ ًا لعدم تجود نظري له  ي الفيه اإلسالمي

تع يف الباحثني من علماء الفيه اإلسالمي تعلماء اليانون تاالقتصاد فيد ُع ِّف عيد 

هو العيد الذ  ال يستطةع فةه كل " قأنه عيد  احتمالي؛ تالعيد االحتمالي  التَّأمني التَّجار 

ما يعطي، أت يأخذ من العيد ، فال  ىمن املتعاقدين، أت أحدهما تقت العيد مع فة مد

يتحدد مد  تضحةته إال  ي املستيبل تبعًا ألم  غري حميق احلصول، أت غري مع تف تقت 
                                                 

 .205: التطبةق، صالسةد حامد حسن، التأمني اإلسالمي قني النظ ية ت. د ( 1
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االحتمالي هذا قالعيود  ي الفيه اإلسالمي تبني أن عيد تقعد مضاهاة العيد .  (1)"حصوله 

التَّأمني التَّجار  هو عيد معاتضة مالةة، أما تع يفه اليانوني قأنه عيد احتمالي يياقله  ي 

 .الفيه عيد الغ ر، تالغ ر إذا حلق قعيد املعاتضة املالةة يبطله

 التَّجار  لتحيةق الفائدة تكما نعلم فيد حبث العلماء  ي العيد البديل لعيد التَّأمني

فتوصلوا  إىل إخ اج عيد التَّأمني من كونه عيد معاتضة تإدخاله  ي عيود التربعات اليت ال 

الذ  اموجبه أصبح الغ ر قص يح النص  يبطلها الغ ر لعدم مشوهلا حبديث املصطفي 

 ىنه" أنه قال   اإلمام البخار  عن أقي ه ي ة ىيبطل العيد ألنه من البةوع املنهي عنها رت

إذن الغ ر املنهي عنه هو الغ ر الذ  يوجد  ي ". عن قةع احلصاة تعن قةع الغ ر رسول اهلل 

 ،عيد البةع أت عيد املعاتضة املالةة تعيد التربع ال يشمله هذا احلديث النبو  تقالتالي

 .املسماةأصبح عيد الّتأمني التَّعاتني من عيود التربعات تعيود التربعات من العيود 

 املطلب األول

 مرحلة النشأة النظرية 

ني التعاتني اإلسالمي اما تفضل قه العلماء ممتثلت قدايات النشأة النظ ية للتأ         

من حتديد عدم جواز التَّأمني التَّجار  تجواز التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي  تأذك  هنا مثالني 

 :ء حبسب تارخيهماملا ترد من  آراء أصحاب الفضةلة العلما

 :   أ  األتل فهو لفضةلة الربتفسري الصديق حممد األمني الض ي  حةث قالأما ال َّ      

ترغم كل هذا فإني ال أرى إقاحة عيد التامني قوضعه احلالي ألنه ال يصح أن نلجأ إىل "

مكن استخدام الض ترة أت احلاجة إال إذا مل جند سبةال غريها ، تفى موضوعنا هذا من امل

أن حنتفظ قعيد التامني  ي جوه ه تنستفةد قكل مزاياه مع التمسك قيواعد الفيه 

 .(2)"اإلسالمي، تمن غري أن حنتمي تراء الض ترة تاحلاجة تمألوف الناس

تإدخاله  ي عيود  ،تضاتاتذلك يكون  ي نظ   قإخ اج التامني من عيود املع" 

ن جنعل التامني كله ألذ  يسعى إىل ال قح قالتربعات، تالط يق إىل هذا أن نبعد الوسةط ا

له  عنيف علةه احلكومات فتِ ْشتأمةنًا تعاتنةًا يدي ه املشرتكون أنفسهم إن أمكن أت ُت

نص ص احة  ي عيد التامني أن تُي ،موظفني يتولون إدارة الش كات قاج  كسائ  موظفةها

ن احتاج إلةها من األقساط اليت يدفعها املشرتك تكون تربعا منه للش كة تدفع مل

تلةة مالةة حنو ثاملساهمني حسب النظام املتفق علةه، من غري أن تتحمل احلكومة أية مس

تقهذه الط يية يصبح التأمني تعاتنا حيةيةًا على الرب يستفةد منه املشرتك  ي . املشرتكني

 ".دنةاه تينال قه الثواب  ي اآلخ ة

                                                 
 . 113:، قدتن ص1857عبد املنعم البدرات ، التَّأمني  ي اليانون املص   تامليارن، الياه ة، .د (1
 .م1861تما قعدها تذك  فضةلته هذا ال أ   ي اق يل  433م جع ساقق ص (2
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الذ  أصدرته هةةة كبار العلماء قاململكة  51فهو الي ار رقم  (1)أ  الثانيأما ال َّ

تالذ  تبناه جممع الفيه اإلسالمي التاقع ل اقطة   4/4/1397  هـ الع قةة السعودية قتاريخ

هـ 1389شعبان  10العامل اإلسالمي امكة املك مة تالذ  كان  ي دترته األتلي قتاريخ 

 :يليقشأن جواز التأمني التعاتني قدال عن التأمني التجار  ملا 

إن التأمني التعاتني من عيود التربع اليت ييصد قها أصالة التعاتن علي تفتةت األخطار  (1)

تلةة عند نزتل الكوارث تمجاعة التأمني التعاتني ال ثتاالشرتاك  ي حتمل املس

 .حتمل الض ر ىيستهدفون جتارة تال رحبًا تإمنا توزيع األخطار قةنهم تالتعاتن عل

ن ال قا قنوعةه فهو لةس قعيد رقو  كما ال تستغل أقساطه  ي خلو التأمني التعاتني م (2)

 .استثمارات رقوية

ال يض  جهل املساهمني  ي التأمني التعاتني قتحديد ما يعود علةهم من النفع ألنهم  (3)

 .متربعون فال خماط  تال غ ر تال ميام ة خبالف التأمني التجار 

 .ما جتمع من األقساطقةام مجاعة من املساهمني أت من ميثلهم قاستثمار  (4)

لتحيةق الغ ض الذ  من أجله أنشأ هذا التعاتن سواء كان اليةام قذلك تربعًا أت  (5)

 .مياقل أج  معني

كذلك ذك  الي ار أن يكون التامني التعاتني على شكل ش كة تعاتنةة خمتلطة 

 :لألمور التالةة

اليةام امختلف  تلةةثااللتزام قالفك  االقتصاد  اإلسالمي الذ  يرتك لألف اد مس"

املش تعات االقتصادية تال يأتي دتر الدتلة إال كعنص  مكمل ملا عجز عنه األف اد عن 

 ".اليةام قه، تكدتر موجه ترقةب لضمان جناح هذه املش تعات تسالمة عملةاتها

االلتزام قالفك  التعاتني التَّأمةين الذ  اميتضاه يستيل املتعاتنون قاملش تع كله من 

 .تلةة إدارة املش تعثه تمن حةث اجلهاز التنفةذ  تمسحةث تشغةل

تدريب األهالي على مباش ة التامني التعاتني تإرجاد املبادرات الف دية تاالستفادة من 

البواعث الشخصةة، فال شك أن مشاركة األهالي  ي اإلدارة جتعلهم أكث  ح صا تييظة 

عويضها مما حييق قالتالي مصلحة على جتنب تقوع املخاط  اليت يدفعون جمتمعني تكلفة ت

هلم  ي إجناح التامني التعاتني إذ أن جتنب املخاط  يعود علةهم قأقساط اقل  ي املستيبل، 

 .كما أن تقوعها قد حيملهم أقساطا اكرب  ي املستيبل

                                                 
 277، قدتن، ص 2004ه 1425حممد قن امحد قن صاحل الصاحل، التَّأمني قني احلظ  تاإلقاحة، الطبعة األتىل . د ( 1

 .تما قعدها 
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إن صورة الش كة املختلطة ال رجعل التامني كما لو كان هبة أت منحة من الدتلة 

معهم فيط حلمايتهم تمساندتهم ( من الدتلة) شاركة منها للمستفةدين منه قل ام

قاعتبارهم هم أصحاب املصلحة الفعلةة تهذا موقف أكث  ارجاقةة لةشع  معه املتعاتنون 

 .قدتر الدتلة تال يعفةهم  ي نفس الوقت من املسثتلةة

تي ى اجمللس أن ي اعى  ي تضع املواد التفصةلةة للعمل قالتامني التعاتني األسس 

 :التالةة

تأقسام ... أن يكون ملنظمة التامني التعاتني م كز له ف تع  ي كافة مدن اململكة

 ...تفةات تمهن املتعاتنني.. حبسب األخطار

أن يكون للمنظمة جملس أعلى يي ر خطط العمل تييرتح ما يلزمها من لوائح 

 .تق ارات تكون نافذة إذا اتفيت مع أحكام الش يعة اإلسالمةة

منظمة التامني التعاتني على درجة كبرية من امل تنة تالبعد عن األسالةب أن تكون 

 .املعيدة

ميثل احلكومة  ي هذا اجمللس من ختتاره من األعضاء تميثل املساهمون من 

 ..خيتارتنهم لةكونوا أعضاء  ي اجمللس

 تيوم ذإذا جتاتزت املخاط  موارد الصندتق قاليدر الذ  يستلزم زيادة األقساط حةنة

 ."  الدتلة تاملشرتكون قتحمل هذه الزيادة

 املطلب الثاني

 مرحلة النشأة الفعلية  

قعد أن مت ختلةص عيد التأمني من الشبهات اليت تتعارض مع أحكام الش يعة 

اإلسالمةة ،أصبح لدينا عيد تأمني تعاتني قل إسالمي، تذلك ألن عيد التامني التعاتني قبل 

 ي قعض قلدان العامل تلكن  ي تطبةيه ما  كذلك ًا تال يزالأن رجةزه العلماء كان مع تف

صدده قعيد التامني قتهلذا ن ى تسمةة العيد الذ  حنن  ،كانوا يأقهون قاحلالل تاحل ام

تذلك   ؛التعاتني اإلسالمي متةةزًا له عن عيد التامني التعاتني الذ  ع ف  ي قعض البلدان

 .اللتزامه امبادئ الش يعة اإلسالمةة

عـد إعــالن الــ أ  الشـ عي  ــواز خــدمات التَّــأمني التَّعـاتني اإلســالمي ُشــِغَف العــامُل    تق

اإلسالمي قهـا شـغفًا ال خيفـى علـى ذ  قصـرية  السـةَّما ِمّمـن أخـذتهم محّةـة الـدِّين، فأقةمـت            

تكـان مـن   ،  مثسَّسات لتطبةق هذه النَّظ ية؛ متثلت  ي إنشـاء مثسَّسـات اقتصـاديَّة إسـالمةَّة    

تأســةس أتَّل شــ كة إســالمةَّة للتَّــأمني علــى املســتوى العــاملي، تالــيت ُع فــت  قشــ كة    قةنهــا 

ــأمني اإلســالمةَّة تقــد ُأنشــةت عــام     م، تتعــدُّ أتَّل شــ كة تــأمني إســالمةَّة  ي العــامل    1878التَّ

 ي عـام  ( إيـاك )السودان، ُرمَّ تبعتهـا الشـ كة اإلسـالمةَّة الع قةَّـة للتَّـأمني      –تمي ها اخل طوم 
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م ، تمي هــا اليــانوني إمــارة دقــي قدتلــة اإلمــارات الع قةَّــة املتَّحــدة قةنمــا كــان مي هــا    1890

ــي  جــدة  ــم شــ كة التكافــل اإلســالمةَّة       -الفعل ــة الســعودية، ر ( البحــ ين)اململكــة الع قة

اململكـة الع قةـة السـعودية  تتتبـع جملموعـة  دار املـال اإلسـالمي، تكـان          –تمي ها ال ِّياض 

ــا ــور  1892م ذلـــك  ي عـ ــة  تمي هـــا كواالالمبـ ــل اإلســـالمةَّة املالةزيَّـ  -م، فشـــ كة التَّكافـ

قةـت التـأمني الّسـعود     : م، ت ي نفس العام متَّ إنشاء شـ كتني، تهمـا   1894مالةزيا  ي عام  

ــأمني      ــونس، تشــ كة الربكــة للتَّ تمي هــا اخل طــوم، تكــال   ( الســودان)التُّونســي تميــ ه ت

 .ذلك إنشاء قيةة الش كات  ي العامل تليرم  دلَّة الربكة،الشَّ كتني تتبعان جملموعة 

إذن حبمد اهلل تعالي تتوفةيه صار قني أيدينا عيد إسالمي خال من املخالفات 

أحكام  ىالش عةة، تقالتالي ميكن ألف اد جمتمعنا املسلم أن يتمتعوا خبدماته اليائمة عل

 ، ترفع الض ر تالتعاتن علي الرب الش يعة اإلسالمةة الداعةة إلي اخلري، تجرب الكســ

 .تالتيوى
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 الفصل الثاني

 يف شركات التأمني التعاوني اإلسالمياالستثمار 

إن صناعة التأمني التعاتني اإلسالمي ال ميكن أخ اجها تفيا ملا سائد الةوم إال  ي 

صورة ش كة؛ تقالتالي هذه الصورة تتطلب تجود رأس مال لتأسةس الش كة اليت ستضم 

املثسسون، تاملثمن هلم، لذلك القد من تأطري العالقة قني :  من الش كاء، تهمافةتني

الفةتني تفق صةغ يتواف  فةها اليوُبول الش عي حتى تنسجم مع أسس التأمني التعاتني 

 .اإلسالمي

 .ت ي السطور التالةة نتع ض هلذا األم 

 األول املبحث

 اإلسالمي التعاوني املضاربة يف أعمال التَّأمنيصيغ شركة تطبيقات 

قساط أ  قكلِّنيعيعتربتن مترب اإلسالميالتَّأمني  تفيًا ألسسن هلم املثمَّ نَّأمعلوم 

تقهذا تكون العالقة قني املثمن هلم فةما قةنهم هي عالقة تربع  أت قبعضها، اشرتاكهم

ن عالقة املثمَّا مَّأ. حسب احتةاج الصَّندتق ندتق التَّأمنياجلمةع متربعون لص نَّأذ إ .متبادل

ن دي  لصندتق التَّأمني اما حييق املصلحة للمثمَّامليعتربتن  :املثسسني نإهلم قاملثسسني، ف

 .  موالدارة األإ تذلك  ي .سالمةةن تكون تفيًا لعيد املضارقة اإلأتهذه العالقة ميكن ، هلم

 : هما ،مال التَّأمني يتكون من صورتني نَّأ األتىلت

عادة إعويضات تاالكتتاب تالتَّ يته ،حمفظة التَّأمني (خماط  )ساط أق دارةإ:  األتىل

 .دارة حمفظة التَّأمنيإعمال الفنةة تاملالةة الَّيت تلزم عملةة ألا التَّأمني، تكلُّ

 .قساط حمفظة التَّأمنيأدارة استثمار اليدر املتاح من إ: الثَّانةة

 األول املطلب

 إدارة خماطر حمفظة التَّأمني

، تاملطلوب هنا هو إدارتها عرب دارة خماط  احملفظةإتىل تاخلاصة قصورة األالتهي 

تطبةق صةغة املضارقة تلةس استثمارها؛ تنعين هنا قإدارتها؛ التَّ تيج تالتَّسويق خلدمات 

، مدفع املطالبات املستحية للمثمن هل أقساط التَّأمني من املثمَّن هلم،تحتصةل  التَّأمني،

املطالبات تاحلصول على مساهمة معةد  التَّأمني  ي    التَّأمني،تسداد أقساط معةد

تدفع أجور العاملني تمجةع املص تفات اإلدارية تالعمومةة  املستحية للمثمَّن هلم،

تتولي األعمال احملاسبةة تاإلدارية اخلاصة امخاط   اللتزامات األخ ى للجهات املعنةة،تا

 .  صندتق التَّأمني
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إدارة خماط  : حتت مسمى دارتهإ تالَّذ  مت  ي صندتق التَّأمني ملوجوداملال ا غري أنَّ

تما يثخذ من نسبة ، (أ  أقساط التَّأمني) املضارقة س مالأهو ر حمفظة أقساط التَّأمني؛

تهذا رجعل . نفسه تلةس من رحبه لعدم تجوده تقتةذسس املال أهذه احلالة يكون من ر  ي

صة قاملضارقة الواردة  ي الفيه اإلسالمي تقالتَّالي تصبح تتعارض مع أحكام اخلااملضارقة 

 :يتغري صحةحة لآلاملضارقة 

 يضًا  يأم تقد تيدَّ. س املالأتلةس من ر، املضارب هو نسبة من ال ِّقح هالَّذ  يستحي (1)

كال الط فني ُيض ب له قسهم من ال ِّقح تلةس من  نَّها مسةت مضارقة ألنَّأالتَّع يف 

 .ه يظل ملكًا لصاحبهنَّأا لَّإ ،يد املضارب ه  ينَّأس املال قال غم من أر نَّأل ،س املالأر

عملةة إدارة حمفظة أقساط التَّامني تفيا ملا ذك ناه  ي ميدمة هذا الف ع يتضح منها  (2)

أنها لةست إدارة استثمار هذه األقساط؛ تإمنا هي إدارة العملةة الفنةة ألعمال التَّأمني 

خذ أذا إ املضارب حصته عن هذه اإلدارة فستكون من رأس املال، تتقالتَّالي إذا أخذ 

رجوز  ال"ة الَّيت تيول ذلك تعارض مع الياعدة الفيهةَّ يس املال ففأاملضارب جزءًا من ر

سبة النِّ نَّأل ييوجد سبب ش ع تهنا ال. (1)"يحد قال سبب ش عأن يأخذ مال أحد أل

، كما أن ييوم قه التَّجارة أ طلب ال ِّقح؛  ء عمله  يجزا يالَّيت يأخذها املضارب ه

سبة النِّكذلك إن . املضارب هنا هو إدارة األعمال الفنةة تلةس االجتار طلبا لل قح

يوجد  ال شةةًا، تقالتَّاليمل يتحيق فال يأخذ  ْنإق تحتيَّ ذاإنفسها تثخذ من ال ِّقح 

خذ أ إذا ألنه  رقةي ُيسوِّغ للمضارب أن يأخذ شةةا من رأس مال املضاسبب ش ع

فهذا يتعارض مع  ،املضارقة ه حصته  ينَّأر عتباقاال س املأاملضارب جزءًا من ر

ق تاملعلَّ. (2)" ط ط رجب ربوته عند ربوت الشَّق قالشَّاملعلَّ" الياعدة الفيهةة الَّيت تيول 

من ال ِّقح احلصة الَّيت يأخذها املضارب  نَّأ و حصول ال ِّقح؛ أ املضارقة ه  ط  يقالشَّ

ها تثخذ من تعاء ال ِّقح نفسه فيط ال من نَّأهذا فضاًل عن  ،مش تطة قتحيق ال ِّقح

 .س املالأر

حكام أهمال تخمالفته حالة التَّعد  تالتَّيصري تاإل ا  يلَّإيغ م  مانة الأاملضارب يد  يدُ (3)

ن نسبة م( سهمتهم محلة األ)خذه املضارب أتقتطبةق هذه الش تط على ما ي .املضارقة

خذه أما ي نَّحكام املضارقة ألأ التَّأمني جنده خيالفدارة خماط  حمفظة إ  ي

تقالتَّالي  س مال املضارقة تلةس من رحبهاأمن ر جزٌءاحلالة هو هذه  املساهمون  ي

 .يعترب املضارب متعديًا

                                                 
 415،465: م1898الثَّانةة / الشةخ أمحد قن الشةخ حممد الزرقا ، ش ح اليواعد الفيهةة، دار اليلم، دمشق، ط  ( 1

مصطفى امحد الزرقا رمحهما  / تنشري إىل هذا امل جع  ي العزت الالحق قالزرقا األب متةزًا له عن أقنه الدكتور
 .اهلل

 .465، 415زرقا األب ال ( 2
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 تالك له ولمم ألنَّ املال تنسب للمضارب يتحملها صاحب املال طاملا كانت الاخلسارة  (4)

أيضا هنا إذا طالب . أن يتحمل املضارب اخلسارة النامجة عن تفاعل قوى السوق حيص

رب املال املضارب قتحمل اخلسارة ففي ذلك تعارض مع أحكام املضارقة حةث أن يد 

تيكون ما يثخذ منه  ي هذه احلال من تعويضا ل ب املال عن  ةاملضارب يد أمان

رض مع اتكما تيدم معنا فأن ذلك يتع  ،اخلسارة يكون أخذ مال قدتن تجه حق

ألنه " قال سبب ش عيحٌد أ مال ن يأخذال رجوز ألحد  أ: "الياعدة الفيهةة اليت تيول

ه، مل تنتج عن تيصري مالةس من حق رب املال أن يأخذ عن خسارة ماله من املضارب 

 . خمالفته ألحكام املضارقة ، أت، أت تعديه  أت إهماله

دارة خماط  حمفظة إ تطبةق نظام املضارقة  ي عدم صحةه يثكد ذن ما سلف ذك إ     

 رجعل املضارب متعديًا أيضًا تهذاخذ نسبة املضارب من قسط التَّأمني ألن أ  ؛التَّأمني

 .     الشَّ عي يخيالف امليتض

 الثَّاني املطلب

 إدارة استثمار أقساط التَّأمني

ضارقة تفيًا لصةغة املقساط حمفظة التَّأمني أدارة استثمار إ يالصورة الثَّانةة، تها مَّأ

ما مت االتفاق علةه فهذه  من استثمار هذه األقساط تفق رقاح احملييةخذ نسبة من األأت

عمال التَّأمني أ الصورة السلةمة تالصحةحة لتطبةق منوذج املضارقة  ي يالصورة ه

 .يسالماإل

دارة العملةة إم ، لةس  ي ن هلتعلةه تكون ش كة املضارقة قني املثسسني تاملثمَّ

ملفهوم  موال التَّأمني تفيًاأقساط  تأدارة استثمار اليدر املتاح من إما  ي نَّإت ،التَّأمةنةة ذاتها

ييومون ( صحاب رأس املالأ) نياملساهم  ى أنَّاملضارقة املع تفة  ي فيه املعامالت ، امعن

سبةل املضارقة ت يأخذتن نسبة من  ىعل موال التَّأمني أقساط تأقاستثمار اليدر املتاح من 

ت % 40)أت%( 70ت % 30)أت%( 90ت%20)أت %( 80ت % 10)فاق مثاًل    رقاح املضارقة حسب االتِّأ

تمياقل ذلك يتحمل املثسسون مص تفات االستثمار قاستثناء % ( 50،% 50) أت% ( 60

، تالتخزين، تالنيل ،لةازمة لعملةات املضارقة نفسها كالعتااللَّ املباش ة، ت املص تفات

ذا حدرت خسارة نامجة عن إتقالطبع .تغريها من املص تفات املباش ة تأقساط التَّأمني

تهم  ،اخلسارة يتحملها املثسسون نَّإموال املضارقة فى أعل ت تعدٍّأهمال إت أتيصري 

ت أالسوق من ع ض  ىلتفاعل قو ىسباب تعزأذا كانت اخلسارة ناجتة عن إا مَّأ. املضارب

تهم أصحاب رأس ( ن هلماملثمَّ)اخلسارة يتحملها املشرتكون  نَّإت قسبب جائحة فأطلب 

 .املال



21 

 

 الثَّالث املطلب

 :أعمال التَّأمني اإلسالمي صيغة شركة املضاربة يفتطبيقات تقييم 

ات التَّأمني اإلسالمي ، تبيى لنا تيةةم قعد الكالم عند تطبةق صةغة املضارقة  ي خدم 

من حةث اإلرجاقةات تالسِّلبةات حتى تتبلور لنا عرب هذا التحلةل نظ ة تيةةمةة طبةق هذا التَّ

شاملة لتطبةق صةغة املضارقة على خدمات التَّأمني اإلسالمي، تهذه هي الغاية الَّيت نصبو إلةها 

 .من خالل ط حنا املتيدم لتطبةق صةغة املضارقة  ي أعمال ش كة التَّأمني اإلسالمي

 ولاأل الفرع

 إجيابيات صيغة املضاربة

قد أن تكون هلا ، الصةغة ميكن استخدامها  ي أ  نشاط ، أتالشك أن أ  عيد

هناك  نَّأ تمن خالل ما حلظناه من تطبةيات صةغة املضارقة، ن ى. ارجاقةات تسلبةات

ق فةما يتعلَّ يسالمعمال ش كة التَّأمني اإلأ تطبةق صةغة ش كة املضارقة  يإرجاقةات ل

 :ييل همها ماتأ ،قساط التَّأمنيأ رة استثمارقإدا

سالمةة اخلاصة حكام الشَّ يعة اإلأسالمةة يتفق مع عيد ش كة املضارقة اإل (1)

قساط حمفظة التَّأمني اخلاصة أدارة استثمار إ ميكن تطبةيه  ي يقاملعامالت، تقالتَّال

 ،الشَّ يعة اإلسالمةة حكامأتعارض مع  أ ِّة دتن سالمةَّقش كة التَّأمني التَّعاتنةة اإل

 .املطلوبتهو 

سبة قتسامها قني الط فني حسب النِّا ه يتمُّإذا نتجت عن عملةات املضارقة أرقاح فإنَّ (2)

 ،عائدًا( أصحاب رأس املال )قذلك حتيق للمساهمني  ياملشاعة احملددة سلفًا ته

 (.املال ل أسحافزًا   أ)عتبار ذلك حافزًا للمساهمني اتقالتَّالي ميكن 

العيد له حق الفسخ  من ط  ي ًاأيَّ أنَّ غري الزم امعنى  املضارقة عيد جائز أ (3)

تهذا يضةف شةةًا من امل تنة  سواء قدأ املضارب قالتص ف أم مل يبدأ( نسحاباال)

 .على عيد التَّأمني اإلسالمي

تشبه عيد التَّأمني  يمسألة حتيةق ال ِّقح أت اخلسارة ته حتتمل الغ ر تاجلهالة  ي (4)

 .لَّذ  يشوقه الغ ر تاجلهالةا

 . زيادة تكلفة التَّأمني إىلسلوب املضارقة أ  تطبةق يثدِّ ال (5)

 الثَّاني الفرع

 سلبيات صيغة املضاربة

تهنا نكمل الصورة الَّيت قنهايتها نصل إىل فهم سلةم لتطبةق صةغة املضارقة على 

ة ل ي حا ا السِّلبةات الَّيت ن اهاأم. خدمات التَّأمني قاإلشارة إىل سلبةات تطبةق هذه الصِّةغة

- :يهمها ما يلي أسالماإل أقساط التَّأمني خماط  دارةإ تطبةق صةغة ش كة املضارقة  ي
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( أ  خماط  صندتق التَّأمني) تطبةق صةغة املضارقة  ي إدارة خماط  أقساط التَّأمني  (1)

خمالفًا  فةه خمالفة ألحكام املضارقة، تقالتَّالي يصبح تطبةق صةغة املضارقة

 .للميتضى الشَّ عي

عمال املضارقة تقذلك يضةع أ حالة حتيق خسارة  ي سةفيد محلة األسهم األرقاح  ي (2)

، تقالتَّالي ينعدم احلافز من تراء استثمارهم  ي ش كات التَّأمني علةهم جمهودهم

 .اإلسالمي ت ي ذلك أر  سالب حيد من انتشار صناعة التَّأمني اإلسالمي

 .نصةب املساهمني من األرقاح سةكون قلةاًل جدًا فإنَّ قح احمليق قلةاًلإذا كان ال ِّ (3)

 ااستثماريًا، تالسةَّمستثمار قاليدر الَّذ  ينجم عنه عائدًا ازم لالقد ال يتواف  املال اللَّ (4)

 .املكتتبة كات التَّأمني تتصف قضعف أقساطها ـقعض ش نَّأإذا علمنا 

ديونًا معدتمة يتمُّ إطفاؤها من  -الحيًا-عترب سةإنَّ جزءًا من هذه األقساط   (5)

األقساط املستيبلةة، تهذا يثدِّ  إىل اخنفاض اليدر املتاح من األقساط املستيبلةة 

أيضا، ممَّا يثد  إىل اخنفاض مجلة العائد االستثمار  تالَّيت تكون حصة املضارب 

 .من ضمنها

أت رقع   شكل شه كثري من األحةان تتم جدتلتها ق عملةة حتصةل األقساط  ي (6)

أضف  ،ستثمارتيرتتب على هذا أيضًا ضعف املوارد املتاحة لال  ،أت نصف سنو  سنو

أقساط التَّأمني  خالل شه  معني أت مدة معةنة من  ال توجد فوائض  ي قد ىل ذلكإ

 .تتبعًا لذلك تنعدم األرقاح ،ستثمارر االتقالتَّالي يتعذَّ ،العام

 كتتاقها مجةعًا  ياالسَّنة ال يتم  مجلة األقساط املكتتبة  ي عتبار أنَّاال إذا أخذنا  ي (7)

ما على مدار السَّنة فهذا ييلل اليدر املتاح تإنَّ ،ت فرتة تاحدةأت شه  تاحد أيوم تاحد 

 .التأمني ن أقساط ملالستثمار 

من األقساط  ةستفاداال نسحاب تإلغاء عيد التَّأمني يشكل عيبة  يمشكلة اال (9)

نسحاقات ه ي د إلةهم جزء منها تإذا كث ت هذه االة املنسحبني إذ أنَّقواسط ةاملدفوع

 .ستثمار من أقساط التَّأمنيها ستضعف اليدر املتاح لالتاإللغاءات فإنَّ

  يثد هذا، تةا قعد تنضةض املضارقلَّإ رقاح احمليية ال يتمُّم حصة املثسسني من األتسلُّ (8)

 .(1)تهاء من التنضةضىل حني االنإىل تأخ  تسلم حصة املثسسني إ

     

                                                 
تامل اد هنا  ي املضارقة أن . تالنضَّ هو اإلظهار . الناض من املتاع هو ما حتول ترقًا أ  دراهم تعةنًا ) أصلها نضَّ ، ( 1

تكان الفارتق يأخذ . يظه  رحبًا تيكون موجودًا تييال أيضا خذ ما نضَّ لك من غ ميك تخذ ما نضَّ لك من دينك 
تفى حديث عك مة أن الش يكني إذا أرادا أن يتف قا ييتسمان ما نضَّ من أمواهلما تال  –الناضَّ  الزَّكاة من املال

 .7/237الدين ، راجع اللسان  نييتسما
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تقعد هذا السَّ د املتيدِّم لتطبةيات صةغة املضارقة اإلسالمةة  ي صناعة التَّأمني 

 :اإلسالمي؛ فإنَّ الباحث ي ى أنَّه

  الثاني املبحث

 اإلسالمي التعاوني  التَّأمني أعمالعلى  صيغة الوكالة تطبيق

نتع ض ت،  ل التَّأمني اإلسالمي ي أعماتطبةق صةغة املضارقة حتدرنا عن  ْنأ بقس

 ي  مال التَّأمني أنَّ كما نعلم،  لتطبةق صةغة الوكالة قالش ح تالتيةةم هلذا التطبةق

 -:منيتكون ش كات التَّأمني اإلسالمةة 

 .املثسسون  هس املال الَّذ  يدفعأر

 :سمنيىل قإعمال تنيسم من حةث األ يهت، الَّيت يدفعها املثمَّن هلممني الَتأ قساطأ

 .جممل النَّشاط التَّأمةين: تهى تشمل. دارة خماط  حمفظة التَّأمنيإ

 .قساط التَّأمنيأدارة استثمار إ

 :على النحو التَّالي الةة نستع ض لتطبةيات صةغة الوكالةتفى السطور التَّ

 األول املطلب

 إدارة خماطر حمفظة التَّأمني

حلاجة الناس إلةها  لف اجملاالتصةغة الوكالة من الصةغ السائد تطبةيها  ي خمت

رجوز تطبةيها قأج ،  تاملع تف أن صةغة الوكالة. تلكونها أكث  م تنة من صةغة اإلجارة

قةنما السائد تطبةيها  ي جمال التأمني التعاتني اإلسالمي هي . ، أ  تربعاأت قدتن أج 

 .تكالة قأج 

تَّأمني عن ط يق قةام قساط الأدارة خماط  حمفظة إ  ي صةغة الوكالة تطبةق  تمي

ن أتميكن  ،قساطخذتنها من هذه األأج ة  يمياقل أدارة خماط  احملفظة إ قنياملثسس

ت حنو العش  تنصف ألف ت ملةون جنةه ،أج ة مبلغًا حمددًا ؛ كعش ة تمنه تكون هذه األ

 ج ة جزءًان تكون األأ يته الثَّانةة،تطبةق الصورة  نَّأظن الباحث  ت ي .العش  غريها

 ى الَّذ  ي   أالت يتفق مع  .تالتيدي سلم من حةث العلم قه األ هو  ،قساطمشاعًا من األ

مام مالك الَّذ  نيله اإل  ذلك تفق رأ  ي ستال قأ ،ج ة جزءًا مشاعًان تكون األأ جواز

رع قالنصف قال عندما سةل عن حصاد الزَّ ًامالك نَّأ تمفاده،  (1)املدتنة مام سحنون  ياإل

فةه  واز ص م التم  تحصاد  محد قن حنبل الَّذ  يفيتأمام اإل أ كذلك ر .ائزهذا ج:

 نَّمعلومة قدرًا أل ين كانت  زءس مشاع  فهإج ة تاأل نَّأنتاج حبسبان الزرع قالسدس من اإل

ن يكون أاملالكةة من   يضًا يتفق مع رأأتهذا . املثمن ي ى تيعلم اميدار قسط التَّأمني 
                                                 

، تنشري 3/420اإلمام سحنون قن سعةد التنوخى ، املدتنة الكربى ، دار الفك  ، قدتن سنة نش  تمكان نش  ،   (1
 .ب اإلمام سحنون، املدتنة الكربىهلذا امل جع  ي العزت  الالحق 
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ترأ  اإلمام اقن حزم  يتفق مع  .(1)الصفة تاخل تج عدم االختالف  ي ج ة  يألاليدر احملدد ل

، تك اء رأ  اإلمام مالك تاإلمام أمحد حةث أجاز إعطاء الغزل للنسةج  زء مسمى منه

 . (2)السفةنة أت الداقة  زء مسمى مما حيمل علةها تإعطاء الطعام للطحني  زء منه

 الثَّاني املطلب

 ر أقساط التَّأمنيإدارة استثما

 أنه تف عفامل ،لتَّأمنيقساط  اأدارة استثمار إعلى  قأج صةغة الوكالة  ا تطبةقمَّأ

 لتَّالي تصبح نتةجة تطبةق تقا. التحيق عدم تحتتمل التحيق  إذ، احصوهلمظنون ةكون س

من عوائد  مع أخذ أج ة املساهمني قساط التَّأمني أدارة استثمار إعلى صةغة الوكالة 

 .؛ لةست  ي مصلحتهم قسبب اجلهالة الَّيت قد ينتج عنها عدم تجود األج ة أصاًلالستثمارا

غري مع تف هل سةكون قلةاًل فن حدث إت،سةحصلون علةه غري مثكد  ما نَّأحبسبان 

تهذا رجعل  .ج ةعن احتمال حدتث خسارة تقالتَّالي تضةع علةهم األ  التَّأمني فةها فضال

ج ة، األ جهالة  ي التَّأمني فةهاقساط حمفظة أعملةات استثمار   يصةغة الوكالة تطبةق 

ذا حتييت اخلسارة لن إه نَّأعن  فضاًل ؛الوكالة قأج ج ة متنع تطبةق عيد األ تاجلهالة  ي

 .لمثسسنيلحيق مصلحة تت

قال غم من الس د الساقق ميكن تطبةق صةغة اإلجارة أت صةغة الوكالة على إدارة 

أقساط التَّأمني مياقل أج ة تثخذ من األقساط  تلةس من عائد االستثمار عملةات استثمار 

أت  صة قإدارة خماط  صندتق التَّأمني،ميكن أن تضاف لألج ة األتىل اخلا ت ي هذه احلالة

 .أن تثخذ من متبيي األقساط الَّيت سةتم استثمارها

 الثَّالث املطلب

 اإلسالمي التعاوني  الوكالة يف أعمال التَّأمني تقييم تطبيق صيغة

الوكالة على خدمات التَّأمني اإلسالمي، تذلك  تر  تيةةم تطبةق صةغة من الض

فةما يتعلق قإدارة خماط  صندتق التَّأمني أ  أعمال التَّأمني الفنةة، تإدارة عملةات استثمار 

إلسالمي ا على خدمات التَّأمني امكن من التَّيةةم الشامل لتطبةيهأقساط التَّأمني حتى نت

 . ي خمتلف جتارقه اليائمة

                                                 
، تنشري 6/92اقن قدامة ، املغنى تالش ح الكبري ، مكتبة مكة املك مة ، قدتن سنة طبع تقدتن رقم طبعة ص   (1

 .هلذا امل جع  ي العزت الالحق ب أقن قدامة، املغين

: ، صة، قريتت، قدتنحممد على قن امحد قن سعةد قن حزم األندلسي، احمللى، دار اآلفاق اجلديد أقي (2
 188ت9/189
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 الفرع األول

 الوكالة جيابيات صيغة ا

ينتج عنها  يسالمعلى صناعة التَّأمني اإل الوكالةتطبةق صةغة  نَّأ الَّذ  تبني لنا

 -: يهمها ما يلأالعديد من االرجاقةات 

ام يتفق مع أحك نكون قد طبينا عيدًا ماقتطبةيه الوكالة من عيود املعامالت عيد (1)

 .لة سلةمة من النَّاحةة الشَّ عةةت تكون املعام،سالمةة الشَّ يعة اإل

تكون  املثسسني، أت العمولة النَّاجتة من تطبةق صةغة الوكالة لصاحل، األج ة (2)

مةدان صناعة التَّأمني  خول إىلامثاقة احلافز االستثمار  الَّذ  يغ   رأس املال قالدُّ

 .اإلسالمي

 العمولة  ةاديز رغب املثسسون  ي ذاإقساط التَّأمني ، فأذ من تثخالعمولة  نَّأقسبب  (3)

مصلحتهم أنَّ سالمي قسبب لزمهم  زيادة انتشار خدمات ش كة التَّأمني اإليلصاحلهم 

نش  التَّأمني  ىج ة العائدة هلم، تهذا يتطلب العمل علىل زيادة األإسعي ال تتمثل  ي 

 ىرجاقًا علإمصاحل عدة تنعكس  عنهنتج فست أَّما إذا مت هذا االنتشار. سالمياإل

 -:نَّتقالتَّالي الوضع االقتصاد  الكلي تذلك أل ،الوضع االقتصاد  الف د 

 تهم محلةج ة تعين زيادة احلافز االستثمار  ملثسسي الشَّ كة زيادة األ (أ )

 .األسهم

اد عدقساط التَّأمني لتوف  األأاخنفاض  ىلإسالمي تثد  زيادة انتشار التَّأمني اإل (ب )

 .العملةة التَّأمةنةة، تقالتَّالي اخنفاض تكلفة التَّأمني ن هلم  يلمثمَّلالكبرية  

املثمن هلم من الفائض زيادة حصة  ىلإثد  تسالمي زيادة انتشار التَّأمني اإل (ج )

قل أحصتهم  ي اخلسارة ستكون  نَّإذا حدرت خسارة فإتقاملياقل  ،التَّأمةين

 .مما لو كان العدد قلةل

تيوية  مكانةة تإات ةزيادة االحتةاط ىلإثد  تسالمي نتشار التَّأمني اإلزيادة ا (د )

ل من ةيلتتقالتَّالي الاإلسالمي،  لش كة التأمني التعاتني املاليامل كز 

على إعادة التأمني مع ش كات إعادة التأمني اليت ال تعمل تفق املنهج االعتماد 

 .اإلسالمي

كن ش كة ميعداد الكبرية بب توف  األسالمي تقسزيادة انتشار التَّأمني اإل (ه )

فضل من أسالمي من حتديد معدالت اخلط  مستيباًل قشكل التَّأمني اإل

 .  Experience Ratingتطبةق فلسفة التسعري تفيًا للخربة  عند ساقق،ال

سالمي متكن من زيادة املبالغ املتاحة لالستثمار من زيادة انتشار التَّأمني اإل (ت )

 استثمارعائد زيادة حمفظة التَّأمني ق ىرجاقًا علإا ينعكس قساط التَّأمني ممأ
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تطبةق  صةغة املضارقة  ي عملةات استثمار أقساط التَّأمني  ق أقساط التأمني

قسبب ارتفاع اليدر املتاح من   -قصفتهم املضارب  –سرتتفع حصة املساهمني 

 .ينتج عنه ارتفاع األرقاحأقساط التَّأمني لالستثمار الَّذ  

 ىلإتقالتَّالي  ،حتمًازيادة الفائض   ىلإسالمي ستثد  يادة انتشار التَّأمني اإلز  (ز )

 .زَّكاة من الفائض الياقل للتوزيعزيادة حصةلة ال

 -:يضًا عن ط يقأسالمي تستفةد منها اخلزينة العامة زيادة انتشار التَّأمني اإل (ح )

 .تأمنيكل ترةية  ىالَّذ  يف ض عل (مثال الدمغة)الضَّ ييب سم  َّال .1

التَّأمني الَّيت تدفع لوزارة املالةة تاالقتصاد  ىش اف ت ال قاقة علرسوم اإل .2

 .، إن تجدتة  ي هةةة ال قاقة على التَّأمنيالوطين ممثل

خذ أرقاحه تغذ  اخلزينة العامة عن ط يق أزيادة االستثمار تمعدالت  .3

لدُّتلة الَّيت من عوائد االستثمار إن كان ذلك معمواًل قه  ي ارقاح ض يبة األ

 .تعمل  ي حدتدها ش كة التَّأمني اإلسالمةة

ىل زيادة إ  ثدت ة خماط ها؛ دارزيادة األج ة على إقساط التَّأمني تأزيادة  .4

 .للدتلة يالنَّاتج اليوم مساهمة التَّأمني  ي

من ر تة  هىل زيادة اليدر الَّذ  متت محايتإ  يادة التَّأمني تثدزكذلك  .5

 .اجملتمع

ىل املزيد من العمالة تقالتَّالي   إتثد هي اداتإمات التَّأمني  تارتفاع زيادة خد .6

عن  على املستو  العامليالدُّتلة ت العمل على احلد من مشكلة البطالة  ي

 .ط يق جلب العمال من اخلارج

املتعلية  ىخ اخلدمــات األ  انتعاش تانتشار ىلإثد  تسالمــي زيادة انتشار التَّأمني اإل (4)

هةةات تسوية  اخلســـائ   ت، مثل ذلك تسطاء التَّأمني،ت التَّالي زيادة دخوهلا تق ،قه

Loss Adjusters صةانة  املهندسون، تاألطباء، تفنةو، تترش صةانة السةاراتت

 .السةارات تاألجهزة تاآلالت تاملعدات

توفري االستثمارية قسبب زيادة النَّشاط التَّأمةين عمومًا تثر  إرجاقًا على البةةة  (5)

 .املخاط  الَّيت حتف اليطاع املستثم  فةه أت نوع االستثمارالتغطةات الَّيت تتحمل 

ىل انتعاش صادرات الدُّتلة السةما عند تطبةق إ  ثدي اإلسالمي التَّأمنيانتعاش   (6)

 .مني حصةلة الصادراتأتغطةات ت

العوز  من  إىل  احلد ةالبطالة تذلك قتوفري ف ص للعمالة، قاإلضاف احلد من معدالت (7)

هل التجارات أف اد أف اد اجملتمع تقني أاملتفشةة قني  املالةة اةتالفاقة تاملعان
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تقالتَّالي ييل الضغط على مةزانةة التنمةة االجتماعةة  تالصناعات تاخلدمات املختلفة

 .تمثسسات الدعم تالعمل اخلري  كالزَّكاة تما شاقه ذلك

لى السةاسة النيدية فةما يتعلق قاحلد من زيادة أقساط التَّأمني تنعكس إرجاقا ع (9)

التضخم عن ط يق سحب جزء من الكتلة املع تضة  ي اجملتمع تيتمثل هذا السحب 

هذا قاإلضافة إىل توجةه السةولة .  ي دفع أقساط  التَّأمني تالَّيت ستكون نيدًا 

:  ذلك مثال  املتوف ة لدى ش كات التَّأمني  ي االستثمار املوجه من قبل السلطة ؛

أت  فظ لتمويل مش تعات إنتاجةة معةنة،أت قاالستثمار  ي حما ش اء سندات اخلزانة،

أت عن ط يق ش اء   ي األتعةة االستثمارية املختلفة،إيداعها لدى البنوك الستثمارها 

أت املساهمة  ي   تضة للبةع قسوق األتراق املالةة،أسهم الش كات تاملثسسات املع

تكل هذه الصور  . ع أت هةةات لألعمال االقتصاديةتأسةس ش كات أت مصان

االستثمارية الَّيت تيوم قها ش كات التَّأمني تثد   ي النهاية إىل  إعادة توظةف 

الكمةة الَّيت مت سحبها من الكتلة النيدية  ي قطاعات إنتاجةة تالَّيت قدترها تزيد 

املع تض منها زاد  ة كلماة من السلع تاخلدمات تهذه األخريمن الكمةة املع تض

اخنفضت أسعارها، تعملةة سحب جزء من الكتلة النيدية تتوظةفها اما يزيد 

 .اخنفاض نسبة التضخم تعجةل تثد  إىلفهذا  ،اإلنتاجةة

انتشار التَّأمني يثد  إىل  زيادة الوعي التَّأمةين  تقالتَّالي زيادة مفاهةم األمن الصناعي   (8)

 .لةب املستخدمة  ي ذلكتتطورها تحتسني األسا تزيادة مفاهةم التعامل مع اخلط 

 الفرع الثَّاني

 الوكالةسلبيات صيغة 

ينتج على صناعة التَّأمني  الوكالةصةغة تطبةق  نَّأ أما فةما يتعلق قالسِّلبةات فأنى أرى

 :ييل همها ماأسلبةات  عنه

يد يدفع ذلك ، فأت العمولةج ة حالة انشغال املثسسني قزيادة االنتشار قهدف زيادة األ (1)

غفاهلم ملـصاحل املثمن هلم من استثمار تضبط رقاقة إاالهتمام قزيادة حصةلتهم مع  إىل

 .حالة حمدتدية عدد املثمن هلم  عملةات التَّأمني  ي

 ىلإصورة كانت،  ترائق التَّأمني ، قأ ِّ ىعلأت العمولة ج ة قطعًا سةثد  ف ض األ (2)

 .زيادة تكلفة التَّأمني 

 لثاملبحث الثَّا

 وتباين اآلراء الشرعية الوكالةاألجرة يف صيغة 

من أهم البواعث الَّيت  ج ةاأل نَّالوكالة تذلك أل صةغة  يج ة هنا موضوع األ نتناتل

  .إلنشاء ش كة التَّأمني اإلسالمةةقادت املثسسني 
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الوكالة  ي نظام التَّأمني اإلسالمي فةما يتعلق يدم معنا احلديث حول تطبةق صةغة ت

تمعلوم أنَّ . دارة خماط  حمفظة أقساط التَّأمني أت قعبارة أخ ى إدارة أعمال التَّأمني الفنةةقإ

 مولة  ي حالة تطبةق صةغة الوكالةالعمياقل " املثسسون" األسهم هذه اإلدارة ييوم قها محلة 

 .نظري قةامهم قإدارة خماط  حمفظة التَّأمني

ن قني معارض تمثيد لتطبةق صةغة سالمةة املعاص تإلَّا أنَّه اختلف علماء الشَّ يعة اإل 

هذا االختالف نستع ض ال أيني على النحو   اإلسالمي، تلتوضةحالوكالة  ي نظام التَّأمني

 :التَّالي

 األول املطلب

  وفقا للتكلفة الفعلية األجرة يشرتط أن تكونالرأي الَّذي 

الوكالـة  ي صةغة ساهمون يشرتط هذا ال أ  أن تكون أج ة الوكةل تهم امل       

التَّأمني  مساتية للتكلفة الفعلةة اليت يتحملها املثسسون  ي إداراتهم ملخاط  حمفظة

 .التعاتني اإلسالمي

/ الصديق حممد األمني الض ي  تالشةخ/ الشةخ :ا ال أ  تبناه عاملان جلةالن هماهذ

وم زنهما  ي فيه املعامالت الةهلما تتهبـة الزحةلى، أمد اهلل  ي عم يهما ،تهذان العاملان 

 .على مستوى العامل اإلسالمي

هو العامل الَّذ  أصدر أتل فتوى فيهةَّة ش عةَّة قّةن فةها عدم صحة  الشةخ الض ي ؛ف

علَّة الغ ر ،تكان  ذلك  ي العام ار  ملخالفته للميتضى الشَّ عي  قسبب التَّأمني التَّج

مي تمه جان اقن تةمةة الَّذ  عيد قدمشق تنظمته م خالل فعالةات أسبوع الفيه اإلسال1861

الغ ر تأر ه  ي العيود  ي "تقد ضمن ذلك  ي كتاب الَّذ  يعد من النفائس . جامعة دمشق

 ".الفيه اإلسالمي

تقد اتفيت اجملامع الفيهةة تآراء الفيهاء  الف دية  من قعد ذلك على عدم جواز 

ا نف  ك يم من علماء األمة األفاضل تعلى رأسهم التَّأمني التَّجار  قسبب علَّة الغ ر إلَّ

/ ًا الشةخ قد اتفق معه  ي رأيه حالةت -رمحه اهلل-أمحد مصطفى الزرقا / الشةخ

 .عبداهلل  املنةع أمدَّ اهلل  ي أيامه

تهبة الزحةلى، تهو الفيةه الَّذ  اهتم قأم  الفيه قصفة / أمَّا العامل الثَّاني فهو الشةخ

وم املوسوعة الفيهةة تالَّذ  يعترب الة ،"سالمي تأدلتهالفيه اإل"اره مثلفه عامة ، تمن آر

النفةسة الَّيت ال غنى، عنها لكلِّ طالب علم، ي يد أن يبحث  حول  أم ، أت قضةة فيهةة  ي 

ة اليةمة  ي فيه كما ألَّف فضةلته كتبًا عالة، ميخمتلف املذاهب الفيهةة  ي الفيه اإلسال

 .ةوع، تالتَّأمنياملعامالت، تالب
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تقد قّةن الشةخ الض ي  رأيه املعارض لتطبةق صةغيت اإلجارة تالوكالة  ي نظام 

تقد قدَّمه لندتة التَّأمني " االعتبارات الشَّ عةة لنظام التَّأمني " التَّأمني  ي حبثه قعنوان 

التَّأمني األف ت م ، تالَّيت نظمها احتاد 2004التَّكافلي الَّيت انعيدت قاخل طوم  ي فرباي  

آسةو  ،تاالحتاد العام للتأمني الع قي، تاحتاد ش كات التَّأمني تإعادة التَّأمني السَّودانةة، 

تقد أيَّد الشةخ تهبة ما ذهب إلةه الشةخ الض ي  . تش كة شةكان للتَّأمني تإعادة التَّأمني

 .من خالل تعيةبه على حبث الشةخ الض ي   ي ذات الندتة

 :الشةخ الض ي  فهو كاآلتي أمَّا رَّأ 

امليطوعة من االشرتاكات لتدفع ألصحاب رأس املال  على منط  (1)إن صةغة احلصة" 

اعتماد اإلجارة كمعاملة للممارسة، هذه الصِّةغة إذا كان امليصود منها إعطاء أصحاب 

فهذه رأس املال املساهمني، مبلغًا حمددًا من االشرتاكات نظري إدارتهم فعاًل للشَّ كة 

منها  (3)تأما إذا كان امليصود،   (2)إجارة مش تعة تهي ما علةه العمل عندنا  ي السُّودان

إعطاء أصحاب رأس املال مبلغًا حمددًا من االشرتاكات نظري رءتس أمواهلم، فإنَّ هذه 

 تكون إجارة غري صحةحة  ي نظ  ؛ ألنَّها يكون فةها شبهة التَّجارة  ي التَّأمني، تالتَّأمني

.  (4)"لةس حماًل للتِّجارة، تفةها شبهة ال ِّقا، ألنَّها إجارة للمال، تاألج ة علي املال هي ال َّقا

تقد أيد رأ  فضةلة الشَّةخ الربتفسري الضَّ ي  هذا فضةلة الشَّةخ األستاذ الدُّكتور تهبة 

إذا كان كما استبعد منط اإلجارة كمعاملة للممارسة : "الزُّحةلي حةث عيب علةه قائاًل

امليصود منها إعطاء أصحاب رأس املال مبلغًا حمددًا من االشرتاكات مياقل رءتس 

أمواهلم، حةث تصري اإلجارة فاسدة غري صحةحة، ألنَّ التَّأمني لةس حماًل للتِّجارة، ت ي هذا 

سديد التَّص ف شبهة ال ِّقا، ألنَّها إجارة للمال، تاألج ة على املال هي ال ِّقا تهذا االجتاه 

 . (5)"تينسجم مع مياصد الشَّ يعة

قّةن الشةخ الض ي  رأيه هذا خالل الندتة الثَّالثة عش ة ليضايا  الزَّكاة  كذلك

املعاص ة  الَّيت نظمتها اهلةةة الشَّ عةة العاملةة للزكاة تمي ها دتلة الكويت قالتَّعاتن مع 

صف   11 – 9خل طوم خالل الفرتة الزَّكاة السَّوداني، تالَّيت انعيدت أيضـًا  ي ا ديوان

م  ي ردِّه على الدكتور عبد الستار أقو غدة 2004/ أق يل/ 1مارس إىل /28هـ املوافق  1425

حول األج ة، أت العمولة الَّيت يدفع منها املساهمون مجةع املص تفات اإلدارية تالعمومةة 

. العمولة يعود على املثسِّسني تالتسوييةة، تهذا يعترب جمهودًا، تما تبيى من هذه األج ة، أت

العمولة  ي حالة تيسةمه على املساهمني ؛  يتبيى من هذه غري أنَّ الشةخ الضَّ ي  رأى أنَّ ما 
                                                 

 .ةييصد األج   (1
تاألج ة املطبية  ي التَّج قة السُّودانةة هي عبارة عن مكافآت أعضاء جملس اإلدارة تهي األج ة الفعلةة الَّيت أشار   (2

 "نظري إدارتهم فعاًل للشَّ كة"إلةها قيوله 
 .أ  األج ة سواء أكانت لإلجارة أت الوكالة  (3
 102:ساقق صم جع   (4
 .6: نظ  تعيةب فضةلته على حبث فضةلة الشَّةخ الضَّ ي ، صا (5
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ًا  ي فإنَّ هذا التَّيسةم يتم قيسمة امليدار املتبيي من  العمولة على مبلغ رأس املال مض تق

ال مثج ًا، تمل يتحمل املخاط ة، تمل تقالتَّالي يصبح رأس امل ،حصة املساهمة  ي رأس املال

ألنَّ مجةع . ييم امجهود  ي العملةة التَّأمةنةة يستحق علةه هذه األج ة، أت تلك العمولة

ًا  قطع ةجة إدارتهم للعملةة التَّأمةنةة،املص تفات الَّيت يتصور أن يتحملها املثسسون نت

فع رأس املال أ  قدر  من هذه أت األج ة  قةنما ال يد ستكون داخلة  ي نسبة العمولة،

من األج ة، أت  س املال يعود علةه نصةباملص تفات، تقال غم من هذه احليةية فإنَّ رأ

 ".غنم قال مياقل" العمولة  ي حالة توزيع اليدر املتبيي منها على املساهمني تكأنَّ الوضع هو 

لة للمثسسني مياق ده فةه الشةخ تهبةتاملخ ج الَّذ  ي اه فضةلة الشةخ الض ي  تيثي

ف  تاجملهودات تكالةالوكالة أن تكون األج ة، أت العمولة مساتية متامًا لل تطبةق صةغة

، أت يأخذتن مكافأة مالةة نظري عن إدارتهم للعملةة التَّأمةنةة الَّيت يتحملها املثسسون

م  ي رأس جمهودهم  ي إدارة العملةة التَّأمةنةة قش ط أال توزع علةهم قنسب حصة كلٍّ منه

تالَّيت عنده ميكن  –املال تفاديًا لعلَّة ال ِّقا ، مع ش ط آخ  ،تهو أن تدفع هذه املكافأة 

للمثسسني الَّذين يشاركون فعاًل  ي إدارة العملةَّة التَّأمةنةة، تقالتَّالي ال  -تسمةتها قاألج ة

تمن هنا يتضح أنَّ . لَّة ال ِّقاتدفع ملساهم مل يشارك  ي إدارة العملةة التَّأمةنةة أيضا تفاديًا لع

األج ة عن إدارة العملةة التَّأمةنةة تدفع للمثسسني  مياقل عملهم تلةست مياقل مساهمتهم 

 ي رأس مال الشَّ كة، تقالتَّالي تصبح األج ة  على العمل تلةس على املال، تنتةجة لذلك 

 .تسلم عملةة إدارة التَّأمني من علَّة  ال ِّقا

الوكالة على خدمات اجللةلني  ي تطبةق صةغة و ملخَّص ل أيي الشةخني ما تيدَّم ه

الوكالة على نظام التَّأمني ضان اموجبه تطبةق صةغة التَّأمني اإلسالمي، تهما  يعار

 ي ش كات التَّأمني فةما يتعلق قإدارة خماط   مي تفيًا ملا هو علةه العمل حالةًااإلسال

املتمثلة  ي حتديد األج ة قالنِّسبة املةوية من أقساط التَّأمني، حمفظة التَّأمني؛ لعلة اجلهالة 

العمولة على املثسسني يتم  قيسمة املبلغ املتبيي من املال  ل قا ألنَّ توزيع متبيي تالعلَّة  ي ا

 .إىل نسبة حصة كل منهم  ي رأس املال تهى العلة األساسةة الَّيت ي كزان علةها 

، أنَّ الكةفةة الَّيت يده  ي ذلك الشةخ تهبة الزحةلييثكذلك ي   الشةخ الض ي  ت

يتم قها حتديد األج ة أت عمولة الوكالة قنسبة مةوية من أقساط التَّأمني  تشوقها اجلهالة 

 .املبطلة للعيد ، تقالتَّالي يصبح تطبةق اإلجارة أت الوكالة قهذه الكةفةة غري صحةح

 الثَّاني املطلب

 تكون األجرة وفقا للتكلفة الفعلية  الرأي الَّذي ال يشرتط أن

الوكالة قأج ة ال يشرتط فةها  ى  واز تطبةق صةغة أما رأى الف يق الثَّاني الَّذ  ي 

أن تكون مساتية للتكلفة الفعلةة؛ قل أن تكون األج ة أكث  من التكلفة الفعلةة مع 

و قعبد الستار أ/ فضةلة الدكتور تميثل هذا ال أ . توزيع متبيي األج ة على املساهمني
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 غدة تلفةف من علماء األمة األجماد، قل أحسب أن األكث ية توافق على تطبةيات الوكالة

تعلى ال غم من أنى مل أمسع، أت أق أ أل  . قاج ة على أن ييتسم املثسسون متبيي األج ة

هذا . عبد الستار أقو غدة، إال أن تاقع التَّطبةيات ييول ذلك/ منهم سوى فضةلة الدكتور

تاضح ألن مجةع ش كات التَّأمني اإلسالمي  ي العامل إما هلا هةةة لل قاقة الشَّ عةة أت هلا 

قأكث  من  تملا مل تكث  اآلراء املناهضة لتطبةق الوكالة/ مستشار، أت م اقب ش عي

 . العلماء فهذا يدل على قبول أكث ية األج ة الفعلةة
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 ثالثال الفصل

 اإلسالميأبعاد التَّأمني التعاوني 

 (يف أعمال التَّنمية اإلسالمي  يدور التَّأمني التَّعاون)

مة جدا  ي حةاة األمم تالشعوب ملا فةها من حتيةق هالتنمةة من املوضوعات املإن 

. للمصاحل تحتسني للبةةة املعةشةة تاالجتماعةة تإحداث للنهضة االقتصادية تمنعة الدتلة

 تثد  إىل زيادة اإلنتاج تمنو الدخل اليومي تمتوسط دخل تتهتم التنمةة قاجلوانب املادية اليت

 .الف د تحتسني اخلدمات  انب االهتمام قاجلانب االجتماعي، أ  اإلنسان

، تأين ؟ماذا ننتج:  (1)من املعلوم أن هنالك أسةلة اقتصادية تتعلق  انب اإلنتاج تهي

 .تاخلدمات املعنةة، السلع ؟تملن ننتج ،؟، تكةف ننتج؟ننتج

العملةة اليت ي تفع اموجبها الدخل اليومي احليةيي خالل فرتة " ُتع َّف التنمةة قأنها 

قهدف إحداث التغريات الالزمة سواء كانت  ي جانب الع ض، أت  (2)" ممتدة من الزمن

فإن ذلك   ري املطلوب إحداره يتعلق  انب الع ضةأما إذا كان التغ. هماةكل  ي الطلب، أت

 :أهمهايشمل أتجه عدة 

 .اكتشاف موارد جديدة (1)

 .التوسع  ي جتمةع رأس املال (2)

 .تزايد السكان (3)

 .إدخال أسالةب إنتاجةة جديدة (4)

 .حتسني املهارات تاليدرات اإلدارية ت التنظةمةة (5)

 .إحداث تعديالت مثسسةة تتنظةمةة (6)

ري امل اد إحداره يشمل جانب الطلب فإن هذا له أيضًا أتجه عدة ةأما إن كان التغ

 :ا مثااًل ال حص ًا ما يليك  منهنذ

 .حجم السكان تالرتكةبة العم ية (1)

 .مستوى الدخل تط ق توزيعه (2)

 .األذتاق (3)

 .التغريات املثسسةة األخ ى الالزمة (4)

كذلك تهدف التنمةة االقتصادية إىل حمارقة التخلف االقتصاد  قاستنباط أسالةب 

حتيةق  م قش ية ألجلسواء أكانت طبةعةة، أ إنتاجةة جديدة تاستخدام املوارد املتاحة
                                                 

حممد حامد حممود، دار امل يخ، . حممود حسن حسنى تد. د.مةشةل تودارت، التنمةة االقتصادية، ت مجة تم اجعة أ  (1
 .تما قعدها 50: ال ياض، قدتن ص

الكتاب العاملي عمان األردن تدار الكتب احلديث، إرقد األردن، الطبعة ا،  فلةح حسن خلف، التنمةة تالتخطةط االقتصاد ، دار. د ( 

 177: ، ص2006أتىل، .نظ ية التحلةل الكالسةكي
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قعضهم ييول حةث  (1)فةه  العلماء د اختلفيفأما معنى التخلف االقتصاد  . ةم امي التنمة

التخلف هو حاالت الندرة اليت تعاني منها الدتلة، أت اجملتمع مثل ندرة رأس املال، تقعضهم 

ى عي، تي اي ى أن التخلف هو حالة سةط ة اإلنتاج األتىل تاحنسار مساهمة اليطاع الصن

 . أن التخلف هو ختلف  ي تسائل اإلنتاج امعنى أنه ختلف تكنولوجي آخ تن 

 املةة الثانةة ضعةفًا تلكنه كان اهتمام العامل قأم  التنمةة االقتصادية قبل احل ب الع

قشكل الفت األم  الذ  أد  إىل انتظام الدراسات تاألحباث ذات قعد احل ب شغف قها 

 :تناتلت التنمةة نذك  أهمها يات نظ (2)كماالصلة 

 .نظ ية التحلةل الكالسةكي (1)

 .نظ ية آدم إمسةث (2)

 .نظ ية ديفةد ريكاردت (3)

 .نظ ية رتق ت مالتس (4)

 .نظ ية الكالسةكةة  ي النمو االقتصاد  (5)

 .املدرسة الكالسةكةة اجلديدة (6)

 .نظ ية جوزيف شوقةرت (7)

 .نظ ية رتستو (9)

 .دتمار نظ ية هارتد  (8)

 .نظ ية هانس (10)

 .نظ ية آرر  لويس (11)

 .نظ ية الدفعة اليوية (12)

 األوَّل املبحث

 التَّأمنيأعمال التَّنمية وأعمال فروض الكفاية وعالقتها ب

احلكم التَّكلةفي، : احلكم الش عي إىل قسمني هما (3)قسم علماء أصول الفيه

قوله ما  ي هو ما اقتضي طلب فعل من املكلف ك: كلةفيتاحلكم التَّ. تاحلكم الوضعي

وْا الصَّاَلَة َوَأِقيُم  : تعاىل
َواَل َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَِّتي   : ، أت كفه عن فعل كيوله تعاىل(4) 

َفاَل ُجَناَح  قوله تعاىل ما  ي ريه قني الفعل تالكف كة، أت خت (5) َحرََّم الّلُه ِإالَّ ِباْلَحقِّ

 تضع شيء سببًا لشيء ىاقتض هو ماف: " أما احلكم الوضعي.  (6) َعَلْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه
                                                 

 .16ص : امل جع الساقق (1
 .103ص :امل جع الساقق  (2
 .تما قعدها 1/50تهبة الزحةلي، أصول الفيه اإلسالمي، ص . د.أ  (3
 (.43) اآلية : سورة البي ة  (4
 (.151)اآلية : سورة األنعام  (5
 (.228)اآلية : سورة البي ة (6
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َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر َفْلَيُصْمُه   : قوله تعاىلما  ي ك
 : ، أت ش طًا له كيوله تعاىل (1)

  َوِلّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل
لةس "  ، أت مانعًا منه كيوله (2)

 .(4)" لةس للياتل من املرياث شيء" تاية رت ي  (3)"لياتل مرياث 

 (5)قسم العلماء: فنيول ،قصورة خمتص ة كم التكلةفياحلما سنتناتله هنا هو ت

. اإلرجاب، الندب، التح يم، الك اهة تاإلقاحة: احلكم التكلةفي  إىل مخسة أنواع تهي

 :األقسام اخلمسة على النحو اآلتيتع فوا هذه 

جه التحتةم تاإللزام فهو تاجب، تأر ه الوجوب، تاملطلوب ما كان اقتضاؤه له على ت (1)

 .فعله هو الواجب

ما كان اقتضاؤه له لةس على تجه التحتةم تاإللزام فهو الندب، تأر ه الندب،  (2)

 .تاملطلوب فعله هو املندتب

نهةًا عن فعل ت كان اقتضاؤه له على تجه التحتةم تاإللزام فهو التح يم،  ىتما اقتض  (3)

 .ة، تاملطلوب الكف عن فعله هو احمل متأر ه احل م

نهةًا عن فعل تكان اقتضاؤه له لةس على تجه التحتةم تاإللزام فهو  ىتما اقتض (4)

 .الك اهة، تأر ه الك اهة، تاملطلوب فعله هو املك ته

، تأر ه اإلقاحة، تالفعل اإلقاحةتت كه  فهو  يءختري املكلف قني فعل ش ىما اقتض (5)

 . كه هو املباحالذ  ُخةِّ  قني فعله تت

هو ما طلب الشارع : " تيسةم للحكم التكلةفي هو الواجب، تالواجبال من تما يهمنا

فعله على تجه اللزتم، حبةث يذم تاركه تمع الذم العياب، تميدح فاعله تمع املدح 

 . (6)"الثواب

 :أصول الفيه الواجب إىل أرقعة أقسام هي (7)كذلك قسم علماء

. حةث تقت أدائه فةكون تاجبًا مطليًا تتاجبًا ميةدًا الواجب من: اليسم األتل (1)

تاملطلق هو ما مل حيدد قوقت معني من العم  كالكفارات، أما امليةد فهو ما حدد 

 .قوقت معني كالصوم تالصالة

                                                 
 (.195)اآلية : سورة البي ة  (1
 (. 87)اآلية : سورة آل عم ان  (2
أنه أخ جه اقن ماجة تقال حديث   يذك  السةوط 2/463ص  7663السةوطي، اجلامع الصغري، حديث رقم   (3

 .حسن
 .اه البةهيي  ي السنن عن اقن عم ت تقال حديث حسنقال رت 7651امل جع الساقق، حديث رقم   (4
 .105، ص 1896عبد الوهاب خلَّاف، علم أصول الفيه، دار اليلم، قريتت، الطبعة العش تن   (5
 . 27:عبد الك يم زيدان، الوجةز  ي أصول الفيه،مثسسة ال سالة، قدتن،  ص.د  (6
 .تما قعدها 39: م ص2002ريتت، الطبعة الثانةة الشةخ حممد اخُلَض  ، أصول الفيه، دار املع فة، ق (7
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. فةكون تاجبًا حمددًا تتاجبًا غري حمددس الواجب من حةث تيدي ه: سم الثانيالي (2)

ارًا كالصلوات املف تضة تالزكاة تالدية، أما غري تاحملدد هو ما عني له الشارع ميد

 ي سبةل اهلل تإطعام  احملدد فهو ما مل حيدد له الشارع ميدارًا حمددًا كاإلنفاق

 .نيساكامل

عدم تعةنه فةكون تاجبًا معةنًا الواجب من حةث تعني املطلوب ت: اليسم الثالث (3)

ةنًا كالصالة دده الشارع عتاملعني هو ما ح(. خمري) تتاجبًا غري معني  ( ممةزًا)

، أما غري املعني فالشخص خمري  ي أن خيتار خةارًا من تالصوم ترد املغصوب

ما  ي قني أرقعة خةارات ك كفارة الةمني فالشخص خمري  يمثاًل . اخلةارات املتاحة

وَن َأْهِليُكْم َأْو َفَكفَّاَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُم : قوله تعاىل 

ِكْسَوُتُهْم َأْو َتْحِريُر َرَقَبٍة َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّاٍم َذِلَك َكفَّاَرُة َأْيَماِنُكْم ِإَذا 

 .  (1)َحَلْفُتْم 

. ب قأدائه فةكون تاجبًا عةنةًا تتاجبًا كفائةًاالوطوالواجب من حةث امُل: اليسم ال اقع  (4)

ما طلب الشارع حصوله من كل ف د من األف اد املكلفني قه كالصالة  العةين هو

تالصوم تالزكاة، ت أما الكفائي هو ما قصد حصوله من غري نظ  إىل فاعله مثال 

السالم  قدءت اإلفتاءت اليضاءت صنائع املختلفة، قناء املستشفةاتذلك صالة اجلنازة، ال

الواجب ع َّف قعض العلماء . ملنك عن ا ياألم  قاملع تف تالنهت اجلهاد ت ترده

ما كان حمتمًا ميصودًا حصوله من غري نظ  إىل فاعله فةتناتل ما  قأنه (2)"الكفائي

 ".هو ديين كصالة اجلنازة تدنةو  كالصنائع احملتاج إلةها

لني تقادرين فالواجب الكفائي مطلوب من اجلمةع تيثديه قعضهم ممن كانوا مثه       

مثاًل  إنياذ الغ يق ييوم قه من حيسن السباحة، تاإلفتاء ييوم قه من . اجبعلى أداء هذا الو

ملك ناصةة الفيه، تإقامة الصنائع ييوم قها من هو مثهل هلا، تممارسة الطب ييوم قها من 

تيكون الواجب الكفائي كفائةًا رم ينيلب إلي عةين  إذا تعني لف د إنياذ . اخل...اتأهل هل

وحةد الذ  رجةد السباحة تكذلك إذا كان هو الطبةب الوحةد  ي الغ يق إذا كان هو ال

 .    (3)البلدة فةتعني علةه مداتاة امل ضي تهكذا

َفَلْواَل َنَفَر  : استدل العلماء على تكلةف البعض قالواجب الكفائي قيول اهلل تعاىل 

َوِلُينِذُروْا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوْا ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم  ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّْنُهْم َطآِئَفِة لَِّيَتَفقَُّهوْا ِفي الدِّيِن
                                                 

 ( .98)اآلية :سورة املائدة  (1
العالمة احمليق اقن أمري احلاج احلليب، التي ي  تالتحبري، على التح ي   ي أصول الفيه لإلمام حممد قن عبد الواحد  (2

 .2/175: ص 1888ألتىل قن عبد احلمةد الّسةواسي رم السكندر ، دار الكتب العلمةة، قريتت، الطبعة ا
 .71م جع ساقق ص  (3
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َيْحَذُروَن 
َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمَِّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَرْيِر َوَيْأُمُروَن  : تكذلك قوله تعاىل ،  (1)

ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلاِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
(2). 

إذن من اليول املتيدم ميكننا اليول أن أم  العمارة تالتَّنمةة من األمور اليت تندرج 

، ة القد من تجودها لتنظةم أحواهلاكثري اأن لألمة مصاحل" حتت ف ض الكفاية قسبب 

 . (3)"تتسعد  ي حةاتها، تمن هذه املصاحل ما ال ييدر علةه إال قاستعداد خاص تتعلم تدراية

تَّنمةة مصاحل كثرية لآلمة تهذه املصاحل حيييها لألمة من ملك الحتيق  تكذلك

اليدرة على إدارتها، تهذه املصاحل إذا كانت تناصةة العلم تالدارية تاملع فة تالتأهةل 

 .تاجبًا كفائةًا تكون تاجبًا عةنةًا ملن ملك اليدرة على تنفةذها

ر تالتلف  احلماية من األض اإنشاء هةةات التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي لتوفري تيكون

يعترب أيضًا منسجمًا مع مفهوم الواجب الكفائي إذ أن فةه دعوة ت؛ تالفيد للمصاحل املعنةة

لألم  قاملع تف قاعتبار أنه جائز من الناحةة الش عةة تكذلك يعترب أداة ُينهى قها عن 

 .هو التَّأمني التَّجار  ، تاملنك  هنااملنك 

ىل خدمات التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي للحماية من اخلسارة إ وءيصبح اللج قذلكت

ن من تتفةدن تاملسواملشية اليت قد يواجهها املتعاط يثد  إىل إزالةتذلك للمصاحل التنموية 

ر إىل الوضع ض تالتَّعاتني يعمل على إعادة املحبسبان أن التَّأمني  ،املصاحل التنموية تذلك

 (4)(النعمة قيدر النيمة)  ذلك أتفاق مع الياعدة الفيهةة الذ  كان علةه قبل الض ر ت ي

 .  تقالتالي ييوم قدتر حفظ املصلحة من جهة العدم

من ) : اليائلةالتَّنمةة مع الياعدة الفيهةة تالتَّأمني التَّعاتني اإلسالمي اتصال  يتفقتهنا 

 يتم الواجب إال قه ما ال) تكذلك الياعدة الفيهةة  (5)(ملك شةةًا ملك ما هو من ض تراته

تأعمال التَّنمةة تاجبات كفائةة ت عملةة سريها تإنفاذها  ي ظل املخاط   (6)(فهو تاجب

املتوقعة ُتحتم اختاذ التداقري الالزمة حلمايتها  مما يتهددها من أض ار كما تيول الياعدة 

  .     (7)(الض ر يزال) الفيهةة 

                                                 
 (. 122)اآلية  : سورة التوقة  (1
 (.104)اآلية  : سورة آل عم ان (2
 .46: م جع ساقق ص (3
 . 441:الزرقا األب، ص (4
 .261: امل جع الساقق، ص (5
 .496: امل جع الساقق، ص (6
 .178:امل جع الساقق، ص (7
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  الثَّاني املبحث

  عاوني اإلسالمي يف التَّنميةدور التَّأمني التَّ

قشيةها  ي  السطور التالةة نبني دتر التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي  ي عملةات التَّنمةة 

 . تأرري التأمني اإلسالمي  ي التنمةة بةِّن مدىاالقتصاد  تاالجتماعي لن

 األول املطلب

 التنمية الزراعية والتنمية احليوانية 

اهلل تعاىل قها  ىائل اإلنتاج اليت حبتة احلةوانةة هما أتل تسالث  تالزراعة  ين قطاعإ

ا مهنة الزراعة م تأقنائه قاقةل تهاقةل حةث مارساإلنسان من لدن أقو البش  آدم علةه السال

تمهنة ال عي  رم نشأت األعمال التجارية ممثلة  ي تلك األنشطة  اليت عملت على االجتار 

 .امنتجات هذين اليطاعني

إخ اج :  أداء شعائ  دينةة نذك  منها ليطاعنيةنتج عن تنمةة هذين اتتطور األم  ل         

الزكاة ملستحيةها، تصدقة الفط   ي حالة إخ اجها  ي شكل صاع من غالب قوت أهل 

، أت  ي شكل نيود اميدار قةمة طعام الف د كما هو  (1)البلد كما عند مجهور الفيهاء

هذا أيضا حاالت اهلد  كفارة الةمني قإطعام عش ة تيضاف إىل .  (2)عند األحناف

 .مساكني

نذك  هنا قعضًا مما جاء عن االهتمام قيطاع الزراعة تاليطاع احلةواني   ي  أحاديث         

ترساالت  ال سل فةما يتعلق  قيطاع الزراعة تقطاع الث تة احلةوانةة ممثال  ي   املصطفى 

  :نصوص جنمعها تفق احملاتر اآلتةة

  :التوحيد: احملور األول

ت ي ذلك ييول اهلل  ،صاحل علةه السالم من معجزات احد ال سل تهو الناقةكانت 

ُُ َقْد َجاءْتُكم  : تعالي  َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكم مِّْن ِإَلاٍه َغْيُر

ُِ َناَقُة الّلِه َلُكْم آَيًة َفَذُروَها َتْأُكْل ِفي َأْرِض الّلِه َواَل َتَمسُّوَها ِبُسَوٍء َبيَِّنِة مِّن رَّبُِّكْم َهاِذ

تمعلوم لنا ما من رسول أت نيب أرسله اهلل تعاىل إىل قومه إال .   (3) َفَيْأُخَذُكْم َعَذاٌب َأِليٌم

 . كانت رسالته هي التوحةد قأن اهلل تعاىل تاحد ال ش يك له

 :التدريب والتأهيل: الثاني احملور

تدريب األنبةاء علةهم السالم  ي قطاع احلةوان ق عي الغنم لتهةةتهم إلدارة البش   

ما قعث اهلل : " الق ، عن النيب  عن أقي ه ي ة  السنة الش يفة حديثتسةاستهم جاء ق
                                                 

 .3/2045: سالمي تأدلته، صتهبة الزحةلي، الفيه اإل. د.أ (1
 .3/2044ص  :امل جع الساقق (2
 (.73)اآلية : األع اف  (3
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اريط ألهل كنت أرعاها على ق ! نعم: " الصحاقة تأنت؟ فيالفيال " الغنم ىنبةًا إال ترع

 .  (1)"مكة

 : صرف العذاب: احملور الثالث

منتجات الزراعة تعذاب اليرب ت ي ذلك ي ت  اإلمام البخار  عن اقن عباس رضي اهلل  (1)

ا إنهما لُةَعذَّقان تما ُيَعذَّقان  ي كبري، تأم: )  قيربين فيال م  النَّيب  : عنهما قال

رم أخذ (  كان ميشي قالنمةمة، تأما األخ  فأحدهما فكان ال يسترت من البول

مل فعلت ! يا رسول اهلل: فني فغ ز  ي كل قرب تاحدة، قالوارطبة فشيها نص (2)ج يدة

تج يدة النخل هي من منتجات .  (3)(لعله خيفف عنهما ما مل يةبسا )  :هذا؟ قال

 .اليطاع الزراعي

سبحانه تتعاىل سباب اليت يص ف قها اهلل األيعترب قطاع الث تة احلةوانةة تاحد من  (2)

لوال عباد هلل ركع، تصبةة رضع، " العذاب عن الناس كما جاء قاحلديث اليدسي 

أطفال رضع تشةوخ ركع  (4)"تقهائم رتع، لص،ب علةكم العذاب صبًا، رم ُرصَّ رصًا

 .تالبهائم هي من قطاع احلةوان"  ائم رتع لصببت علةكم العذاب صبًاتقه

 الكفارات  : احملور الرابع

اَل ُيَؤاِخُذُكُم الّلُه ِباللَّْغِو ِفي َأْيَماِنُكْم  : الكفارات تاهلد  ت ي ذلك ييول اهلل تعاىل  

 َوَلاِكن ُيَؤاِخُذُكم ِبَما َعقَّدتُُّم اأَلْيَماَن َفَكفَّاَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن

َأْو َتْحِريُر َرَقَبٍة َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّاٍم َذِلَك َكفَّاَرُة َأْيَماِنُكْم ِإَذا  َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوُتُهْم

 ي تكذلك .  (5) َحَلْفُتْم َواْحَفُظوْا َأْيَماَنُكْم َكَذِلَك ُيَبيُِّن الّلُه َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن

ْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِلّلِه َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َواَل َتْحِلُقوْا َوَأِتمُّو : قوله تعاىل 

ُرُؤوَسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّريضًا َأْو ِبِه َأًذى مِّن رَّْأِسِه َفِفْدَيِة مِّن 

ُسٍك َفِإَذا َأِمنُتْم َفَمن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُن

ن َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرِة َكاِمَلِة َذِلَك ِلَم

تما . (6) ِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَُّقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِبلَّْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِض

 .احلةوان تليطاع الزراعة  منسوبهنا مما يطعم أت يذقح فهما ترد 

                                                 
  428: .ص 2262صحةح البخار ، كتاب اإلجارة، قاب رعي الغنم، حديث رقم  (1
قةل أنها سعفة طويلة رطبة، تقةل اجل يدة للنخلة كاليضةب للشج ة، تقةل هي السعفة اليت تيش  من : اجل يدة  (2

 .119/ 3: تكل ذلك يعين أنها جزء رطب من النخلة اللسان ص. كما ييش  اليضةب من ترقهخوصها 
 .55: ص  219من الكبائ  أن يسترت من قوله، حديث رقم  54صحةح البخار ، قاب رقم    (3
السنن  قال السةوطي رتاه الطرباني  ي الكبري تالبةهيي  ي. 2/443، 7523السةوطي، اجلامع الصغري، حديث رقم   (4

 .أيضا هذا احلديث ترد قصةغ خمتلفة..كالهما عن مسامع الديلمي، تقال حديث حسن
 (.98)اآلية : سورة املائدة  (5
 (.186)اآلية : سورة البي ة  (6



39 

 

 لب اخل  والربكة وإزالة املشقةج: احملور اخلامس 

سنة  تصالة االستسياء  ،ةواناحل تالزراعة تارتباط صالة االستسياء قاإلنسان  (1)

 . (1)مع تفة

 األج   ي حالة الزراعة اليت يأكل منها اإلنسان تاحلةوان تالطري حةث ُرتَ  عنه  (2)

ما من مسلم يغ س غ سًا، أت يزرع زرعًا فةأكل منه طرٌي، أت إنساٌن، أت : )أنه قال

 . (2)(قهةمة إال كان له قه صدقة

سان كانت من منتجات قطاع الث تة احلةوانةة من إن أتل الدتاب اليت استخدمها اإلن (3)

َواْلَرْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِمَ   : تعاىل اهلل تمحري  ليول  ،تقغال ،تخةل ،مجال

كذلك أم  اهلل تعاىل نبةه نوح علةه السالم قصناعة الفلك  ، (3) ِلَتْرَكُبوَها َوِزيَنًة

تاخلشب من  ،ك يصنع من اخلشبتالفل. لةنجو من خط  الطوفان هو تمن آمن معه

.  قاطن األرض ةستخ ج منأما احلديد ف. زراعينتمي إىل اليطاع الت  يتالغاقات ال

 . تكذلك الفلك    تستخدم مطةة للسف 

: قال عن النيب قشأن الفسةلة الذ  رتاه اإلمام البخار  عن أنس قن مالك  حديثه  (4)

ال تيوم حتى يغ سها، استطاع أ فإن،  (4)إن قامت الساعة ت ي يد أحدكم فسةلة

 . (5)"فلةغ سها

إن اهلل تعاىل أنزل ق كات رالرًا الشاة تالنخلة  : ) أنه قال كذلك رتَ  عنه  (5)

الثالث اليت ترد ذك ها  ي هذه احلديث هي من قطاع الزراعة الربكات ت (6)(تالنار

 .تمن قطاع احلةوان

 احلماية: احملور السادس

: إذ ييول اهلل تعاىل ، يمح اليت تردت  ي الي ان الك يم قصة سةدنا يوسف تحفظ ال (1)

   َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر  (7)َوَقاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف

َقاُلوْا   ْؤَيا َتْعُبُروَنُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت َيا َأيَُّها اْلَمأُل َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي ِإن ُكنُتْم ِللرُّ
                                                 

اإلمام الي طيب، جامع األحكام الفيهةة، مجعه من تفسريه الشهري ف يد عبد العزيز اجلند ، دار الكتب العلمةة،   (1
عن عبد اهلل قن زيد  تذك  أيضا حديثًا لل سول   1/290ص  401، املسألة رقم 2005طبعة الثانةة قريتت، ال
 .قال رتاه مسلم( إىل املصلى فاستسيى تحول رداءه رم صلى ركعتني خ ج رسول اهلل )  :املازني قال

 .444: ص 2320صحةح البخار ، كتاب املزارعة، قاب فضل الزرع تالغ س إذا ُأكل منه، حديث رقم  (2
 (.9) اآلية : سورة النحل (3
 .11/518: الفسةلة هي الشج ة الصغرية من النخل ، اللسان، ص  (4

(
5

 222،الباب رقم 2005اإلمام البخار ، األدب املف د، حتيةق ف يد عبد العزيز اجلند ، دار احلديث، الياه ة،   
 .118: ص 478حديث رقم  188: اصطناع املال

اهةم قن حممد قن كمال الدين الشهري قاقن محزة احلسةين الدمشيي احلنفي، البةان تالتع يف  ي  الش يف إق  (6
، قال املثلف  459حديث رقم 1892أسباب ترتد احلديث الش يف، املكتبة العلمةة، قريتت ، الطبعة األتىل، 

 .أخ جه الطرباني  ي الكبري عن أم هانئ رضي اهلل عنها
 .احلمصى ، تفسري تقةان مف دات الي ان راجع تفسري اآلية. ف ، راجع دمهازل تضعا: عجاف   (7
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 ( )َوَقاَل الَِّذي َنَجا ِمْنُهَما َوادََّكَر  َأْحاَلٍم َوَما َنْحُن ِبَتْأِويِل اأَلْحاَلِم ِبَعاِلِمنَي   (1) َأْضَغاُث

يُق َأْفِتَنا ِفي َسْبِع َبَقَراٍت ُيوُسُف َأيَُّها الصِّدِّ َفَأْرِسُلوِن   (4) َأَنْا ُأَنبُِّئُكم ِبَتْأِويِلِه  (3)سَبْعَد ُأمٍَّة 

ِسَماٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت لََّعلِّي َأْرِجُع ِإَلى النَّاِس 

ُُ(5) َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأًبا َلَعلَُّهْم َيْعَلُموَن  ُسنُبِلِه ِإالَّ َقِلياًل  ِفي(6) َفَما َحَصدتُّْم َفَذُرو

ُثمَّ َيْأِتي ِمن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْلَن َما َقدَّْمُتْم َلُهنَّ ِإالَّ َقِلياًل  َقِلياًل مِّمَّا َتْأُكُلوَن 

  (8()10) النَّاُس َوِفيِه َيْعِصُروَن (9)ُثمَّ َيْأِتي ِمن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاُث  (7)مِّمَّا ُتْحِصُنوَن 
فيصة سةدنا يوسف علةه تعلى نبةنا أفضل الصالة تأمت التسلةم تفةد االحرتاز .  (10()8)

فاليصة . من املال أت الطعام  خاط  املستيبل حبفظ شيءاالحرتاز تالتحوط مل

م فس ها سالالك الزمان تان سةدنا يوسف علةه عن رؤيا ملك مص   ي ذل (11)حتكى

اإلنتاج الزراعي الذ  ُيطعمون إىل  هنا، تاإلشارة ةصبهم سبع سنني خمقأنه ستم  علة

تما  السنوات السبع املذكورة على الزراعة  ي  د تنشاط فنصحهم أن ييدموا. منه 

رزقهم اهلل من خري يأكلون منه قيدر ما حيتاجون تاملتبيي حيفظونه تيدخ تنه 

 ي تحيفظونه حبًا  وه منهاخي ج تأشار إلةهم قان يرتكوه فئ سنبله تأال ،للمستيبل

تذك  قعض .  (12)أت احلب من خط  السوسة ،سنبله الن  ي ذلك تقاية للمحصول

 ، صل  ي اليول قاملصاحل الش عةة اليت هي حفظ األديانأإن هذه اآلية  (13)املفس ين

من هذه  تضمن حتصةل شيءتاألموال فكل ما  ، تاإلنسان ، تالعيول ، تالنفوس

 ي ، تال خالف ا مفسدة، تدفعه مصلحة، تكل ما يفوت شةةًا منهاألمور فهو مصلحة

هذه انيضاء أما قعد  ،أن امليصود من الش ائع إرشاد الناس إىل مصاحلهم الدنةوية

ييل أت ينعدم فةها اإلنتاج  ،سبع سنني جمدقة ستأتةهمف اخلصةبة ؛ السبعة األعوام 

االدخار اجملدقة ق السبع سننيسةدنا يوسف أن يتالفوا خط  ال فاقرتح علةهم. الزراعي

هذه العملةة . هلا من السبع املخصبة اتياء، خلط  اجلوع عندما حيدث مستيباًل 

نصحهم سةدنا ط يية حفظ احلب  ي ت ،فةها  مفهوم التامني الذاتياالدخارية نلحظ 
                                                 

 .أمحد على اإلمام، مفاتح فهم الي آن، راجع تفسري اآلية. أخالط أحالم ال تأتيل هلا ، راجع د: أضغاث أحالم   (1
 .احلمصى ، تفسري تقةان مف دات الي ان تفسري اآلية. تذك  ، راجع د: ادك    (2
 .احلمصى ، تفسري تقةان مف دات الي ان تفسري اآلية. دة ، راجع دم: امة   (3
 .احلمصى ، تفسري تقةان مف دات الي ان تفسري اآلية. أ  تفسريه راجع د: تأتيله   (4
احلمصى ، تفسري تقةان مف دات الي ان . دائبني تمداتمني كعادتهم  ي الزارعة  د تمالزمة للعمل ، راجع د: دأقا  (5

 .يةتفسري اآل
 .احلمصى ، تفسري تقةان مف دات الي ان تفسري اآلية. ات كوه ، راجع د: فذرته  (6
 .احلمصى ، تفسري تقةان مف دات الي ان تفسري اآلية. ختبةون أ  حتفظون ، راجع د: حتصنون  (7
 .احلمصى ، تفسري تقةان مف دات الي ان تفسري اآلية. من الغةث أ  ميط تن، راجع د: يغاث   (9
عص  قعض املنتجات الزراعةة الستخ اج الزيت منها كالزيتون أت الستخ اج ش اب منها كالعنب ، :  يعص تن  (8

 .احلمصى ، تفسري تقةان مف دات الي ان تفسري اآلية. راجع د
 (.48-43)اآليات : سورة يوسف  (10
 .احلمصى تفسري تقةان مف دات الي آن سورة يوسف تفسري اآلية. د  (11
 . ة تتلف احلب هي حش (12
 .5/203: الي طيب، ص (13
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. (1)خ ج منها الن  ي ذلك حفظًا له من خط  السوسةأن ُيرتك  ي السناقل تال ُييوسف ق

من خط  اجملاعة؛ كذلك احتاط لسالمة احلبوب نفسها  تهنا احتاط حبفظ احلبوب

داخل سناقلها حفظا تمحاية هلا من خط  التلف  تبيى أت، من اخلط ؛ قأن حتفظ

 .هاسناقلمن  تخ جُأ إذال  ي السوسة املتمث

من منتجات اليطاع الزراعي هدى اهلل تعاىل اإلنسان إىل محاية نفسه من خط  احل   (2)

َوَجَعَل َلُكْم َسَراِبيَل َتِقيُكُم اْلَحرَّ َوَسَراِبيَل َتِقيُكم َبْأَسُكْم  : حةث قال اهلل تعاىل 
 (2) 

صنع من منتجات تالس قال هو ما يلبسه اإلنسان فإن كان تقاية من احل  فهو ي

 .ن كان ألغ اض احل ب فهو الدرع تيصنع من احلديدإاليطاع الزراعي، ت

ضحةة عند املسلمني  حةث ييول اهلل كبش فداء إمساعةل علةه السالم تعةد األ (3)

 .تكبش الفداء هذا من قطاع الث تة احلةوانةة. (3) تفديناه قذقح  عظةم  :تعاىل 

 .(4)(اتيوا النار تلو قشق مت ة: )  أنه قال كذلك رتَ  عنه  (4)

 ،شق الرتع تالينواتق االستعدادأما التنمةة الزراعةة، تالتنمةة احلةوانةة ييصد قهما 

، ىل ذلكح األراضي لفالحتها تزيادة رؤتس املاشةة تتنويعها تزراعة أعالفها تما إتاستصال

تبع هذه املنتجات من نتائج تالعمل على توزيع منتجات اليطاع الزراعي تاحلةواني تما ي

 .مفةدة تم ام 

ان من أهم داحلةوانةة اللذان يعتالغ ض من تنمةة قطاع الزراعة تقطاع الث تة 

توفري احلاجات األساسةة من املش ب ت الغذاء تالكساء تاملسكن : تاجةة هواليطاعات اإلن

 ،تاألمنةة ، تاالجتماعةة ، تاالقتصادية ، سرتاجتةةاال تاملال قاإلضافة إىل األغ اض تالعمل

 . تالسةاسةة

أت  ،أما املش ب فةتمثل  ي املةاه العذقة اجلارية تاليت يتم استخ اجها من قاطن األرض

 . اليت يتم تنيةتها تحتلةتهااملاحلة 

يتمثل  ي ت تحييان قاستخدام منتجات اليطاع الزراعي تاحلةواني يالغذاء تالكساء  

 ،تألبانأنواع األطعمة تاملأكوالت من منتجات حمصولةة تقستانةة تخض ية تحلوم 

أما . تمنتجات األلبان تكذلك منتجات الدتاجن يتم استهالكها حسب حاجة الناس
                                                 

رتى اإلمام الي طيب أن اهلل أرسل سةدنا جربيل لةوحى لسةدنا يوسف أن اهلل سةف ج عنه حمنته تذلك ق ؤى امللك    (1
 . أ  علمه اهلل تفسري ال ؤيا. اليت ستكون كذا تكذا تان تفسريها كذا تكذا 

 (. 91) اآلية :  سورة النحل (2
 (.107)اآلية  : افاتسورة الص (3
، قال السةوطي رتاه البخار  تمسلم  تالنسائي عن عد  قن  29/ 1ص 143السةوطي، اجلامع الصغري حديث رقم  (4

قن قشري تعن أقي  نحامت، تأمحد  ي مسنده عن عائشة، تالطرباني  ي األتسط تالضةاء عن أنس، تالبزار عن النعما
 .باس تعن أقي أمامة تقال حديث صحةحه ي ة، تللطرباني  ي الكبري عن أقن ع
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ت ي قعض األحةان  ،نتجات النباتةة تالغاقةةاملستخدام تتم تهةةته تإعداده قااملسكن ف

 . يضاف إىل هذه املنتجات منتجات اليطاع الصناعي املختلفة كاحلديد تاألمسنت

ال ينتج عنه فتاملثسسات من نشاط  أت  ،أت األس ة ،ييوم قه الف د ماالعمل يتمثل فةت

ت فحسب؛ قل إن قطاعي الزراعة تاحلةوان يهةةان للناس املطعومات أت املش تقات ت امللبوسا

اآلرار االجتماعةة السالبة  ل من حجم البطالة تتيلةا للعمل  تقالتالي يساهمان  ي الف ص

 .النامجة عن حاالت البطالة ت العوز تالفاقة

يوف  اليطاع الزراعي تاليطاع  احلةواني األموال لألف اد من الدخول النامجة عن قةع 

تستفةد الدتلة من فوائض هذين ني تاليت تزيد عن استهالكهم تتجات هذين اليطاعمن

اليطاعني قالتصدي  إىل اخلارج  تهذا يثر  تأرريا إرجاقةًا على مةزان املدفوعات قتحيةق 

أضف إىل ذلك حصول الدتلة على ال سوم تالض ائب اليت . احلصول على العمالت األجنبةة

مما يغذ  مةزانةة الدتلة  انب املساهمة  ي زيادة الناتج  قد تف ض على هذا النشاط 

 .اليومي تقالتالي تصبح الفائدة عامة لكل اجملتمع

سرتاتةجةة فةمكن تصورها قأعمال حفظ  خمزتن اسرتاتةجي من أما األهداف اال

احملاصةل جتنبا للفجوات الغذائةة اليت ميكن أن تنتج عن نيص  ي املع تض من احملاصةل 

الدتل إىل توفري حاجتها من الغذاء  ىتسعت . أيضا يساهم  ي االستي ار السةاسي تهذا

ةاسة الداخلةة حملةا تفاديًا  للوقوع  ي ق ارن الدتل الكربى اليت تعمل على التدخل  ي  الس

هلذه الدتل  تكون اهلةمنةتقالتالي  تاقعة هلا اما حتيق هلا من الغذاء علهاجتتالدتلةة للدتلة ت

اهلةمنة على الدتل اليت تلجأ هلا  ي احلصول على الغذاء حتى تصري هذه كأنها  الكربى

قوته  من ال ميلك" أت حمافظة تتبع للدتلة الكربى تهذا ما يتماشى مع حكمة الةوم  ،تالية

 تعاني منكثري من الدتل مازالت فالصورة  ي عاملنا الةوم   هذه تقد رأينا". ال ميلك ق اره

 .ربىسةط ة الدتل الك

إن امليصود قالتنمةة هو زيادة الدخل تاإلنتاج تحتيةق ال فاهةة لإلنسان تحتسني قةةته 

االجتماعةة قوجه عام عرب الدخول  ي العملةات االستثمارية قهدف إحداث التنمةة  ي 

تهذا االستثمار قطبةعة احلال حتفه املخاط  قاعتبار أن . احلةوانيتالزراعي  نياليطاع

أت  ،جتنب اخلط  سواء  ي نفسهعلى تمعلوم لنا أن اإلنسان جمبوٌل  .العائد جمهول

فيد قدر اهلل تعاىل لإلنسان اخلري قأن أعطاه " الذ  قدر فهدى"ت ييول تعاىل .  ممتلكاته

و تهداه أيضا سبحانه تتعاىل اإلنسان إىل حفظ ر تته هذه من اخلط   حسب ما ه ، الث تة

، حةث استخدم اإلنسان أسالةب قسةطة مما هو متاح يةمتاح له من تسائل تأسالةب  محا
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من قةةته تطبةعته قهدف حفظ اإلنتاج الزائد من احملاصةل قدفن هذا اإلنتاج فةما يع ف  ي 

 .  ( )"السويبة"أت حبفظه داخل  ،"املطمورة" السودان ب

تكل هذه السبل . رم تطورت هذه الوسائل تاألسالةب ملا يع ف الةوم قصوامع الغالل

من التلف تالضةاع تالس قة تغريها من املخاط   –أ  الث تة  –تهدف إىل محاية هذا اإلنتاج 

 .اليت تتهددها

اإلنسان حلمايتها من املخاط  قاستخدام  اهتدىكذلك قالنسبة للث تة احلةوانةة فيد ت

األشجار تاألخشاب رم تطور األم   األسالةب املناسبة أال تهي إقامة الزرائب من أغصان

قإقامة املوَزاِرع احلديثة تتشةةد احلظائ  قالنمط العلمي احلديث تإتباع اإلرشادات البةط ية 

 . الالزمة

 الثاني املطلب

 دور التَّأمني التَّعاوني اإلسالمي

 يف التنمية الزراعية واحليوانية

أش نا  ي الف ع الساقق إىل  األسالةب اليت استخدمها اإلنسان قغ ض محاية منتجات 

ن له أن هذه األسالةب تحدها لةست مع تطور اإلنسان تبةِّعي الزراعة تاحلةوان؛ تلكن قطا

قالكافةة فاستحدث أمناطًا أفضل لدرء اخلط  تتطور تتتشكل حبسب املهددات اليت 

تالسعي للمحافظة علةها من جانب  ،تواجه اإلنسان مما دعاه لتبين أفضلها خمافة الفيدان

 اليت استحدرها اإلنسان؛ نظام التأمني قصفة عامة، تنظاممن األسالةب العدم تكان 

 .من الناحةة الش عةة ولُبيوالالذ  يتمةز ققصفة خاصة التَّأمني التعاتني اإلسالمي 

ييدم التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي العديد من التغطةات التَّأمةنةة اليت من شأنها أن 

راعةة تاحلةوانةة تنذك  هنا من هذه تساعد تتعزز قل تتعمق من أعمال التنمةة الز

 :ما يليالتغطةات مثااًل ال حص ًا 

يوف  التَّأمني التعاتني اإلسالمي تغطةات تتمثل  ي محاية املعدات تاألجهزة تكل  (1)

أت من الداخل تذلك قتغطةة خط  النيل  ،معةنات اإلنتاج  ي استجالقها من اخلارج

 . ةدقاإلضافة إىل تغطةة خماط  الرتكةب تالتشة

تغطةات التَّأمني الزراعي اليت تعمل على تغطةة االستثمار الزراعي من املخاط  اليت  (2)

يتع ض هلا تذلك قتعويض املستثم  أت املزارع قاملبلغ الذ  استثم ه  ي الزراعة  ي حالة 

الزرع كالطري  تصاقأزراعة سواء كان قسبب آفة طبةعةة التلف الذ  تع ضت له ال

ن كانت الزراعة ت تى ريًا أت جفاف قسبب عدم نزتل املط  إ، تاجل اد تللحش ات

 . ، تالربد، أت الصيةع، أت أم اض النباتالغ ق، أت العواصف، أت قسبب مط يًا
                                                 

تستعمل عندنا  ي السودان حلفظ الفائض من احملاصةل لوقت احلاجة تهي تصنع من احلطب تف تع : السويبة  (1
 . الشج  تاليصب تتكون على هةةة كوخ
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 . تغطةات تأمني الث تة احلةوانةة  ي حالة م ضها، أت نفوقها،أت س قتها (3)

راعة تالث تة أيضا يستم  الدتر اإلرجاقي للتَّأمني التعاتني قالنسبة ليطاعي الز (4)

 قتوفرياحلةوانةة قتوفري تغطةات احلصول على التمويل من املثسسات التمويلةة تذلك 

 . التغطةات املناسبة للحصول على التمويل املعنى

أيضا يستم  الدتر اإلرجاقي للتَّأمني التعاتني قالنسبة ليطاعي الزراعة تالث تة  (5)

يعمق من النشاط التنمو  حةث متتد احلةوانةة قتوفري تغطةات تأمني الصادرات تهذا 

التغطةة التَّأمةنةة  مل احل تسويق هذه املنتجات اما يوف  للمصدر تغطةة يتم اموجبها 

من  –تهو الذ  مت التصدي  اإلنتاج قالنسبة له  –تعويضه إذا مل يتمكن املستورد 

اما  ي  ألسباب أم مالةة عةة تاحلةوانةة سواء كان ذلكسداد  قةمة الصادرات الزرا

منع سلطات الدتلة اليت مت : أسباب سةاسةة مثال ذلكأت ذلك إفالس املستورد، 

ة جه داملستورأكان التصدي  إلةها من الوفاء قيةمة الصادرات أت تأجةلها سواء 

ف ض قةود على حتويل اليةمة قعمل العيد  قد يكون السببتأت خاصة،  ،حكومةة

ط اقات األهلةة ت األعمال العسك ية االضقسبب أت ف ض سع  ص ف متةةز ، أت 

 . اليت تتع ض هلا األصول املادية للمدين

توفري تغطةات النيل املختلفة لكل م احل االستثمار سواء كان قنيل مستلزمات  (6)

اإلنتاج نفسه من مكان إنتاجه إىل التخزين أت  ، أت قنيلمن اآلالت تأجهزة اإلنتاج

 . التصدي 

 . ةة اخلاصة حبماية اإلنتاج  ي حالة التخزينتوفري التغطةات التَّأمةن  (7)

توفري تغطةات لصوامع الغالل تاحلظائ  من املخاط  اليت تتهددها كاحل يق تالس قة  (9)

 . تاالنفجار تغريها من املخاط 

توفري التغطةات التَّأمةنةة للعاملني  ي حيل التنمةة الزراعةة تاحلةوانةة سواء كانوا  (8)

غطةات التَّأمني الصحي، تالتكافل اجلماعي اليت تشمل مزارعني أت تنفةذيني عرب ت

 . خماط  الوفاة تاإلصاقة تالعجز تالتكافل املعاشى للعاملني تأس هم

 الثالث   املطلب

 التنمية الصناعية

ت ي . الصناعات املختلفة ، ع فة احلةوانت قةالزراعة ت قدمياع ف اإلنسان ثلما م

ل الصناعة تمن رم أصبحت تنسب إلةه هو نيب اهلل إن أتل من زات" :ييول اقن خلدتن ذلك

 علةه السالم كما زاتل أنبةاء آخ تن أمناطا أخ ى من الصناعة؛ فيد كان نوحًا إدريس

 . (1)"، تكان داتتد علةه السالم حدادًاعلةه السالم جنارًا

                                                 
هالل ، العالمة عبد ال محن قن حممد قن خلدتن الشهري قاقن خلدتن، ميدمة اقن خلدتن حتيةق هةثم مجعه   (1

 .  418: ص 2007، قريتت لبنان،  1مثسسة املعارف للطباعة تالنش ، ط 
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نذك  منها على سبةل املثال ال  ، لعدة أسبابتتكتسب الصناعة أهمةة كبرية 

 :يلي ص  مااحل

 أنها تعمل على تهةةة التنمةة الزراعةة تتنمةة الث تة احلةوانةة تذلك قتصنةع اآلالت (1)

 . ستخدامها  ي التنمةة الزراعةة تتنمةة الث تة احلةوانةةالتاألجهزة تاملعدات الالزمة 

قيةة  حتيةق التنمةة  ي ، كماحلةوانةةالتنمةة الزراعةة تا زدهارالصناعة  ي أتثر   (2)

البنةة التحتةة،  التعدين ،البناء تالتشةةد، :قطاع األخ ى نذك  منهااليطاعات 

اخلدمات الذ  يشمل العديد ، التعلةم، السكن، النيل العسك  ، األمين،الطب،

من املثسسات اخلدمةة أهمها املصارف تالتَّأمني تمثسسات االستشارة  تالدراسات 

تيكون هذا . عات اإلنتاجةةتالتدريب  تاألمن الصناعي تغري ذلك من قيةة اليطا

، قيةساالالتأرري إما عرب جتهةز املعدات تاآلالت الالزمة ألحداث التنمةة  ي اليطاعات 

أت قتوفري األموال من أرصدة التنمةة الصناعةة، أت قتوفري املعدات تاآلالت، أت قبسط 

ق تكل هذا يثد  إىل تعمة.  خدمات هذه اليطاعات  ي خدمة التَّنمةة الصناعةة

 . التنمةة قصفة عامة

 . كرب العائد املاد  من التنمةة الصناعةة على مستوى املستثم ين تعلى مستوى الدتلة (3)

اليت  هم اليطاعاتالتنمةة الصناعةة؛ فإنها تعترب أعائد املاد  الناتج من النسبة لكرب  (4)

 . ة الدتلةتكون سببا  ي قودة الدخل تالناتج اليومي تأر ًا  ي زيا تثر  

 . ج السلع املعم ة تغري املعم ةإنتا (5)

الدتل اليت تتصف قأنها دتاًل صناعةة تكتسب األهمةة تال يادة قني الدتل تتصبح   (6)

دتلة عظةمة تدتلة قوية تمثر ة  ي السةاسة الدتلةة قشكل مباش  كما متتاز قالتفوق 

تلجأ العلمي تالتيين تاليدرات االقتصادية الفائية تكل هذا رجعل الدتل األقل منها 

 . إلةها طواعةًة أت جربًا

 . تةسري تتطوي  تاقتكار األمناط االجتماعةة املختلفة ألف اد اجملتمع (7)

تتةح ف صًا تظةفةة كبرية ملختلف فةات اجملتمع تقالتالي تصبح األكث  ارجاقةة  ي  (9)

 . حمارقة البطالة

ضافة إلي تزكةة رتح التعلم تالتخصص  ي اجملاالت اليت حتيق النهضة الصناعةة قاإل (8)

 . تزكةة رتح البحث العلمي

 . متعددة األتجهتهي أهداف  للدتلة خدمة األهداف اإلسرتاتةجةة (10)

 . التمكني من حتيةق جمتمع الكفاية تالعدل تال فاهةة (11)
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 الرابع املطلب

 دور التَّأمني التَّعاوني اإلسالمي

 يف التنمية الصناعية

 ي حتيةق التَّنمةة الصناعةة اما  دترا هاما يثد   هفإن أما التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي

يشمل املستثم ين تالعاملني  ي قطاعات التَّنمةة الصناعةة املختلفة تكذلك الدتلة ت 

 ي العديد من هذا الدتر يتمثل  ت. اجلمهور الذ  سةستفةد من خدمات التنمةة الصناعةة

تفةما يلي نشري إىل قعض  .اعةةالتغطةات التَّأمةنةة اليت تشجع تتعزز إحداث التنمةة الصن

 :اقًا  ي عملةة التنمةة الصناعةةهذه التغطةات اليت تثر  إرج

التغطةات التَّأمةنةة اليت متكن من احلصول على التمويل من مثسساته املختلفة  (1)

 . قغ ض استخدامه  ي عملةة التنمةة الصناعةة

لتصنةع من آالت مات االتغطةات التَّأمةنةة اليت تتعلق قاحلصول على مجةع مستلز (2)

، سواء، مت هذا احلصول قاالسترياد من اخلارج أت قالش اء من تمعدات تمواد خام

.  الداخل فإنه تتم محايتها من التلف تالفيدان اموجب تغطةات تأمةنات النيل املختلفة

أما إذا تع ضت هذه اآلالت تاملعدات تمستلزمات اإلنتاج لتلف، أت فيدان، أت هالك، 

؛ ها هةةات التَّأمني التَّعاتنيم تغطةتها قأ  من التغطةات التأمةنةة اليت تط حتمل يت

 ستلزمات اإلنتاج ستضةع،فإن األموال اليت أنفيت  ي ش اء هذه اآلالت تاملعدات تم

اج نفسها تقالتالي تصبح اخلسارة تضةع معها اآلالت تاملعدات تمستلزمات اإلنتت

النيل فإن التعويض عن هذه األض ار تالتلفةات  تلكن  ي حالة تجود تغطةات. ةدحاف

حيد من حجم اخلسارة  إذ يتم  توفري  قةمة اآلالت تاملعدات تمن رم توفري اآلالت 

تاملعدات أيضا عرب ش ائها م ة أخ   أت إعادة إصالحها تصةانتها تقذلك ميكن 

 . حتيةق عملةة التنمةة الصناعةة تاستدامتها

تأخطار الرتكةب  ي حالة تنفةذ عملةات التشةةد تت كةب  نيتأمةنات أخطار املياتل (3)

املعدات تجتهةز خطوط اإلنتاج اليت تغطي التلفةات اليت تلحق قاألجهزة تاملعدات 

تاملستلزمات الصناعةة  ي م حلة التشةةد تالرتكةب حةث اموجب هذه التغطةات 

الل م حلة التشةةد ُتدفع التعويضات  ي حالة تع ض هذه املعدات تاآلالت للتلفةات خ

 ي حالة عدم تجود  أنه امعنى، من أنفاذ عملةة التنمةة الصناعةةتالرتكةب مما يض

مثل هذه التغطةات اليت تصاحب أعمال التشةةد تالرتكةب ستتعث  عملةة التنمةة  ي 

 . حالة تلف اآلالت تاملعدات

ي  تاليت تبدأ قعد تغطةات تأمني توقف اآلالت تهي ما تع ف قتغطةات التَّأمني اهلندس (4)

االنتهاء من فرتة التشةةد تالرتكةب تجتهةز خطوط اإلنتاج  رم تبدأ العملةة اإلنتاجةة 

مع احتمال إصاقة اآلالت أت املعدات املستخدمة  ي العملةة اإلنتاجةة قض ر يثد  إىل 

تقالتالي تتوقف العملةة اإلنتاجةة  ي كافة خطوطها تذلك ألن اخلطوط  ،توقفها
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اآللة تلكن  ي ظل تجود تغطةة توقف اآلالت ستتم صةانة . بعضالعضها تكمل ق

 تالاإلنتاج  ذلك يستم تق ،أت استبداهلا دتن أن يدفع املستثم  تكلفتها ،ةتعطلامل

 اليت يسببها فيدان املعاناةاجملتمع قطاعات  تأف اد املستثم  تمما رجنب توقف ي

  ي حيل إنتاج السلعة أت السلع نيعاملالت املستهلكني،: مثال ذلك، السلعة املصنعة

 ؛أت السلع املعنةة ،ن من العملةة اإلنتاجةة للسلعةين اآلخ يتاملستفةد ،املعنةة

مستلزمات   تمورد ،السلع املنتجة يتموزع ،تاهلاتف ،الكه قاء تاملةاه :كخدمات

اليت  ائد تالض ائبحتصةل ال سوم تالعو تحدات  تالدتلة ممثلة  ي ،اإلنتاج الصناعي

 . تتداتله  ي اجملتمع قصفة عامة صناعياإلنتاج العلى ُتف ض 

توفري تغطةات احل يق تالس قة تالتلفةات قسبب املةاه تالزالزل تالرباكني    (5)

تالصواعق تالفةضانات تاألخطار احل قةة تشبه احل قةة تكل ذلك ميكن من 

تتأر  العملةة اإلنتاجةة  التعويض عن قةمة األض ار اليت قد تلحق قاملصنع تقالتالي ال

تال يفيد املستثم  ماله مما يعنى أنه  ي حالة عدم تجود هذه التغطةة يصبح األم  

 . عسريًا

تغطةات تأمني الصادرات  ي حالة قةام امُلَصنِّع قتصدي  منتجاته إىل اخلارج يتم  (6)

الس التعويض عن حاالت عدم سداد اجلهة اليت مت التصدي  هلا سواء كان قسبب اإلف

أت قسبب املخاط  السةاسةة اليت تف ضها دتلة املستورد من تيةد التحويل أت منعه 

ت ي كل هذه . لدتلة  امُلَصدَّر أت ف ض احلصار االقتصاد  من قبل دتلة املستورد

ش كة التَّأمني  تاملثمن لدىاإلنتاج الذ  مت تصدي ه  ةماحلاالت يتم التعويض قية

هنا  ي حالة عدم تجود تغطةة الصادر فإن اخلسارة تكون  أيضا.  اإلسالمي التَّعاتني

تشمل أيضا مةزان املدفوعات الذ  خيس  ف صة ال تنحص   ي املصدر؛ تإمنا كبرية ت

 . احلصول على العملة األجنبةة  من عملةة الصادر

تغطةات التعويض عن األموال املستثم ة  ي حالة قةام سلطات الدتلة قإج اءات    (7)

 . املصادرةت التَّأمةم

توفري تغطةات للمخزتن من اإلنتاج تاملواد اخلام  ي حالة تع ضها للتلفةات تاخلسارة  (9)

 . قسبب احل يق تاألخطار الطبةعةة األخ ى تكذلك خط  الس قة

، تمن أمثلة هذه لصناعةة السةما اخلربات األجنبةةتغطةات العاملني  ي حيل التنمةة ا (8)

األم اض  ت صحي قأنواعه،تالعجز ال ،تاإلصاقة ،اط  الوفاةتخم ،العالج :التغطةات

الصدر اليت تنجم من العمل  ي مصانع الغزل  :أم اض تنجم عن املهنة نفسها كاليت

تاًل عنها  ي ثهنة هذه يكون الشخص املستثم  مستأم اض امل. تالنسةج تما شاقه ذلك

ذا ميكن غالب األحوال اموجب قانون العمل السائد  ي الدتلة حمل اإلنتاج تهل

للمستثم  أن حيوَّل هذا اخلط  لش كات التَّأمني قاالشرتاك  ي تغطةة إصاقة العاملني 

 . نتاجيت ميارسها  ي مكان االاليت تعوض العامل املصاب ام ض سببه املهنة ال
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غالبًا ما تيوم ش كات التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي قتوجةه النصح تاإلرشاد للمصنع  (10)

ةب تالوسائل املناسبة من معدات تآلةات األمن تالسالمة قهدف احلد قاستخدام األسال

 .من حجم اخلسارة  ي حالة تقوعها

  
 اخلامس املطلب

 التنمية االجتماعية

يعترب اإلنسان هو احملور األساسي تاملستفةد األتل من مجةع أعمال التنمةة  ي خمتلف 

قاالستخالف  ي األرض تعمارتها حةث تالغ ت  ي ذلك فهو الذ  عناه اهلل تعاىل  ،قطاعاتها

ِفيَها (1)ُهَو َأنَشَأُكم مَِّن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم   : قال سبحانه تتعاىل
: تأيضًا قوله تعاىل. (2)

 اْلَأْرَض َوَعَمُروَها َأْكَثَر ِممَّا َعَمُروَها (3)َوَأَثاُروا (4). 

األهداف تاملياصد من  نا هذا إذا متعناتنمةة تيتضح لإذن اإلنسان هو املعين قإحداث ال

كان أتراء تبنِّى عملةات التَّنمةة الزراعةة تتنمةة الث تة احلةوانةة تالتَّنمةة الصناعةة سواء 

، أت سواء العمل  ي كافة املةاديناالستثمار، أت  لتعظةم منفعته من اإلنسان ىهذا عرب سع

لتَّنموية قنفسها، أت أن تساعد الدتلة  ي كان ذلك عرب الدتلة  ي حالة قةامها قالعملةة ا

لذا جند  ي كل األحوال أن اهلدف منها هو اإلنسان حتى تلو كانت . إحداث التَّنمةة

 .ملواطن تالوطنأهداف الدتلة أهدافا إسرتاتةجةة أيضًا اهلدف هو محاية ا

. باهجهنسان تحتيةق رغباته تمما تيدم نعنى قه استهداف عملةات التَّنمةة ل احة اإل

مثال مياصد اجتماعةة حبتة لإلنسان حتيةق  غ ض قالتَّنمةة االجتماعةة تتبنى الدتل ك لذل

ارقة الفي  تاآلرار السالبة الخنفاض الدخل تمساعدة اإلنسان اما توفري آلةات حمل :ذلك

حيتاجه من أمور، أت خدمات ال يستطةع توفريها أما لعدم امتالكه لتكلفتها، أت لعظم 

 .اخل......كالعالج، تالتعلةم، تالزتاج تكلفتها

تنمةة   البحث لةست حمصورة  يتعمارة األرض اليت تردت  ي صدر هذا اجلزء من 

اليطاع الزراعي تقطاع التشةةد أ  قطاع التنمةة العيارية؛ قل تشمل مجةع اليطاعات اليت 

لصور تاملتباينة ددة احتتاجها األمة قهدف احملافظة على مصاحلها تحتيةق أهدافها املتع

 .ةاالستخدام تاحلاج

                                                 
 .أ  جعلكم ُعمَّارها تسكانها أ  تنتفعون خبرياتها، أت فوض إلةكم عمارتها: احلمصى. د  (1
 (. 61) اآلية : سورة هود (2
 . ءأرارتا األرض أ  ح روها للزراعة، تعم تها قالزرع تالغ س تالبنا: احلمصى.د (3
 (.8)اآلية  : سورة ال تم  (4
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 السادس  املطلب

 التعاوني اإلسالمي دور التَّأمني

 يف التنمية االجتماعية  

أما دتر التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي  ي حتيةق التنمةة االجتماعةة فهو دتر تاضح 

نسان ت ي تإرجاقيُّ األر ، إذ أنه  ي قعض صور هذا الدتر حتيةق للمياصد الض ترية لإل

البعض اآلخ  حتيةق للمياصد احلاجةة تالتحسةنةة لإلنسان حةث ييوم التَّأمني التَّعاتني 

   ي ك ميكن أن تبتاإلسالمي قهذا الدتر من خالل التغطةات احلالةة، أت تلك اليت

ار تاهلدف من كل ذلك  هو حتيةق املنفعة كق تز احلاجة الداعةة هلذا االقت املستيبل قسبب

تهنا " ماعةة لإلنسان تقعبارة أخ ى اإلسهام  ي حتيةق التنمةة االجتماعةة لإلنساناالجت

ة االجتماعةة على نذك  قعضًا من التغطةات التَّأمةنةة اهلامة اليت تثر   ي إحداث التنمة

  :النحو التالي

ميصدا  اتغطةات التَّكافل الطيب اليت توف  العالج لإلنسان تالذ  يكون  ي غالبه (1)

تلكن  ي قعض األحةان يصبح تليي العالج ميصدًا ض تريا  ي حالة إصاقة  حاجةًا

 تليي العالج كأم اض الفشل الكلو ، يتعنيمما  ، أت فتاكاإلنسان ام ض عضال

، تكذلك أم اض الس طان تأم اض اليلب، إذ إذ ال مناص من تليي عالج الغسةل

أت أن  ،ض اإلنسان للهالكيتعني تليي العالج من مثل هذه األم اض خمافة أن يتع 

يشارف على اهلالك، تأكث  من ذلك قد ال يكون العالج متوف ًا  ي قلد إقامة 

ت ي كل هذه . الشخص امل يض مما يستدعي سف ه للخارج لتليي العالج الالزم

لياء أقساط التَّكافل  ات التَّكافل العالج للشخص املعينف  تغطةااألحوال تو

تهذا يعين أنه  ي حالة . فةتمتع قتوفري املبلغ الالزم لعالجه املدفوعة من جانب الشخص

ف  تكالةف العالج هذه سةعاني اإلنسان من املشية تالضةق قل قد يكون  ي اعدم تو

أت مشارفًا للهالك مما يدفع قاإلنسان اللجث جلهات املساعدة  ،قعضها مواجهًا للهالك

حوال من العسري أن رجمع كل أت من املثسسات اخلريية ت ي كل األ ،من الدتلة

تغطةات  اموجب أت ملن يعول قةنما يكون ذلك مةسورا ،نفيات العالج قالنسبة له

 . اء أت سثال أت إراقة ماء تجهتقدتن عنالتَّكافل الطيب 

توفري تغطةات تكافلةة، أت تأمةنةة تساعد اإلنسان على جتاتز حمنة العوز تالفاقة  (2)

اليت نذك  منها تجهه عرب التغطةات الكفةلة قذلك ت تقالتالي محايته من إراقة ماء

 :األمثلة التالةة

قسبب امل ض، أت اإلصاقة، أت العمل  توقف الشخص عنعند  محاية الدخلتغطةة  (أ )

قصورة دترية حتى الشفاء  إماتعويض يدفع للشخص  حةثالعجز الدائم أت املثقت 

تاحدة تيكون الشخص ح ا  ي دفعة  ، أت أن يدفع املبلغ املعينة العيدأت قلوغ نهاي

تكةف ما كانت صورة دفع هذا املبلغ؛ فإن ذلك . كةفةة استغالل املبلغ املدفوع
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يثد  إىل عدم تع ض الشخص  تمن يعول لسلبةات العوز تالفاقة النامجة عن عدم 

 .قدرته على العمل

، ةةعن مزاتلة عمله أت مهنته احلالتغطةات إعادة التأهةل ملن أصةب إصاقة متنعه  (ب )

تتتم  . لى دخله العائد من مهنته العاديةأت أن يزاتهلا قكفاءة أقل فةثر  ذلك ع

تغطةات التَّكافل تغطةات إعادة التأهةل قالتدريب   تغطةات إعادة التأهةل اموجب

تالتأهةل أما لنفس مهنته، أت ملهنة قديلة تقالتَّالي يعود الشخص منتجًا كما كان 

 . لشخص املصاب تمن يعولعن المعاناة املعنوية تاملادية رفع لقبل اإلصاقة ت ي ذلك 

ال  –تغطةات محاية الدخل تهي تيدم  ي حاالت تع ض مصدر دخل املشرتك  (ج )

للتوقف، أت اإلزالة، أت الفيدان، أت اهلالك األم  الذ  يرتتب  –املشرتك  ي نفسه 

لفيده  دا هو سلةمًا  ي نفسه نسبةعلةه عدم ميدرة الشخص على التكسب تأن ق

تهنا تيدم خدمات التَّكافل تعويضًا مناسبًا حسب ما مت االتفاق علةه . هدخلملصدر 

حةث يدفع ميدار التعويض املتفق علةه للشخص فاقد مصدر الدخل تملدة معةنة 

 . تحتى يعةد صةانة أت أصالح مصدر دخله، أت أن يتحصل على مصدر دخل جديد

ا مبلغلألس ة دفع ه حةث يتحالة تفا ألس ة  ي ب اتغطةات الوفاة قالنسبة ل (د )

اء الوجه التش د تإراقة م قةنهم تقنيقصفتهم الوررة أت املوصى هلم األم  الذ  حيول 

ن من قةنها من ال ييوى على العمل قسبب كرب السن، أت اكالسةما إن هلذه األس ة 

 ،قسبب الصغ ، أت قسبب النوع إذ اإلناث لةس  ي ميدترهنَّ  ي قعض األحةان

 . رجدنَّ  ي هذه التغطةة إقالة لعث تهنَّ تقالتاليالعمل قغ ض التكسب 

تغطةة املعاش  ي حالة إحالة الشخص للتياعد حةث ينيطع دخله  تعندها تيوم  (ه )

قدفع املبلغ  املتفق علةه إما قشكل دتر ، أت  اإلسالمي ش كة التَّأمني التَّعاتني

ةما حييق له اإلعانة تاالستعاضة  عن أن يدفع املبلغ دفعة تاحدة يستغله اإلنسان ف

ع ض معلوم لنا أن اإلنسان حني يتياعد عن العمل يت. دخله املفيود قسبب التياعد

من الناحةة النفسةة قسبب البطالة اجلربية  ييعان: تلاأل ، هماملوقفني ال حيسد علة

من  يانيع :ثانيال ي ميدتره العمل تالعطاء، ت الناجتة عن التياعد السةما إن كان

إال أن . إن كان  ي كفالته آخ ين معاناةأكث  الشخص ، تيكون الناحةة املادية

تجود تغطةات املعاش هذه متكن الشخص من التأقلم مع الوضع املعاشي قصورة 

طةبة علمًا قأن التياعد هذا ال مف  منه تذلك قسبب قوانني العمل اليت متنع 

. أت مخس  تستني عامًا ، عامًاستنيالتوظةف قعد قلوغ الشخص سنًا معةنة حنو 

:  ي حديثه الذ  قال فةه تهذه امل حلة من عم  اإلنسان هي اليت عنها دعاءه  

تاجلدي  قالذك   .1( اللهم اجعل أتسع رزقك علىَّ عند كرب  سين تانيطاع عم  )
                                                 

 . 1/223: ص 1481السةوطي، اجلامع الصغري  ي أحاديث البشري النذي ،  حديث رقم  1
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 إن قعض مناذج املعاش تنتيل للزتجة  ي حالة تفاة املعاشي، تمن الزتجة إىل األقناء

 .الذكور حتى البلوغ، تالبنات حتى الزتاج

تغطةات توفري مص تفات التعلةم لألقناء حتى ال تنيطع قسبب عدم ميدرة العائل   (ت )

لكلى الدائم الذ  مينعه على توفريها قسبب عدم امليدرة املالةة أت قسبب العجز ا

 . ، أت قسبب الوفاةعن العمل

، أت عجزه ذلك  ي حالة تفاة العائلاألس ة تتغطةة توفري نفيات املعةشة ألف اد  (ز )

عجزًا كلةًا دائمًا عن مزاتلة عمله قصورة دائمة تعندها يتم دفع مبالغ لألس ة 

 التأقلم معستطةعون توفريًا لنفيات املعةشة اليت كان يوف ها عائلهم تقالتالي ي

 . أن يتع ضوا للضغوط النفسةة تاحلةاتةة تضعهم اجلديد دتن

ارها مع يع ف الةوم قظاه ة التمويل كحديثة تزامن اقت تغطةات تكافلةة هناك (3)

كافل أت تأمةنةة تسمى قالتَّ ،األصغ  تالصغري حةث ظه ت معها تغطةة تكافلةة

تاملعلوم أن اهلدف من ظاه ة التمويل األصغ  تالصغري هو . األصغ  تالتَّكافل الصغري

أيضا اهلدف .  تم نة توفري موارد دخل حملدتد  الدخل تاألس  الفيرية قأسس يسرية

، تتوفري تغطةات  هو محاية الدخل من جهةمن تغطةات التَّكافل األصغ  تالصغري

تكافلةة يكون الشخص  ي حاجة هلا مثال محاية مصدر الدخل تتغطةة التَّكافل 

تنلحظ أن ظاه تي التمويل األصغ  تالصغري تالتَّكافل األصغ  . الطيب للعالج

هذه  ي االنتشار السةما  ي اجملتمعات الفيرية أت املنخفضة  تالصغري أخذتا  ي أيامنا

 . الدخل

أ   ،البا تكون من الفةات غري املنظمةتوفري تغطةات لفةات معةنة من فةات اجملتمع غ (4)

. تلك الفةات اليت ال تعمل  ي املثسسات تهةةات العمل اليت ينظمها اليانون قالدتلة

هذه الفةات عرب هذه التغطةات املتخصصة سد حاجات من هذه التغطةات هو تاهلدف 

احل فةني  تمن كان  ،رقات البةوت: من الناس أمثال ذلكأت اليت تستهدف فةة معةنة 

يعتربتن من الفةات غري املنظمة اليت ال يتسنى هلا االستفادة  ، تكلهمهمكلتاش على

 . املنظم من خدمات التَّكافل تالتَّأمني على حد سواء كما هو متاح لفةات اليطاع

تغطةات التمويل االجتماعي اليت حيتاجها اجملتمع الةوم  ي شكل ق تض للحصول  (5)

على العالج إن مل يكن متمتعا قتغطةة التَّكافل الطيب، أت إذا كانت تغطةة 

، أت ّإذا كان الي ض اهلدف منه توفري الطيب ال تشمل عالج حالته الصحةةالتَّكافل 

تهنا تيوم تغطةات التَّكافل قسداد الي ض . لعلةاأت الدراسات ا ،نفيات التعلةم

، أت ض لوفاته، أت عجزه الكلى الدائمملصلحة املي ض  ي حالة عدم سداد امليرت

 .إعساره
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قةع التورق  إذا اشتمل على سلعة معم ة ت  ي حالة مش تعةته، (1)تغطةات التورق (6)

غ الش اء الذ   ي ذمته تم تفعة الثمن فإن املشرتى ييوم قسداد ما علةه من متبيي مبل

اخل تخالل  فرتة السداد  .. لة نسبةًا عامني أت رالث أت أرقعلصاحل البائع على فرتة طوي

قد ال يستطةع الشار  من الوفاء اما علةه من مبلغ  ي ذمته  قسبب إعساره املالي، أت 

. اةقسبب عجزه البدني عجزًا كلةًا تدائمًا مينعه عن العمل قغ ض التكسب، أت الوف

فهنا إذا قام الشار  امحض إرادته، أت قناء، على طلب من البائع قإق ام تغطةة تكافلةة 

تضمن للبائع سداد املبلغ الذ  يعجز الشار  عن سداده قتحيق أ  من األسباب سالفة 

، تضمانًا  لسداد املبلغ ةاًل إلمتام الصفية اقتداء،هلك تسالذك ، فإننا جند  ي ذ

تحمصلة ذلك هو تسهةل قةع التورق قغ ض احلاجة  .ةع انتهاء،املتبيي من مثن الب

 .تتاضح من مزاتلة قةع التورق هو اهلدف منها غالبًا ما يكون هدفًا اجتماعةًا

تاجلدي  قالذك  أن مسألة التورق هذه حبثها جممع الفيه اإلسالمي الدتلي  ي دترته 

أصدر الي ار رقم ( ات الع قةة املتحدةدتلة اإلمار)التاسعة عش ة اليت انعيدت قدتلة الشارقة 

 :تالذ  جاء قه ( )(5/18/)178

قعد إطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع الفيهي اإلسالمي التاقع ل اقطة العامل 

 اإلسالمي امكة املك مة قهذا اخلصوص،

- :قرر ما يلي

 أنواع التورق وحكمها :أواًل

سلعة قثمن مثجل من أجل ( املستورق)هو ش اء شخص : التورق  ي اصطالح الفيهاء (1)

. أن يبةعها نيدًا قثمن أقل غالبًا إىل غري من اشرتيت منه قيصد احلصول على النيد

 .تهذا التورق جائز ش عًا، ش ط أن يكون مستوفةًا لش تط البةع املي رة ش عًا

 هو ش اء املستورق سلعة من األسواق احمللةة: التورق املنظم  ي االصطالح املعاص  (2)

ت تةب قةعها، إما قنفسه ( املموَّل) أت الدتلةة أت ما شاقهها قثمن مثجل يتوىل البائع 

أت قتوكةل غريه أت قتواطث املستورق مع البائع على ذلك، تذلك قثمن حال أقل 

 .غالبًا

هو صورة التورق املنظم نفسها مع كون املستورق هو املثسسة : التورق العكسي (3)

 .تاملمول هو العمةل

تذلك ألن فةهما تواطثًا قني املمول ( املنظم تالعكسي)ال رجوز التورقان   :ثانيًا

تاملستورق،  ص احة أت ضمنًا أت ع فًا حتاياًل لتحصةل النيد احلاض  قأكث  منه 

 . ي الذمة تهو رقا
                                                 

نياًل عن كتاب " قةع التورق هو ش اء سلعة ألجل، رم قةعها نيدًا لغري البائع قأقل مما اشرتاها قه، لةحصل على النيد" 1
الدكتور تهبة الزحةلي، دار الفك  دمشق تدار الفك  املعاص ، املعامالت املالةة املعاص ة ،لألستاذ 

 .231: ، ص2006قريتت،الطبعة الثالثة 
 .265: م، منشورات جمموعة دلة الربكة ، جدة، ص2008/ه1430حولةة الربكة، العدد احلاد  عش   2
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 :ويوصي مبا يلي

التأكةد على املصارف تاملثسسات املالةة اإلسالمةة قاستخدام صةغ االستثمار  (1)

يل املش تعة  ي مجةع أعماهلا، تجتنب الصةغ احمل مة تاملشبوهة التزامًا تالتمو

قالضواقط الش عةة اما حييق مياصد الش يعة الغ اء، ترجلي فضةلة االقتصاد 

 .اإلسالمي للعامل الذ  يعاني من التيلبات تالكوارث االقتصادية امل ة تلو األخ ى

تإنشاء املثسسات املالةة . لتورقتشجةع اليَ ض احلسن لتجنةب احملتاجني للجث ل (2)

 .اإلسالمةة صناديق الي ض احلسن

 تاهلل أعلم

 الثالث املبحث

 دور التَّأمني التَّعاوني اإلسالمي 

 يف توف  مصادر متويل التنمية 

تهو العامل األساسي لكل حمور من حماتر  معلوم أن املال هو عصب كل شيءمن 

تهلذا جند أن اجلهات املنوط قها العمل التنمو  قعد التنمةة قشيةها االقتصاد  تاالجتماعي 

ف اغها من التخطةط املطلوب لربامج التنمةة؛ تسعى للحصول على املال الالزم إلنفاذ 

 .اخلطط التنموية تاالخن اط  ي االستثمار حتيةيًا للغايات  امل جوة

ل يساهم  ي متوي أما دتر التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي  ي توفري املال الذ  ميكن أن

 :ر نوجزها فةما يليصوأرقعة  تمثل  ياملش تعات التنموية  ي رأينا ي

ني التَّعاتني قالوظائف تيتمثل هذا الدتر  ي قةام هةةات التَّأم   :االستثمار األوىل ةورصال 

  :التالةة

ة تذلك قاملساهمة  ي متويل املش تعات التنموي ت التَّأمني التَّعاتني اإلسالميقةام هةةا (1)

، أت ضمن مجاعة  ي شكل  ة فةها سواء كان ذلك قشكل منف دقاالستثمار مباش

هذا  انب الدخول  ي حمفظات استثمارية تنظمها . مساهمة عامة، أت خاصة

املصارف أت اجلهات األخ ى اليت تنظم العملةة االستثمارية قاإلضافة إىل توجةهات 

أمني ش كات التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي الدتلة حةث ُتلزم هةةة ال قاقة على التَّ

قاالستثمار  ي  قطاعات معةنة تقنسب معةنة أيضًا حنو االستثمار  ي اليطاع العيار  

 ي % 25، ت يسهم  ي إحداث التنمةة العيارية من أموال التَّأمني تهذا% 50قنحو 

ملش تعات  ي خمتلف ا هاسندات اخلزانة  تهذا يوف  موارد للدتلة ميكن أن توظف

 ي التجارة العامة تهنا إذا مت توجةهها إىل أ  قطاع؛ فإن هذا سةثد  % 25التنموية، ت

 . إىل زيادة التنمةة  ي ذلك اليطاع

كذلك تيوم ش كات التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي قاملساهمة  ي متويل املش تعات  (2)

لطبةعة ت ،املصارفاإلمنائةة قشكل غري مباش  تيتم ذلك عرب إيداعها ألمواهلا  ي 
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تعمل على توفري التمويل للجهات اليت تطلبه حسب املوارد  عمل املصارف؛ فإنها 

 . املتاحة لديها تاليت قد يكون من ضمنها أموال التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي

أيضًا قاإلضافة إىل ما سبق ذك ه فإن هةةات التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي تيوم   (3)

التَّكافلةة اليت تهدف إىل جتمةع املدخ ات من أف اد اجملتمع  قتصمةم الربامج

تهذه الربامج تعمل . تتنمةتها قاالستثمار لصاحل املشرتكني  ي هذه الربامج التَّكافلةة

على جتمةع مدخ ات املشرتكني؛ أ  امعنى آخ  توفري سةولة للعملةات االستثمارية 

، أت المي سواء كان ذلك قط يية مباش ةاإلساليت تيوم قها هةةات التَّأمني التَّعاتني 

غري مباش ة قهدف تنمةة مدخ ات املشرتكني اليت دفعوها  ي  شكل أقساط 

ربامج االدخار تاالستثمار ت ك ها، مسمةاتامختلف اشرتاكات  ي الربامج التكافلةة 

وجةه تعادة ما تستثم  هذه األموال  ي أتجه قلةلة املخاط  قناء، على ت. ق امج املعاش

أنسب أنواع االستثمارات هلذه لك جند أن لذهةةة ال قاقة على التَّأمني اليت تتبع للدتلة 

االشرتاكات هو االستثمار العيار  الذ  يتمةز قيلة املخاط  نسبةًا ميارنة مع قيةة 

، أت االستثمار  ي السندات تالصكوك اليت تصدرها الدتلة قضمان أنواع االستثمار

تهذا يثد  إىل حتيةق املصلحة اخلاصة ألصحاب هذه . الةةقعض مثسساتها امل

األموال من املشرتكني  ي ق امج التَّكافل من جهة، كما يثد  حتيةق املصاحل 

ن قاملساهمة  ي التنمةة ألط اف أخ ى تقذا حتيق املصلحة العامة أيضا سواء كا

 .ستثمار املناسبة ي غريها من مةادين اال ت  ي صكوك تسندات الدتلة، أت، أالعيارية

اإلسالمي  هةةات التَّأمني التَّعاتني تتثد  :االئتمانتسهيل تبادل وسائل : ةالثاني ةورصال

اليت ما شأنها أن تساعد على تبادل  لربامج التًّكافلةة تالتَّأمةنةةاعرب  هذا الدتر

ج نذك  منها د من الربامتسائل االئتمان قني املموَّلني تطاليب التمَّويل تذلك عرب العدي

 :ما يلي

تغطةة التَّكافل حلماية امل هون تاليت تهدف إىل تسهةل منح التَّمويل املورق ق هن عيار  (1)

راقت، أت منيول ميتلكه طالب التَّمويل كضمان لسداد مبلغ التَّمويل الذ  هو دين  ي 

هو عمل  ، تيكون دتر التَّكافل هنالتيتم رهن العني لصاحل املموِّ. ذمة طالب التَّمويل

التغطةة حلماية العني امل هونة من تسةلها قواسطة امل هون له تذلك  ي حالة عدم تفاء 

ال اهن أ  الشخص املموَّل صاحب العني امل هونة؛ قسداد ما علةه  من دين قسبب 

اإلعسار، أت العجز البدني الكلى الدائم املانع من العمل منعا كلةًا تدائمًا، أت قسبب 

؛ تيوم لسداد الدين الذ   ي ذمة ال اهن لة حتيق أ  من الش تط املوجبةت ي حا. تفاته

هةةة التَّأمني التَّعاتني قالسداد نةاقة عن ال اهن للم هون له تقذا تكون قد تفت 

للم هون له قسداد متبيي الدين الذ  على ال اهن  قدفعه فورًا ت مجلة تاحدة تلةس 

له ت ي هذا مةزة ملصلحة املموَّل قاستعجال ميسطًا كما كان يدفعه ال اهن للم هون 

الدائن فةما لو استم   ي  سداد متبيي مبلغ الدين قصورة أفضل مما كان يدفعه
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كذلك تعود العني امل هونة لصاحبها ت ي ذلك ضمان للعني من . ، هذا من جانبالسداد

 . عدم التسبةل تهذه تعرب مةزة طةبة لل اهن تألس ته تذلك من جانب آخ 

، أت موضوع التمويل نفسه ضد خماط  احل يق تالس قة نفسها غطةات العني امل هونةت  (2)

، أت العني امل هونةكانت تتلفةات املةاه تالزالزل تالرباكني تاألخطار امل ترية إن 

م كبة تاملخاط  احل قةة تشبه احل قةة تغريها من املخاط  املناسبة  :موضوع التمويل

أن هذه التغطةات تضمن تقالتالي ف ، املموِّلحلالسداد لصاإذا حتيق أ  خط  منها يتم 

 .للمموِّل احلصول على الدين الذ   ي ذمة املموَّل

تتكون  محاية املستثم  يتم عرب ط ح  :محاية امُلْسَتْثِم  تاملال امُلْسَتْثَم : ةالثالث ةورصال (3)

ةات تالتزامات تلثتغطةات حتمي املستثم  نفسه من مسهةةات التَّأمني التَّعاتني ل

إذن تثدى العديد من مناذج . قانونةة لصاحل الغري تحتمي املال املستثم  من قبل املستثم 

التَّأمني إىل تشجةع االستثمار، قل حتض على الولوج  ي خمتلف مةادينه؛ تذلك اموجب 

 :التغطةات التَّالةة اموجبة احلماية تاالطمةنان اليت حتييهما مناذج التَّأمني املختلف

تلةة املستثم  جتاه عماله عرب العديد من مناذج التَّأمني؛ مثال التَّأمني ضد ثتامني مس (4)

إصاقات العاملني أرناء ساعات العمل أت قسبب العمل، أت أم اض املهنة، التَّكافل 

 . ، تتامني املعاش(البديل للتَّامني على احلةاة) ، التكافل الطيب

لةات املياتل تمعداته  انب تغطةات تأمةنةة آل  الذ  ييدمنيتامني أخطار املياتل  (5)

 . تلةة اليانونةة عن أ  خطأ منه لصاحل صاحب املياتلة، أت الغريثاملس

اليت تتعلق حبماية آالت العمل من التلفةات قاإلضافة إىل  .تامني أخطار الرتكةب  (6)

ملكائن تلةات اليانونةة املرتتبة على خماط  الرتكةب لآللةات تاثاحلماية من املس

تلةة املياتل جتاه صاحب العمل تكذلك ثملصنع، أت املنشأة ت ي محاية ملساخلاصة قا

 . محاية حليوق صاحب العمل من الضةاع

تأمني أخطاء املهنة تهي تغطي اخلطأ الذ  ارتكبه املهين تتسبب  ي ض ر لشخص  (7)

طباء، آخ  تيكون ملزما هذا املهين قتعويض الشخص املض تر؛ مثال ذلك أخطاء األ

 .امل اجعني، املهندسني تغريهم

اآلالت، السةارات، املواد اخلام، املباني : اع تامني املمتلكات؛ مثل تأمةناتخمتلف أنو  (9)

 . ت أخطار النيل

؛ إىل اخلارج ضد املخاط  السةاسةة تامني عملةات االستثمار احمللةة، تالصادر  (8)

إىل املخاط  قاإلضافة  اهذ ةة تالي صنة تاملخاط  شبه احل قةكالتَّأمةم تاملصادر

قدرة الشار  على سداد مثن البضاعة، أت أ  خسارة تلحق ؛ كعدم التَّجارية املختلفة

 .قالبضاعة

  اإلسالمي قةام هةةات التَّأمني التَّعاتنيتتتمثل  ي  :تغذية مالية الدولة: ةالرابع ةورصال

متارس سةاسات اقتصادية قتوفري موارد مالةة للمةزانةة العامة للدتلة الن الدتلة 
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تنيدية ت مي من ترائها إلي متويل خزينتها قالشكل الذ  ميكن من قةامها قوظائف 

تهذه املوارد اليت . الدتلة اليت من قةنها قد يكون اليةام قتمويل املش تعات التنموية

 :ما يلي نذك  منها اإلسالمي ميكن أن ُتدرها خدمات التَّأمني التَّعاتني

الذ  يف ض علي كل قسط تأمني يدفع هلةةات التَّأمني التَّعاتني  رسم الدمغة (1)

 . اإلسالمي اليت تيوم قدترها قتوريده إلدارة أت ديوان الض ائب

رسوم اإلش اف تال قاقة على التَّأمني اليت تدفعها هةةات التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي   (2)

ة هذه اهلةةة  ي قطاع التَّأمني تظةف ت هلةةة ال قاقة علي التَّأمني تهي هةةة حكومةة

 .نفس تظةفة البنك امل كز  للبنوك التجارية

العوائد تال سوم األخ ى اليت تنتج عن مزاتلة هةةة التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي   (3)

 .لنشاطها التَّأمةين تاالستثمار 

 . الض ائب اليت تدفعها ش كات التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي عن أرقاحها  (4)

اخلزانة اليت  أت صكوك اهمة هةةات التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي  ي ش اء سنداتمس  (5)

 . تعمل علي توفري أموال للخزينة العامة  انب أنها تثد  إلي تنفةذ السةاسة النيدية

الض ائب تال سوم اليت تثخذ من العاملني  ي حيل التَّأمني التًّعاتني اإلسالمي   (6)

 . ط من قيةة أف اد اجملتمعتاملتعاملني مع هذا النشا

كذلك تتكالةف اخلدمات الطبةة تالوسطاء تاملستشارين قاإلضافة إىل تعويضات   (7)

احلوادث اليت تلحق اموضوع التَّأمني اليت يلزم إصالحه تإعادته إىل الوضع الذ  

كان علةه، فهذا يستدعي اليةام قش اء ما يلزم من السوق كيطع غةار السةارات 

ائن، تإتعاب تاملهندسني اليانونةني تكل ذلك ينتج عنه رمسًا ض يبةًا تاآلالت، املك

 ، أت ض يبة أرقاح األعمالاملضافة، أت ض يبة الدخل الشخصي يتمثل  ي اليةمة

 . جتبةها الدتلة من أصحاقها

تسهم هةةات التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي  ي ح كة مةزان املدفوعات  ي الدتلة تذلك   (9)

ة التَّأمني للخارج تيتمثل ذلك  ي قةام هةةات التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي عن ط يق إعاد

الوطنةة قتأمني نفسها  ي هةةات تأمني عاملةة تدفع هلا أقساط إعادة التَّأمني  ي صورة 

قاإلضافة إلي ذلك فان هةةات إعادة التَّأمني الوطنةة تتسلم من . عمالت أجنبةة

لدتل األخ ى أقساط إعادة التَّأمني تاليت تتم تسويتها ش كات إعادة التَّأمني  ي ا

متثل خ تج عملة أجنبةة من الدتلة إلي العامل  لصورة األتىلفا. قالعملة األجنبةة أيضا

قةنما أقساط إعادة  ،اخلارجي تثر   ي مةزان املدفوعات تتظه   ي اجلانب املدين

قاإلضافة إىل  التَّأمني الوطنةة إعادة التَّأمني الواردة من العامل اخلارجي  لش كات

املطالبات اليت تدفعها ش كة التَّأمني التَّعاتني مساهمة معةد  التأمني العاملةني  ي 

يتم رصد هذه األموال  ي مةزان املدفوعات  ي اجلانب الدائن تهذا   املباش  اإلسالمي
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ن املدفوعات يثكد تأرري نشاط التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي قشكل عام علي مةزا

 . للدتلة

 الرابع املبحث

 املشاكل املتعلقة بدور

 التَّأمني التَّعاوني اإلسالمي يف أعمال التنمية 

 

ما من شك أن هنالك عيبات أت مشاكل تواجه مسرية التأمني التعاتني اإلسالمي، 

كذلك من املثكد أن ختتلف هذه املشاكل من قةةة إىل أخ ى تما أذك ه فةما يلي  من 

اكل ال أقول قأنها عامة تلكن ت اءت لي حسب البةةة اليت أتواجد فةها تهي على سبةل مش

 :املثال

النظ  إىل تكلفة التغطةة التَّأمةنةة املتمثلة  ي قسط التَّأمني على أنها عبء مالي ي    (1)

ع من إق ام التغطةات البعض جتنبه للتيلةل من األعباء املالةة فةعمدتن على االمتنا

، أت إق امها ألجزاء معةنة من موضوع تاحد، أت التَّأمني ضد خط  كلةة نةةالتَّأمة

حمدد قداًل من التَّأمني ضد مجةع املخاط ، أت التَّأمني قيةمة أقل من اليةمة 

التص فات السالبة اليت تنعكس سلبًا على قةم  تكل ذلك يعترب نوع من ،احليةيةة

تلف منها تمن رم تضةع الث تة على  موضوعات التَّأمني  تكذلك إحالل ما هلك أت

،  انب اإلقالل من مساهمة قطاع التامني  ي املستوى الف د  تعلى املستو  اليومي

 .الناتج احمللي

دمات التَّأمني  ي عملةات التَّنمةة العيارية املتمثلة  ي متلةك خبعدم األخذ  ي االعتبار  (2)

 .أت قضمان شخصي ،رهنا فيط قإقساط مياقل  تاملنازلاملنازل تاألراضي تالشيق 

عدم إلزام السلطات لألخذ خبدمات التَّأمني  ي التنمةة قصفة خاصة ت ي اجملاالت  (3)

اإلنتاجةة تالتَّجارية قصفة عامة تذلك قاعتبار أن الناتج اليومي للدتلة يتكون من 

 .إنتاج مجةع اليطاعات قالدتلة

، أت ض خلف أنواع التَّأمني السهلةت كالدتر السليب هلةةات التَّأمني إذ أنها تعتين ت (4)

تلةة تكذلك التَّأمني الطيب ثلسلطة كتَّأمني السةارات ضد املساليت تف ضها ا

مما ينتج عن   تك ارال عالةةتكالهما من أنواع التَّأمني ذات احلوادث ذات احلوادث 

ذلك ارتفاع  التَّعويضات املدفوعة للمشرتكني حتى تصل إىل مبالغ أحةانا تعجز 

ستحية للمشرتكني لدرجة ميكن امل هامبالغعن الوفاء قالتزامها حنو سداد  الش كة

 .إىل  إفالس الش كة ذلك ثدىيأن 

 .عدم كفاية التش يعات اليت تنظم صناعة التأمني التعاتني اإلسالمي (5)

 .قلة عدد ش كات إعادة التأمني اليت تعمل تفق املنهج اإلسالمي (6)

إلسالمي  ي قعض الدتل تال تتفاعل قشكل إرجاقي مجود ش كات التامني التعاتني ا (7)

 .تم ن مع حاجة اجملتمع خلدمات التأمني
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  اخلاااامتاااااةاخلاااامتاااااة

يطلع علةه أن يكون فةه خري ملن    املتواضع تالذ  اسأل اهلل تعاىل ي نهاية هذا السف

 .تمن أفكار، أت موضوعا، أت قتولد فك ة تنطلق مما جاء فةه سواء كان ذلك قاملع فة

 فروض البحثفروض البحث  ::واًلواًلأ

نا  ي خامتة ذك ها  ي خطة هذا البحث تبني ل سبقعودًا إىل ف تض البحث اليت 

 :هذا البحث ما يلي

 فاذ أعمال التنمةة تاستدامتها قلأن التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي له دتر ارجاقي  ي إن  (1)

 تثد  خاط  اليتعنها امل ق فةها من أموال تيدرُأنِفيثد  إىل حفظ ما ُأكما  ،تيعززها

 . إىل فيدانها

مع  انن لنا أيضا أن أعمال التَّنمةة تخدمات التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي تتناغمتبةَّ  (2)

 . مياصد الش يعة اإلسالمةة من حفظ املصاحل التنموية من جانيب الوجود تالعدم

ةة قصفة خاصة أما املشاكل تواجه خدمات التَّأمني التَّعاتني اإلسالمي ليطاعات التَّنم (3)

تلبيةة األعمال قصفة عامة فهي موجودة تلكن معظمها قسبب اجلهل تالوعي التَّأمةين 

 .تاملالي ال اشد

 تبةَّن لنا منتساق أعمال التنمةة تخدمات التَّأمني مع ف تض الكفاية فيد القالنسبة  (4)

 . ي اتساق تام مع مفاهةم الف تض الكفائةة هماالدراسة أن

 جاتاالستنتا: ثانيًا

ر  أن أهم منت هذا البحث، أقاستحضار ما تيدم من املادة اليت ذك ناها  ي 

 : يهالدراسة   تاالستنتاجات اليت توصل

هنالك إمجاع تام من فيهاء األمة اإلسالمةة  واز التأمني اإلسالمي املبين على التربع  (1)

مة كذلك السواد األعظم من فيهاء األ. تتهمقهدف درء اخلط  عن الناس تر 

: (1) ى  تيدعم هذا املوقف حديثي املصطفاإلسالمةة ي   قعدم جواز التأمني التجار

تأيضا " ، فإذا رأيتم خالفا فعلةكم قالسواد األعظملن جتتمع على ضاللة إن أميت

تلن يتف قا  ؛ كتاب اهلل تسنيتضلوا قعدهمات كت فةكم شةةني لن ت" :  حديثه 

 ."حتى ي دا احلوض

ملع فة التأمةنةة من الناحةة الش عةة لد  الكثري من العاملني  ي هناك ضعف  ي ا (2)

 .حيل التأمني التَّعاتني اإلسالمي

 .هناك ضعف شديد  ي فهم التأمني التَّعاتني اإلسالمي من قبل اجلمهور املستهدف (3)

                                                 
كذلك احلديث الثاني أيضا تقال رتاه اقن ماجة عن انس  2221حديث رقم  1/338: السةوطي ، اجلامع الصغري ص  (1

 .تقال رتاه احلاكم  ي مستدركه عن أقى ه ي ة 1/505: ص  3292ذك ه السةوطي قال قم 
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عدم اإلملام السلةم لد  خمتلف فةات اجملتمع قأهمةة التأمني قسبب عدم تجود الوعي  (4)

 .ختلفةاملني طبيات اجملتمع التأمةين ق

التعاتني ناعة التأمني على ال غم من انه مضى أكث  من رالرني عامًا على ص (5)

تاليت تعترب الشيةق تالتوأم لصناعة املصارف اإلسالمةة إال أنها مل تنل  اإلسالمي

اليدر املناسب من االهتمام تالدراسة عكس ما نالته صناعة الصريفة اإلسالمةة إذ 

، قةنما جند تطور تاالهتمام على كافة األصعدةًا تاف ًا من الدراسات تالنالت قسط

توأمها تذلك يعود ألسباب كثرية  أن صناعة التأمني اإلسالمةة مل حتظ اما حظي قه

 :يليرى أن أهمها ما أ

من حةث النشأة تأصبحت هي  سبيت التامني اإلسالمي إن البنوك اإلسالمةة (أ )

 .سالمي تانف دت قالتالي قاهتمام الباحثني تاملهنةنياملولود البك  لالقتصاد اإل

نسبة الن البنوك حسب تطبةياتها تتعامل مع األشةاء األكث  حمبة للنفس من  (ب )

فيد جذقت االنتباه   ،التأمني الذ  يتعامل مع الكوارث تالتلفةات تما إىل ذلك

 .أت اجلمهور املستهدف ،أت املهنةني ،إلةها سواء كان من قبل الدارسني

أت األشةاء  ،البنوك تتعامل مع األشةاء اليت حيتاجها اإلنسان يومةًا لتكملة نشاطه (ج )

 . منيمن خدمات التأ احلةاتةة اليت حيتاجها اإلنسان لذا فهي  ي الذاك ة أكث 

ةها  ي فيه املعامالت ليد تجدت الصناعة املص فةة مناذج تعيود منطةة متعارف عل (د )

قالتالي عند ت ترجها تتطبةيها مل رجد املتعاملون قالعيود املسماة ت ىتهى ما تسم

 ، اإلجارة ،، امل احبة، السلممعها غ اقة  ي ذلك تمن أمثلة هذه العيود أملضارقه

؛ عكس التأمني ًا عند الكالم عن احلالل تاحل اممما جعلها أكث  قعد. اخل 

العيود  فةتندرج حتت طائالفيه اإلسالمي هلذا مل الذ  مل تكن عيوده مع تفة  ي 

 .غري سهلةقبوهلا من مجهورها  املسماة مما جعل إمكانةة

ول الش عي أتضح  ي جمال البنوك تلةس ُبتأسةسا على ما سبق فان مسألة اليو (ه )

فةه خالف يذك  عكس التأمني اإلسالمي الذ  كان حمل اختالف قني 

 قعدم جواز التأمني التجار  تجواز مجهور الفيهاء  حتى قطعالعلماء على 

 . مني اإلسالميلتأا

الدراسات اهتمت  انب املصارف أكث  من تلك اليت اهتمت  انب التأمني  (ت )

مما أدى إىل تجود أدقةات ر ة  ي جانب املصارف اإلسالمةة أكث  من تلك اليت 

 .تجدت  ي جانب التأمني اإلسالمي

كث ة املنتديات تاملثمت ات تالندتات تترش العمل تاملطبوعات اليت تهتم  (ز )

 .جانب التأمني اإلسالمي املصارف اإلسالمةة مع قلتها تندرتها  يق
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عمال املص فةة تجود املثسسات التعلةمةة تالتدريبةة اليت اهتمت قنشاط األ (ح )

 .اإلسالمي التعاتني  دمة  ي جانب أعمال التأمنينعقةنما تكاد تكون م

قلتها  ي  تجود شبكة دتلةة ت قط الصناعة املص فةة مع معظم أحناء العامل مع (ط )

 .صناعة التأمني

قةام االحتادات تاهلةةات املهنةة اليت تعمل على تطوي  الصناعة املص فةة على  (  )

املستوى احمللى تاإلقلةمي تالدتلي تالتحامها مع املثسسات الدتلةة املشاقهة مما 

قةنما صناعة التأمني مل حتظ امثل  ةإس اع خطى تطوي  الصناعة املص فةأدى 

 .الصناعة املص فةةالذ  حظةت قه 

  التوصياتالتوصيات: : ثالثًاثالثًا

ة عامة ، ت ي الدتل اإلسالمةاالختصاص  ي الدتل الع قةة خاصة جهات أن تيوم (1)

تتساعد  ي  ،، تان تساهم إيصال خدمات التأمني اإلسالميل الكفةلة ققتةسري السب

 تطوي  لبنة من لبنات االقتصاد اإلسالمي، قل من أهم لبنات الدتلة اإلسالمةة، تاليت

قني  ىآخ ن رسول اهلل أ إذ نذك   ي هذا امليام. علةها أسست أتل دتلة إسالمةة

، تصلت إلي حد اإلرث، إلي اة ال مثةل هلا  ي تاريخ البش يةاملهاج ين تاألنصار، مثاخ

ذت  األرحام قيوله  ىق آني تجعل حق اإلرث ميصورًا عل أن أقطله اهلل تعالي قنص

هم أتلي قبعض  ي كتاب اهللتأتلوا األرحام قعض"  تعاىل
1

تكذلك تصلت املثاخاة  

 ، قل إلي حد نزتل األنصار  عن احد  نسائهاقتسام املال تمتاع احلةاة فيط لةس إىل

 .عد، رم ينكحها من قللمهاج   تخيريه فةهن، فتعتد له

 .سن اليوانني املناسبة لتنظةم صناعة التأمني التعاتني اإلسالمي (2)

 مني اإلسالمياليائمة، تاليت نظمت خدمات التأ سالمةةمني اإلش كات التأ أدعو (3)

،  تتهتد   ي تلبةتها ىاحتةاجاته، تان تعمل عل، أن تتفهم طبةعةة جمتمعها تاحلالةة

قعد  ع ضه علي  إال تيدم على شيء مجةع أعماهلا قأحكام الش عةة اإلسالمةة، تأال

 .جهازها الش عي

 تتنشئ   نفسها،تطوي ى، ت تعمل عليوةق أن تأخذ ش كات التأمني اليائمة األم  (4)

املواهب  ، أت هةةة موحدة للدراسات تاألحباث ت تستجلب هلا أتلوافةما قةنها معهدا

 .عدته ، ت تعد لألم العلمةة

أن تستم  مثسسات البحث العلمي  ي جهودها العلمةة التأصةلةة لتطوي  الفك ة اليت  (5)

  لبلوغ فج  الدتلة اإلسالمةة قإذن، متهةدا تتعجةالثالث عيود من الزمانمورست ل

 .اىلاهلل تع

                                                 
 (.6)صورة األحزاب آية  1
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االهتمام قاإلحصاءات تتطوي ها، تإخضاعها للدراسة، تاالستفادة من نتائجها  ي  (6)

 .تطوي ، تمعاجلة سلبةات األداء

 . تعمل تفق املنهج اإلسالمي مني اليتالتأ إنشاء مثسسات إعادة (7)

اإلسالمي لتعمل تفق املنهج  ات الصلة قصناعة التأمني اإلسالميتأسةس اهلةةات ذ (9)

 . منيكهةةات مسس ة التأمني تمكتتيب التأ

 تاستغالل رتح التوأمة قةنها تقني املصارف قإدخال لنهوض قصناعة التأمني اإلسالميا (8)

  Bancassuranceمني يطلق علةها الةوم صريفة التأ مني احلديثة تاليتمناذج التأ

اذج فحواها استغالل اإلمكانةات تهذه النم  Assurebankingتأمننة املصارف 

مني ت قاملياقل استغالل تاحة من املصارف لصاحل ش كات التأالتسوييةة امل

القة ـمني لصاحل املصارف لتصبح العالتسوييةة املتاحة من ش كات التأ اإلمكانةات

رف تيوم قتسويق ان املصافمني  منوذج صريفة التأ ففي. عالقة خدمات مالةة تكاملةة

مني لعمالئها تكذلك  ي أمننة املصارف  تيوم ش كات ش كات التأمنتجات 

 .         تيكون أ  منهما تكةال قالعمولة لآلخ  ،التامني قتسويق منتجات لعمالئها

مني لتكون آلةة ملكافحة الفي  قتبين تتشجةع ط ح اخلدمات تفعةل خدمات التأ (10)

 . التأمةنةة لليطاعات الفيرية

السةاسة النيدية تكذلك سةاسة التنمةة االقتصادية مني  ي توظةف دتر التأ (11)

 . تاالجتماعةة

أن تعمل الدتلة على إلزام املستثم ين األجانب على إق ام  التغطةات التأمةنةة املطلوقة  (12)

؛ تذلك الن هذه املمتلكات احمللةة السةما تامني املمتلكات من ش كات التامني

 . د أن حت ص الدتلة على تنفةذ هذا األم يتكون منها الناتج اليومي للدتلة تلذا الق

إعفاء خدمات التكافل من كافة ال سوم تالض ائب تذلك ألنها خدمات اختةارية  (13)

يستحسن العمل على تشجةع اإلف اد علةها ألنها تعةنهم على عملةات االدخار تالذ  قدتره 

 . حد سواءيعمل على تكوين رؤتس األموال اليت سةستفةد منها اجملتمع تالدتلة على 

تبنةها للع ض التأمةين الذ  خيلق قمني خبلق الطلب التأمةين ن تبادر ش كات التأأ (14)

لةست  مع اما حتتاجه من خدمات تأمةنةة الطلب املكافئ له تذلك قتبصري فةات اجملت

 .على علم قها

ض ترة اقتكار ط ق تأسالةب تسوييةة تناسب اجملتمع الذ  يتألف من فةات  (15)

 . احلاجات تالفهم تمتباينةتمتفاتتة تقطاعات متنوعة 

حتى تكون األسالةب التسوييةة فعالة القد أن يشع  الشخص املستهدف أن هذا  (16)

تميكن استغالل ما هو متاح تفى صورته البسةطة  ،اخلطاب له دتن سائ  الناس
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، فواتري املةاه، فواتري مثال عرب؛ ك تت الصعود للطائ ة تذلك كمخاطبة املستهدفني

 ، اإليصاالتالطبةة، الفواتري تالوصفات تاملستندات اء، فواتري اهلاتفلكه قا

لية قالعيارات الثاقتة ، اإليصاالت تاملستندات املتعتاملستندات املتعلية قالتعلةم

 .  ، رسائل اهلاتف احملمولدرامةة ، أعمالتاملنيولة

تمكن كل مني تكلفة تاقعةة تمعيولة غري مغاىل فةها حتى تتكون تكلفة التأ أن (17)

 . فةات اجملتمع من االستفادة منها

أن ُتِلزم الدتلة عرب أجهزتها املختصة كل أصحاب األعمال اليت تتطلب ت اخةص أت  (19)

إج اءات من إذن أت مساح أت تصديق ملزاتلة أ  عمل قإرفاق التغطةات التأمةنةة 

للمجتمع ت  ومياملناسبة الن هذه األعمال ميثل جمموعها ر تة اجملتمع أ  الناتج الي

 . ر تة اجملتمع تان كان أصل هذه األعمال مملوكا لإلف اد ىينبغي احملافظة عل

 . تشجةع البحث العلمي  ي جمال التامني (18)

 . تبنى ترعاية املربزين تاملوهوقني  ي قطاع التأمني التعلةمي تاملهين (20)

 . مني املختلفةجماالت التأ تشجةع التخصصات األكادميةة تاملهنةة  ي (21)

 . ار أمناط تأمةنةة لفةات الشباب تالطالب تامل أةاقتك (22)

. املناسبة لكل عملةات التمويل أن تعمل جهات التمويل على مالزمة التغطةات التأمةنةة (23)

 . قض ترة رقط خدمات التمويل العيار  قالتغطةات التأمةنةة يتفى هذا اجملال أتص

عي التأمةين تسط مني قنش  الوأتإعادة الت ش كات التأمني أن تطلع احتادات (24)

 . منيحيل التأ اجملتمع  انب رفع الكفاءة املهنةة تسط العاملني  ي

أن تهتم الدتلة قنش  الوعي التأمةين ملا فةه من منفعة للمواطن تللدتلة على حد سواء  (25)

تلةاته تدخله يعفى الدتلة من إعانته ثواطن الذ  يثمن على ممتلكاته تمسالن امل

 . ملدني ذات الصلةتكذلك مثسسات اجملتمع ا

مني للتأمةنات العامة تالتكافل التأ أن ت اجع هةةات ال قاقة الش عةة اتفاقةات إعادة (26)

 . أيضا

 .مني املط تحةية على التربع  ي مجةع ترائق التأأن يضاف إق ار قاملواف (27)

مني قعيد خدمات التأمني تذلك قان تلتزم ش كات التأ العمل على تعظةم الثية  ي (29)

سنو  هلةةة املشرتكني مع االلتزام اجلاد قتوزيع الفائض التأمةين على االجتماع ال

 . مستحيةه

لى تشجةع االستفادة من خدمات التأمني قان يصري مني تان تعمل عتهتم الدتلة قالتأ أن (28)

 :ا صلة قالدتلة على سبةل املثالمني مصاحبا لكل اخلدمات اليت هلالتأ
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مني كانت املعاملة املعنةة مت التأ ذاإ Fast Trackعمل نظام اإلج اء الس يع  .1

 .منيهلا صلة قالتا علةها أت

إعطاء األتلوية  ي احلصول على التمويل أت اخلدمة اليت يتنافس علةها الناس ملن  .2

 .أت اخلدمة املعنةة ،اق م تغطةة تأمةنةة على التمويل

أن تنمح السلطات الض يبةة خصما من قةمة الفةة الض يبةة املستحية على  .3

أت  ،مني اليت دفعها املكلف على اإلنتاجالتأ ملكلف تذلك حبط ميدار أقساطا

 .يعترب مكونا للوعاء الض ييب الشيء أت ،األعمال

مني الصحي  ي كافة م اكز قطاقات التأ س عة تسالسة معاملة حاملي .4

 .تمستويات اخلدمات الطبةة

 ي حالة تأمةنها % 50بة ختفةض العوائد املستحية على املنازل تاألقنةة املختلفة قنس .5

 .ضد خماط  احل يق تاألخطار التاقعة

مني ضد قيةمة قسط التأأت % 50ات% 40أت % 30ختفةض رسوم الرتخةص قنسبة  .6

احل يق تاإلخطار التاقعة؛ إن كان العيار الثاقت تاملنيول كنحو مبنى ي خص  

ا قد مت تأمةنها اخل أت أن تكون امل كبة امل اد ت خةصه....ملدرسة أم مي ا ملثسسة 

  .مني األشخاصللتأمني الشامل تأ تأمةنا شامال، تيزاد املبلغ املخفض إذا أضةف

عفى الشخص الذ  حيمل عيد تكافل طويل األجل من ض يبة الدخل أن ُي .7

إذا % 50إذا كان عيد التكافل للحماية فيط، ت % 25الشخصي قنسبة مثال 

 .كان عيد التكافل املعنى للحماية تاالدخار

أن يتم ختفةض ال سوم الدراسةة للطالب الذين أصدرت هلم تغطةات مص تفات  .9

 .لةاء أمورهمأتقبل التعلةم من 

 تأخ  دعوانا إن احلمد هلل رب العاملني

 مدد حامد حسن حمَّيِّكتور السَّالدُّ

 املدير العام

 (ودانالسُّ) للتَّأمني  التَّعاونيَّةركة شَّال

e-mail: 
sayedhamid55@gmail.com 

    sayedhamid55@yahoo.com 
Tel: +249912368047 
Fax: +249183782438 

 م2 21سبتمرب 
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 قائمة املراجع

 .القرآن الكريم واحلديث النبوي: أوال

 الي آن الك يم (1)

حباشةة مفاتح فهم الي آن الك يم،  مصحف  على اإلمام، الي ان الك يم امحد. د (2)

 ، اخل طوم ، قدتن،إف ييةا

الشهري ) ، اجلامع ألحكام الي ان  حممد قن امحد االنصارى الي طيبأقى عبد اهلل (3)

 .ريتت تمكتبة الغزالي، دمشق، قدتن، قاهل الع فان، مثسسة من(قتفسري الي طيب 

تفسري تقةان مف دات الي ان الك يم، دار ال شةد، دمشق  حممد حسن احملصي،. د (4)

 .تدار اإلميان، قريتت تدار ال شةد، قريتت، قدتن

الشهري قان محزة احلسةين احلنفي ) الش يف إق اهةم قن حممد قن كمال الدين  (5)

  .، قدتناحلديث الش يف، املكتبة العلمةة، قريتت ، أسباب ترتد(الدمشيي

قن على قن حج  العسيالني، فتح البار  قش ح صحةح  اإلمام آقى الفضل امحد (6)

 .م1886، الطبعة األتل البخار ، دار اقن حةان، الياه ة

، قن إمساعةل البخار ، صحةح البخار ، دار الفك ، قريتت اإلمام آقى عبد اهلل (7)

 .م1888الطبعة األتىل 

عبد العزيز  حتيةق ف يد، األدب املف د، قن إمساعةل البخار  اإلمام آقى عبد اهلل (9)

 . م2005دار احلديث، الياه ة، اجلند ، 

، اجلامع الصغري  ي أحاديث ن عبد ال محن قن آقى قك  السةوطياإلمام جالل الدي (8)

 .م1891، الطبعة األتىل، بشري النذي ، دار الفك ، قريتتال

جامع األصول (  الشهري قان األرري اجلزر ) جمد الدين اقن السعادات املبارك حممد  (10)

، م1872، تمطبعة املالح تمكتبة دار البةان، مكتبة احللواني أحاديث ال سول  ي

 . قدتن

حممد ناص  الدين األلباني، خت يج أحاديث مشكلة الفي  تكةف عاجلها اإلسالم،  (11)

 .م1894املكتب اإلسالمي قريتت، الطبعة األتىل، 

 الفقه وقواعد الفقه : ثانيا 

ليب، التي ي  تالتحبري، على التح ي   ي أصول العالمة احمليق اقن أمري احلاج احل (1)

الفيه لإلمام حممد قن عبد الواحد قن عبد احلمةد الّسةواسي رم السكندر ، دار 

 .م1888الكتب العلمةة، قريتت، الطبعة األتىل 
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 . ، قدتن، الفتاتىقن تةمةةامحد  (2)

جلديدة، لى، دار اآلفاق اآقى حممد على قن امحد قن سعةد قن حزم األندلسي، احمل (3)

 . ، قدتنقريتت

مكتبة الندتة ، قن قدامة، املغين، اجلزء ال اقع أقي حممد قن حممد قن عبد اهلل (4)

 .م1898الثالثة  الطبعة ،، تمكتبة الكلةات األزه ية، الياه ةاجلديدة، قريتت

، ش ح اليواعد الفيهةة، دار اليلم( لزرقا األبا) الشةخ امحد قن الشةخ حممد الزرقا  (5)

 .م1898بعة الثانةة دمشق، الط

ة على مذهب اإلمام امحد امحد قن عبد اهلل اليار ، كتاب جملة األحكام الش عة (6)

إق اهةم امحد على، تهامة،  حممد. عبد الوهاب أقو سلةمان تد. ، حتيةق داقن حنبل

  .م1891الطبعة األتىل

  .م2002الشةخ حممد اخُلَض  ، أصول الفيه، دار املع فة، قريتت، الطبعة الثانةة  (7)

 .دتنة الكربى، دار الفك ، قدتناإلمام سحنون قن سعةد التنوخي، امل  (9)

الصديق حممد األمني الض ي ، الغ ر تأر ه  ي العيود  ي الفيه اإلسالمي، الدار . د  (8)

 . م1880السودانةة للكتب، اخل طوم، تدار اجلةل، قريتت، الطبعة الثانةة

عه من تفسريه الشهري ف يد عبد العزيز اإلمام الي طيب، جامع األحكام الفيهةة، مج  (10)

 .م2005اجلند ، دار الكتب العلمةة، قريتت، الطبعة الثانةة 

 ، قدتن سة ال سالةعبد الك يم زيدان، الوجةز  ي أصول الفيه،مثس.د (11)

 .م1896عبد الوهاب خلَّاف، علم أصول الفيه، دار اليلم، قريتت، الطبعة العش تن  (12)

، الطبعة األتلي، ، دار اجلةل، قريتتلة األحكام، درر احلكام ش ح جمعلي حةدر (13)

 .قدتن

 ،، الطبعة التاسعة الفيهي العام، دار الفك ، دمشقمصطفي امحد الزرقا، املدخل  (14)

 .م1869/ 67

مصطفى اخلن تآخ تن، الفيه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، دار العلوم . د (15)

 .م1898اإلنسانةة، دمشق، الطبعة األتىل، 

الزحةلي، الفيه اإلسالمي تأدلته، دار الفك ، الطبعة الثالثة، دمشق، تهبة . د (16)

  .م1898
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 التاريخ :ثالثًا 

العالمة عبد ال محن قن حممد قن خلدتن الشهري قاقن خلدتن، ميدمة اقن خلدتن  (1)

حتيةق هةثم مجعه هالل، مثسسة املعارف للطباعة تالنش ، الطبعة األتىل، قريتت 

  .م2007لبنان، 

 املعامالت و األموال واالقتصاد :رابعا

الشةخ على اخلفةف، فيه املعامالت الش عةة، قنك الربكة اإلسالمي لالستثمار،  (1)

 .البح ين، قدتن

فلةح حسن خلف، التنمةة تالتخطةط االقتصاد ، دار الكتاب العاملي عمان األردن  (2)

الطبعة  .تدار الكتب احلديث، إرقد األردن، الطبعة ا نظ ية التحلةل الكالسةكي

 .م2006تىل، األ

 .م2007حممد على الصاقوني، فيه املعامالت، املكتبة العص ية، قريتت  (3)

. حممود حسن حسنى تد. د.مةشةل تودارت، التنمةة االقتصادية، ت مجة تم اجعة أ (4)

 .حممد حامد حممود، دار امل يخ، ال ياض، قدتن

فك ، دمشق تدار الفك  تهبة الزحةلى، املعامالت املالةة املعاص ة، دار ال. د.أ  (5)

 .م2006املعاص ، قريتت، الطبعة الثالثة، 

 ماااني والقانونالتأ: خامسا

، حبث غري ي قني النظ ية تالتطبةقسالم، التَّأمني  اإلحممدد حامد حسن السة.د (1)

 .منشور

 .عبد اليادر عوده، التش يع اجلنائي، دار الكتاب الع قي، قريتت، قدتن (2)

 .م، قدتن1857،يارن، الياه ةالتأمني  ي اليانون املص   تاملعبد املنعم البدرات ، .د (3)

، التامني قني احلظ  تاإلقاحة، الطبعة حممد قن امحد قن صاحل الصاحل. د (4)

 .، قدتنم2004االتىل

 اللغة: ًا دسسا

 .قدتن ، م1891امحد الش قاصي، املعجم االقتصاد  اإلسالمي، دار اجلةل،. د (1)

لسان  مد قن مك م قن منظور اإلف ييي املص  ،اإلمام آقى الفضل مجال الدين حم (2)

 .الع ب ، دار صادر، قريتت، الطبعة األتىل، قدتن

، مثسسة ال سالة تدار ن الفريتز آقاد ، الياموس احملةطحممد قن يعيوب جمد الدي (3)

 .م1897، للرتاث، قريتت، الطبعة الثانةةال يان 
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الي ان إدارة  ،غة الفيهاءعجم لحامد صادق قةنبى، م. حممد رتاس قلعة جى تد. د (4)

 .،  ك ا تشي، قدتنالك يم تالعلوم اإلسالمةة

 وأحباث مطبوعات: سابعًا 

، املنعيد  امعة دمشق( اقن تةمةة مه جان ) كتب أحباث أسبوع الفيه االسالمى  (1)

دمشق املنشور قواسطة اجمللس األعلى ل عاية الفنون تاآلداب  تالعلوم االجتماعةة ، 

 .م1861الياه ة 

 .، اخل طوم2003مني تالتكافل ال قاقة على التأمني، قانون التأ هةةة (2)

 جدة  –مطبوعات جمموعة دلة الربكة اململكة الع قةة السعودية  (3)

الربتفسري الصديق حممد اآلمني الض ي ، االعتبارات الش عةة للممارسة التأمني،  (4)

فرباي   16-14من قدمه لندتة التأمني التكافلي اليت انعيدت قاخل طوم  ي الفرتة 

 .م2004
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 فه س احملتويات

رقم  املوضوع 

 الصفحة

 امليدمة

 .(تع يفه، مبادئه، نشأته)التأمني التعاتني اإلسالمي : الفصل األتل

 .تع يف التأمني اإلسالمي: املبحث األتل    

 .مبادئ التأمني التعاتني اإلسالمي: املبحث الثاني    

 .مبدأ التربع: األتلاملطلب        

مبدأ عدم خمالفة أداء الش كة ألحكام الش يعة : املطلب الثاني       

 .اإلسالمةة

 .مبدأ توزيع الفائض التأمةين: املطلب الثالث       

 .مبدأ املشاركة  ي اخلسارة الزائدة:  املطلب ال اقع       

 .مبدأ املشاركة  ي اإلدارة: املطلب اخلامس       

فصل أموال محلة األسهم عن أموال محلة ترائق : املطلب السادس       

 .التأمني

 .نشأة التأمني التعاتني اإلسالمي: املبحث الثالث   

 .النشأة النظ ية: املطلب األتل       

 .النشأة الفعلةة: املطلب الثاني       

 .االستثمار  ي ش كات التأمني التعاتني اإلسالمي: الفصل الثاني

املضارقة  ي أعمال التأمني التعاتني  ش كةتطبةيات صةغة : املبحث األتل    

 . اإلسالمي 

 .إدارة خماط  حمفظة التأمني التعاتني اإلسالمي: املطلب األتل         

 .التأمني التعاتني اإلسالمي أقساطإدارة استثمار : املطلب الثاني         

صةغة ش كة املضارقة  ي أعمال تيةةم تطبةيات : املطلب الثالث        

 التأمني التعاتني اإلسالمي

 اإلرجاقةات: الف ع األتل                         

 السلبةات: الف ع الثاني                         

تطبةق صةغة الوكالة على أعمال التأمني التعاتني : املبحث الثاني   

 .اإلسالمي

 .  حمفظة التأمني التعاتني اإلسالميإدارة خماط: املطلب األتل       

 .إدارة استثمار أقساط التأمني التعاتني اإلسالمي: املطلب الثاني        

تيةةم تطبةيات صةغة الوكالة  ي أعمال التأمني : املطلب الثالث        

 .التعاتني اإلسالمي
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 .اإلرجاقةات: الف ع األتل                         

 .السلبةات: الف ع الثاني                         

  .حوهلا األج ة  ي صةغة الوكالة تتباين اآلراء الش عةة: املبحث الثالث    

ال أ  الذ  يشرتط أن تكون األج ة تفيا للتكلفة : املطلب األتل       

 . الفعلةة

ال أ  الذ  ال يشرتط أن تكون األج ة تفيا للتكلفة : املطلب الثاني        

 .   علةةالف

 .  دتر التأمني التعاتني اإلسالمي  ي أعمال التنمةة: الفصل الثالث

 .ف تض الكفاية تعالقتها قأعمال التنمةة تأعمال التأمني: املبحث األتل    

 .  دتر التأمني التعاتني اإلسالمي  ي التنمةة: املبحث  الثاني   

 .التنمةة الزراعةة تاحلةوانةة: املطلب األتل       

دتر التأمني التعاتني اإلسالمي  ي التنمةة الزراعةة : املطلب الثاني       

 .تاحلةوانةة

 .مةة الصناعةةالتن: املطلب األتل      
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العشرونالدورة   

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 
 
 
 
 

 التأمني التعاوني اإلسالمي
 مفهومه وضوابطه االقتصادية يف إطار الشريعة

 

 

 

 

 

 

 إعداد

 األستاذ الدكتور عبد الرمحن يسري أمحد

 أستاذ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي 

 ة اإلسكندرية ،بكلية التجارة ، جامع( األسبق)ورئيس قسم االقتصاد 

 للمعهد العاملي لالقتصاد اإلسالمي ( األسبق)واملدير العام 

 أباد ،  إسالمباجلامعة اإلسالمية العاملية يف 

 أستاذ زائر لكلية الدراسات اإلسالمية ،

 حاليًا  مؤسسة قطر للرتبية والتعليم وتنمية اجملتمع ، بالدوحة 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة

ة منذ القرن املاضي للبحث اإلسالمياجملتمعات  يفالتأمني  موضوعتعرض 

 قبول إىل  فريقذهب بينما و.رجال املال واالقتصاد الفقهاء والعديد من قبل واملناقشة من 

الرأي يف معظم أجته  ىالتأمني التقليدي أو التجاري املعروف يف اجملتمعات األخر

أنه خمالف إىل  اليت عقدت حوله يةفقهاما الة واجملاإلسالمياالقتصادية تؤرمرات امل

تعرتض اليت مل من أهل العلم القلة إىل  بعض من ينتمييالحظ أن و. ةاإلسالميللشريعة 

التأمني يوجد هلذا  ظن أنه الأو حجج ضعيفة على  استندعلى التأمني التقليدي بل أيدته 

رص على من منطلق احل، رمبا   ممكن فأخذ يدافا عنه إسالميبديل التقليدي 

 .ة احلديثةاإلسالميللمجتمعات حد ذاته  يفتأكيد منافا التأمني 

 التقليدياملعرتض على التأمني الفقهي األخرية مل يكتسب االجتاه  ثالث حقبال يفو 

شكل قواعد شرعية وضعت  يفأيضًا  ، بل تطورط تأييدًا متعاظمًا لدى املسلمني فق

                                                 
 
تم مثن خثالل   يث  نثوع مثن األعمثال الثذي أكثن أن     كالتثأمني  مل جير حبثث  قرنا  1 ألكثر من اإلسالمي ويف الفقه  (   

اجتهثادًا فثى ذلثجمل اجملثال حيثث قثال        ( 121 -11  )بثار  اللفقيثه احلنفثي   بثن عابثدين ، ا  وجند فقط ال.  شركات
 التاسثا عشثر رأى  1 أواخثر القثرن    يفو. أوروبثا  فثى  كثان أثاريف يف ذلثجمل الوقثت      التأمني البحري الذيبعدم جوا  

حثه  رده علثى سثتؤال  ر   يف( يف عصره علماء املسلمني والفقهاء كان له شهرته بنيمصري فقيه وعامل )حممد عبده 
علثى  وذلثجمل قياسثًا   التأمني علثى احليثاة   أن الشريعة جتيز  ،الواليات املتحدةبلحياة ل تأمني تبادلي  شركة عليه مدير

، غمثوض  مثن ال ثري االسثالمية يكتنفثه الكث   وا  التأمني على احلياة يف الشثريعة  جبأن هذا الرأي  إال .عقد املضاربة
 اًلممثا  مل يكثن  رمارسه الشثركة الثيت  رحثت هثذا السثتؤال      نت كاتأمني على احلياة على النحو الذي ال ألن عقد

إال أن  الشثرعية ، قواعثد املضثاربة   اسثايف مثن   علثى  صحيح أن من املمكن ممارسة التأمني التبادىل !  لعقد املضاربة
التبثادىل  ممارسثة التثأمني    بشأن كيفيثة حممد عبده  ت لدىاليت كان هناك عالمة استفهام كبرية بشأن املعلومات

الثذي نثال شثهرة بثني     مصثطفى الزرقثا ،   أكثد  يف املثتؤرمر الثذي عقثد يف دمشثق       12 عثام   يفو.الواليات املتحثدة  يف
وأسس رأيثه هثذا   . الشريعة من جهة  ، أن مجيا أنواع التأمني جائزيف حبثه لقضايا معاصرة هامة والفقهاء الباحثني 
هثو  مثا  عقد التأمني أن لشريعة اإلسالمية بالتأكيد ، وا عليه تامر أ نوهو عقد التأمني هو عقد للتعاون ، على أن 
جنثد  احلقيقة  يفو .(الدية والعاقلةمثل )الشريعة التى مسحت بها التعويضية التقليدية  نسخة احلديثة من النظمإال ال
م ال أكثن التسثلي  ية عالشثر  مثن اههثة    التثأمني  مصثطفى الزرقثا إل بثات جثوا      اسثتند اليهثا   مجيثا األدلثة الثيت    أن 

 فى حد ذاته، لتأمنيلعن مفهوم  فقط، بل للدفاع  عن التأمني التقليديللدفاع على حممل اهد بصحتها أو أخذها 
مصثر يف   اإلفتثاء يف   دارظلثت   مثن ناحيثة أخثرى ،    . ى وذلجمل يف إ ار إسالمي كما تبني فيما بعد من كتابات أخثر 

علثى   الثدكتور  نشثر  مثتؤخرا،  أنثه  إال  .تأمني علثى احليثاة  البعدم جوا   إىل أعوام قليلة مضت تفيتو 1 1 الفرتة من 
فتوى تتضمن رأيًا حيبثذ التثأمني عمومثًا والتثأمني التبثادلي واالجتمثاعي خصوصثًا دون تعمثق يف         ( مصرمفيت )مجعة 

أنثه ضثرورة وأن كثل مثا      ىالتجثاري فثري   تقليثدي الالتثأمني  إىل  ويف إ ار إجا ة التأمني عمومًا يتطرق. أدلته الشرعية
مثذكورة بعثد   ) العقود كي تصبح شرعية ؛ أنظر نث  الفتثوى يف رخثر البحثث     على  يلزم هو وضا بعض التعديالت

الغموض وااللتبثايف يف أوسثاع عامثة اهمهثور      تأ ار وهي يف رأينا جتما بني حق وبا ل يف إناء واحد وأنها( املراجا
العلميثثة والفقهيثثة الثثيت حبثثثت قضثثية التثثأمني   وال أكثثن االعتثثداد بهثثا يف األوسثثاع مثثن االرتيثثا ممثثا جلبثثت أكثثثر 

مسثمو  بثه ألنثه     حكمت اللجنة الو نية الفتوى بأن التأمني غثري  191 ماليزيا ، يف عام  يفو. وضوابطه يف اإلسالم
عثدم جثوا     تتؤكثد علثى  الفتثوى الرمسيثة   ظلثت   191  يف السثودان منثذ   و. يتعارض ما أحكثام الشثريعة اإلسثالمية    

 أي عقثثود تثثأمنيبعثثدم جثثوا  بنثثجمل فيصثثل اإلسثثالمي يف السثثودان ورأت هيئثثة الفتثثوى الشثثرعية ل  .التقليثثدي التثثأمني
 112 عثام   يفو .املخثا ر يف عملياتثه   تغطيثة ألجثل   لتثأمني اإلسثالمي  لنشث  البنثجمل شثركة    يقليديثة ، وأوصثت بثأن    ت

الل فتوى جديدة أن مجيا من خ، كة املكرمة مب ي اإلسالمي ، التابا لرابطة العامل اإلسالميما الفقهاجملأكد 
وبشثرع أن  قبولثة  هثى امل  فقثط تبثادىل  الالتعاونى والتأمني  التأمنيممارسات ، وأن غري جائزة التقليدية  أنواع التأمني
 . اسس شرعية جتري على 
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 اإلسالميى فقد أخذت عدة شركات للتأمني العامل الواقع يفأما . اإلسالميللتأمني 

إىل  الواقعيةوتشري األدلة . ةاإلسالمية وغري اإلسالمياماكن خمتلفة من البلدان  يفمكانها 

  .يف منو مستمر هذه الشركات نشاع أن 

ه أن عماللعائلته ، أو ألأو التأمني لنفسه ،  يفلكل مسلم يفكر  ينه ملن الضرورأو 

وكذلجمل من الضروري . هة النظر الشرعيةح وماهو خطأ من وجيتعرف على ماهو صحي

انشاء شركات تأمني  يفة ، أو يرغب إسالميشركات تأمني  يفيدير أو يعمل لكل مسلم 

التعرف بدقة على ماهو مسمو  به وماهو ،  جديدة ، مسلمًا كان أو غري مسلم إسالمي

  . هذه املهنة يف غري مسمو  به من وجهة النظر الشرعية

 : اإلسالم يف مفهوم التأمني

رأيناها ، وما  لنا نصادفها بني احلني واآلخر لدى قلة من  اليتإن معظم احلرية 

أو خلط بني ممارسات إىل  ترجا التقليدياعرتاض على التأمني  أي االفقهاء الذين مل يبدو

 .من جهة أخرى ومفهوم التأمني  من جهةالتأمني  أعمال

بالثقافة السائدة صناعة أخرى البد وأن تتأ ر  أو أعمالمثل أية  التأمني مثلها أعمالإن 

 يفملفهوم ا حلديث عنلذلجمل دعنا نبدأ با. السائد  جتماعيواال االقتصاديوتتشكل بالنظام 

 . شكل مطلق

أو حوادث مصائب على  األخطار املرتتبةبالرغبة يف توقي يتعلق التأمني مفهوم  إن

أسباب أو  اتالثرواألنفس أو يف نق  إىل  تتؤديو، د للحياة تعرتض  النمط املعتا حمتملة 

منا وال يستطيا فالتأمني ال يستهدف  .هذه األخطار التخفيف أو التخل  من ر ارب،  يشااملع

التخفيف أو إمنا فقط وللحياة  ألوفاليت تعرتض النمط امل املصائب أو احلوادث احملتملة

 . 1مكانقدر اإلالتخل  من ر ارها غري املرغوبة 

                                                 
 
ة قواعد التأمني يف اإلسالم ، وما هو مسثمو  بثه أو غثري مسثمو  مثن اههثة الشثرعي       على  أن التعرفعلى  بل نتؤكد (   

هثذا أمثر يعتمثد مطلقثا علثى تقثدير مصثا         .يلزم لكل من يتؤسس أو يدير شركة تأمني إسالمية من غري املسلمني 
. النحثو املطلثوب هلثم    علثى   العمل ، مبعنى أن دخول أى سوق لألعمال يستلزم التعرف على  لب النايف فيثه إلشثباعه  

سثالمية كثبرية فثى منطقثة     إجمل اآلن فروعثًا مصثرفية   وللتأكيد على هذا املعنثى الحثظ أن البنثوك الغربيثة التثى رمتلث      
تقليثد النمثوذ   الشثائا للبنثوك اإلسثالمية ومل      علثى   اخلليج العربى وفى منا ق أخرى من العامل عملت قثدر جهثدها  

فالسلوك الرشثيد بنثاء   . هذا اجملال ألجل تأييد الشريعة االسالمية بل لتحقيق املكاسب تفعل ذلجمل ، ومل تنشط  يف
املصلحة فى عامل األعمال هو الذي دفا هثذه البنثوك الغربيثة لالسثتجابة لطلثب املسثلمني الثذين يرغبثون          على منطق

 . فى توظيف مواردهم املالية وفقًا لقواعد الشريعة 
1
َن َوَنَقيَن ِميَن اَليَأْمَوا ن         قال تعالي يف سورة البقرة  (   ٍ  ِميَن اَلَويْوِو َواَلِجيو َواَليَأْنُفسن َوالَََّّميَراِت َوَبِشيرن    َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشيْي

وهثو  -، يعين من اخلوف من العثدو، وبثاهوع   "بشيء من اخلوف"ويقول الطربي يف شر  اآلية  ( 22 )الصَّاِبرنيَن 
لنختربنكم بشيء من خوف ينالكم من عدوكم وبَسنه ُتصيبكم ينثالكم فيهثا عاعثة وشثدة،     : يقول -القحط

ق  لذلجمل أموالكم، وحروٌب تكثون بيثنكم وبثني أعثدائكم مثن الكفثار، فيثنق         وتتعذر املطالب عليكم، فتن
كثل ذلثجمل امتحثان مثين لكثم،      . هلا عددكم، وموُت ذراريكم وأوالدكم، وُجثدوب دثُدث، فتثنق  هلثا مثاركم     

واختبار مين لكم، فيتبني صادقوكم يف إأانهم من كاذبيكم فيه، وُيعرف أهل البصائر يف دينهم مثنكم، مثن   
فاملصائب واألحداث اليت تعارض النمط املثألوف للحيثاة حتميثة بشثكل أو بث خر       ."لنفاق فيه والشجمل واالرتيابأهل ا

مل حيثرم التحثوع منهثا أو     فال يسثتطيا أحثد منعهثا ، لكثن احلثق سثبحانه وتعثاىل       ..( من  يءبش) ىوبدرجة أو بأخر
 .التعايف واخلرو  من ر ارها إذا حد ت أو املواساة فيها



 3  

،  النايف مجيا ظل ظروف اجتماعية عادية جند أن هذه الرغبة عامة يشرتك فيها يفو

وحينما ترتجم هذه الرغبة يف فعل . نفس العائلة ، القبيلة ، اهماعة ،أواجملتما  يف سواء

أن  يستطيا الواحد من النايف منفردًا الواقا ال يفو. البد أن ينشأ عنها مجاعيًا اًلفإن عم

حمتملة أحداث مصائب أو على  املرتتباخلطر ستقلة ته املبصفيستبعد نفسه أو  يتؤمن

ذا إ وهلذا يصبح التعاون بني النايف حتميًا. اخل  ،تتسبب يف خسائر يف النفس أو يف املال 

منافية  يةحداث مستقبلأدملها   قداحملتملة اليت األخطارمصاحلهم ضد  تأمني  يفرغبوا 

 .أو كار ية الئمةغري متعد للمألوف أو 

ابن عبد الرمحن  قالهغرار ما  على  تأتيعال التأمني  يف  التعاونحتمية ن أوالواقا 

قرون عدة منذ عاالت الصناعة أو الزراعة  يف  عن حتمية التعاون بني االفرادخلدون 

، هذا العامل اهليل  فكما شر .  تقسيم العمل كاسب يتؤكد أنها وراء م اليتمضت، و

سيكون راغبًا ومستعدًا  مجاعة يفوكل واحد  ،بطبيعتهاجتماعي  إلنسان كائنافإن 

أكن له احلصول عليه إذا انفرد  على ما المن عمله له بذلجمل فيحصل  للتعاون ما اآلخرين

واحدًا فردًا جند أن حتمية التعاون تأكيدًا من حيث أن فإذا تكلمنا عن التأمني ، . بنفسه

حيافظ  على  ياجراءات لك برتتيب مايلزم من آلخرين أن يقوم منفصاًل عن ايستطيا ال 

فكل ما أكن للفرد أن ،  املستقبل احملتملةمصائب مصاحله أوحيميها من خسائر أو 

التعاون من خالل  ه أنبينما  سبيل االحتياع يف مواجهة أخطار حمتملة قليل جدًا على  يعده

    .من هذا بأضعاف أكثرهذا أن حيصل يستطيا مجاعة من النايف ما 

احلوادث احملتملة خسائر محاية أو تأمني املصا  اخلاصة ضد  يفن الرغبة أواحلقيقة 

ما اآلخرين تصبح معربة عن يشرتك فيه الفرد  يمجاععمل  يفرتجم حينما ت، مستقباًل 

 .  بشرى رشيدقل سلوك أو راقي ،  اجتماعيسلوك  

أثالن التعاون على  العمل اهماعي القائمالسلوك الرشيد للفرد ووخالصة القول أن 

يعنى  هعرى الفعل ، فإنالتأمني ومبجرد أن يأخذ معًا حجر الزاوية ملفهوم التأمني 

األعباء املالية أو خما ر يف جملموعة قليلة أو كثرية من األفراد  جيابية املشاركة اال

ن مفهوم إأكن القول هلذا و .من اجملموعةفردأي ملة اليت أكن أن تلحق باخلسارة احملت

وفق ما  بعضهم البعضكفالة يتبادلوا  كيألفراد التأمني يعنى التعاون بني عموعة من ا

تحمل مستؤولية مساعدة استعداد إجيابي من اجملموعة لأنه يعنى . ينشأ من ظروف احتمالية

أكن للواحد من  الالكيف حال وقوع حوادث عهولة الوقت أو  يفأي واحد منهم 

 .اجملموعة مواجهتها منفردًا

                                                 
 
للعامل اإلسالمي اهليل عبد الرمحن بن خلدون متاحة يف  بعات كثرية ، منها  بعة دار الشعب بالقاهرة " قدمةامل" (  

فكثثة ابثثن خلثثدون عثثن التعثثاون يف العمثثل ومثثار هثثذا التعثثاون يف  علثثى  كمثثا أن مثثن املمكثثن اال ثثالع( بثثدون تثثاري )
 1119، أو  1112 بعثة  " تاري  الفكر االقتصادي: " عبد الرمحن يسري أمحد : سبيل املثال على  متؤلفات أخري ،

 ، الدار اهامعية ، اإلبراهيمية ، اإلسكندرية ، مصر
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، ةاإلسالميبأدلة من املصادر ( كما بيناه)وفيما يلى سنعمل على تأييد مفهوم التأمني  

 .   وسوف جند له تأييدًا كاماًل

 التعاوني املؤيدة ملفهوم التأمني ةاإلسالميدلة األ : أواًل 

القررن  يفو.  ك رشيدالتأمني تنبا من سلو يفالرغبة الفردية ، فإن  شرحنا أعالهكما  ( )

َلا إنَكَراَه  سورة البقرة  يفأكثر من موقا  يفمذكور اه ومعن " الرشد "الكريم جتد 

 : الطريق الصحيح اختيار عنهنا يعرب الرشد و  1ِفي الِدينن َقْد َتَبيََّن الرُّْشِد ِمَن اَلَغّي

إنَلْيهنْم  ْم ِمْنِهْم ِرْشًدا َفاْدَفِعواِتيَفإنْن َآَنْس  ،(  بداًل من الكفرأان اإل ) اإلسالم ريق 

 حكم سليمأو  عاقل اختاذ قرار القدرة على"عن يف هذه اآلية يعرب الرشد   2 َأْمَواَلِهْم

قدرة على : " أكن تعريفه على أنه  إسالمي احلقيقة فإن الرشد كمبدأ يفو.  "

لذلجمل فإن الشخ  . "  ليم اسرتشادًا بادراك ماهية الطريق الصحيحثحكم س إصدار

 .   2نسان متزن العقلإالرشيد 

عند ( تكون رشيدة)ينبغى أن يكون رشيدا ( أو املسلمة) ووفقًا هلذا املبدأ فإن املسلم 

، بات واخلربة يف احلياة متبينًا للسبب و املرتتواإلدراك اختاذ القرارات ، اعتمادًا على العقل 

إىل  املسلم يأن الرشد جيب أن يهد .ة اإلسالميلعقيدة لشريعة وامتطلبات ا إ ار يفذلجمل و

واالعتناء حبماية نفسه  وعائلته من القرارات حنو دقيق رفاهته املادية والروحية  أفضل

 إ ار يفبشكل متوا ن وذلجمل املخا ر أو اخلسائر احملتملة الوقوع حاضرًا أو مستقباًل 

 . اإلسالمخالق أ شريعة و

على التحوع جتاه جند أدلة واضحة وقوية دفز املسلم  حممد   اخلامسنة النيب يفو

أحد الصحابة خالل مرض كان   النيبحديث صحيح  ار  فيف. املستقبل بوسائل مالية

َيا َرُسوَل اللَِّه " : وكان له ابنة وحيدة وعنده  روة فقال قلت يقاسى منه وخيشى فيه املوت ، 

؟ ، اْبَنٌة ِلي َواِحَدٌة َأَفَأَتَصدَُّق ِبُثُلَثْي َماِلي  َيِرُ ِني ِإالَّ ا ُذو َماٍل َواَلِا َوَأَنَبَلَغِني َما َتَرى ِمْن اْلَوَج

الثُُّلُث َوالثُُّلُث َكِثرٌي ِإنَّجمَل َأْن َتَذَر َوَرَ َتجمَل  اَل: َقاَل ؟ َأَفَأَتَصدَُّق ِبَشْطِرِه : َقاَل ُقْلُت ،  اَل: َقاَل 

خنر  به من هذا احلديث  الذيواملعنى ،   " َذَرُهْم َعاَلًة َيَتَكفَُّفوَن النَّايَفَأْغِنَياَء َخْيٌر ِمْن َأْن َت

مستقباًل  أسرتهعائل ألسرة أن حيتاع حلماية رفاه واضح رمامًا ، ففيه نصيحة لكل مسلم 

هذا الدليل يتؤيد بقوة السلوك الرشيد املرتبط مبفهوم . بعد وفاته حتى وإن كان غنيًا جدًا

 . التأمني

                                                 
 
 .نتناول فيما بعد شروع ممارسة التأمني اإلسالمي يف شكله التعاوني  (  
1
  . 112: البقرة  (  
2
  . 2: النساء  (  
1
 حكثم سثليم  امثة األشثخاص  غثري القثادرين علثى اختثاذ قثرار أو        أو بصثفة ع  -اآلية القررنية فإن اليتامى  وفقًا هلذه (  

 .مواهلم حبكمة أو بكفاءةأليسوا راشدين فال يتمكنون من استخدام 
2
 . 19و  91سورة هود اآليات  (  
 . َأِبيِه َعْن َسْعٍد ْبِن َعاِمِر َعْن ِشَهاٍب اْبِن احلديث َعْن(   212 ص/  1  ) - مسلم صحيح ( 2
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فبينما . األفراد بضرورة وأهمية التعاون بينهم  [على وعساسًا أتعتمد فكرة التأمني  (1)

ن نفس فإتقا عليه عرضًا ،  قد أن يقف وحده ضد خسارة حمتملةفرد اليستطيا 

فبالبداهة  .د من األفراد قسمت بني عد إذا مزعجة أو مرهقة ماليًااخلسارة لن تكون 

ه ؤ، أو شركا ، جريانه هؤأقاربه ، أصدقا ) ة النايفويقدر قيمة مساعدنسان يعلم اإل

تعرض حلاد ة خطرية مثل حريق ، أو سرقة ، او  إذا ماله أو ألسرته وذلجمل (  يف العمل

 ، وأن هذه املساعدة مرض خطري ، أو موت مفاج  ، أو خسارة مالية غري عادية

 .غري العادية مثل هذه الظروف يفعنها  ىورمبا ال غنمة جدًا وفاعلة ستكون قيِّ

خاء ووعيهم مبصاحلهم املشرتكة شعور اإل إ ار يفالتعاون بني النايف  أخالقياتإن  

َتَعاَوِنوا َعَلى  ى َواَلَوَتَعاَوِنوا َعَلى اَلِبِر َوالتََّقَو  القررن يفونوعية حياتهم أمر ظاهر رمامًا 

 اليتلفضائل أبواب امجيا تعاونًا يف شمل يوالتقوى الرب على  والتعاون،     ْثمن َواَلِعْدَوانناإلْن

ة اهلل عبادإىل  فقطالنايف  ييهد الدين  اإلسالمو. نهى عنه اتقاء كل ماو اإلسالمأمر بها 

 أعمالالقيام به من  يينبغ مامن خالل أيضًا  بلعز وجل من خالل الفرائض والسنن 

 أيضًا ون على الرب والتقوى يعينلذلجمل فإن التعا. حياتهم اليومية يف ملعايشهم ابتغاء فضل اهلل

.  الطمأنينة يف حياتهم االجتماعية واالقتصاديةأمر حيتاجه النايف لتحقيق  كل يف ًاتعاون

َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكَر َأْو ُأْنََّى َوِهَو ِمْؤِمٌن َفَلِنْحِيَينَِّه َحَياًة   : ومن كالم اهلل عز وجل

والتعاون والتكافل بني النايف ،     َأْجَرِهْم ِبَأْحَسنن َما َكاِنوا َيْعَمُلوَن َطِيَبًة َوَلَنْجزنَينَِّهْم

 . احلياة الطيبة  من العمل الصا  كما أن األمان من مسات

األخري من التكافل هو والشكل . مجاعيأو أسايف  نائي على  قد يقوم التكافل (2)

 أيعة من النايف بغرض رعاية عندما تتعاون عمو أيالذي نهتم به يف عال التأمني ، 

 التكافل يعينف.   روة ، أو غري ذلجمل رخسمتؤملة أو اد ة ، حلواحد منهم تعرض 

أو مساعدة إىل  حمتا نسان إإىل  ألجل مد يد املساعدةمجاعيًا تضامنًا أو تكاتفًا 

ومبدأ التكافل له اسايف متني .  املساعدةإىل  أصبح مضطرًا لظروف استثنائية حباجة

يظهر من خالل فريضة الزكاة اليت  تتؤكد فلسفتها التضامن بني  سالماإل يف

حالة عجز يهم القدرة املالية الفائضة ومن هم يف دأو قل بني من ل، األغنياء والفقراء 

ل الظروف اومث.لظروف دائمة أو استثنائيةحاجة ماسة للمساعدة املالية أو يف 

مديونية باهظة بسبب خسارة  يف ونيقعملن للغارمني ، الزكاة استحقاق االستثنائية 

.  حتى وإن كانوا من قبل من األغنياء مفجعة يف املال أو حادث أو حمنة مفاجئة

 التعاونففريضة الزكاة اليت هي أصاًل لتطهري القلب واملال تثبت مبادئ التكافل و

 إنه يعربرشيد بل تصرف نه ليس عرد إهذا هو التكافل احلقيقى، .  بني املسلمني

عموعة من النايف مبساعدة واحد منهم  تعنى حينما ، خوة لبعضهم عن رعاية األ

                                                 
 . 1 :املائدة  (  
 . 91: النحل  ( 1
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أو ، اخل ..  روته  يفسرته، أو حياة أ يفأو حياته ،  يف أ رتتعرض لظروف استثنائية 

 .ةعموعة أو فئة من النايف تعرضت لظروف استثنائيبذلجمل جتاه حينما يعين اجملتما 

. التعاونوراء  ماإىل  يذهب، هو لب التكافلالذي و االجتماعيكاتف لتهذا املعنى ل

َمَثُل اْلُمتْؤِمِننَي ِفي َتَوادِِّهْم َوَتَراُحِمِهْم : "  َقاَ  َرِسوِ  اللَِّه : َقال َعْن النُّْعَماِن ْبِن َبِشرٍي و

 و،   " َسِد ِبالسََّهِر َواْلُحمَّىَوَتَعاُ ِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَج

ِإنَّ اْلُمتْؤِمَن ِلْلُمتْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا َوَشبَّجمَل : " َقاَل  َعْن َأِبي ُموَسى َعْن النَِّبيِّ 

 .   "  َأَصاِبَعُه

 أول ما : املسلمون أكثر من صيغة للتكافل ماريفألكثر من أربعة عشر قرنا نه إو

  القررن وأكد عليها النيب يف، وقد أمر اهلل بها  الدية :من ممارسات التكافل يذكر 

، ويدفعها الشخ  ابلشكل  يفأصاًل  الدية تقدر و.  اإلسالميالفقه  يفالسنة وفصلت  يف

بعض جرو  خطرية أو فقدان  يف لشخ  رخرالذى أرتكب جرأة القتل اخلطأ أو تسبب 

، وهى شكل من يةاخلطأ ، حينما تتسلم أسرة القتيل الد القتل يفو. عضاء اهسم أ

وكذلجمل فإن . ترتبت على القتل اخلطأ بسالم  اليتاملشكلة  يأشكال التعويض، تنته

(  عضو رخر أيفقد عينًا ، أو سنًا ، أو أذنًا أو  )تعرض لضرر جسمانى  يالشخ  الذ

 .2بطريق اخلطأالضرر سواء عمدًا أو  يفتسبب  ييستحق الدية من الشخ  الذ

، حينما يكون  يتم مجا دية مستحقة من عائلة أو قبيلةحينما  العاقلة وهناك حالة

هذه العائلة  أفرادأنه أحد إىل  الشخ  املدان  بالقتل اخلطأ غري معروف ولكن األدلة تشري

رب قريب أقإىل  ويتقاسم أعضاء العائلة املمتدة أو القبيلة مقدار الدية  ويدفعونها. أو القبيلة 

 مارسات ألجل التكافل أو للتعويضهذه امل. قسامة، وهذه تسمى  للشخ  املقتول( أقرباء )

اجملتمعات  يفاآلن بني املسلمني إىل  ما الت رماريفوة إسالمي أسسعلى قامت   جتماعياال

 . جتماعيالنظام االنسيج القرى حيث ما الت العائلة املمتدة رمثل جزءًا من  يفالبدوية و

                                                 
 . (واخر  البخاري مثلهصحيح مسلم ) (  
 . (واخر  البخاري مثلهصحيح مسلم ) ( 1
2
أمثا مثا هثو     ،لفظ الدية إذا أ لق يقصد منه الدية الكاملة وهي مائة من اإلبل سواء كانت الديثة مغلظثة أو خمففثة    (  

علثى أن الكثثريين يسثتعملون     ، اليثد وأر  الرجثل   فيقثال أر   ، أقل مثن الديثة الكاملثة فيطلثق عليثه لفثظ األر       
هثو  : فثاألول  ،وأر  غثري مقثدر   ،أر  مقدر: واألر  على نوعني . لفظ الدية فيما جيب أن يستعمل فيه لفظ األر 

ويسمى هذا  ، هو ما مل يرد فيه ن  وترك للقاضي تقديره: ما حدد الشارع مقداره كأر  األصبا واليد، والثاني
ودفثثا الديثثة ( .   122ص /  1  ) -التشثثريا  اهنثثائي يف اإلسثثالم  .   حكومثثة أو حكومثثة العثثدل النثثوع مثثن األر

الثدفا قثد يقثوم عثدد مثن      علثى   إال أنثه يف حالثة عثدم القثدرة    . الشخ  الغين على  املغلظة يف القتل اخلطأ لن يصعب
لثجمل ، ومثن أجثل مسثاعدة هثذا الشثخ        وعلى ذ. النايف اختياريًا باملساهمة ما الشخ  املدان يف دفا الدية املطلوبة

املصلني يف املسثجد خاصثة يف يثوم    قد جتما الدية من عائلته املمتدة ، من قبيلته ، أصدقائه ، جريانه ، وأحيانًا من 
طيثثب هلثثم مثثا ويمثثن دثثل هلثثم املسثثألة  عثثن قبيصثثة بثثن خمثثارق بثثني فيثثه النبثثى  وروى مسثثلم حثثديثًا. صثثالة اهمعثثة 

دفا دية القتيل حتى ال يقتل القاتل ، فيعطى من الزكاة مقدار  يرجل دمَّل محالة ، أ( أ )  :يأخذونه ، وهم  ال ة 
مثن   أو سثداداً  رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فيعطى حتى يصثيب قوامثاً  ( ب . )الدية فقط وأسجمل عن املسألة 

مثن   أو سثداداً  طى حتى يصثيب قوامثاً  رجل أصابته فاقة أى فقر وشهد  ال ة من العقالء على فقره ، فيع(   . )عيش 
وهذه مجيعًا من مظاهر التعويض ملثن أصثابه ضثرر او مصثيبة وتثبني كيثف سثبق التشثريا اإلسثالمي العثامل           . عيش 

 .بأسره وكيف أخالق املسلمني منذ قرون يف تعاونهم باملال بدون وجود شركات تبتغي الكسب من وراء التأمني
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الرشد ، التعاون ، :  يفاملتمثلة  األخالقيةقاعدته بمفهوم التأمني ن إ: القول  صةوخال

 اإلسالميمن التاري  كذلجمل من القررن والسنة ومن أدلة بقوة ما يتؤيده له والتكافل 

   .الطويل

  املوالفة للشريعة التقليدي أو التجاريممارسات التأمني   : ثانيًا 

على  التعرف يستلزم خطوتني أساسيتني؛ األوىلني إسالمي إن الطريق إلقامة نظام تأم

أخطاء ممارسات نظام التأمني التقليدي لتفاديها والثانية وضا الضوابط الشرعية للتأمني 

  .اإلسالمي بصيغته التعاونية

    التجاريأرباح التأمني  يف االستغاللياجلانب  ( أ )

له  اإلسالم، لكن  1اتهاذ حد يفعلى دقيق أربا   أبدًاض اعرتا لإلسالم ليس

وقضية األخالق هنا . األربا  رق غري اخالقية من أجل دقيق  إتباععلى ا ا اعرتاض ق

 أعمالأو  ةطأنشربا  من أية أومن  م هناك اعرتاض على دقيق . حمكومة بالشريعة

برفا األسعار من منطلق االحتكار ، أو بالغش ، أو باستغالل الظروف ، أو  مةحمرية جتار

 .أو املناسبات غري املالئمة 

 يفعلى أن يكونوا متساحمني دائمًا  عمالرجال األدفز  اإلسالم أخالقياتن إ

اسرتداد  يفما املقرتضني معامالتهم ودث املقرضني على أن يكونوا رمحاء وصبورين 

البد أن تكون  اإلسالم أخالقيات يف األربا وبشكل عام فإن .قروضهم اخلالية من الفوائد

 .نظيفة وغري استغاللية وأن تكون مرتبطة دائمًا ببذل جهود انتاجية حقيقية

 اليتربا  ألعلى الطبيعة االستغاللية ل اإلسالميعرتض  األخالقيةعلى هذه األسس 

 2.تتحقق عن  ريق بيا خدمة التأمني

التأمني  ببيا بوال  ية شركة سوف دقق أرباحها من جهةأمن املعروف أن 

يدفعونها ومن جهة  اليت premiumsالتأمني  أقساعمقابل  insureds ستأمنني للم

قبل أن نستطرد أن مالك الشركة ، وهم محلة تذكر ولن .أخرى باستثمار مواردها املالية

     .األسهم ، هلم صفة مستقلة عن املتَؤَمنني الذين يشرتون بوال  التأمني

                                                 
 
أيضثًا   وجه التحديد ، دع جانبًا نشاع التثأمني التبثادلي أو التعثاوني الثذي عرفثه العثامل      لى ع نتناول التأمني التجاري (   

ويفرتض أن يقوم نشا ه على غري قاعدة الرحبية التجارية ، ولكنه له ضوابط غري تلثجمل الثيت سثوف نبينهثا بالنسثبة      
 . للتأمني التعاوني اإلسالمي

1
 .غريق أو كما يف الفكر املاركسي كما فعل أفال ون وبعض قدماء فالسفة اإل (   
2
فاإلسثثالم ال يسثثتبعد نشثثاع اخلثثدمات مثثن   .أن االعثثرتاض هثثو علثثى بيثثا اخلثثدمات   وال جيثثب أن نفهثثم مثثن هثثذا أبثثداً  (  

اجملثثاالت االنتاجيثثة  وال يقصثثر مفهثثوم االنتثثا  فقثثط علثثى املنتجثثات السثثلعية كمثثا فعثثل ردم مسيثثث وتابعيثثه مثثن               
 يفهنثاك مثدى واسثا للنشثاع االنتثاجى يقثا يف اجملثال اخلثدم        .  اركس ومدرستهأو كما فعل م، الكالسيكيني 

وقد مسح به اإلسالم منذ قرون اهلجرة األوىل ؛ مثال التعلثيم ، إجثارة املنثا ل ، أو نقثل النثايف أو السثلا ، أو حراسثة        
 .املساكن أو األعمال
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-لحوادث أو اخلسائر املالية ل مناسبر يتقد، ب تقوم ، كما هو معروفشركة إن ال

لعدد الكلى من اكنسبة مئوية وذلجمل  مستأمنةاحملتملة احلدوث لكل عموعة -إىل رخره

قيمة وتتحدد ، عن كل نوع من التأمني  مة املتاحةئاملعلومات املال ويعتمد ذلجمل على.  اهل

 law ofقانون املتوسطات  اعتمادًا علىكما حيسب االكتواريون قسط التأمني 

averages . 

املخا ر لكل العمليات التأمينية وذلجمل إدارة  يفإن مهمة الشركة ه  ارهذا اإل يفو

وهناك عدة .  Maximize its Profit  دقيق أقصي ربح ممكن هلا وهو أسايفبهدف 

 : هلذاقواعد عامة 

يرتك فرصة  اخلطر املعروف والقابل للقيايف دديدًا مبا ال يالتأمني يغط أن: أواًل  

كون شركات التأمني تال أحد ينكر أن و، التعويضأن حيقق رحبًا من ستأمن ملل

عقود  عرضة حلاالت من العمالء الذين حياولون دقيق مكاسب من التقليدية دائمًا

بسبب عدم ه الشركات هتواجي الذ Moral Hazard األخالقيهذا هو اخلطر . التأمني

عن عن أنفسهم أو ة كاملأو معلومات دقيقة  نوالزبائن ال يعطمبعنى أن  ،املعلوماترما ل 

 ، فيخفون عن الشركة معلومات قد تتسبب يف خسائر هلاعند شراء و ائق التأمني همحاالت

 .  .األدنىه حدِّإىل  وتستلزم كفاءة العمل تقليل مثل هذا اخلطر. من عملية من العمليات

مليات استبعاد ععلى  ةيصحرتها العملية يف ممارسالتجاري شركات التأمني :  ثانيًا

من خالل اختاذ وذلجمل من املعدل الطبيعي  أعلى نسبيًافيها تأمني التعترب خما ر  اليتالتأمني 

 ةباهظة أو مرتفعة جدا بالنسبة للخدمأسعار فرض و، يف هذه العمليات االحتيا ات املفر ة 

ليات قد تكون يف ربح ممكن بالرغم من أن هذه العم ىهذا من أجل دقيق أقص .التأمينية

 .غاية األهمية بالنسبة ملصا  النايف

واجه فيها عموعة كبرية من النايف خسائر يف تيف مجيا احلاالت اليت  ويالحظ أنه

 رمامًا خلطريصبح تأمني ا ،الزال ل واحلروب  حاالت يفنفس الوقت ، على سبيل املثال 

 جند النايف ، أسس أخالقية علىبناء  هعلى الرغم من أن، وراء مصا  شركات التأمني 

أمس احلاجة  يف نويكونوحمنة كبرية مواجهة يف  ونيصبحيف مثل هذه الظروف 

التامني التجاري يعرف اخلطر يف مثل هذه  أعمالويف  . عنهاهلم ال غنى ولمساعدة املالية ل

وفقًا  indemnifiedوأنه إذا م تعويضه  Fundamental احلاالت بأنه جوهري

مل تعمل لكن ملاذا .  إفاليف الشركةإىل  فإن من شأنه أن يتؤديقليدية للقواعد الت

مساعدة النايف يف هذه احلاالت ألجل لتعويض د مرنة لقواعابتكار على  شركات التأمني

أو يف األوقات  )املكتسبة يف الرخاء  األربا قدر من ب؟ ملاذا ال تضحي  ضائقةظروف اليف 

؟  يف التخفيف من شدة اخلسائر يف أوقات استثنائية وهي عادة ضخمة لكي تسهم(  العادية

                                                 
 
القضثاء  يثتم  أو أن تتضثاءل يف األهميثة   ملتما لثة  مثن شثأن مشثكلة املعلومثات غثري ا     على سبيل التأكيد فثإن  ولكن ، (   

 . ملستأمنني وهو الوضا يف التأمني اإلسالمي التعاونيأصحاب الشركة هم أنفسهم ا ما يصبحعليها عند
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ملقارنة فإننا األجل و.  للشركاتاألربا   من كم أكرب قدرارتلكي ي:   اإلجابة واضحة

 ولكن(  رشدمن منطلق ال )عقالني سايف أعلى ليس فقط التأمني عن  اإلسالميف ندافا 

 . الظروفيف هذه   النايفتضن التعاون ورو  التكافل بنيحي يال مفهومه الذمهأيضًا 

 اأعماهلغري عادية نظرا لطبيعة  ًاأرباح هاتحقيقبشركات التأمني التجاري معروفة إن 

مبالغ رمثل  ال  insurable risk لتأميينا لخطرالتقليدي لفهوم امل إ ارفي ف ،وسياساتها 

من إمجالي  احملصلة قساععادة سوى نسبة مئوية من األاملستأمنني إىل  التعويض املدفوعة

نما حيالعملية  اتيف املمارساستثناءات من هذه القاعدة فإن هناك بطبيعة احلال ، و. عددهم

سياسات استثمارية حمفوفة ب تلتزم قرارات بعيدة عن قواعد الكفاءة أو االدارة تتخذ 

 نجحاهيدة وي ةكمواحل حينما تفتقد أيضًا  خسائر ددثوقد . باملخا ر تسفر عن خسائر

بسبب ولكن .  نفسهم على حساب الشركةشخصية أليف دقيق مكاسب  ونيردامل

يف مجيا الدول ن شركات التأمني فإمدي األجل الطويل على  تفا الرحبيةاملرنشا ها 

 . مبعدالت مرتفعة تدخر وتستثمر اليتات عادة بني أكرب املتؤسستصنف الغربية 

املفهوم  إ ار يف) لتأمني التجاري شركات ادققها  اليتالعالية  األربا :  وهكذا فإن

 . ةإسالميعلى أسس  ال أكن الدفاع عنها أخالقيًا( للخطر التأميين التجاري

تبيعه  يهذا الذاخلدمات نوع من  يأ :نتساءلدعونا  ىهذا املعنعلى  دوألجل التأكي

قبل أو ضد احلوادث احملتملة يف املست" احلماية"أو  "األمن"إنه شركة التأمني التجاري ؟ 

إن شركات ؟  نتا  خدمة التأمنييلزم إل نتاجيد أو العمل اإلهاهأي نوع من  م . املصائب

وهو ما دتاجه أي ملباشرة النشاع الال مة دارية اإلبغض النظر عن اخلربات )  التأمني 

يتم احلسابات االكتوارية يف متخصصة خربات بشرية جهد إىل  أساسًاتا  د (شركة

  أمان بوال، ومن  م يف تقدير املصائب وادث واحلتقدير احتماالت وقوع استخدامها يف 

دقيق أقصى ت املختلفة حتى أكن هلا التعويضات املمكن دفعها يف احلاالقيم التأمني و

هل تتناسب هذه اههود اإلنتاجية ما األربا  ! ممن يطلبون خدمة التأمني  األربا قدر من 

 اخلربات تتحقق بهذه اليت األربا  ليست لكن أو،   التأمني ؟ اهلائلة اليت تتحقق لشركات 

بالتكهنات وحسابات املشتغلة  عمالاألمجيا  يفحقق تتلجمل اليت تبشبه أاالكتوارية 

وبيوع العقود اآلجلة يف  ملضاربات السعريةت خما ر ااحساب وأ القمار ةنشطاالحتماالت يف أ

فإن يف اقتصادات السوق الليربالية احلديثة ،  عمالاألوفقا ملمارسات و ؟األسواق املالية

األخالق الشريعة و حبسبقطعًا األمر خيتلف جائز ، لكن  دقيق أربا  بهذه األساليب

 . ةاإلسالمي

                                                 
 
 اهلامثة للمجتمثا  أنثواع مثن اخلثدمات    إلنتثا   العمثل ، الثال م    وأرأيف املثال  كثم  أقل بكثري مثن حيثث   أنها بالتأكيد  (   

هذا بينما أن الشركات املنتجثة هلثذه   .ية أو الشخص ةاخلاصخدمات احلراسة قل أو الكهرباء أو حتى مثل النأيضًا 
 .  اخلدمات دقق أرباحًا مبعدالت تقل كثريًا عن تلجمل اليت دققها شركات التأمني
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، حيث األخرية القمار ألعابنشطة أما  ىساوتت البينما التأمني التجاري  أعمالن إ

لتحقيق أربا  غري  قواعدالنفس على  مثلهاتعتمد  هاولكن ،رض التسلية أو اللهوجتري بغ

بالتأكيد ضد أي نوع من هي و، ة درم املقامرةاإلسالميالشريعة شجمل أن  وال. عادية

 هانطوي على شكوك بأنت حتى ا ل القمار أورماليت تعتمد على املمارسات اليت  عمالاأل

إىل  ًا خلفيًابابتح تفأي ممارسات  الواقا دظر يفة اإلسالميالشريعة إن . القمارتما ل ما ت

 .فيها ما هو حمظوركل 

أربا  شركات التأمني التجاري ال ترتكز على بذل جهود مثمرة حقيقية ولكنها إن 

بني األشخاص املتؤمن فيما بشأن احتماالت اخلسارة  "املعرفة"ببسا ة تقوم على استغالل 

وبالتالي . تأمينيةن املخا ر الع تصور حمدد جدًا إ اريف وذلجمل كل عموعة داخل عليهم 

األفراد لرعاية حياتهم املستقبلية ومحاية الرشيد لدى الدافا  يستغلالتأمني التجاري جند أن 

  .ممكن ربح ىأقصألجل دقيق  مصاحلهم االقتصادية

التعاون  وه يذ، وال بنجا  ضروري إلنتا  خدمة التأمنيالن العامل الرئيس اخلالصة أو

 األخالقيةالقيم هكذا جند و. غري عادي جل دقيق ربح جتارييتم استغالله أل ، جتماعيالا

الدفاع عن التأمني على أسس من التعاون قد فقدت بسبب معرض ذكر يف تما  اليت غالبًا

على  ونستفيديمحلة األسهم الذين أتلكون شركة التأمني هم عموعة من النايف وأن 

زداد ستغالل بينما يالامن  النوع هذا. خدمة التأمنيتاجون اآلخرين الذين حي كل حساب

وما . يف سوق تنافسية للتأمني نسبيًا منخفضًا سيكون لتأمنيل يف سوق احتكاريةشدة 

شركة التأمني واملتؤمن تصبح ما مل على هذا االستغالل القضاء  ذلجمل ، ال أكن أبدًا

.  التكافل على التعاوني املتؤسسالتأمني  إ ار، وهو أمر ممكن يف  واحدًا عليهم كيانًا

، من لشركة بالنسبة لترتيبات خمتلفة إىل  تا  بالضرورةحي التأمني ا الشكل منهذو

  .لعملا أخالقياتالعمليات ورليات ربمه واإلدارة وتالعقد الذي : حيث

هذا النوع من أو التأمني درك أن ت سوف ،متحضرة من النايف عتما أو مجاعة أيإن  

حداث مستقبلية حمتملة أكن أن يكون بالنسبة ألألمن صلة باو يق ال ذي هوال  ةاحلاج

من دون أي استغالل  رف اهميا ، وبأن هذا التعاون ضروري لرفاه التعاون من خالل ينظم 

ال  يةتأمين أعمالال غنى عنه ألية  يالذ جتماعيفإن التعاون االوبعبارة أخرى . رخرلطرف 

 . ستغل من خالل قوى السوقيينبغي أن 

أو  ، بنية على االستغاللاملمجيا املمارسات التجارية أن على  نتؤكدن أوينبغي 

على ينبغي  أنهو . اإلسالميف  حرامًاتعترب ها ئمن ورااحملققة  األربا املمارسات اخلا ئة ، و

على رمييز الربح ين قادر واكونيقواعد الشريعة ، أن عرفة مجيا املسلمني ، وذلجمل مب

يف  ًا بيعي ًاهدف يعدالشريعة به  تسمح ما الل أواحلالربح  أنو . احلالل من الربح احلرام

 رف للطرف  ستغاللا وأ أسايف ممارسات حمظورة احلرام هو ربح قائم على حني أن الربح
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مساحة صغرية ولو حتى رتك تال اإلسالمية قواعد الشريعة فإن يف الواقا و.اآلخر يف املعاملة 

  .لمعامالتااالستغالل في منها  لينفذ

  الغرر ممارسة ( ب )

لتحقيق  طبيعة احلالبرماريف والتجارة  ، التجارة يف السلا واخلدماتب اإلسالميسمح 

ينبغى ، البيا احلاضر يف الاًلمن أجل أن يكون الربح حو  .للتونا أربا  حالل ، كما أوضح

كمية على علم بالاملستهلجمل أن يكون البائا ، و لدىة موجودة دماخلسلعة أو التكون أن 

سوف دمة اخلسلعة أو أن ال أي،  ًاحاضربيا مل يكن ال إذا أما .السلعة النوعية ، وسعرو

ني رمامًا واضح اكونيجيب أن (  البائا واملشرتي )تبادل ال يف رفإن الحق ، تاري تسلم يف 

تاري  كذلجمل ، وحمددةاملعامل لكمية والنوعية والسعر بأن تكون الصفقة بينهما بالنسبة ل

 أي ، سلمبيا الحديث للرسول عليه السالم ، يف حالة  اما كما هو مذكور يفرم)التسليم 

ة عيالشرشروع ال  ففإذا مل تستو. ) future delivery sale املستقبلبيا تسليم 

على وجه الغرر يعين  و. عقد بيا با لبإ اء كون نوالصفقة  يفالغرر يدخل للبيا املذكورة 

وهو ما يعين معاملة غري  .خطر غري قابل للقيايف هو ة أوالتحديد ، عدم اليقني بشأن الصفق

 . ةعادل

 أو ال ها للمشرتيميتسليتم خدمات  بيات إنها ؟ شركات التأمني التجاري ماذا تفعل 

املتؤمن إىل  ه الشركةدفعتقد  يالذالتعويض بينما أن ، و ًاتاري  التسليم ليس حمددو ،يتم 

كل  .التأمني حمدد رمامًا أجل خدمة  الشخ  منالسعر الذي يدفعه فإن غري حمدد عليه 

غنب  ىعلو gambling القمار عناصرعلى أيضًا  هذا ال يتؤكد فقط الغرر ولكنه ينطوي

 . واضح كما سبق الشر 

  الربا ممارسة  ( ج )

يف أنشطة شركات  بشكل رئيسيدخل الشريعة يف الربا الذي هو حمظور رماما ن إ

 من جهتني ؛ التجاري  التأمني

( واحدة أو بالتقسيط دفعة) النقودمن  ًامبلغحينما يدفا مشرتي بوليصة التأمني  : اًلأو

من جراء حاد ة تستوجب التعويض النقود أكرب منه أو أقل يف من مقدار على حيصل  م 

سنجد أن مبدأ اإليثار، أو اإلحسان، يف النمط التعاوني  ما بعدفيو. ذلجمل مبوجب العقد

 . ال  الوحيد النظيف أو احلل هلذا الربا الذي يرتبط بالتعويضللتكافل اإلسالمي هو الع

شركات التأمني استخدام معظم مواردها املالية يف أنشطة تدر عليها تفضل  :ثانيًا

ودائا املصارف التجارية ، والسندات أو غري  ، مثل نها عوائد مضمونةإمن حيث  ، فوائد

اإليرادات اليت يتم احلصول عليها بهذه الطريقة  ومجيا .املالية ذات الفائدة  ذلجمل من األوراق

اليت يأخذها العمالء املتَؤمنني من مثل هذه  indemnificationsوالتعويضات ، حرام 

  . اإليرادات بالتالي حرام
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 الضوابط الشرعية للتأمني التعاوني :ثالًَّا 

ا هو ضرورى فيما سبق أن التأمني يف حد ذاته ليس فقط مقبول إسالميًا وإمن بينالقد 

التأمني شركات ، ورأينا كيف أن   التعاون بني النايف أخالقحيث عليه السلوك الرشيد و

ستغل الرغبة الطبيعية لدي األفراد يف وقاية أنفسهم من ر ار أخطار حوادث أو تالتجاري 

أربا  ممكنة هلا، وكيف أنها رماريف الربا  ىيف دقيق أقصمصائب حمتملة احلدوث 

 . مباالةوالغرر بال 

جيب أواًل وقبل أي شيء أن خيلو رمامًا  التأمني اإلسالمي يف إ اره التعاونيفإن  لذلجمل

 : معين ذلجمل دديدًا، ومن هذه املمارسات املخالفة للشريعة اإلسالمية

 ركاتشث معنويون كال بيعيون أو شخاص أ )لألشخاص التجاري ستغالل الأن ينتفي ا ( )

وهثذا  . شثركة التثأمني اإلسثالمي التعثاوني       مثن قبثل  الذين يريثدون التثأمني   ( عمالاألو

بعثد خصثم املصثروفات ومسثتحقات     )للشثركة  صثافية  يعين أن ما قد يتحقق مثن أربثا    

 . أنفسهمستأمنني األشخاص املعلى  نتيجة القيام بنشاع التأمني سيعود( اإلدارة

 :كال لن رماريف الربا بأي شكل من األشركة التأمني اإلسالمي التعاوني ثأن ش (1)

قد ينال مبلغًا من املال ، يف حال حدوث ما املسثتأمن من جهة أن الشخ    : أواًل

التعويض، أكرب مما دفا يف سبيل االشرتاك يف التأمني ، يصري التفاهم بني له يوجب 

 التعويض هوعلى  ألي شخ  عند حصوله ةاملتحققزيادة أن العلى  ستأمننيمجيا امل

 ، هممن بطيب نفسسبيل التربع على 

رصثيدها مثن األمثوال، جيثب أن جيثري أي نشثاع       مثن جهثة اسثتثمار الشثركة ل      : ثانيًا

وأنثواع االسثتثمارات   . من أشكال الرباشكل أي تتجنب بطرق هلذا الرصيد استثماري 

يف البنثوك  ودائا بفوائثد مصثرفية   املالية الربوية يف عاملنا املعاصر عديدة ومن أشهرها ال

رماريف التورق املصريف املنظم أو املراحبثة  االستثمارية يف أي بنوك ، احلسابات التجارية

المي نهثثت عنهثثا قثثرارات عمثثا الفقثثه اإلسثث     لآلمثثر بالشثثراء بطثثرق تتضثثمن الربثثا ممثثا    

سثندات بفوائثد صثرحية    شثراء  أو ب، إسثالمية  وإن ادعت هذه البنثوك أنهثا    حتىصراحة 

 . متا ةاملوكذلجمل األسهم ،  1ضمنية أو

ة عقثود غثرر أو فيهثا شثبهة     التأمني اإلسالمي التعاوني عثن ممارسثة أيث    شركةا نأن رمت (2)

أسثايف مبثدأ   على  ومن جهة أساسية سوف يتحقق هذا تلقائيًا بتكوين الشركة.  الغرر

يف ظل هذا املبدأ ال يشرتي فقط خدمة التأمني مقابثل شثيء   ستأمن أن امل ىالتعاون مبعن

                                                 
 
هم لثدفا مثن مقابثل لثو     دع جانبًا األفراد الذين يريدون ممارسة نوع من امليسر من خالل مفهوم التثأمني ، باسثتعداد    (   

. حدث كذا يف وقت كذا أو قبل كثذا كنثت مسثتحقًا ملبلثغ كثذا مثن املثال وإن مل حيثدث لثيس لثي عنثدك شثيء            
 .السلوك الرشيد إىل  كل هذا ال أت بصلة

1
ولكن الثمن املدفوع عن استحقاق قيمثة السثند   (  Zero-Coupon Bonds) بعض أنواع السندات ال حيمل فائدة  (    

 .هذا ما نعنيه بالفائدة الضمنية. أكرب من من الشراء يكون
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رخثثرين هميثثا األرصثثدة الثثيت تكونثثت   قثثد يأخثثذه أو ال يأخثثذه وإمنثثا هثثو مسثثتثمر مثثا    

أسثايف الثربح أو   على  بغرض التأمني مستفيد من نتائج هذا االستثمار أيًا كانت النتائج

عثثن ممارسثثة أنثثواع مثثن  اإلسثثالمية مثثن جهثثة أخثثري جيثثب أن رمتنثثا الشثثركة   . اخلسثثارة

ولثي  خثالل السثنة األ  مثاًل لو حصلت حاد ثة للسثيارة اخلاصثة     :  العقود اليت تشبه امليسر

قبثل بلثوث  ال ثني    معثني   مثن أعضثاء اهسثم بضثرر    معثني  أو لثو أصثيب عضثو    ها ئمن شرا

أو أو تثويف  ( ةيالرياضث األلعثاب  يف  كما يفعل أشثخاص يتكسثبون مثن االحثرتاف    )عامًا 

  . ! اإلجا ة الصيفية يف اخلار قضاء  وجني خالل حدث  الق بني 

تأمني التعاوني اإلسالمية ، سبق يلخ  أهم ما جيب أن تبتعد عنه شركات ال مان إ

مارسات الواقعية يكل التنظيمي للنشاع واملترتبط باهللكن هناك ضوابط أخري شرعية 

 .عرضها ومناقشتهاوسوف نقوم بواآلليات املتبعة ، 

 الضوابط الالزمة ملمارسات التأمني التعاوني يف إطار املفهوم اإلسالمي

ماريف املسلمون أكثر من صيغة  ًاانه ألكثر من أربعة عشر قرنأشرنا من قبل 

 ريقها تشق ممارسات التأمني التعاوني با بدأت وويف أمريكا وأور . االجتماعي للتكافل

من خالل شركات بسيطة ومجعيات تعاونية وذلجمل  1يف الواقا العملي منذ القرن الثامن عشر

شركات شكل التأمني التعاوني أو التبادلي ويف العصر احلديث اختذت ممارسات . 

ال ينبغي وسوف يكون هذا الشكل مناع اهتمامنا إال أنه . مساهمة حمدودة املستؤولية

بافرتاض أن هذا هو الشكل الوحيد تعقيد األمور بالنسبة للمجتمعات اإلسالمية املعاصرة 

ذلجمل ألن العديد من اجملتمعات اإلسالمية .  ملمارسة التكافل أو التأمني التعاونيأو األمثل 

على  وقري بسيطة تعتمدقبلية بشرية جتمعات على  هئحناأيف بعض ة ما ال حيتوي املعاصر

من  م جيب اختيار النمط املناسب ملمارسة التأمني .  النشاع الزراعي البسيطعلى  الرعي أو

فمثاًل يف القرى الصغرية وبني .  التعاوني يف كل ظرف من الظروف تيسريًا للخلق وإعانة هلم

ما تعليم ، سالمية بسيطة الرتكيب واإلدارة إ تعاونياتناك فرصة إلقامة بناء القبائل هأ

اليت وتلجمل ،  يلتعاونللتأمني ااألفراد املتؤسسون هلا واملشرتكون فيها املبادئ األساسية 

استثمارها على  بتجنب إيداع أمواهلم يف بنوك ربوية والعمل )نشا هم بعيدًا عن الربا  دفظ

   2. ( بالشريعة اإلسالمية ما إمكانية سحبها عند الضرورة إن أمكن يف بنوك تلتزم

                                                 
 
هناك أمثلة عديدة تفوق اخليال يف غرابتها من أمثلة عقود غرر تأمينية رمارسثها الشثركات التجاريثة وتفثرض فيهثا       (  

 .أمانًا باهظة بعد أن جتري درياتها الدقيقة ، قابلة بذلجمل لعبة احلظ
1
يف أمريكثا يف   Mutual Insuranceالتثأمني التبثادلي    ىأو دثت مسثم   ىهثذا املسثم   عرف التأمني التعاوني دثت  (  

 وارتبط تارخييًا مببثدأ التعثاون وبهثدف تثأمني األعمثال القائمثة      . با يف القرن التاسا عشروالقرن الثامن عشر ويف أور
 .التعاون يف مجيا األنشطة خاصة من أخطار احلريقعلى 

2
 ( 1 1) رقثم  فتثوى  - (1 ص/  1   ) -( األ هثر ) واإلفتثاء  العلميثة  للبحثوث  الدائمثة  نثة اللج ولقد عثرت يف فتاوى (  

ويف السثتؤال  . تساؤل من مجعية خريية يف قبيلة رماريف نظام العاقلة بشكل مرتب ا اء حوادث الطرق املتكررةعلى 
 الوفثاة  إىل تثتؤدي  قثد  والثيت  قالطر حوادث بسبب شهرية أو يومية الشبه احلوادث لكثرة نظًرا "املوجه للجنة الفتوى 

 اخلطثأ  ديثات  مثثل  قبيلثة  علثى  تقثا  الثيت  الديات ودمل بدفا العاقلة يلزم الشرع وأن األخرى اإلصابات أو الشجا  أو
( صثندوق ) خرييثة  مجعيثة  إنشثاء  علثى  عتيبثة  مثن  العضثيان  مثن  املتايهة قبيلة اتفقت فقد وعليه.  والشجا  العمد وشبه
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الصيغة من يتمعن يف أن يري كاتب هذا املقال   النقطة التالية إىل  وقبل أن نتطرق

 للتأمنيبسيطة إلقامة شركة األكثر صالحية جيدها  املفاوضةاإلسالمية لشركة 

 ها أو من جوهر من جوهربعض تعديالت ال تغريإدخال ما ، وذلجمل  اإلسالمي التعاوني

على  كل ما يلزم يف البداية أن تتفق عموعة من األفراد.  1القواعد الشرعية للمشاركة

خطر "خسائر ماية أنفسهم من حللتنمية أمواهلم واستثمارية أنهم يريدون تكوين شركة 

ص  أو حريق باملسكن اخلاسرقة أو مثاًل  )ألي واحد منهم تتساوي احتماالت حدو ه  " معني

اخلطوة التالية هي (.  حدوث حريق مبحل العمل إذا كانوا مجيعًا من أصحاب األعمال

يف احلسابات التأمينية املالية تقدير رأيف مال الشركة وذلجمل باالستعانة بأهل اخلربة 

أقساع مبساهمة متساوية من كل على  ويتم مجا هذا املبلغ فورًا أو( اخلرباء االكتواريون)

استثمار رأيف مال الشركة يف حساب استثماري لدي على  يصري االتفاق بينهم؛  الثًا . عضو

 أو بطرق أخري مشابهة بشرع توافر اخلربة )عمل وفق قواعد الشريعة اإلسالمية بنجمل ي

على  ة أموال الشركةتنميعلى  يعين العملهذا و .(  االستثمارية وكيفية إدارة  املخا ر

؛ رابعًا . لسحب منها عند وقوع احلادث املوجب للضررمدي األجل الطويل ما إمكانية ا

اخلسائر إذا كما يتقامسون األربا  الناشئة عن االستثمار بالتساوي ، لشركاء يتقاسم ا

                                                                                                                                                    
 املنثوه  الثديات  كثوارث  مثن  مسثتقبالً  حيثدث  ملثا  ًاوتوقعث  ًاسثنوي  عليثه  ًامتفق ًامعين ًامبلغ فيه العاقلة من فرد كل يدفا
 مجيثا  علثى  الثدم  صثاحب  يطثوف  أن مثن  وبثدالً  واحثدة ،  كعاقلثة  القبيلثة  هذه أفراد بني التعاون لغرض أعاله ؛ عنها
 ومشثاحنات  ومشثاكل  تعثب  مثن  لثه  يتعرض اوم،  ومشااًل وجنوبًا وغربًا شرقًا الطويلة املسافات ويقطا القبيلة أفراد
 ثم يسثتطرد أصثحاب    . وعي حقيقي جتاه مسألة التأمني على  وهذا مما يدل" اهمعية  هذه وضعت لذا ؛ أشهر لعدة

 ، ؟ ًاوجثائز  ًاخرييث  عمثالً  يعتثرب  عليثه  واتفقثت  القبيلثة  به قامت الذي العمل هذا هل -  : عن واستفسارنا " الستؤال 
 احلثول  عليها احلائل األموال ألهل جيو  هل - 2،  ؟ الزكاة فيها جتب األموال هذه على ولاحل حال إذا هل -1

 هثذه  يف االشثرتاك  أو الثدفا  ورفضثوا  أشثخاص  عثدة  أو شثخ   امتنثا  إذا - 1،  ؟ اهمعية هلذه أمواهلم  كاة دفا
 االشثرتاك  أو الثدفا  عثن  أتنثا  الذي الشخ  أن: أوهلا :  العاقلة من عليها املتفق اهمعية هذه وشروع - اهمعية

 الشثرع  حسثب  الديثة  تسثديد  يطلثب  العاقلثة  إىل فثذهب  خلطثأ  ديثة  ذلجمل بعد عليه حدث  م ، شيء بأي العاقلة يلزم ال
 مل وهثي  واختيثاره  بطوعثه  العاقلثة  مثا  واالشثرتاك  الثدفا  عثن  سثابًقا  امتنثا  املثذكور  أن حبجثة  رفضت العاقلة ولكن
 سثابًقا  التفاقهثا  خمثالف  وهثو  العاقلثة  يلثزم  الشثخ   هثذا  فهثل  العاقلة ، وإمجاع االتفاقية خالف يعترب ولكن تطرده

 لتسديد العاقلة خار  من الستؤال له جيو  هل.ًامسبق شرو ها وإبالغه ا العه بعد اهمعية هذه يف معها واالشرتاك
 وخثالف  واختيثاره  بطوعثه  سثابًقا  قلت كما خر  ولكنه منها خترجه ومل مقتدرة العاقلة بأن علًما ؟ عليه الذي الدم

 العلميثثة للبحثثوث الدائمثثة أمثثا إجابثثة اللجنثثة . إجثثابيت مسثثاحتكم مثثن فثثأرجو معهثثم ، الثثدفا رفضثثه بسثثبب اتفثثاقهم
 .الواجثب  أداء علثى  التعثاون  مثن  فيثه  ملا خرييًا عماًل يعترب ذكر ما على القبيلة رجال اتفاق: أواًل : واإلفتاء فجاء فيها 

 مثا  كثان  إذا الزكثاة  فيثه  جتثب  فثال  االسثتفتاء  يف املثبني  الغثرض  هلثذا  اجملموعة األموال على احلول حال إذا:  ثانًييا 
 وجثوه  يف أو أجلثه  مثن  مجثا  الذي املقصد يف ينفق بل مثًلا ، املشروع فشل عند منهم مجا من إىل ًاملك يعود ال مجا
 أمثواهلم   كثاة  يثدفعوا  أن الزكثاة  فيهثا  ووجبثت  احلثول  عليها حال اليت األموال ألهل جيو  ال:  ثالًَّا .األخرى اخلري
ٍِ  الصَّيَدَقاتِ  إننََّميا  : ريثة   يف اهلل ذكرهثا  الثيت  املصثارف  يف يثدفعونها  بل اهمعية ، هلذه  ،   َواَلَمَسياِكنين  ِلَلُفَقيَرا

 التوفيثق  وبثاهلل  .احملكمثة  إىل يرجثا  خطثأ  قتلثه  مثن  ديثة  بثدفا  العاقلة فإلزامه ذلجمل يف االشرتاك من امتنا من :رابًعا 
 . وسلم وصحبه ورله حممد نبينا على اهلل وصلى

 
 . الشركات املساهمة ذات املستؤولية احملدودةوفيها نتناول أعمال التأمني اإلسالمي يف إ ار  (   
1
من األهمية مبكان يف مجيا اجملتمعات اإلسالمية النامية اليت يتميز أفرادها بدخوهلم احملدودة وبتعليمهم البسثيط   (   

فهم معامالت الشثركات املسثاهمة ذات املسثتؤولية احملثدودة ومثا حيثيط باألسثهم يف تثداوالت         إىل  الذي ال يصل بهم
يف غايثة األهميثة   أيضثًا   وهثي . األسواق املالية أن نبحث عثن الشثكل البسثيط لشثركة التثأمني التعثاوني اإلسثالمي        

أو الشثكل   يتطيا الوفاء بشرو ه يف الشكل التقليثد التأمني وال تسإىل  للمشروعات القزمية والصغرية اليت دتا 
 .ى اإلسالمي الذي أاريف عن  ريق الشركات املساهمة الكرب
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فإنها تعترب وبالنسبة للتعويضات اليت حيصل عليها البعض عند إصابته مبا يوجبها .  حد ت

يف مجيا الشركات كذلجمل فاوضة واآلخرين مبوجب حق الكفالة يف شركة املعلى  واجبة

وأحد املشكالت اليت أكن أن تواجه هذه  . اإلسالمية ذات املستؤولية غري احملدودة

الشركة تتمثل يف إمكانية  يادة حجم التعويضات يف حاالت استثنائية عن إمكانيات رأيف 

. لفرتةبسبب ضخامة اخلسارة أو تكرر احلدث باملصادفة ألكثر من شريجمل يف نفس ا. املال

احلد األقصى للتعويض لكل من يصيبه على  ولذلجمل جيب أن يتفق الشركاء من البداية

بذل مساعدة أكرب فإن على  (أحدهم أو أكثر)حادث ، وأنه إذا رغب الشركاء اآلخرين 

التربع ، وأنه يف حالة ضرورة التعويض ألكثر من واحد من اإلحسان وهذا يكون من باب 

بشأن خفض مقدار التعويض للواحد أو  ًاذ قرار من الشركاء مجيعاختاالشركاء فإنه يتم 

 يادة التربعات من اآلخرين أو فتح عال للقرض احلسن يف إ ار مبدأ اإلحسان ورعاية رو  

قبول  ؛ خامسًا. هذا من أجل تفادي حالة اإلفاليف أو عجز الشركة عن االستمرار. التكافل

أسايف نفس قاعدة التساوي يف مساهمة على  ولكنانضمام شركاء جدد دون أية قيود 

أسايف على  القائمبسيط الو مثل هذا املشروع التأميين اإلسالمي  .1كل شريجملرأيف املال ل

أكن أن يفيد قطاع كبري من عامة النايف ومن أصحاب األعمال شركة املفاوضة 

 . الصغرية واملتوسطة يف اجملتمعات اإلسالمية النامية

  ؟ وني ومشكلة كفاية رأس املا التأمني التعاشركات 

تثار يف املمارسات الواقعية للتأمني التعاوني أو كما الفنية اليت شاكل من أهم امل

عدم كفاية رأيف املال الذي يتم مجعه من  املستوي العامليعلى  التبادليأيضًا  يسمي

ت التأمني واحلقيقة أن عنصر رأيف املال جوهري يف ممارسا. مساهمات الراغبني يف التأمني

اليت رماريف ، لكن شركات التأمني التجاري  التقليدي أو التعاوني بكافة أشكاله

ال تواجه احملدودة  ةشركات املساهمة ذات املستؤوليلمن خالل انشا ها بشكل شائا 

أو  ر  أسهم  ( بالفوائد )مشكلة ذات شأن يف هذا الصدد حيث تستطيا االستدانة 

يف فإنها شركة التأمني التعاوني أو التبادلي إىل  بالنسبةما أ. للجمهور لزيادة رأمساهلا

بيا أسهم للجمهور وإمنا هي مملوكة بالكامل لألشخاص على  األصل شركة ال تقوم

الذين يرغبون يف تأمني أنفسهم ، وإذًا فرأمساهلا يتألف من حص  هتؤالء الذين يبذلون ملن 

 هذا ويف  . 2األربا  الصافية فيما بينهميتعرض منهم للخطر التعويض املناسب ويتقامسون 

حيدث عجز يف الوفاء بالتعويضات الال مة الشكل البسيط للتأمني التعاوني أو التبادلي قد 

أ مة حادة بالنسبة للشركة أو رمبا توقفها عن نشا ها إىل  يف بعض احلاالت مما قد يتؤدي

السائل من رأيف املال  ىحد أدن ًاجيب أن يتوفر لشركة التأمني دائموالواقا أنه  .وإفالسها
                                                 

 
 . خالف الشركات املساهمة احلديثة ذات املستؤولية احملدودةعلى  وذلجمل (   
1
سثاوى ، وأكثن   العضثو اهديثد أن يثدفا أكثثر لكثي يت     علثى   ويالحظ أنه يف حالة منو رأيف مال الشركة يتحتم (   

قبول مبدأ التقسيط يف هذه احلالة ، أو معاهة األمثر حماسثبيًا لكثي ال حيثدث اخثتالل يف احلقثوق أو االلتزامثات        
 .   بني الشركاء املتساوون

2
 . وقد يتم تقاسم األربا  بشكل غري مباشر وذلجمل بإنقاص مدفوعات التأمني املستحقة عليهم مستقباًل  ( 
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، باحلسابات االكتوارية  احتماليًا حسبما قدرت هذه تعويضات للمستأمنني الدفا ليكفي 

 .  احتيا ي ملواجهة ما قد يفوق االخطار املتوقعة رصيدإىل  باإلضافة

ويف بداية تكوين شركة للتأمني التعاوني أو التبادلي وكلما صغر عدد من يريدون 

، والعكس  لتأمني يكون أمر تدبري احلد األدنى من رأيف املال أكثر صعوبةخدمة ا

ولقد ساقت مشكلة العجز الفعلي أو احملتمل يف تدبري األرصدة الال مة من رأيف .  صحيح

بيا أسهم للجمهور مما أوجد إىل  بعض شركات التأمني التعاوني أو التبادلي يف العاملاملال 

إىل  اجتهت بعض شركات التأمني التعاونيوكذلجمل  .سهمملكية مشرتكة ما أصحاب األ

رغبة من املتؤسسني ليس فقط يف ختفيف عبء  أسايف جتاريعلى  بيا بوال  تأمني للجمهور

.  لتحقيق أربا  جتارية للشركة من رخرين يرغبون يف التامنيأيضًا  ال عليهم وإمناامل رأيف

مني التعاوني عن مسارها الصحيح احنراف شركات التأإىل  ولقد أدت مثل هذه التطورات

على  مقتصرةأصبحت مزايا املشروع التعاوني اختلط هذا بالتأمني التجاري وحيث 

التأمني التعاوني أو دول عدد من شركات إىل  األمر يف حاالتولقد تطور . املتؤسسني

 جيب احلذر يف ممارسات التأمني يف ظل هذا اإل ار. شركات تأمني جتاريإىل  التبادلي

 . ليه إمن تسلل عنصر االستغالل التجاري  اإلسالمي ،التعاوني 

أحد املخار  الرئيسة من مشكلة عدم كفاية املوارد املالية يتمثل يف وال شجمل أن 

التأمني التعاوني اإلسالمي عن  ريق الشركات املساهمة ذات املستؤولية ممارسة نشاع 

من الضوابط االقتصادية والشرعية حتى  لكن هذا الوضا يستدعي االلتزام بعدد. احملدودة 

  . ال حيدث احنراف عن أهداف هذه الشركات وهو ما نتناوله فيما يلي

 مساهمة للتأمني التعاوني إسالميةالضوابط االقتصادية والشرعية الالزمة لشركة 

من  يتمأصبح لتأمني التكافلي اإلسالمي ملمارسة اأحد األمناع الشائعة أن  يالحظ

سس بغرض مباشرة نشاع التأمني واستثمار الفوائض املتاحة من تؤتة مساهمة شركخالل 

ويف مثل هذه . أصحاب األسهم املتؤسسني هلاأموال جنب ما إىل  فيها جنبًاأموال املستأمنني 

احلاالت ولكي يبقي التأمني التكافلي اإلسالمي نقيًا بعيدًا عن االستغالل التجاري البد 

األهداف على  ابط االقتصادية اليت تضمن حسن األداء واحلفاظالضومن التمسجمل بعدد من 

 : وذلجمل يف إ ار ما تسمح به الشريعة اإلسالمية

سواء من املتؤسسني أو من يشرتون األسهم اليت يتم  )دور املساهمني ال يقتصر أن  ( )

يدخلون ممن يف الشركة بل يكونوا أسهم ملكية على  (  رحها يف السوق املالية

فتتوحد بذلجمل مبجرد ممارسة الشركة لنشا ها التأمني التعاوني ظلة دت مفعاًل 

 .املستأمننيبقية مصاحلهم التأمينية ما 

يف كثثل أن يثثتم اختيثثار علثثس إدارة الشثثركة مبثثا يتفثثق قواعثثد املتؤسسثثات التعاونيثثة        (1)

ويف أسثايف صثوت واحثد للشثخ  مهمثا كانثت ملكيتثه مثن األسثهم          على  العامل ، أي
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نشثاع  علثى   كبثار املسثاهمني   ألساسية للبعد عن دكم فئثة مثن  ذلجمل أحد الضمانات ا

ة قثثثرارات كثثثل مثثثن يشثثثارك يف الشثثثركة مسثثثتؤولية أيَّثثث  علثثثى  كثثثذلجمل يقثثثا. الشثثثركة

فثال يسثتطيا أحثد أن يتنصثل مثن      .  تتخذ من قبل اهمعية العموميثة  استثمارية أو غريها

حبجثثة سثثيطرة  املسثثتؤولية الشثثرعية لثثبعض قثثرارات اهمعيثثة العموميثثة أو علثثس اإلدارة 

واملعلثثثوم أن اللثثثوائح القانونيثثثة والتنظيميثثثة للشثثثركات      .هثثثذه القثثثرارات علثثثى  الثثثبعض

املسثثاهمة تسثثمح بصثثوت لكثثل سثثهم ولثثيس لكثثل مسثثاهم ، وهثثذا ممثثا جيثثب تغثثيريه        

  .أسايف تعاوني أو تكافليعلى  بالنسبة لشركات التأمني اإلسالمي اليت تقوم

الشثركة للتمتثا مدمثة التثأمني     إىل  النضماميلزم األشخاص اهدد الذين يرغبون يف ا (2)

نفثثس األسثثس السثثابقة ألسثثهم التأسثثيس وهثثذا ممثثا يضثثمن   علثثى  التعثثاوني شثثراء أسثثهم

بسثبب  وال ُيستغلون غلون َتتساويهم ما املستأمنني اآلخرين يف احلقوق والواجبات فال يْس

 . انضمامهم املتأخر

ستثمار احلقيقي للشركات من اآلفات اليت أفسدت ، وما الت تفسد ، مناخ اال (1)

اختاذ األسهم وسيلة لتحقيق أربا  رأمسالية (  العاملة يف كافة اجملاالت )املساهمة 

وال يستطيا أحد أن ينكر حق . 1عن  ريق تداوهلا بيعًا وشراًء يف األسواق املالية

الشركات اإلسالمية املساهمة ، على  صاحب السهم يف تداوله بيعًا أو شراًء ، لكن

على  تداول أسهمها يف السوق تفاديًا ألية أخطار أكن أن ترتتبعلى  تضا قيدًاأن 

هذا فإن الشركات املساهمة العاملة يف عال التأمني إىل  باإلضافة . هذه العمليات

أسايف جتاري على  التعاوني جيب أن تتؤمن نفسها من ضياع أهدافها بسبب بيا  األسهم

مساهم يف شركة التأمني بيا ما ألجمل من أسهم إال ال جيو  للومن  م نري أنه .  حمض

هذا يعين من . يف الشركة  أن يتمتا بنفس حقوقه ويلتزم جبميا مستؤولياتهغب ملن ير

                                                 
 
اهمعيات العمومية للشركات املساهمة اليت تعرض فيهثا امليزانيثات    قراراتعلى  كبار املساهمنيعادة ما يسيطر  (  

وحيتج صغار املساهمني بقلة أصثواتهم وأهميثتهم يف   .استمرار علس اإلدارة أو تغيريهعلى  والتصديق عليها واملوافقة
هثذه السثلوكيات السثلبية ال تتفثق مثا      . عياتاختاذ القرارات اهلامة ويرون ذلجمل مربرًا لعدم حضور جلسات هذه اهم

 .رو  الشريعة اإلسالمية 
1
اقثثر الفقهثثاء املعاصثثرون صثثيغة الشثثركة املسثثاهمة ذات املسثثئولية احملثثدودة فقثثط يف السثثبعينيات والثمانينيثثات مثثن      (  

ًا يف القرن العشرين ، وما  الت هناك مشكالت شرعية تواجه هذا الشكل من الشركات الثذي مل يكثن معروفث   
مشثثكلة )انفصثثال اإلدارة عثثن امللكيثثة علثثى  ، مثثن أهمهثثا املشثثكالت الشثثرعية املرتتبثثة  الفقثثه اإلسثثالمي مثثن قبثثل 

وكذلجمل الشخصية االعتبارية خاصثة يف حالثة اإلفثاليف مثا وجثود ديثون جتثاه الغثري ال أكثن سثدادها ،           ( الوكالة
علثى   يعمثل التشثريا احلثديث يف البلثدان اإلسثالمية     وينبغثي أن   .ومنها عمليات تداول األسهم يف األسثواق دون رابثط   

والواقثا  . تنظيم عمليات تداول األسهم اليت تصدرها الشركات ألجل دقيق املنثاخ املناسثب لالسثتثمارات احلقيقيثة    
م أن أمر املضاربات املالية البحتة يف األوراق املالية اليت ال تبالي باستقرار القطاع اإلنتثاجي احلقيقثي  جيثب أن حيسث    

الثيت ما الثت تعبثث     1111عن  ريق التشريا واللوائح املنظمة ألعمال األسواق املاليثة ، وجيثب أخثذ العثربة مثن أ مثة       
ويف عال التأمني مثاًل لثيس مثن املتصثور مثثاًل أن ننشث  شثركات لتثأمني النثايف         .باالقتصاد العاملي يف عامها الرابا

أن تتسثبب يف  ( أشثبه مثا تكثون أحيانثًا باملقثامرات     ) ملمارسثات  واألعمال مثن خسثائر املخثا ر االحتماليثة  ثم نسثمح       
 . خسائر جسيمة ليس فقط للمستأمنني بل وللمجتما بأسره
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أال على  انسحاب الشريجمل من الشركة ولكنعلى  الناحية الشرعية عدم وضا قيد

  .ف الشركةاهدأليف خسارة للشركاء أو ضياع  يتسبب ذلجمل

ة رأمسثثال الشثثركة تثثدرجييًا عثثن  ريثثق أربثثا  العمليثثات االسثثتثمارية    تنميثثعلثثى  العمثثل (2)

لكن هذه التنمية ال ينبغي أن تثتم إ القثًا بالثدخول يف عمليثات عاليثة      . للفوائض املتاحة

املخثا رة بثثل أن الوظيفثة األساسثثية الثيت تقثثوم بهثا الشثثركة أال وهثي التثثأمني تسثثتدعي      

وقثد يكثون مثن بثني هثذه االسثتثمارات شثراء         دائمًا اختيار االستثمارات األقثل خطثرًا ،  

العقارات السكنية اليت يتم تأجريها بعقود سنوية قابلة للتجديد أو إدارة حمافظ ماليثة  

تنويثثا أوراقهثثا املاليثثة بعثثد اختيارهثثا مثثن اصثثدارات       علثثى   أو صثثناديق االسثثتثمار تعمثثل  

ذلجمل يف شثثثركات ملتزمثثثة بالشثثثريعة اإلسثثثالمية يف منتجاتهثثثا ويف  ثثثرق رمويلثثثها وكثثث    

علثثى  لثثذلجمل فثثإن مثثة تأكيثثد (. مثثن أهمهثثا البعثثد عثثن االحتكثثار  )ممارسثثاتها السثثوقية 

ضثثرورة انتقثثاء إدارة عمليثثات االسثثتثمار مثثن بثثني أكثثثر العناصثثر خثثربة سثثواء مثثن داخثثل  

الشركة أو مثن خارجهثا وأكثرهثا معرفثة بالشثريعة اإلسثالمية أو اسثتعدادها للتشثاور         

 .عمالما خرباء الشريعة يف عاالت األ

بهثدف دعثم نشثا ها     استثماريةعمليات لشركة التأمني التعاوني تنظيم القيام بأكن  (2)

وتثدعو  يف األسثواق  يف أنشطة معروفة برحبيتهثا  تنظيم عمليات مضاربة بالتأميين وذلجمل 

شثثهادات إصثثدار اهمهثثور للمشثثاركة يف رأمسثثال هثثذه  املضثثاربات وذلثثجمل عثثن  ريثثق      

ربح أو الثثث يفأصثثثحاب الشثثثهادات شثثثارك حبيثثثث ي وفقثثثًا للشثثثروع الشثثثرعية ) مضثثثاربة 

أسثثايف الثثربح واخلسثثارة   علثثى  وتعمثثل الشثثركة مضثثاربًا يف هثثذه العمليثثات   . (ةسثثاراخل

ضثثرورة علثثى  لتأكيثثدجيثثب ايف هثثذه احلالثثة و. مسثثتعينة مبثثا يلثثزم مثثن خثثرباء االسثثتثمار 

هثثثثذه العمليثثثثات االسثثثثتثمارية وبثثثثني الفصثثثثل التثثثثام يف اإلدارة واحلسثثثثابات بثثثثني نشثثثثاع 

اسثثثتثمارات فثثثوائض النشثثثاع    ) االسثثثتثمارات الثثثيت أشثثثرنا إليهثثثا يف النقطثثثة السثثثابقة      

املضثثاربات علثثى  كلمثثا أمكثثن النجثثا  يف العمليثثات االسثثتثمارية القائمثثة    و. (التثثأميين

مثن أرباحهثا دون أن يكثون هلثا تثأ ري      يستفيد أن التعاوني نشاع التأمني كلما أمكن ل

  .حالة اخلسارةيف  هذا النشاععلى  سليب

مشثثكلة ( كمثثا ذكرنثثا مثثن قبثثل )تواجثثه شثثركات التثثأمني التعثثاوني يف كثثل العثثامل    (9)

ومثا تناولنثا يف النقطثتني السثابقتني مثن رليثات       . نق  السيولة النقدية يف بعض احلثاالت 

ني بوسائل ال تتناقض ما أهثداف التثأم  ، لزيادة اإلمكانيات املالية للشركة اإلسالمية 

إذًا فثثإن . يف األجثثل الطويثثل ا تؤتي مارهثثتثث ، التعثثاوني وتلتثثزم بالشثثريعة يف الوقثثت نفسثثه 

 رأت بشكل استثنائي يف األجثل القصثري   مشكلة نق   ارئ يف السيولة إذا معاهة 

                                                 
 
 منثه ( أو األسثهم )ونقرت  يف حالة تعجل املساهم يف االنسحاب لسبب ضروري و ملح أن تقوم الشركة بشثراء السثهم    (   

جراء سوف إال ان هذا اإل.  الوقت املناسب ملن يلتزم بأهدافها ولوائحهاسبيل إعادة بيا الورقة املالية بعد ذلجمل يفعلى 
 .يكون ممكن التنفيذ فقط يف حاالت استثنائية وليست عامة
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 هة هثذ مواجهعلى  جيب العملوبالنسبة للشركات اإلسالمية . تستدعي رليات استثنائية

إصثدار أسثهم رملثجمل    أو ال أكن االقرتاض بالفوائد  حيث ، يف إ ار الشريعةاملشكلة 

يفثثتح بثثاب  ألن ذلثثجمل التثثأمني  نشثثاعيف شثثاركني املفقثثط دون أن يكثثون حامليهثثا مثثن   

 . االستغالل التجاري

لكن مواجهة مشكلة نق  السيولة اليت أكن أن ددث خالل أي فرتة قصرية 

يف هذا اإل ار  . مناسبًا نقرت  هلا عالجًاحدد أسبابها قبل أن ف وُنَرَعجيب أن ُت( سنة أو أقل)

ظروف استثنائية على  نوع قد يرتتب : علينا التفرقة بني نوعني من أ مات السيولة احملتملة

أي خاصة مبجموعة املستأمنني داخل الشركة ، مثاًل  يادة حاالت احلريق عما  )داخلية 

يصاحب ظروف استثنائية خارجية  والنوع اآلخر، (  كان متوقعًا يف التقديرات االحتمالية

أن شركات التأمني التجاري  فيما سبق لقد ذكرناو.  الزال ل واحلروب كحاالت عامة

 واجه كبرية من النايف خسائر يف نفس الوقتترمتنا عن العمل بقواعد التعويض عندما 

ن شأنه يعرف اخلطر بأنه جوهري ، وأنه إذا م تعويضه وفقًا للقواعد التقليدية فإن م حيث

 .إفاليف الشركةإىل  أن يتؤدي

 حجمأكن مواجهة الزيادة االستثنائية يف ( ظروف داخلية) بالنسبة للنوع األول 

العقارات  ل، مث دخاًلتدر وبإصدار صكوك مسندة بأصول  التعويضات للمستأمنني

ر قدر من كما أكن أن تدباململوكة للشركة وتدر دخاًل من عمليات إجارة ،  السكنية

  .البنوك اإلسالمية يف حدود مناسبة من خاللعمليات بيا سلم إجراء بلسيولة ا

بناء على  فإنه ال ينبغي إ القًا (ظروف خارجية قهرية) أما بالنسبة للنوع الثاني 

 ذلجمل ألن ، اإلسالمية أن نتصرف كما تفعل شركات التأمني التجاري خالقيةالقواعد األ

أمس يف  ونيكونوحمنة كبرية مواجهة يف صبحون ييف مثل هذه الظروف  املستأمنني

بتكر أن تاإلسالمي شركات التأمني على  .عنهاهلم ال غنى ولمساعدة املالية لاحلاجة 

صعبة اليت جتتا  عدد ظروف الهذه اليف املستأمنني مساعدة ألجل لتعويض د مرنة لقواع

هذه الظروف وذلجمل بتقاسم يف مثل األخذ مببدأ حق اهميا يف التعويض  ؛أواًل. كبري منهم

، وذلجمل من خمصصات التعويضات 1ما أكن للشركة أن ختصصه من أموال سائلة 

وجيب ما .  االعتيادية ومن االحتيا يات أو مما أكن دصيله من بيا بعض األصول الثابتة

 ؛ انيًا . إفالسها أو توقف نشا هاإىل  ذلجمل أن ال تتؤدي التعويضات املبذولة من الشركة

رو  بصفة استثنائية عن القواعد احملددة للتعويضات يف الظروف العادية واألخذ مببدأ اخل

وما (  بيعي أو معنوي)مبلغ التعويض مبا يتناسب ما إمكانيات الشخ  دديد املرونة يف 

                                                 
 
سثيولة نقديثة مقابثل التعهثد بتسثليم سثلعة أو منفعثة يف        علثى   احلصول مباشرةإىل  عمليات بيا السلم أو السلف تتؤدي (   

 . ستثمارات بالشركة أن وتستعني بأهل اخلربة يف تلجمل العملياتويلزم إلدارة اال. تاري  الحق
1
ِإنَّ اْلَأْشثَعِريِّنَي ِإَذا َأْرَمُلثوا ِفثي اْلَغثْزِو َأْو َقثلَّ َ َعثاُم ِعَيثاِلِهْم ِباْلَمِديَنثِة         : "  َقثاَل النَِّبثيُّ    َعْن َأِبي ُبْرَدَة َعْن َأِبي ُموَسى َقثالَ  (   

صثحيح  .  " َدُهْم ِفثي َ ثْوٍب َواِحثٍد ُ ثمَّ اْقَتَسثُموُه َبْيثَنُهْم ِفثي ِإَنثاٍء َواِحثٍد ِبالسَّثِويَِّة َفُهثْم ِمنِّثي َوَأَنثا ِمثْنُهمْ              َجَمُعوا َمثا َكثاَن ِعْنث   
 . 219ص /  1  : البخاري 
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نقصًا أو  يادة  اتالتعويضباختالف  يعين ذلجمل السما و. الذي تعرض له  حجم الضرر الفعلي

وذلجمل يف إ ار أقصي ما أمكن تدبريه من  ةالفعلياألضرار  تلفة باختالف يف احلاالت املخ

ماليًا قدرة دعوة األكثر وتضررًا ألكثر لبالتنا ل األقل تضررًا من اهائحة دعوة أموال ما 

من ماله اخلاص للتربع من بني املستأمنني ليس فقط للتنا ل عن نصيبه يف التعويض بل و

   .ق التعاون كما حيضنا عليها اإلسالمهذه أخال.  ملساعدة اآلخرين

تصيب الكثري  جائحةالظروف اليت تنطبق عليها حالة ن مثل هذه إوالبد من القول 

ضعف املركز التنافسي للشركة اإلسالمية يف مواجهة إىل  هائسوف تتؤدي حتمًا بعد انتها

وكل .  لظروفشركات التأمني التجاري اليت رمتنا عن مساعدة املستأمنني يف نفس هذه ا

ما نستطيا قوله يف هذا هو أننا ال جيب أن نكون يف منافسة ما هذه الشركات فلنا 

عنها مهما كانت النتائج من الناحية االقتصادية ،  ىتخلنشريعتنا وأخالقنا وال نستطيا أن 

يف النايف اخلري ويعني املكروب ويواسي  يف يسعى يبذل اخلري ومن ما عز وجل واهلل 

 يعمل دائمًاو يعنيه أمرهم إذا وقعوا يف ضائقة ال  م وليس ما من يستغل النايف  املصائب ،

إىل  شركات التأمني التعاوني اإلسالميعلى  نوفلينتبه القائم.  يادة ماله بأكل الرباعلى 

للمستأمنني املواساة والتعاون يف درء خسائر األحداث اهسام إرساء مبادئ أن األهم هو 

 .اديةاملوليس الرحبية 

املال مثثة للشثثركات ضثثرورة مثثن الضثثرورات    Governance" احلوكمثثة"أصثثبحت  (8)

يف كافة احناء العامل وذلثجمل مثن أجثل مراقبثة اإلدارة والتأكثد مثن كفاءتهثا        املساهمة 

والتزامها يف نشا ها باألهداف العامة للشركة وبتحقيق مصا  املسثاهمني واملثوظفني   

 "الوكالثثثثثثة "مثثثثثثا يعثثثثثثرف مبشثثثثثثكلة    إىل  ضثثثثثثرورة احلوكمثثثثثثة  وترجثثثثثثا  . واجملتمثثثثثثا

Principal/Agent  ( عالقثثة املالثثجمل بالوكيثثل )   وهثثي مثثن أخطثثر املشثثكالت الثثيت

صاحبت نشأة الشركات املساهمة ذات املستؤولية احملدودة واليت انفصثلت فيهثا اإلدارة   

والشجمل أنه مما يقلل من مشكلة الوكالة فيما خي  شركات التأمني .  عن امللكية

                                                 
 
َيَتَسثاَءُل الرَُّجثُل ِفثي    : َقثاَل  . ٌم َنَتَسثاَءُل َأْمَواَلَنثا   ُقْلثُت َيثا َرُسثوَل اللَّثِه ِإنَّثا َقثوْ      :  َبْهُز ْبُن َحِكيٍم َعْن َأِبيثِه َعثْن َجثدِِّه َقثالَ    عن    (  

َعثْن َأِبثي ُهَرْيثَرَة    و  ؛ 1ص /   1  : مسثند أمحثد   " .  اْلَجاِئَحِة َأْو اْلَفْتِق ِلُيْصِلَح ِبِه َبْيَن َقْوِمِه َفِإَذا َبَلَغ َأْو َكَرَب اْسثَتَعفَّ 
َنفََّس َعْن ُمتْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّْنَيا َنفََّس اللَُّه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكثَرِب َيثْوِم اْلِقَياَمثِة     َمْن: "  َقاَل َرُسوُل اللَِّه :  َقاَل

ا َواْلث ِخَرِة َواللَّثُه ِفثي َعثْوِن     ي الثدُّْنيَ َوَمْن َيسََّر َعَلى ُمْعِسٍر َيسََّر اللَُّه َعَلْيِه ِفي الدُّْنَيا َواْل ِخَرِة َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اللَُّه ِف
 (1 1ص /  2   ) -صحيح مسلم "  اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيِه

1
فإمثا أن  . حيث يكون لإلدارة مطلق احلرية يف التصرف يف كافة أمثور الشثركة نيابثة عثن املسثاهمني وهثم املثالك        (   

وتعقثد  . ققة ألهداف الشركة وملصاحلهم ، وإما أن تكون عكس ذلثجمل تكون تصرفاتها وفقًا ملا يريدون ، أي حم
هذه اهمعية كبار املسثاهمني وال  على  الشركة املساهمة مجعية عمومية للمساهمني كل عام ، وعادة ما يسيطر

ولقثد حثدث عديثد مثن     . حيضرها كثري من املسثاهمني الصثغار فتمثرر امليزانيثات ويعثاد انتخثاب علثس اإلدارة اخل        
دقيق مصاحلها هثي دون دقيثق مصثا  املسثاهمني ممثا ترتثب       على  وادث يف شركات عاملية أن عملت اإلدارةاحل

وتثرب   ( . األمريكيثة العمالقثة    ENRONمثثاًل حالثة شثركة    . ) عليه اخنفاض األربا  أو إفاليف الشركات رمامثاً 
لثجمل يف أي وقثت مثن املعلومثات عثن      من حيث اإلدارة العليا للشركة رم Moral Hazardمشكلة اخلطر األخالقي 

. نشثثاع الشثثركة ومركزهثثا املثثالي مثثا ال ألكثثه أصثثحاب املصثثلحة األصثثلية املسثثاهمني  ثثم املثثوظفني  ثثم اهمهثثور  
 .بالتالي فقد لزم وضا نظم حمكمة للمراقبة
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( أعضاء علس اإلدارة وكبثار املثديرين  )أن يتم اختيار اإلدارة العليا ي التعاوني اإلسالم

 تهثا مظلالنطواء دت واللشركة من بني املساهمني والذين جيمعون بني صفيت امللكية 

تتثثوفر الكفثثاءات   لكثثن هثثذا قثثد ال يتحقثثق يف الواقثثا العملثثي حيثثث قثثد ال     . التأمينيثثة

ومثثن  ثثم يتحثثتم وجثثود عقثثد      .  ملسثثاهمنيبقيثثة ايف اإلداريثثة يف املتؤسسثثني للشثثركة أو   

 .وكالة بني من يتم اختيارهم إلدارة الشركة وأصحابها

يف حالة الشركات املساهمة القائمة بأعمال التأمني التعاوني احلوكمة  ختت و

 : بثالث قضايا أساسية اإلسالمي 

سالمة تطبيق اإلدارة لقواعد ورليات التأمني  لضماننشاع الشركة مراقبة  . 

 . عاونيالت

المية يف كافة التطبيقات ثثثثلضمان االلتزام بقواعد الشريعة اإلس وضا قواعد .1

 .استثمار األموال  من جهة مجا األموال أو دفا التعويضات أو

وضا نظم لإلفصا  بشفافية عن كيفية األداء وعرض النتائج اخلتامية للتأمني   .2

 .سالميةالتعاوني يف إ ار القواعد الشرعية واألخالقيات اإل

التأمني التعاوني نشاع مراقبة أن يتمكن املساهمون من تعين بذلجمل وكمة احلو

وضمان  مألمواهلاالستثمار عمليات ضمان جودة نظام اإلدارة وكفاءة لصاحلهم و اإلسالمي

 .وذلجمل يف إ ار القواعد الشرعيةللتعاون والتكافل دقيق األهداف العامة 

 : عملية احلوكمة يف املمارسة ال وتستلزم

وضا نظم للتدقيق يف سالمة احلسابات املالية التأمينية ولصرف  التعويضات  : أواًل

ولقواعد ورليات العمليات االستثمارية اليت تقوم بها الشركة كنشاع موا ي 

 .  مساعد لنشاع التأمني

على  رضهاتكليف اإلدارة العليا بإعداد تقارير مفصلة عن األداء الفعلي للنشاع لع :   انيًا 

وبصفتهم مستأمنني أن بصفتهم أصحاب الشركة املساهمني وعلى  .املساهمني

يف اهمعية حلضور عرض هذه التقارير ومناقشتها فين  مستشاريقوموا بتعيني 

شفافيتها يف بيان املراكز احلسابية والعمليات سالمتها ومن لتأكد العمومية ل

 . االستثمارية

ات الشرعية ضمانالوالتعاوني نشاع التأمني لاإلسالمية ادئ املبعلى  التأكيد :  الثًا 

وال يكفي تعيني هيئة للرقابة الشرعية من داخل . هذا النشاععلى  للحفاظ

تعيني الشركة بل يلزم للمساهمني الذين هم مجيعًا يستظلون باملظلة التأمينية 

،  شرعيةال األ رالشركة ب التزامعلى  لتأكيدللتدقيق وامراقب شرعي خارجي 

تكليف كل من هيئة الرقابة الشرعية واملراقب الشرعي اخلارجي بوضا  ما
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على  اهمعية العمومية للمساهمني للتأكيدعلى  تقرير سنوي مفصل للعرض

 .  إلسالميةلتعاونية ااملبادئ ابالقواعد الشرعية وااللتزام 

مي مرتبطة ن مسعة شركات التأمني اإلسالإوهذه األمور يف غاية األهمية حيث 

، فإن  " يف إ ار الشريعة اإلسالمية"وبكفاءة أداء نشا ها بدقة على  أساسًا مبحافظتها

رماريف أعمال  ىشجمل يف هذا أصبحت ال ختتلف البتة عن أي شركة أخرهناك صار 

 .التأمني

املساهمني ، يف أي شركة أو متؤسسة تقوم بنشاع ما سبق فإن إىل  وباإلضافة

لتزم شركتهم تممارسات أن إىل  أن يطمئنوا ، جيب( ة التعاوني خاص )سالمي إاقتصادي 

هذا يعين التزام اإلدارة أو الرقابة الشرعية من خالل و. للمجتما ملصلحة العامة قاعدة اب

لعمليات االستثمارية اليت تقوم ا توجهاتإىل  اإلشارة للمساهمني التقارير السنوية اليت تقدم

 .التنمية البشرية واالقتصاديةمن جهة ما اإلسالمي لمجتل هانفعالشركة ومدي بها 

 انتهي حبمد اهلل ، سبحانه وتعالي علم اإلنسان ما مل يعلم

 

 األستاذ الدكتور عبد الرمحن يسري أمحد

 أستاذ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 

                                                 
 
 ,Islamic Financial Services Board (ifsb)اإلسثثالمية هيئثثة اخلثثدمات املاليثثة معثثايري  :أيضثثًا  نظثثرا (   

“Standards on Solvency Requirements for Takaful (Islamic Insurance) Undertakings” 
December 2010, ISBN 978-967-5678- 04-4 
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 الرئيسةاملراجع 

   

 ( 1 1) رقم فتوى" ءواإلفتا العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى"األ هر الشريف ،  ( )

ومثدخالن إلعثادة   " تقويم تطبيقثات التثأمني التعثاوني وتشثريعاته     " عبد البارى مشعل ،   (1)

أبعثاده ورفاقثه وموقثف الشثريعة اإلسثالمية      : ، مثتؤرمر التثأمني التعثاوني    " دراسة التثأمني 

 . 1 11أبريل /   12 منه ، اهامعة األردنية ، ربيا الثاني 

التثثأمني )مبثثادئ التكافثثل "، الفصثثلني الثثثاني والثالثثث يف  عبثثد الثثرمحن يسثثري أمحثثد   (2)

باالشثرتاك   BIBFمن إصدارات معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية ( اإلسالمي

التثأمني يف إ ثار   "بعنوان  Chartered Insurance Institute, London (CII)ما 

اإلسثثثالم ومتطلبثثثات  التثثثأمني يف " وعنثثثوان  " إسثثثالمي ؛ املفهثثثوم واألسثثثس األخالقيثثثة    

 : والكتاب أصاًل باللغة اإلجنليزية " الشريعة

(1) “Principles of Takaful” , Abdel-Rahman Yousri Ahmad (Editor) 
, BIBF and CII,2009 

لتثثثأمني التكثثثافلي وتأصثثثيلها   عبثثثد السثثثالم إمساعيثثثل أونثثثاغن ، املبثثثادئ األساسثثثية ل     (2)

اقثثه وموقثثف الشثثريعة اإلسثثالمية منثثه ، أبعثثاده ورف: ، مثثتؤرمر التثثأمني التعثثاوني الشثثرعي

 .1 11أبريل /   12 اهامعة األردنية ، ربيا الثاني 

تقثويم جتربثة التحثول مثن التثأمني      : قطثاع التثأمني يف السثودان    " بكثر أمحثد    عثمان بثا  (2)

، املعهثد اإلسثالمي للبحثوث والتثدريب ،      12حبثث رقثم   "التأمني اإلسالميإىل  التقليدي

 1 1 مية ، جدة ، البنجمل اإلسالمي للتن

متؤسسثثات التثثأمني التعثثاوني اإلسثثالمية و ثثرق  علثثى  الرقابثثة الشثثرعية" عمثثاد الزيثثات ،  (9)

أبعثثاده ورفاقثثه وموقثثف الشثثريعة اإلسثثالمية منثثه ،     : مثثتؤرمر التثثأمني التعثثاوني   " تفعيلثثها

 . 1 11أبريل /   12 اهامعة األردنية ، ربيا الثاني 

التثثثأمني التعثثثاوني ، ماهيتثثثه ، وضثثثوابطه  مفهثثثوم " الثثثدين القثثثره داغثثثي ،  يعلثثثي حميثثث (1)

أبعثثاده ورفاقثثه وموقثثف : مثثتؤرمر التثثأمني التعثاوني  "  ومعوقاتثه ، دراسثثة فقهيثثة اقتصثادية  

 . 1 11أبريل /   12 الشريعة اإلسالمية منه ، اهامعة األردنية ، ربيا الثاني 

(1) Islamic Financial Services Board (ifsb), “Standards on Solvency 
Requirements for Takaful (Islamic Insurance) Undertakings” 

December 2010, ISBN 978-967-5678- 04-4 

 

 



 24  

 ملحق

 يف هذا املقا ( 1)ص ( 2)املالحظة اهلامشية رقم تكملة  

 

مفثثثيت .مجعثثثةعلثثثى  ألثثثدكتور االسثثثتاذ فضثثثيلة (91  ص/     ) - معاصثثثرة فتثثثاوى

 مجهورية مصر العربية

  املوضوَ

 احلياة على منيالتأ

 1112 لسثنة  1212 بثرقم  املقيثد  - اإلنرتنثت   ريثق  عثن  إلينثا  الثوارد  الطلثب  على ا لعنا

 ، األسثثرة علثثى التثثأمني و يقثثة شثثرعية توضثثيح سثثيادتكم مثثن أ لثثب : السثثتؤال -: املتضثثمن

 إحثدى  هنثاك  أن ومسعثت  ، غثريه  أو احلكومثة  من تأمني لي وليس ،  ابتًا عماًل أملجمل ال فأنا

 جنيثه  11  شثهرياً  أدفثا  حبيثث  األسثرة  علثى  تثأمني  و يقثة  بعمثل  تقثوم  احلكوميثة  الشركات

 املبلثغ  الور ثة  يسثرتد  الوفثاة  حالثة  ويف ، جنيثه  ألثف  عشثرين  أسثرتدها  بعثدها  سنوات عشر ملدة

 أتثثرك أن أود أنثثا ، شثثبهة هثثذا يف فهثثل ، الوفثثاة تثثاري  حتثثى لألربثثا  باإلضثثافة دفعتثثه الثثذي

 . ؟ سراع ليس و يسر يف وهم أوالدي

 مجعة على  الدكتور األستاذ فضيلة: اجلواب 

 أكن ما وهو ، املرفقة باإلجابة مشابه ستؤال على أفتت أن املصرية اإلفتاء لدار سبق

 املستحد ة املعامالت من املختلفة بأنواعه التأمني كان ملا: أيضًا  للسائل ًاجواب يكون أن

 معامالت شأن ذلجمل يف شأنه- ةباحلرم أو باحلل شرعي ن  بشأنها يرد مل اليت

 النصوص بعض من املستنبطة وأحبا هم العلماء الجتهادات به التعامل خضا فقد -البنوك

 َواَلِعْدَوانن اأِلْثمن َعَلى َتَعاَوِنوا َوال َوالتََّقَوى اَلِبِر َعَلى َوَتَعاَوِنوا  : تعاىل ؛كقوله عمومها يف

 توادهم يف املتؤمنني مثل: "   وكقوله ،( 1:املائدة)  اَلِعَقاِب ِديِدَش اللََّه إننَّ اللََّه َواتَُّقوا

 بالسهر األعضاء سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا اهسد كمثل وتعا فهم وترامحهم

 .الباب هذا يف الواردة الكثرية النصوص من ذلجمل غري إىل البخاري، رواه"  واحلمى

 -: أنواع  ال ة على والتأمني

 األضثرار  لتعثويض  اهمعيثات  أو األفراد من عموعة به وتقوم:  التبادلي التأمني:  األول

 . بعضهم تلحق اليت

 عملثهم  كسثب  علثى  حيثاتهم  يف يعتمثدون  مثن  تثأمني  وهثو :  االجتمثاعي  التثأمني :  الثاني

 بثه  وتقثوم  ، االجتمثاعي  التكافثل  فكرة أسايف على ويقوم ، هلا يتعرضون اليت األخطار من

 . الدولة

 . الغرض هلذا تنشأ مساهمة شركات به وتقوم:  التجاري التأمني:  الثالث
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 ملبثثادئ  مثثوافقني  أنهمثثا  علثثى  منعقثثدا  يكثثون  أن اإلمجثثاع  يكثثاد  والثثثاني  األول والنثثوع

 ملبثدأ  ودقيقثا  ، والتقثوى  الثرب  علثى  وتعاونا ، األصل يف تربعا لكونهما ؛ اإلسالمية الشريعة

 وال اههالثثة تفسثثدهما وال ، للثثربح قصثثد دون ملسثثلمنيا بثثني والتعثثاون االجتمثثاعي التكافثثل

 األقسثاع  هذه ألن ؛ ربا املدفوعة االشرتاكات عن فيهما التأمني مبلغ  يادة تعترب وال ، الغرر

 . اخلطر أضرار لتعويض تربع هي وإمنا ، األجل مقابل يف ليست

 فقثثد - اصاألشثثخ علثثى التثثأمني ومنثثه - التجثثاري التثثأمني وهثثو:  الثالثثث النثثوع أمثثا

 : واحتد حوله اخلالف اشتد

 املنهثي  الغثرر  من يكتنفه ملا حرام التعامل من النوع هذا أن العلماء من فريق يرى فبينما

 . والربا واملراهنة القمار من يتضمنه وملا ، عنه

 ألنثه  ؛ اإلسثالمية  الشريعة خيالف ما فيه وليس جائز التجاري التأمني أن رخر فريق يرى

 .معاوضة وليس األصل يف تربع وأنه الرب على والتعاون االجتماعي التكافل على أساسًا قائم

 وبأدلثة  والسثنة  الكتثاب  يف النصثوص  بعموم إليه ذهبوا ما على األخريون هتؤالء واستدل

 . املعقول

:  قالواف، (  :املائدة)  ِباَلِعُقوِد َأْوُفوا آَمِنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا :  تعاىل فقوله الكتاب أما

 حمظثورا  العقثد  هثذا  كثان  ولثو  ، وغريه التأمني ومنها العقود كل يشمل عام العقود لفظ إن

 التثأمني  عقثد  ويثدخل  مثرادا  يكون العموم فإن  الرسول يبينه مل وحيث.   الرسول لبينه

 . العموم هذا دت

 مثا في وكثان  مبنثى   النيب خطبة شهدت:  قال يثربي بن عمر عن روي فقد السنة وأما

  ريثق   اهلل رسثول  جعثل  فقثد  ، نفسثه  بثه   ابثت  ما إال أخيه مال من المرئ حيل ال:  خطب

 علثى  الطرفثان  فيثه  يرتاضثى  والتثأمني  ، الرتاضثي  خثالل  مثن  باذله نفس به تسمح أن املال حل

 . حالاًل فيكون ، خمصوص بطريق مال أخذ

 يف التعامثثل أبثثواب مثثن مبثثا  بثثاب هثثي الثثيت املضثثاربة علثثى التثثأمني قيثثايف املعقثثول ومثثن

 التثأمني،  أقساع صورة يف املال رأيف يقدم له املتؤمن أن أسايف على وذلجمل اإلسالمية الشريعة

 للمثثتؤمن وبالنسثبة  ، التثأمني  مبلثغ  هثو  لثه  للمثتؤمن  فيثه  والثربح  ، السثتغالله  فيثه  املثتؤمن  ويعمثل 

 جثرى  فقثد  بثالعرف أيضثًا   اسثتدلوا  كمثا .  مكاسثب  مثن  اسثتغالهلا  عليثه  يعثود  ومثا  األقساع

 هثو  كمثا  التشثريا  مصثادر  مثن  مصثدر  والعثرف  ، العقثود  مثن  النثوع  بهذا التعامل على العرف

 التبثثثثادلي والتثثثثأمني التجثثثثاري التثثثثأمني بثثثثني أن كمثثثثا.  املرسثثثثلة املصثثثثلحة وكثثثثذا.  معلثثثثوم

 يسثحب  ممثا  ، كثثرية  شثبه  وجوه الشريعة ملبادئ وموافقتهما حلهما على اجملما واالجتماعي

 . حالال فيكون ، عليه حكمهما
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 الغثثرر عقثثود مثثن لثثيس - التجثثاري التثثأمني أنثثواع أحثثد - احليثثاة علثثى التثثأمني وعقثثد

 نثزاع  إىل يفضثي  ال فيثه  الغثرر  ألن ؛ الغرر فيفسده معاوضة عقد وليس تربع عقد ألنه احملرمة

 نشثثا هم عثثاالت كثثل يف وانتشثثاره فثثيهم وشثثيوعه بثثه النثثايف تعامثثل لكثثثرة ، أ رافثثه بثثني

 . عنه منهي غري يكون حوله نزاع ترتب دون به ورضوا النايف ألفه فما ، االقتصادي

 أصثثبح وقثثد أمثثا،  والشثثركة الشثثخ  بثثني فرديثثًا العقثثد يكثثون حينمثثا يتصثثور والغثثرر

 بالتثثثأمني تقثثثوم الثثثيت هثثثي الشثثثركات وأصثثثبحت االقتصثثثادية اجملثثثاالت مجيثثثا يف التثثثأمني

 ومثثا سثثيدفعه مثثا مقثثدار مقثثدمًا يعثثرف إنسثثان كثثل وصثثار ، لثثديها يعملثثون ملثثن اهمثثاعي

 عقثد  يف يوجثد  ال كمثا .  عنثه  املنهثي  الفثاحش  الغثرر  وجثود  يتصثور  ال فهنا - عليه سيحصل

 علثى  يقثوم  التثأمني  أن حثني  يف احلثظ  علثى  تقثوم  املقثامرة  ألن ؛ القمثار  شثبهة  التجاري التامني

 . وحمسوبة مدروسة حسابات وعلى منضبطة أسس

 للتثثأمني الشثثرق شثثركة عثثن الصثثادرة أنواعثثه جبميثثا التجثثاري التثثأمني و ثثائق وبدراسثثة

 مثن  مقثررة  تنظيميثة  قواعثد  إال هثي  مثا  بنودهثا  أكثثر  أن تبني األخرى الشركات من وغريها

 يف البنثود  هذه أكثر وأن ، فيها مبا ملتزمًا أصبح العميل ارتضاها إذا التأمني شركات قبل

 تعديلثها  أو إلغاؤهثا  جيب نودالب بعض هناك أن غري ، اإلسالمية الشريعة ختالف ال عموعها

 اجتمثثاعهم حمضثثر يف التثثأمني قيثثادات قررتثثه مثثا مثثا وتتفثثق الشثثريعة أحكثثام مثثا لتتمشثثى

 :التالية البنود يف وذلجمل 119 /  2/  12 املتؤرخ املصرية اإلفتاء بدار اهمهورية مفيت برئاسة

 -: املتضمن البند

 مثدة  انتهثاء  عنثد  احليثاة  قيثد  علثى  عليثه  املثتؤمن  كثان  إذا بالكامثل  األقسثاع  قيمثة  رد)  ( )

 : إىل البند هذا تعديل جيب(  التأمني

 مدة انتهاء عند احلياة قيد على عليه املتؤمن كان إذا بالكامل األقساع قيمة رد) 

 بها تقوم اليت اإلدارية األعمال نظري معينة نسبة خصم بعد استثماراتها ما التأمني

 ( . الشركة

 يسثدد  مل املسثجل  اخلطثاب  إرسثال  مثن  بثالرغم  حثدث  إذا نهأ)  : املتضمنة العاشرة املادة (1)

 بالكامثثل تسثثدد مل األوىل الثثثالث السثثنوات أقسثثاع وكانثثت احملثثددة املهلثثة يف العميثثل

 مكتسثثباً  حقثثًا املدفوعثثة األقسثثاع  وتبقثثى إنثثذار إىل حاجثثة وبغثثري  الغيثثًا العقثثد يعتثثرب

 ( . للشركة

 خصم بعد العميل إىل املدفوعة عاألقسا وترد) ....  : إىل املادة هذه تعديل جيب

 ال حتى( .  الشركة بها قامت اليت األعمال مقابل املائة يف%  1  على تزيد ال نسبة

 . بالبا ل النايف أموال على الشركة تستولي

 من حق بأي املطالبة يف احلق يسقط)  : املتضمنة األوىل الفقرة عشر الثالثة املادة (2)
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 للشركة يقدموا مل أو ، أصحابه به يطالب مل إذا التأمني عقد عن الناشئة احلقوق

 ( . الوفاة على الدالة املستندات

 من حال بأي يسقط ال للعميل  بت متى احلق إن حيث ؛ إلغاؤها جيب الفقرة هذه

 بيت إىل املال يسلم سنوات عشر مرور وبعد.  صحابهأ به يطالب مل ولو حتى األحوال

 . املسلمني مال

 املستفيدين حق بالتقادم يسقط كما) .....  : املتضمنة املادة نفس من الثانية الفقرة

  الث مبضي العقد هذا عن الناشئة باحلقوق للمطالبة الشركة ضد الدعاوي رفا يف

 ( . الوفاة حدوث وقت من سنوات

 وهي(  سنة و ال ني  الث مضي بعد احلق يسقط...  ) : إىل الفقرة هذه تعديل جيب

 .  اإلسالمية ريعةثثثالش يف الفقهاء عند املدنية احلقوق يف الدعوى ارف يف التقادم مدة

 -:  الستؤال واقعة ويف

 أكن وال احلياة ظروف دتمها اجتماعية ضرورة أصبح أنواعه بكل التأمني فإن

 العامة االقتصادية والشركات املصانا عمال من اهلائل الكم لوجود ؛ عنه االستغناء

 يف به املنو ة وظيفته يتؤدي حتى املال رأيف على دافظ كاتالشر وأصبحت ، واخلاصة

 حياتهم تأمني بغرض العمال على ودافظ ، احلياة عصب هو الذي االقتصاد على احملافظة

 هو وإمنا،  املشروع غري الكسب أو الربح هو التأمني من املقصود وليس ، ومستقباًل حااًل

 ، والكوارث احلوادث أضرار من األفراد يصيب ما رفا يف والتعاون والتضامن التكافل

 بهما املأمور واإليثار الرب على وتعاون تكاتف هو إمنا ، بالقوة دصل ضريبة التأمني وليس

 . اإلسالم يف

 يغلثق  ومل ، بشثعوبهم  والتقثدم  بثأممهم  الرقثي  بغية التأمني بنظام العامل دول أخذت وقد

 مثثن وجثثد وإمنثثا.  والنظثثام واحلضثثارة التقثثدم نديثث ألنثثه ؛ أتباعثثه وجثثوه يف البثثاب هثثذا اإلسثثالم

 وهلثثم ، وأبثثاحوه أجثثا وه مثثن اإلسثثالمي العثثامل بثثالد كثثل يف وحثثديثًا قثثدأًا املسثثلمني علمثثاء

 . منها  رفا ذكرنا اليت أدلتهم

 بكثثل التثثأمني بنظثثام األخثثذ مثثن - ًاشثثرع مثثانا ال أنثثه تثثرى - املصثثرية اإلفتثثاء ودار

 يشثثملهم مل الثثذين األفثثراد لثثيعم ممكنثثًا ذلثثجمل كثثان لمثثاك دائرتثثه توسثثيا ونأمثثل ، أنواعثثه

 اهميثا  ليتعثود  إجباريثاً  ويكثون  ، معقثول  مببلثغ  سنويًا أو شهريًا االشرتاك ويكون.  التأمني

 اسثثتثماراتها ومعهثثا بهثثا اشثثرتكوا الثثيت األمثثوال إلثثيهم تعثثود أن علثثى ، والعطثثاء االدخثثار علثثى

 حثثب أبنائهثثا يف تربثي  الثثيت هثي  العظيمثثة اجملتمعثثاتو الراقيثة  فثثاألمم.  وألو ثانهم  هلثثم النافعثة 

 . حياتهم ومستقبل دينهم يف ينفعهم ملا والعمل االدخار

 أعلم وتعاىل سبحانه واهلل
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 املقدمة

رررررررررررررتسددد علر  دددارودددعهللاأر د ع  دددأر مدددهللررراحلمدددهلل ربر الراملنيدددأفضلر الصددد  رامل ددد   ر ا لراملرر

ر.املطأهرراألمض

راملدهلل   راملنيردر نرررإاهرفنرد ا يراملسر  ر املغ طةرانراشدأ  ربل مدهرهدف ر رررلر:رامأربنيدهلل

فؤمتررجم د رجممدارامله دهرامود ميراملدهلل مليراملدفىراتم دارنعنيدأ رانربدرئرم دهربهأ دهلل ر نيدلررررررررررررر

خلدو ررربت دأر  د ريرد اررررريرد اراملف نر سدنيونررلونرم أ  ر  ت مللر أف أراملنيربير امو مي

ر.منربنيهللاأرامل أدمض

 ابهللارقومليربأنرك رمأر ص  أرإملعهرمنر  هللمر  طو ر رمسدتو رصد أ ةراملتدأمضراملتنيدأ ايررررر

ررررررررررررر ارددلر ر مل رددر نيةرامودد معةراملددهراكرم ددأرابرب ددأر مددهللررررعددهلامودد ميركددأنراملهصدد رر

ا  ددأنرا عددهرامللدر لراملددفىر رك ددأر  داراء ددةرامل عصددأ ررررهددهللااأرادفاراملددهلل نر  ني  ددأرمدنررردعد ر

ر.راطرافست علرلمأرمنرشأنرمنرشئونراحلعأ راملهللاعأر افنيأدر راملهللا راآلخر رإالربعَّ هرمل أ  امل

املددف نرا أاواددأر  دداراملته ددهر رربث ددةرمددنرامله  ددأ راأل دد  كمددأراكرم ددأرودد تأاهر  نيددأ ر

 ملدنر غعدعر دنرنه  دأرمدأرررررررمنرمرأك رمنيأصر ل عةرملل رمأر طرارد   أر إجيأدراحل ولراملرر

املتدأمضررربوضني لراو ر مل  دأ رجيأدرامل هلل  راملرر يرمل تأمضراملت أ ىرممنر  هللر  قترربفملو 

ر امل ددأ لر  ددارم ددهللاررلر1691 نملددمرم ددفر ددأمررراملتنيددأ ايرامودد ميرامل ددأ لر  دداراوددأ راملتدد نررررر

         وتعاااونوا ع اارب الااتق والتقااو   :رامتثددأال رمل وملددهر نيددأ  املت ددو راملتلألدد ر املتنيددأ نر  دداراملدد  ر

ر.صهللقرابراملنيظعلرر(1)ر وال تعاونوا ع رب اإلثّم والعدوان

مثدد رافددؤم ضر ر ددوادهلر  ددراط لر  نيددأاه لركمثدد را سددهللررر«:ررر وددولرابرر قددول

ر.ر»راملوادهللرإناراشتلارم هر صولر هللا ارملهروأ ررا سهللربأملس رر احلما

:ررررهرددددددر قومللرر»رهلّلربنيصدهربنيصدأ رردددرنركأمل  عدأنرافرصدوير رررافؤمنرمل مؤمر«ر:رر قوملهر

منراه َّر دنرمسد لررررر  «:ا صأ رر قوملهرل » ه ابر ر ونراملني هللرمأركأنراملني هللر ر ونراخعر«

ر.رصهللقر وولرابر »  ومرامل عأمةرمنركراكربةرركربةرمنركراراملهللاعألراه َّرابر  ه

 أراأللأض ر   ألراالقت أدرامو ميربأمل  دأ ررابر  ولع هر ل  تر  ودرل  أ رل تمهلل

بنيهللرانراخف رشركأ راملتأمضراملتنيأ ايرامو معةرملأات دأرافرموقدةر  دارافسدتو راملنيربديرررررر

 امودد ميرل ددهللررددف  ر  رودديترمرددر  عةراملتددأمضراملتنيددأ ايرامل ددأ لر  دداراوددأ راملتدد نررررررر

ر. ل أ رملراىراممأمرمأملمر طهرابر(رراف زم)

                                                 
ر2:رافأ هلل رر(1)
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ر

د  دددةراالقت دددأدراموددد ميراملدددهربدددهللا ربأا ثدددأقرامل  دددو راموددد معةررررررم  ْتْلاْودددت رل دددهلل

اتردددأ رشدددركأ راملتدددأمضراملتنيدددأ ايراموددد مير املدددهراصددد  ر دددهللدرشدددركأ  أر  دددارررررررابنيدددهللر

يراملنيدددأإلراموددد مافسدددتو راملنيربددديرمدددأر ز دددهللر دددنروسدددةر وددد نيضرشدددركةر   دددارمسدددتو ررررر

ر.رمأر ز هللر نرمأ تضر  رر نرشركة

رررررررر خدد لرمددهلل رالر ز ددهللر ددنرررركأ راملتددأمضراملتنيددأ ايرامودد ميررابر نيددأ رشددرر لدد ركمددأ

اوددتلمألرد  ددةراملتددأمضربإارددأ رشددركأ رإ ددأد راملتددأمضرامودد معةراملددهرررررث ثددةر  ددودرمددنر

ررررررررررررررّ ر أوددددع راتددددأدا رخأصددددةربرددددركأ رر ااترددددر ر  ددددارافسددددتو راملنيربددددير امودددد ميلرر

ر.رأمضراملت  عهللىاملتأمضرامو معةرإ ر  عراتأدا راملت

املنيأإلر رظ راألزمأ راالقت دأد ةراملدهرافدتربأملنيدأإلراندار راآل ادةراألخدري رررررررررش هللر مل هلل

م عددأ راخلسددأ رردعدد ركددأنرر رلعمددأربع  ددأرمددار هددأ  خسددأ رركدد ري رإلر سدد لرم  ددأرد ملددةر

تهددأ  رهددورمددهلل رااترددأ راملنيمدد راالقت ددأدىرامودد مير ر  ددمراملددهلل لراملددهرإلر تددأثرركددثريا ررامل

رانرف راألزمددةراالقت ددأد ةلراألمددرراملددفىر نيدد ر  ددألراملددهلل نر االقت ددأدر راملنيددأإلراملغربدديررررررررب دد

 مسدد  أ رهددف راألزمددأ راالقت ددأد ةر م ددار لرا هددأررررررألودد أاراحلدد رأنبدد  ددردوار  اعددةرر

ر.ر لمنر ر ط ع رامل ظر أ ر اآلملعأ راملهر  ومر  ع أراالقت أدرامو مي

رررررررررررررررررررررررررررررتددددددددددتر  ددددددددددوانرلر ا  ددددددددددورانراقددددددددددهللمرمللددددددددددلرمددددددددددنرخدددددددددد لر ثدددددددددديررررهددددددددددفا

ر.مأر هعهللر  ثرىرهف رامل هلل  رر(راألدلأمر املصوابطراملرر عة:راملتأمضراملتنيأ ايرر)

رر-:رهفارامل ت رافواضاراملتأملعةرر  تصمن
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 التعاوني اإلسالمي ل تأمني التكييف الشرعي

 اإلسالمي التعاوني  ل تأمني الشرعي فوومامل:  

مددأ يرقوامددهراملتلألدد ر املتنيددأ نربددضرالددرادرا مأ ددةراملوادددهلل ر إنرراظددأمرا تراملتددأمضرإن

 وض رد دوقر املتزامدأ راادرالراملني قدةرررررر  ظعلراو ر م أدئر م راظأمراملتأمضرضمنرَ ْ هلٍل

ر.رركأنرجيعرانرالر  يرئراظأمراملتأمضر نرمني أ راحل ع ي

  دهللررردعد راجملتمنيدأ راملنيربعدةرافسد مةررررمل هللرظ ر رصو رخمت هدةرمل تلألد ر املتنيدأ نر رررر

املتنيأ نر  ارك رمدأرلعدهرخدريبر بدر ررررررمنؤكهللرمأر هلل ورإملعهراملرر نيةرامو معةرنيززر   لع أرمأر  

ر.اظأمراملنيواق ر منرهف رامل و ر

هدورا هدأقراشديأيرررر(ر:ر29)امود ميركمدأر  در رافنيعدأ راملردر ير قدلرررررر  نيرَّلراملتأمضر

األخطدددأ ر نملدددمرب دددهلللاررر تنيرضدددونرألخطدددأ رم نيع دددةر  دددار ددد  راألضدددرا رامل أشدددئةر دددنرهدددف ررررر

اشدددااكأ ر  ددداراودددأ راالملتدددزامربدددأملت نلر  تلدددونرمدددنرنملدددمرصددد هلل قر دددأمضرملدددهردلدددلرر

 دتلرم دهراملتنيدو نر دنراألضددرا ررررر(رامل د هلل قر)املري دعةراال ت أ  دةلر ملدهرنمدةرمأملعدةرمسددت  ةلرررررر

املددهر  تدد رادددهللرافرددداكضرمددنر ددرا ر قدددونراألخطددأ رافددؤمنرم  دددألر نملددمرا  ددأ رمل دددوا  رررررررررر

هللَ ر  رشدددركةرمسدددأهمةربدددأ ررمني دددومر  دددومربدددإدا  را مدددألراملتدددأمضر اودددتثمأ رررر املوثدددأ  لر   ددد

ر.مو ودا رص هلل قراملتأمضراملتنيأ اير

 مددنرخددد لراملتنير دددصرةدددهللرانرصدددهةرافسدددتأمنر افدددؤم نررتمنيدددأنر ركددد رمردددا ر رر

ل ددلرافسددتأم ونر  ددهللمأر  ومددونربددهلللاراالشددااكأ ر هددلرافددؤم نر  ددهللمأرررررررراملتنيددأ اياملتددأمضر

بهلللاراملتنيو نرمل متصر  نرمد  لر  دهللرت د راخلطدررافدؤمنرضدهلل رألىرمردا رمد  لررررررررر  ومونر

ر.اخلأيرب لراملتنيأ اير نملمرمنرجممونراالشااكأ راملهرقهللموهأرمل  هلل قراملتأمضر

إنرد  رشددركأ راملتددأمضرامودد معةراملددهر ط دد راملتددأمضراملتنيددأ ايرهددورإدا  راملنيم عددأ ررررررر

كةرب دهت أرمدهلل را ربأملوكأملدةربأملتنيأقدهللرمدارافسدتأم ضررررررراملتأمع عةراكتتأبأ ر   هعفا رلت ومراملرر

دع ر ستو رم  لراقسأطراملتأمضر  هلللارمل متصر  نرم  لرمأر ستت واهرمنر نيو صدأ ر لد ررر

منيأ رير او رل عةرخأصةربفملمربأمضألةرإ رنعاراأل مألراملهر تط   أراملنيم عأ راملتأمع عدةرر

ر   ع  لرل ير   أشررنملمربأولرافسدتأم ضرر   تزمر ر  ودهأربتنيو نراألضرا ر افيأاررامله

ر.رااهس  لر مل تسأب  لر

امددأرو ددويراقسددأطراملتددأمضراملددهر سددتولارمددنرافسددتأم ضرلإا ددأر لددونرمددنردعدد رررررر

مدأر  دزمرمدنرررررلر دلاراملتنيو صأ ر  صدهللرراف هللا رمبأر لهير أد رملتغطعةراملتلأملعصراملترغع عة

ر.راالدتعأاعأ ربأاوا  أرافتنيهللد 

األقسأطرافستولأ رمنرافستأم ضرلعدتلر غطعدةراملني دزرمدنرامدوالرافسدأهمضررررررر إنارإلر ص ر

إناررمدنرا بدأ رلدأ نراقسدأطراملتدأمضررررررراالدتعدأايررصدعهللرراملرمدنر  اراوأ رامل ر راحلسدنلرر

ر.رستولارامل  صرم ه  كأنرملهلل راملرركةرهفاراملرصعهللردع ر
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 مشروعية التأمني التعاوني اإلسالمي: 

ر-:ملتنيأ ايرامو ميربأألدملةراملرر عةراملتأملعةرستهلللر  ارمرر  عةراملتأمضرا  

ر:ك وملدهر  دأ  ر  نيدأ ررررلررر  ار دوازراملتدأمضراملتنيدأ ايررررددددددددر عةر تصألدددددداملرراألدملةرنإ (1)

ر  نيددأ اوار  دداراملدد ر املت ددو ر الر نيددأ اوار  ددارامثددلر املنيددهلل انررودد تأاهرر قوملددهلرر(1)ر

ر.ر(2)رر الني واراخلريرملني للر ه تونر:ر  نيأملير

مثد  رافدؤم ضر ر دواد هلر  دراد م لر  نيدأا ه  لركمثد رررررررر «:  عدهرامل د  ر املسد مررررر قومله

 هدددددر قومللرر»ربأملسد رر احلمداررر هللا ارملهروأ ررا سدهللررا سهللراملوادهللرإناراشتلارم هر صوب

ك درار دومرامل عأمدةرررررراملهلل اعأراهَّ رابر  دهرك ربدةرمدنررررك را رْنم رك ربة رؤمٍناهَّ ر نرم رْنَم «

منر سرر  ارمنيسرر سررابر  عدهر راملدهللاعأر اآلخدر ر مدنرودارمسد مأ رودا رابر راملدهللاعأررررررررر 

ر.ر»ر ر ونراخعهراملني هللرمأركأنراملني هلل ر اآلخر ر ابر ر وِن

 راملغدز را رقد ررر(رزادهلرراىرا صر)رإنراألشنير ضرإنارا م وار «  راألشنير ضررر قوملهر

  دهللهلر رثدوار اددهللرثدلراقتسدمو ربعد  لر رإادأ ر اددهللررررررررررانيأمر عأالربأفهلل  ةرننيوارمأركأن

رر.ر»رربأملسو ةرل لرمينر ااأرم  ل

انرهف رامل  وير امثأادأر دهلل ورافسد لرإ راملتنيدأ نرمدارإخواادهر صد ارررررررر:راالوتهللاللرر  ه

 كدد رنملددمرمتت دد ر رر.رافنيددر لرمني ددلرلر مرددأ كت لر رالهعددصرألالم ددلر األضددرا ر دد  لررر

ونرمل مستأمنراملفىرد تربهركأ ثةرا رم ع ةر راهسدهرا رمأملدهرا ر ررراملتأمضراملتنيأ ايرلهعهر 

ر.راه رغري را رمأملهربس  هر  هللم أرملهرإخوااهرافراكونرمنيهر راملتأمضركت نرم  لر

رهللْمدرغدرير َرباادهرإنار  داراددهللر  أ دةرقتد رررررر:راملنيواق راملثأبتربأملس ةرامل  و ةر خ صدتهررراظأم (2)

امل  دأيرلدإنرد ددةراملد ه ر ددوزنر ددأد ر  ددارررررر ع ر لونرمو   أراألص يراملهلل ةر ملع 

ر.رلت سدطر  ع دلرلديرثد ثرو ضر(ر رري دهر)رالدرادر أق تدهر

االوددتهللاللرانرالددرادراملنيرددري ر تنيددأ اونرلعمددأربعدد  لر بددإملزامراملرددرنراملرددر صر  دداررررررر  دده

 دومررلدأملهلر راملدهر رر.رر رمعلرألثأ راملصر رامل أ جر دنر  أ دةرامل تد راخلطدأر بأقسدأطرمتسدأ  ةررررررر

ر.رافأملير ركأ ثةرامل ت راخلطأر نرار  راملت نراف زمراالملتزام  ع أراظأمراملنيواق رهير وز ار

 ددضرللددر راملتددأمضراملتنيددأ ايراملددهر  ددومر  دداراوددأ راملتنيددأ نر  ددار ددرمعلرألثددأ ررررررررر هددي

ر.ررامللوا ثر األخطأ ر نرارقراملت نراف زم

مرانر راملتددأمضراملتنيددأ ايراملرددر نيةر  ددهلللرإ رت عدد رم ددأ راملني ددأدر الرشددرم أصددهللرإن (3)

م دد تةر م هنيددةرظددأهر ر معددارافردداكضرلعددهر نملددمرمددنرخدد لراملتغطعددةرافأملعددةرآلثددأ رررر

رر.امللوا ثر احلوادثراملهر  ع  لركمأر  هللمر

                                                 
 .ر2:افأ هلل رر(ر1)

ر.ر77:راحلجررر(2)
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 اإلسالميالتعاوني  عقود التأمني:  
 رددتم راملتددأمضراملتنيددأ اير  ددارن ددةرمددنراملني ددودر تددهللاخ رلعمددأربع  ددأرب ددو  ر لأم عددةرررررر

  تمث ربأال هأقراملتنيأ ايراملفىرجيمدارافسدتأم ضرلر   ردأربدهر  قدةررررررنيم عةراملتأمع عةرملتت ع رامل

ر:َ ْ هلل ةربع  لر  ومر  اراوأ راملتنيأ نر   أدلراالملتزامربأملت نر م  أر

ر:عقد الوكالة   :أواًل 

  مراملني قةرامل أاواعةراملدهر  ردأربدضرشدركةراملتدأمضرررررر:رراأل  :ر  تمث رنملمر رصو  ضر

ةركطرلر كع ر بدضرن دو رافسدتأم ضرمدنر  دةراخدر ركطدرلراصدع ر مبو دعررررررررررمنر  

هف راملوكأملةر  ومراملردركةربدإدا  راملنيم عدأ راملتأمع عدةراعأبدةر دنرافسدتأم ضرلرلتتدو رق دولرررررررررر

اشاا رافستأم ضرا هللدراملف نر  صمونرإ رن و رافستأم ضرلر  سدتو راقسدأطراملتدأمضرررر

ا صدددأر دددنردلددداراملتنيو صدددأ رمل متصدددر  نراعأبدددةر دددنرب عدددةرررمدددنرافسدددتأم ضرلر هددديرمسدددؤ ملةرر

افستأم ضرلر  سدتت راملردركةرم أبد رإدا   دأرمل نيم عدأ راملتأمع عدةرا درا رمني ومدأ ر دتلراال هدأقررررررررررر

ر.  عهر تهلل هلل رمس  أ رق  ع ربهللا ةرك رو ةرمأملعةر

هددديراملوكأملدددةربدددضرافسدددتأم ضرمدددنر  دددةر مدددنر ث ددد لر رمراق دددةرررررر:ر امل دددو  راملثأاعدددةرر

ركةراملتددددأمضراث ددددأ رلأ وددددت أرمل نيم عددددأ راملتأمع عددددةرمددددنر  ددددةراخددددر رلروددددوا ررررر مدددد رشدددد

كددأنرمددنر ثددد رافسددتأم ضرمددد  لرا رمددنرغريهدددلرلهدديربنيدددنراملدد  دراملدددهرالررعددزرقدددوااضرررررررر

املردددددركأ رلع دددددأرمل مسدددددتأم ضرانر لوادددددوارا صدددددأ ر رجم ددددد رإدا  رشدددددركةراملتدددددأمضررر

ر.ر اراوأ راملوكأملةر لونرامل هلل  ر نرنملمرقعأمر  ةراخر ربت مرافسؤ ملعةر 

هعئدددةراملرقأبدددةررريرشدددركةراملتدددأمضراموددد معةر راأل دنرمدددث  ر  دددومرب دددفاراملدددهلل  رررهدددلر

ر.املرر عةرب هت أراأ  أ رَ مَّنرالراأ عرملهر

  : عقد املضاربة  :ثانيًا 

 صددو  هرانر  ددومرشددركةراملتددأمضربأودددتثمأ رافتددولررمددنراقسددأطراملتددأمضربوصددده أرررررررررر

نرهلراملطرلرصأدعراملنيمد ر عد ر دتلراقتسدأمراأل بدأ ربع  مدأررررررراملطرلرافصأ ارلر افستأم و

ر.ربأمل س ةراملهر ته ر  ع أرشر طةرانر لونراالوتثمأ ربأملطرقرافرر  ةر

 بنيدددهللراقتسدددأمرا بدددأ رافصدددأ بةر صدددألرا دددععراملردددركةررإ ردسدددأارافسدددأهمضرلررررررررر

رر.املتأمضراملهر  لوا أرراقسأط  صألرا ععرافستأم ضرإ رن ةر

 :عقد الكفالة  :ثالثًا 

  ظ ررصو  رهدفاراملني دهللرإناركدأنرإندأمليرد دةرافسدتأم ضرمدنراقسدأطراملتدأمضرالررررررررررر

  نرلت دددومراملردددركةربدددهلل  رامللهعددد ر دددنر لهددديرملدددهلللارد دددت لرمدددنراملتنيو صدددأ رمل متصدددر

افستأم ضرلتتله ركألةراالملتزامأ رافأملعةرافستت ةرمل متصر  نر نملمرمنراموالراملردركةرر

ر.رمنراموالرافستأم ضربنيهللرنملمرقرضأ ردس أ رملتسادهأ
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 : عقد اهلبة  :رابعًا 

انراملني قددةرامل أاواعددةراملددهر  رددأربددضرافسددتأم ضراتع ددةر  ددهللراملتددأمضرا مددأ ير تسددلرررررررر

بأملطأباراملت  يرلرلل رمسدتأمنرمتد نرملغدري رمبدأر سدتت ر  عدهرمدنراملتنيو صدأ راملدهر دهلللاررررررررررر

  ددهللر نرملددهرمبددأر أخددفرمددنر نيددو نررررمل متصددر  نرمددنرافسددتأم ضرلر  راملوقددتراهسددهرهددورمتددرررر

ر.ر صر  

 اإلسالمي التأمني التعاوني عمل آلية :  

مل هللر ضنيترشركأ راملتأمضرامو معةراألو ر اف أدئر املهر ا لراملهلدرر اف دأدئررر

ل دف راملردركأ رإلر   درلر  ا راملرغ دةرا أ لدةرملتت عد راملدرب رررررررر.راملهرّ ر أوعس أرمبو   أ

 را ر و  أ  لر  غ أ  لر ر ولريراملتغطعدةراملتأمع عدةرملدهلل ر  دةررررر  اردسأارد وقرط ةراملوثأ 

 نيمدد رمددنرخدد لرللددررقددأ لر  ددارم ددأدئر   ددودر  رهددأراملرددر نيةرامودد معةراملغددرا ر   َ ه ددف هأرر

املرركةربآملعةر صمنرإدا  ر   هعفراملنيم عةراملتأمع عدةر لد رم دأدئراملنيدهلللر اما دألر افسدأ ا ررررررر

ضرافسدأهمضركمدأرَ ْصدمنراودتثمأ ر  ردغع رامدواالر ررررررربضرن و رط دةراملوثدأ  ر بعد  لر بدرررر

جمددأال ر  رهددأراملرددر نيةرمددارضددمأنر ددهللمراخددت طرامددوالر د ددوقرط ددةراملوثددأ  رمددارامددوالرررررررر

ر. د وقرافسأهمضر

-ر: ظ ررنملمرَ ّ عأ رمنرخ لر

-ر:  رم رنملمررااللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع معامالتوا ، :أواًل 

 عددأ راملتأمع عددةر  دداراوددأ راملتددأمضرامودد ميراف ددّررشددر أ رك ددهلل  رراملنيمرلأ وددة (1)

ر.مل تأمضراملت  عهللىراءرمر ع ر رم رنعارااوانراملتأمضر

 ددأمضرافمت لددأ راءرمددةركتأ  ددأ راخلمددرر حلددومراخل ز ددرلر كددفملمررررررر ددهللم (2)

لرأاملرركأ ر افؤوسأ راملهر لونر و ر م  أراالرأ ربأءرمأ را رصد أ ت ر

ر. رب أرا راملتنيأم

ر.ا هأقعأ رإ أد راملتأمضرِ ل ر و ع أ رهعئأ راملرقأبةراملرر عةر لونران (3)

ر.اموالراملتأمضر راف أ لرا رافؤوسأ رافأملعةرامو معةررإ هللان (4)

اموالراملتأمضربأملطرقرافرر  ةر  رم رنملمراودتثمأ رامدوالرافسدأهمضلررررراوتثمأ  (5)

نراموالرمنيعهللراملتأمضرمب تصار افتولررمنراقسأطراملتأمضلر املرصعهللرافست  ارم

ر.ا هأقعأ رإ أد راملتأمضربضراملهر  ضر

ر.مشولر ثأ  راملتأمضر  ارشر طربأا ةرشر أًرر هللم (9)

بأملهتدددأ  رامل دددأد  ر دددنرهعئدددأ راملرقأبدددةراملردددر عةر رنعدددارمنيأم   دددأررررراالملتدددزام (7)

ر. ارأاأ  أرلعمأرَ   هلل رمنراموٍ ر  ْهِرز هأرافمأ وأ راملنيم عةر

رافأملعدددةررنيدددأ ريرامل دددأد  ر دددنرهعئدددةراءأوددد ةر افرا نيدددةرمل مؤوسدددأ رررررربأفراالملتدددزام (8)

ر.امو معةر
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  ددهلل لراملتتلددعلراملرددر ير  دداراالدتلددأمرإ رامل صددأ ر رددد راف أز ددأ ر  لددارررررر (6)

ر.ِ ل رشرطراملتتلعلراملرر يراملفىر رتم ر  عهر ثأ  راملتأمضرراخل لأ 

أ راملتأمضرامود معةر  دارررإدا  راملنيم عأ راملتأمع عةر اموالراملتأمضرم ْنرق َ  رشرك (11)

ر.راوأ راملوكأملةربأ ررمني ومر  تهلّلدرق  ع ربهللا ةرك  رو ةرمأملعةر

 :حتقيق مبدأ التعاون بني املستأمنني :ثانيًا 

 ددتلرت عدد رم ددهللاراملتنيددأ نربددضرافسددتأم ضرمددنرخدد لراالدتهددأظر معدداراقسددأطراملتددأمضررر

رر.ر  نرمنرهفاراحلسأارافستولأ رم  لر ردسأارخأيرب لر ع ر تلر نيو نرافتص

 :حتقيق مبدأ العدالة بني املساهمني واملستأمنني  :ثالثًا 

  ددومرشددركةراملتددأمضرامودد معةرب ددهت أرمددهلل را رمل نيم عددأ راملتأمع عددةربتط عدد راألودد رررررررر

 اف أدئراءأو عةر املرر عةراملهرمت اراخدت طراألمدواللر اكد رامدوالرامل دأ ربأمل أاد رد نررررررر

 املوا  دأ رافأملعدةربددأنرد در رمدأر نيتد رمددنرامدوالرط دةراملوثددأ  رررررررر  دهردد ر  دهللاخ راحل ددوقرررر

  ضنيت أر ردسأارص هلل قرط ةراملوثأ  ر ل  ترمأر نيتد رمدنرامدوالر د دوقرط دةراألود لررررررر

ل لددد رمدددنراحلسدددأبضرمدددوا د رر.ر ردسدددأارمسدددت  رخدددأير  دددوقر امدددوالرط دددةراألوددد لرر

تصددعهرامل ددوااضر األاظمددةررراخلأصددةلر  تتمدد رمددأر  ددهرمددنرم ددأ  صر اه ددأ رِ ْلددَ رمددأر  ررررررر

 املتني عمأ رافأملعةراخلأصةربت مراملرركأ لرإضألةرإ رافنيأ ريراءأود عةرمل مؤوسدأ رافأملعدةرررر

-ر:امو معةر لتأ  ر  و ع أ رهعئأ راملرقأبةراملرر عةر نملمر  ارامل توراملتأملير

 :حساب املساهمني (أ )

أاوايرملتدزا لرر   هللمرافسأهمونر ا رمألراملرركةرمشد أ هأر إ طأ  دأراملوضدارامل درررر (1)

ر.ا مألراملتأمضر

  ددددهلللارمددددنردسددددأارافسددددأهمضرنعدددداراف ددددأ  صراملنيمومعددددةلرمثدددد راملر ا ددددعررررررررر (2)

 امجيددأ ا لر اف ددأ  صرامدا  ددةراألخددر لربأمضددألةرإ راف ددأ  صراملرا أملعددةرررر

ر. املهرالصلراألصولراملثأبتةر

ير  ؤخفراالدتعأايرافأمليرامل أاوايرمدنردسدأارافسدأهمضردسدعرامل سدعراف  دورررررر (3)

  ع ددأر رقددأاونراملرددركأ راملددفىرا وسددتراملرددركةر  دداراوأوددهلردعدد رَوددع ردلررررر

ر.إملع لر را أ ةر مرراملرركةر

 ستت رافسأهمونرا بأ راوتثمأ ر ا رافألركأم ةرب دهت لراصدتأبهلر ا دع  لرررر (4)

مدددنرا بدددأ راودددتثمأ رافتدددولررمدددنراقسدددأطراملتدددأمضلربأمضدددألةرإ راأل دددررافني دددومرررر

ر.اوأو أراملنيم عأ راملتأمع عةررمل وكأملةراملهر  هللا ر  ا

 تلر وز اراأل بأ رافستت ةرمل مسأهمضرب س ةرمدأر  دمركد رمسدأهلرمدنرإندأمليررررررر (5)

رر.او لراملرركةر
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 :حساب صندوق مح ة الوثائق (ب )

   ددهلل مرافسددتأم ونراقسددأطراملتددأمضرملددتملضراملرددركةرمددنر غطعددةراالملتزامددأ رافأملعددةررررررررر (1)

ر.تأمضراملتنيأ ايراخلأصةر سأب لرلردع ر تلر صهللهأر رص هلل قرامل

  ددهلللاراملتنيو صددأ رمل متصددر  نرمددنرافسددتأم ضرمددنرصدد هلل قراملتددأمضرامودد ميرا   ددأ ررررررر (2)

ر.ملرر طراملوثأ  ر

  سهللدرم أ  صرإ دأد راملتدأمضلر كد رمدأر دصراملوثدأ  رمدنرم دأ  صر  مدوال رمدنررررررررررر (3)

ر.ص هلل قراملتأمضراملتنيأ اير

نرب دأر ر  دو راخلدريرررر   تطارمنراقسأطراملتأمضراالدتعأاعأ رامله عةلردعد رودعتلراملتد ررر (4)

 را أ ةر  ْمرراملرركةلربنيهللرانر لونراملرركةرقهللرقأمتربتسدهلل هللركألدةراالملتزامدأ رررر

ر.ر احل وقراملهر ر  تر  ع أراتع ةرلأ وت أرمل نيم عأ راملتأمع عةر

  صألرإ ردسأارط ةراملوثأ  رد ت لرمدنرا بدأ راودتثمأ رافتدولررمدنراألقسدأطرِ لد رررررررر (5)

ر.ادلأمرَ ْ هلْلرافصأ بة

صددألرإ ردسددأارط ددةراملوثددأ  راف ددأملمراف تطنيددةرمددنرد سددأارمنيعددهللراملتددأمضرب ددهةرررررررررر   (9)

ر. موال رإ أد راملتأمضرلر  موال را بأ رإ أد راملتأمضر

املهأ نراملتأمعينر  ارافستأم ضرألا لراصتأاراحلدّ رلعدهرِ لد رافنيعدأ راملدفىرررررر  وزنر (7)

  رر دنررهعئدةررر ط  هرك رشركةر أمضرمنرن ةرمنيأ ريراملهأ نراملتدأمعينرامل دأدرر

ر.ررررررررررررررررررراءأو ةر افرا نيةرمل مؤوسأ رافأملعةرامو معةر

  رشدركةراملتدأمضرامود معةرل دهللر را تمدأدرافنيعدأ راملدفىر نيتمدهللرمشدولرنعدارط دةرررررررررررر

 نملدمررلراملوثأ  ربأملهأ نراملتأمعينرد نر هر  ربضرَمْنرد  ر  دار نيو صدأ رر َمدْنرإلر  د ررررر

ر.ر ّعنروأملصراملفكرر ط ع أ رحلهلل  راألشني

  نيأمدد رافدددؤمنرملددهرودددواً راكددأنرشي دددأ را عنيعددأ رامرا ت أ  دددأ لر  ددهللرادتسدددأاراملهدددأ نرررررر

املتأمعينر  اراوأ رانَّرملهر قمأ ردسأبعأ ر ادهللا راع ةرلا ر نيأم هرماراملردركةرلربغدنرامل ظدررررر

ر. نراخت لراملهلل ا ررامله عةراملهر تنيأم رمني أر

هعئددةراءأودد ةرررهددأ نراملتددأمعينرافنيتمددهلل رمددنرق َ دد رررر فنيرلددةرافز ددهللر ددنرمنيددأ رير وز دداراملرررر

  "ر.1"لعمل  لراملر ونرإ راف ت ر قلررافأملعةرامو معةر افرا نيةرمل مؤوسأ 
  أسس توزيع الفائض التأميين يف شركة التأمني اإلسالمية يف األردن: 

ينربددضر ر رشددركةراملتددأمضرامودد معةرا تمددأدرافنيعددأ راأل لر ر وز دداراملهددأ نراملتددأمعررر (2)

ط ةراملوثأ  ر املدفىر نيتمدهللر  دارمشدولرنعدارط دةراملوثدأ  رد نر هر د ربدضرَمدْنرد د رررررررررررر

ر.رر  ار نيو صأ ر َمْنرإلر   ر
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  تهلل درجم  رامدا  ربنيهللراا نرهعئةراملرقأبةراملردر عةرمل ردركةر  دارد دةرافسدأهمضرررررر (3)

أ راقسددأطرمددنراأل ددر رافني ومددةر ددنرإدا  راملنيم عددأ راملتأمع عددةر د ددت أرمددنر أ ددهللراوددتثمرر

ر.املتأمضر املهر ستثمرر  اراوأ رافصأ بةربأ ت أ هلرمصأ بأ ر

  نيأمدد رافددؤمنرملدددهروددواً راكدددأنرشي ددأ را عنيعدددأ رامرا ت أ  ددأ لر  دددهللرادتسددأاراملهدددأ نررررررر (4)

املتأمعينر  اراوأ رانرملهر قمأ ردسدأبعأ ر اددهللا راع دةرلدا ر نيأم دهرمداراملردركةلربغدنررررررررر

ر.تنيأم رمني أامل ظرر نراخت لراملهلل ا ررامله عةراملهر 

  مكونات الفائض التأميين: 

ر: تلونراملهأ نراملتأمعينرمنر

نعاراقسأطراملتأمضرافلتت دةربواودطةراملردركةرم أشدر را ر دنرار د رامود أدرررررررر (1)

ر.  معاراملهلل ا ررامله عةر راملرركة(راظأمراءأص ة)االختعأ ىر

ر.د ةرط ةراملوثأ  رمنرا بأ راوتثمأ راقسأطراملتأمضر (2)

ر.أد راملتأمضر وا هللر م عأ رإ  (3)

ر:  تلر  دز  راحلسأبأ راملتأملعةرر

ر.دسأارادتعأاير أمر (1)

ر.دسأارادتعأايرد ونرمرلو رلع أر (2)

ر.دسأارخم صرملصر  ةراملهللخ ر (3)

ر.جم  رامدا  رردسأارادتعأاعأ راخر رم أو ةر  ّرهأ (4)

ر. املفىر ت  ار لونرصأ راملهأ نراملتأمعينرامل أب رمل توز ار

-ر:مل أ هلل راملتأملعةر تلر وز اراملهأ نراملتأمعينر ل را

 :  قاعدة توزيع الفائض التأميين

منراملهأ نراملتأمعينرافي دصرمل توز دار لد رررر(ردأم ر ثع ة)  تسعرا ععرك رمرا ر

ر:افنيأدملةراملتأملعةر

املهددددددددأ نراملتددددددددأمعينرر×راقسأطراملتأمضرملل رمرا ر=ا ععرافرا رمنراملهأ نر

ررر.رإنأمليراقسأطراملتأمض=ررامل أب رمل توز ا

 :حتقيق مبدأ التكافل بني املساهمني واملستأمنني  :رابعًا 

ر.رمنرخ لر  أدلرامل ر راحلسنرد نرانر تتم را  ةراف اضةرأل ةرلوا هللرمأملعةرر

    رنملمربأمل س ةرمل مستأم ضرإنارإلر ص راقسأطراملتدأمضرملتغطعدةركألدةراالملتزامدأ ررررر

ر.أ نراألقسأطرافأملعةراخلأصةرب للر إلر لنرملهلل راملرركةر صعهللرادتعأايرمنرل

ر
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 كفملمرت عد رم دهللاراملتلألد ربدضرافسدتأم ضرمدنر  دةراخدر لرلم  دمراملتدأمضراملدفىرررررررررررر

 ثد رصدو  ررر(ر دأمضرخمدأارراحلعدأ ررر)ر هلللارمل و ثةرا رمل مستهعهللر ر أمضراملتلأل راال تمدأ ير

منرصو راملتلأل ربضرافراكضر رهفارامل ونرمنراملتدأمضرمتأمدأ ركمدنر لهد راملعتدعلربنيدهللررررررر

ر.عهر لأ راب

 :إشاعة العدل واملساواة بني مح ة الوثائق أنفسوم وبينوم وبني املساهمني   :خامسًا 

إشأ ةراملنيهلللر افسأ ا ربضرط ةرراملوثأ  رااهس لر  تت  رنملدمرمدنرخد لرمنيأم دةرط دةرررررر (1)

املوثأ  روواوعةر راوتت أق لرنعنيأ ررمل هأ نراملتأمعينر  راد عت لر راحل ولر  ار

هلرمدنردسددأارصدد هلل قرط ددةراملوثدأ  ر انر لددونراملرددركةرقأ مددةرررد  دلر ر دد رضددر ر

ر.مل متألظةر  ارد وق لر امواالرنعنيأ رد نر هرقةربع  لر

إشأ ةراملنيهلللر افسأ ا ربضرط ةراملوثدأ  ر بدضرافسدأهمضر  تت د رنملدمرمدنرخد لر دهللمررررررررر (2)

 دارراغعأنراالهتمأمرمب أ ر د وقرافسأهمضر مأرهوربأمل س ةرحل دوقرط دةراملوثدأ  ر ررر

ا ت أ رانراملنيأم ضر راملرركةرهلرموظهونرم ْنرق َ  رافسأهمضر إمنأر لونراملنيمد رمبدأررر

 تط  هراملتزامأ رك رَ ْ هلٍلرمنر  ودراملتأمضرامو ميرمدنرامل عدأمرب دف راالملتزامدأ رمدنرررررر

خ لربفلرا  هللراملد زمرمل  عدأمربأملوا  دأ ر  داراكمد ر  دهر مب ت ديرامل دهللقر األمأادةرررررررررر

ر. املرهألعةر

حتقيااق مباادأ التضااامر بااني شااركات التااأمني اإلسااالمية داخ يااًا وخار يااًا ماار     : سادسًا

 :خالل 

شدركأ راملتدأمضر عد ررررراقتسأمراخلطررافدؤمنرِ لد راظدأمراءأص دأ رافنيمدولربدهر رررررر (1)

 تلر وز اراخلطدرر  داراكثدررمدنرشدركةر دأمضربسد عر دهللمر دولرراملطأقدةراالودتعنيأبعةرررررررررررر

إملزامعدةرامل دأاونلرل دف راحلأملدةرمتثد رصدو  رمدنرررررررررا ربسد عررملهلل رشركةراملتأمضراف أشرل

ر.رصو راملتصأمنربضرشركأ راملتأمضرامو معةر ردأملةر نيهللدهأر راوواقراملتأمضر

املت أدلرافنير راخلأيربأ مألراملتأمضرامو ميرلر املتنيأ نر  دار دفملع راملنيراقعد راملدهررررر (2)

 ددأد راملتددأمضرامل ددهلل  راملرددر يرمر نيددا رمسددري ر مدد راملرددركأ لر املنيمدد ر  ددارإجيددأدر

 غريرنملمرمنراألمو راملدهرت د رم دأ رشدركأ راملتدأمضرامود معةرمدنرخد لرَ ْ دهلل رررررررررر

ر.بأملتأمضرامو مير افرأ كةرلع أرررافؤمترا ر امل هلل ا راخلأصة

 
 :احملافظة ع رب مبدأ أمانة املسؤولية وشفافية العالقة مع شركات إعادة التأمني :سابعًا 

املث ةر راملتنيأم ربع  أر بدضرشدركأ راملتدأمضرامود معةرمدنررررررر نملمرمنرا  رب أ را اصر

رر-:خ لرافمأ وأ راملتأملعةر

املت عهللرب  ودرا هأقعأ رإ أد راملتأمضراف مةربضراملهر  ضرمبدأر  د راف دأ رافرداكةررررر (1)

ر.رامأر
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احلددرير  ددار ددهللمر ددأمضراألخطددأ راملددهرالر تت دد رلع ددأراملرددر طراملددهر   غدديرت   ددأرررر (2)

ر.  أرمل  ولر أمع

ِ ل را هأقعأ رام دأد رلررراءألظةر  ارد وقرشركأ رإ أد راملتأمضر اموااأرافست  أ  (3)

ر(1).ر اوتثمأ هأربأملطرقرافرر  ةرِ ل ررادلأمراملرر نيةرامو معةرملنَيْ هلل رافصأ بةر

                                                 
-11ا أمنيدةراأل داعدةرمدنررررر–املوضاراف ينر االقت أدىرمل  أ ةراملتدأمضر راملنيدأإلراملنيربديررر–امل أد ردول أضر رر(1)

 2111رابر  ر13
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 اإلسالميالشرعية ل تأمني التعاوني الضوابط 

ر

املردر عةرررير لد راملصدوابطر األود رررشركأ راملتأمضرامو معةراملتأمضراملتنيأ ارمتأ  

ر:املتأملعةر

املنيم عأ راملتأمع عدةر  داراودأ راملتدأمضراملتنيدأ ايرك دهلل  رمردر نر دنراملتدأمضرررررررررررأ وةل (1)

املني مأ لر عد ر ردم رافمأ ودةرنعداراادوانرررررررن و   اردرمتهرراملفىرَاْ َمَالرراملت أ ى

 عد ر لدونرق دهللا رررررلر الربهللرانر لدونراملتنيدأ نربدأ زا ربدر زا ر اضدتأ ررررر.راملتأمضرافنير لة

لدلراملردر يررر هفاراملصأبطرملهراثر رامل دأ زر راحل ررلرلر اصع  رالر أبنيأ راوأوعأ رالرثأاو أ 

لر نملدمرررلرملع ير هرمنرمني ارافنيأ ضةرإ رمني ارافنيأ ادةر املتد نر اف أصدر رررر  اراملتأمض

ر.ر ر  ودرافنيأ ضأ رمأرالر  غتهررفأر  ر رمنرااهر  غتهرر ر  ودراملت  أ 
(1)

ر

هعئددةرررلر نملددمر لدد ر و ع ددأ ربأألدلددأمراملرددر عةر رنعددارا مددألراملرددركةرراالملتددزام (2)

لررلر املدهر  دومربأملتدهللقع ر  دارود   راملردركةر   ودهدأرررررررراملرقأبةراملرر عةرمل ردركةر

نعدددار  دددمررل  تأكدددهللرمدددنرانرلر  رجمدددأال راودددتثمأ ا  أر ا هأقعدددأ رإ دددأد راملتدددأمض

هعئددةراملرقأبددةراملرددر عةررر  ددومركمددأر.ملرددر عةراأل مددألرقددهللرمتددترإدا   ددأر لدد راألصددولرارر

بددإ را راملتنيددهلل   ر امضددألأ رامل زمددةرفنيددأم  راملرددركةر عدد ر  دد  رمتوال ددةرمدداررررر

ر.راملرر نيةرامو معةرادلأم

الرر  هللر دأمعينرلركدأنراملدرب رلعدهرق دهللبراصدع بر لدونر رمدأ لر إنرهدف رد ع دةرررررررررررك  (3)

مددنراشدددهللرمدددأرردددأدلرلعدددهرر ت أ زهددأرمدددنرملدددهرمنيرلدددهربل ددهراملتدددأمضر  دددوهر رلر هدددفاررر

مددنراكثددرراملردد  أ راف ثددأ  ردددولراملتددأمضرلرر(راملغددر )بدد رإنر ّ ددةرلرافيددأملهونر رافسددأملةر

 مددنرابددرزرمددأر  ددتربددهراألصددوا رلر زادردوملددهرامل غددطرلر  راشدد تربددهرودد أمرامله  ددأ رررررررررررر

مثد را دو ررر) امل أدثضرلر إنراىر  هللر أمضر لونرق هللراملرب رلعهرغريرظأهررلرا ر دأبارر

لرلإادهر إنرر(ر طدّونر)لرا رم نيدهللمرر(ررمنرا صأ رجم  رإدا  ر  أو ضر مدوظهضراملنيأم ض

َاملتدزم ربدأملتّ نرملدملربردرطرانر  تدزَمرررررر:رإنرهورقأ لر  اراوأ )كأنرلعهرش  ةرمنيأ ضةر

لرإالرانرمني اراملتد نرلعدهراظ درلرلع تد ربدهرلر  لدنرانر لدونرهدفارمدنرررررررررر(ربأملت  نرملي

لرلع أ ر  ارَ ْ هللراملت نرألاهراكثررش  أ ربهرمدنرر ط ع أ رقعأ راملر هر رلنراألصولر

َ ْ هللرافنيأ ضةرلر بأملتأمليرررىر  عهرودأ رررررادلدأمر  دودراملت  دأ رلرلع غتهدرراملغدر ررررررر

(1).احلأص رلعهر
ر

هللا ربطر د رغدريرمردر نلرا ر لدونراملغدر رمدنرإاردأ  أررررررررافمت لدأ راملدهر  درررر هللمر أمض (4)

 . راملت أ  ةكأمل  ور ت ألارمارادلأمراملرر نيةرامو معة

                                                 
ر(ر.بت رلر)رضوابطرشر عةرمل تأمضراملتنيأ ايرر8:راملس هللراملهللكتو ر  هللراملرطنرر(ر1)
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املنيم عددأ راملتأمع عددةر امددوالراملتددأمضرمددنرق َ دد رشددركةراملتددأمضرامودد معةرك  ددةررررررإدا   (5)

لر دهللدرابتدهللاً رق عد ربهللا دةركد رود ةرمأملعدةرررررررررمست  ةلر  اراوأ راملوكأملةربدأ ٍررمني دومرر

 الر دؤثررررمدأرت د ر  عدهراملردركةررررررر(ط دةراملوثدأ  رر)   هلللارمنراشااكأ رافسدتأم ضرر

  أ رم  ودا رلر   نرإ را  دهرفني دارافتدأ ر رررررإدا  ةرلر ملع رنملمرمنرا و ر م أ  ص

 إمنأرهور ب ر أبارلرشر طةرانر لدونر دأدالًرلر   وصدصراملني قدةره دأر  داراا دأر كأملدةررررررررر

لراملدفىر لدونررر(املت  عدهللىر) ك رنملمرلدأر  هدّرقراملتدأمضراملت دأ ىراالودابأديررررررلربأ رر

امل دأ لر  دارررر بدضراملتدأمضراملتنيدأ ايرررلرغأمل ةرافستأمنرافغ وارلر املرركةرامل:ربضرارلض

ر.م هللاراملتلأل ر املتنيأ نر
(1)

ر

ارلددأراملنَيْ ددهللرافددؤمَّنر افددؤم نرملددهرمبثأبددةرنّمددةرمأملعددةر ادددهللر عدد ر لددونرهددف ررررانر لددون (9)

املفمةرافأملعةر ادهلل رمست  ةلر م لعةرص هلل قراملتأمضراملتنيأ ايرمرأ ةربع  لرلر  تتم ر

املتلععصرم لر هللا رلر إالرإاطدو راملنيم عدةررر هفار.رملغ لنعني لراملغرملركمأر ت أ ونرا

ر.  اراك رافألربأمل أا ر اخت طراألموالر

اموالرمنيعهللىراملتأمضراءتهظرب أرمدنرق د راملردركةركأدتعأاعدأ رل عدةرفوا  دةررررررررإدا   (7)

افيأارر د لرامللهدأ  رافأملعدةرمل ردركةرافسد هلل ر نملدمر لد راألود راملردر عةر رإدا  ررررررررر

ر.رلرملهلل راف أ لرامو معةر اوتثمأ راألموا

                                                 
ر(.بت رلر)رضوابطرشر عةرمل تأمضراملتنيأ ايرر8:راملهللكتو ر  هللراملرطنراملس هللررر(1)
رر
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 الفرق بني التأمني التعاوني اإلسالمي والتأمني التجاري

 :مر حيث أطراف العقد وم كية القسط  :أواًل 

 :يف التأمني التجاري

  ددهللراملتددأمضربددضرافسددتأمنربوصددههراأملددعراملتددأمضر شددركةراملتددأمضربوصدده أرررر لددونر

املتأمضراملهر  تزمربهلللني أرافسدتأمنرم  لدأ رررر  لونراقسأط.راملطرلرافؤم نراصأملةر نراهس أ

ر.مل رركةر ت رلرب أركمأر رأ ر

 :أما يف التأمني التعاوني 

.رافستأمنر شدركةراملتدأمضربوصده أر كدع  ر دنرافسدتأم ضرررررر:رلإنرار راملني هللرلعهرهمأ

راملتدددأمضرلعدددهرهدددور  ظدددعلر  ر عدددعر إدا  راملتنيأقدددهللربدددضرافسدددتأم ضرااهس دددِ لر إدا  ررررلدددهلل  رشدددركة

املنيم عددأ راملتأمع عددةر امددوالراملتددأمضرافتت  ددةر رصدد هلل قراملتددأمضراملتنيددأ ايربأودد وارشددر ير  ددارررررررر

اوأ راملوكأملةربأ ٍررمني دوٍمر األقسدأطراملدهر سدتولارمدنرافسدتأم ضر لدونرم  لعت دأرادلر ملدع ررررررررررر

  ددمرر ا ددز رافتدد نربددهرمددنلر  ددتلراوددتثمأ راملدددم توَلررم  ددأرمل ددأ رافسددتأم ضرااهس ددِ لرلرمل رددركةر

األقسددأطرهددورل ددطراف تطددارملغأ ددأ راملتنيددو نر َ ْلددو نراالدتعأاعددأ رامله ّعددةر افت  ددير ددتلر وز نيددهرررررر

نعارط ةراملوثأ  روواً رَمْنر قارملهردأدثرا راكثدررخد لرلدا راملتدأمضرامرَمدْنرررررررلأ صأ ر أمع عأ ر  ا

ر.إْلر  ارملهردأدثر

 :مر حيث اهلدف والغاية  :ثانيًا 

 :يف التأمني التجاري 

األوددأ رمارددأ رشددركةراملتددأمضرهددورت عدد راكدد رقددهللٍ رللددنرمددنراملددرب ررررررررررررااددهللل

مل مسددأهمضرمددنرخدد لررمعدداراكدد رقددهلل رللددنرمددنراقسددأطراملتددأمضرر تو  دد أرإ را بددأ رر

 إنرت عد راألمدأنر   دهللرَ َ نيدأ ر اودتث أً رالررررررلرمل مسأهمضربأمضألةرإ راالودتثمأ ا راألخدر ررر

ر.اصأملةر

 :عاوني أما يف التأمني الت

لإنراف  هللراألوأ رم هرهورت ع راألمأنرمنرخ لراملتنيأ نربضرافستأم ضر  ار درمعلرر

ر.ألثأ رافيأارراملهر  ععرا ًّأرم  لر  اراوأ راملت نر

  دداراملتددأمضرهددوراملتنيددأ نرمددارافسددتأم ضر  ددارالهعددصراملصددر را ر لنيددهر ددنررررررررلأمل أ دد 

أر أخدف رافسدتأمنرافتصدر رمدنر نيدو نرإمندأرررررررادهلل هلرإنارمأرازملتربهرامللأ ثةرافؤمنرم  ألر م

ر. أخف ر   أ رمنرب عةرافستأم ضر املغأ ةراملر عةرم  ود رر  نيأ رالراصأملةر

 :مر حيث املشروعية  :ثالثًا

ر.م تّرمر معارااوا هر  هللراكثررامل أدثضر راملتأمضررإنراملتأمضراملت أ ى
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مضرإ رامل دولر دواز ر د  دهلر قدهللرررررلدفهعراكثدررامل دأدثضر راملتدأرررررامأراملتأمضراملتنيدأ اير

إنرامله  ددددأ ر"ر:رامودددد مر املتددددأمض:ر ددددرىر ركتددددأانكددددرراملددددهللكتو ر مددددهللرشددددوقيرامله ر

 مللددد  لرخمت هدددونرددددولرشدددر عةر.....رافنيأصدددر نرجممنيدددونر  دددارشدددر عةراملتدددأمضراملتنيدددأ اير

ر"ر.راملتأمضراملت أ ىر

 :مر حيث طبيعة العقد  :رابعًا

ودرافنيأ ضأ راملهر دؤثرر رمردر  عت أراملغدر ر ا  أملدةرررررمنر  رإنر  هللراملتأمضراملت أ ى

ر.  رنا راملوقتر توىر  هللراملتأمضراملت أ ىر  اراملغر ر ا  أملةر املربأر

 ددهللخ ر رمسددمار  ددودراملت  ددأ راملددهر لددونر ددأ ز ردتددارمدداررربع مددأراملتددأمضراملتنيددأ اي

رير اف هنيددةرملنيمددومرر  ددودراملغددر ر ا  أملددةرألنر  ددودراملت  ددأ رقأ مددةر  ددارا مددألراملدد  ر اخلددرررررررر

ر.افراكضر ا عراأل رر املثواار

لأملتدددأمضر:ر"راملدددهللكتو ر مدددهللرشدددوقيرامله  دددرىر ركتأبدددهراموددد مر املتدددأمضررر   دددول

املتنيأ ايرهورمنيأم ةراوأو أراملتنيأ نر املت نرل يرخأملعةرمدنرافنيأ ضدةربتأ دأ ر إناراانيدهللمر رهدفارررررر

ر"ر.ا  أملةر املغر ر املغنبر ش  ةراملربأرامل ونرمنراملتأمضرمني ارافنيأ ضةرااتهار  هرمهسهلل ر

 :مر حيث آلية استثمار أموال التأمني  :خامسًا

ر.  ستثمرر  اراوأ راملربأراءّرمررإّنراموالراملتأمضر راملتأمضراملت أ ى

لإنراوتثمأ راموالراملتأمضرالر لونرإاّلربأملطرقرافردر  ةرملدع ررررامأر راملتأمضراملتنيأ اي

ر(ر.2)اظرر هلل لراملهرقربضرامل و ضربأف ت ر قلرار.لع أرشي رمنراملربأر

ر

ر

ر
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 بأنواعه املخت فة اإلسالميأحكام التأمني التعاوني 

 التأمني ع رب السيارات: أواًل 

ك دةررلأفررل  ارطأ ةرامواملدهر لت لأ دهررراماسأندريررمنراأباب أمضرافرك أ ررإن

رإ وددنياراماسددأنررر قددهللرلر  سدد ع راحلعددأ ر  عددهرر املت  دد قددهللر لددونر وددع ةرمللسددعراملددرزقررر

رهالر ه داربه دهللاا أر ل هللاادررررررانخطراصأبهرإناطأ ةرهفارافألر نرار  راملتأمضر  ع أردتار

مل غريراتع ةر سد  هربصدر رملدهراث دأ رررررر اارلع أرد   طأ ةرنمتهرافأملعةراملهرقهللرلر عمت أرافأد ةمل

ر.ررك تهفرهاوتيهللام

-ر:املتأملعةراألاوانرهفارامل ونرمنراملتأمضر  ارر  رتم 

 : أو املالك جتاه الغري /التأمني مر املسؤولية املدنية ل سائق و (1)

 هدفاررر(اظدأمراملتدأمضرامملزامديررر)هفارامل ونرمدنراادوانراملتدأمضراظدأمر ط د ر  عدهرررررررر  لل

رللعمددأر تني دد ر ددهلل درمسددؤ ملعأ رشددركأ راملتددأمضررررررربنيددهللمراالوددت را راملددهللا لرررامل ظددأمر تددأزرر

ملردركأ راملتدأمضر ررررد   الر و دهللراىررلرآلمر ربإملزامعتهر ا وصهرمهر ضةرمنرق َ  را  ةرا

ادهربأمل سد ةرررإرإالرلرهفارامل ونرمنراملتأمضاالكتتأار رراو تهلل هللررا رتهلل هللرشر طراملتنيأقهلل

املهدرنراملتدأمعينر تمتدارا صدأ ررررررملدهلل  أر رهدفاررنَّرمنر  ومربأملتدأمضررإلرامو معةمضرأملرركةراملت

ر.رملهلل  أرط ةراملوثأ  رب أقيلر  عهراوو ر ملهراحل ر راحل وراملتأمعينربأملهأ ن

 : التأمني التكمي ي  (2)

رامل ونرمنراملتأمضرهور أمضراختعدأ ىربأمل سد ةرمل مسدتأم ضر  سدتطعاركد رشدركةرررررررر هفا

انر صددعصراملرددر طراخلأصددةرب ددأرشددر طةرانر رددتم راملوثع ددةر  دداراحلددهللراألداددارمددنراملرددر طر

لراء ديراأل داديررمولرب أر رووقراملتأمضرافني  املتغطعأ راف  وير  ع أرمنرا  ةراملرقأبعةر

ر. املهر رتم ر  اراألضرا راملهرقهللر  ععرافرك ةر

 :لتأمني الشامل ا (3)

 املتددأمضرر  رددم رهددفارامل ددونرمددنراملتددأمضركدد راملتغطعددأ راملددوا د ر راملتددأمضرامملزامدديرر

ر.املتلمع ير  اردهلٍلرووا ر ر ثع ةر ادهلل رشأم ةر

افرك أ ر نعاراادوانراملتدأمضراملدهر  دهلل ئرضدمنررررررر  ستهلللر  ارمرر  عةراملتأمضر  ا

املدفىرا أزهدأرصدرادةرمدأردامراا دأرررررر(ر29) أمضرافمت لأ ر افسؤ ملعأ رمنرخ لرافنيعأ ر قدلرر

  هفرمنرخ لرشركةر أمضر نيأ ايرإو معةرمتأ  ر م عةراملتأمضر  اراودأ راملتد نراف دزمرررر

ر.ردسعر اىراممأمرمأملمر ضيرابر  ه

راملردأم ررملراغ ضر راملوقولر  ارشر طر تهلل هللا ر ثع دةر دأمضراملسدعأ ا رررر مل هللا وضرا

ر."ر3"نرإ راف ت ر قلرلعمل  لراملر و
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 ( اال تماعيالتكافل )  التأمني ع رب احلياة: ثانيًا 

رر-:األمو راملتأملعةالربهللرمنر وضع رق  ربعأنرمه ومر أمضراحلعأ ر احلللراملرر يرملهر

هلل رابر إّامدأر د رامل تدأ جرافا  دةر دنررررررالر درادربدهرتدهللىرَقدرررر  اراحلعدأ رم دط  برررراملتأمض (1)

لرألنرافددو رقصددأ رابر  ددأ  ر  نيددأ ر َقددهلل  ر  دداركدد ركددأ نرددديرلدد رررررم ددع ةرافددو 

قد رإّنرافدو ررر لر(1)ررك راهٍ رنا  ةرافو ر:ر هلللنيهر أمضر الرغري ركمأرقألر نيدأ رر

املفىر هر نرم هرلإاهرم قعلل
 .ر(2)ر

بتددأمضراحلعددأ رهددور ددرمعلرألثددأ رافيددأارراملددهر تنيددر راددأردعددأ راماسددأنرررررررافددرادر مللددن

لرألنرمدددو راماسدددأنرا ر(راىراملني دددزراملل دددير املردددعيوخةر)ا رضدددنيه أر(راىرافدددو ر)ربز اادددأر

  ز ر  زا رك عأ را ر ز عأ ر ا عر  عهر  نيأ رمأملعةر ث  ركأه راودر هرددألردعأ دهرر   ثتدهررررر

هر صدنيههر دنراملنيمد ر امللسدعرللدأنرالبدهللرمدنرامل تد ررررررررربنيهللرلأ هرلر كفملمرلإنرك رود ر

ر. نرو ع رمرر نرمل تيهعصرمنرألثأ رافو را راملني زر

(ر ددأمضراحلعددأ ر)رمددنرشددركأ راملتددأمضرامودد معةرمل ه ددلرافت ددأد رمددنرمسددماررررإد اكددأ  (2)

 مأملهرمنرظ لرالرتمهللر   أهأر  ارمسأمارامللثري نرل دهللراصدط  ر  دار سدمعةرهدفارررررر

ر(ر. أمضراملتلأل راال تمأ ير)ردرامل ونرمنراملتأمضرب

دملع رشر يرخأيربل رادونرمدنراادوانراملتدأمضراملدهر غطع دأراملتدأمضراملتنيدأ ايررررررررررالر و هلل (3)

املفىر نيم رمب تصأ رشركأ راملتأمضرامو معةرلر  ستهلللر  ارمرر  عةرنعاراادوانرر

  داررراملتأمضراملهر  هللم أرشركأ راملتأمضرامو معةربأألدملةراملرر عةراملهر سدتهلللرب دأرر

خل وصددعةرهددفارر اظددرا .رمرددر  عةراملتددأمضراملتنيددأ ايرامل ددأ لر  دداراوددأ راملتدد نراف ددزمررر

امل ونرمنراملتأمضرل هللرخ دصَّربد نينراألدملدةراملردر عةر  ر ثدهربردل رمه د ر ربنيدنررررررررر

ر.امل هلل ا رامله  عةركمأروعأ ير

امللسددعرر  دداراحلعددأ ر راملرددركأ راالودد معةرالرجيددوزرانر لددونرملغأ ددأ ررإنراملتددأمض (4)

افددو رلراملني ددزر:ر)رالوددابأ رألنراملغأ ددةرم ددهر ددرمعلرألثددأ رخمددأارراحلعددأ راملهني عددةر هدديررر ا

  اراوأ راملتنيدأ نر املتصدأمنربدضرافرداكضرل دطر الر غطديراحلدأال رررررررر(ر املرعيوخةر

املهر تصمنرمراه ةر  ارب أ رافؤمنرملهردعأ ربنيهللرمدر  رمدهلل رزم عدةرمنيع دةر هدورمدأر نيدرلرررررررر

ر.رملتأمضراملت أ ىربأملتأمضرحلأملةرامل  أ ر را

 :  اال تماعيمفووم تأمني التكافل  (أ )

  تدزمررر افدؤمنرملدهرررشركةراملتأمضرامود معةرهللربضرْ َ ر:هفارامل ونرمنراملتأمضربأاهررلنيَّ  

بهلللارامل سطرافته ر  عهربع  مدأرم أبد راملتدزامراملردركةربدهلللارم  دمراملتدأمضرررررررررافرا مبو  هر

-ر:ر  عهرا راملني زر ل أ رفأر  يمنرافؤ لأ ررهمنردسأارافستأم ضر ردأمل

                                                 
ر185:رأللر مرانررر(ر1)
ر8:را منيةررر(ر2)
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ا ددعراشدداا ر دد ضرلعددهرنعددارادددوالراملردديصر صددهأ هرافط وبددةرمل تددأمضر  عددهررررررر ني ئددة (1)

ر. املتهأصع راخلأصةرمبأرمل مرا ر مأر  عهر

ر(ر.اشاا راملتأمض)م هللا راالشاا ررتهلل هلل (2)

ر.م هللا رافزا أراملهر هلللارمل مستهعهللردسعراال هأقررتهلل هلل (3)

هللرمددنرم  ددمراملتددأمضر ردأملددةراملولددأ را راملني ددزر نملددمردسددعرمددأر ددتلررراوددلرافسددتهعرتهلل ددهلل (4)

ر.تهلل هلل ر ر ثع ةراملتأمضرمنراشيأير   أ ر

هللدر راملوثدأ  رردأملةر لأ رافؤمنر  عهر وزنرافستت أ رافتني  ةربأملتلألد را  دأ رفدأر دررررر 

و رخد لررإنار ب و  رم أشر ررافرا لم  مراملتأمضر هلللارإ ر أ  ةرلمنراشيأيرا ر  أ ر

افهلل راءهللد ربأملني هللرمنيواةراأر نيوضد أربنيدنراملردي ر دنرم دع ت أربه دهللر أ  د أر  داراودأ رررررررررر

ا رب و  رغريرم أشدر ر نملدمر دنرار د ردلدارم  دمراملتدأمضرإ رررررررراملت نرافت أدلربضرافراكضر

 را  ةرافر   دةرمل مرك دةرا رمل ني دأ ر عد رالر  دارر أ  دةرافتدولارتدتراأ  دةربدضرافرك دةراررررررررررر

ر.ررضرل هللانرافنيع ر ل هللانرافأ  املني أ ر مصأ هةرم ع ت أر ع ر    رم ع ت

صددو  رمددنرصددو راملتنيددأ نر املتلألدد راف ددهلل بضرشددر أ رت ع ددأ رمل ددولرابررررر تت دد رر ب ددفا

  نيددأ اوار  دداراملدد ر املت ددو ر الر نيددأ اوار  ددارامثددلر املنيددهلل انرر:ر  ددأ  ر  نيددأ ر
(1) 

ر قددوللر

بأملس أبةر املوودطار لدّرئررربإص نيعهر كأل راملعتعلر را  ةر اشأ رااأررررامللر لرر وومل أ

بع  مأر
 (2)

رر.

ك ددهلل  رمرددر نرملتددأمضررر(رراال تمددأ يلألدد رت ددأمضرامل)رهر  ددومر  ع ددأرراملددرلددأملهلر 

  دهلل لرمنيوادةرمأملعدةررد رمدنراصدع وارمب دع ةرمدو ررررررررر:راحلعأ ر راملتأمضراملت أ ىراءدرمرهديررر

ملامدعلرألثدأ رم دع ةرافدو راملدهرافدترب دلركمدأررررررررررفراكضا أ   لر  اراوأ راملتلأل ربضر

لأصأبتللرم ع ةرافو رراأل  إنرااتلرضربتلر ر:ر  أ  ر  نيأ ررقألراب
(3)ر

رر.

نر تتم ددد أر ددد  لر أ  ددد لرر دددلراأل  دددأ راملدددهركدددأر دددع ةرتددد ربأملو ثدددةر تم  رم رلدددأفو ر

ر.رةرملرلار دلاراملصر ر   لافرر  هورادهللراملس  رراال تمأ ي  أمضراملتلأل ر مو ث للر

 :اال تماعي التكافل تأمني مشروعية (ب )

امود ميراحل عدصررر املتردر ار قوا دهللر مدار  تنيدأ  ر ال اال تمدأ ير املتلألد ر  دأمضر إن

   دأ  ر اب املتوكد ر  دارر بنيدهللر) ن  تدهر  مسدت   ر مسدت   هر   افسد لر  هلدرير ألن  م أد دهر

 اب ب صدأ ر  اظدأمر كهلدر رر  دطهللمر  ال املردرنر قوا دهللر مدنر قأ دهلل ر ا دةر  دأملصر ال (  نيدأ ر

 الدرادر بدضر امل  دأ ر افثمدرر املتنيأ ن املغرا ر م أدئ املرر نية م أصهلل ما  ته  هو ب   قهلل    نيأ 

                                                 
1
ر.ر2:رافأ هلل رر((

2
ر.  ا رامل يأ ىررر((

3
ر.ر119:رافأ هلل رر((
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ر :  نيدأ ر   دأ  ر اب ب دولر أ داوتئ أودرلر اف عدةر  التدهررمن ملف  ة امللر ل املنيعش اجملتمارملتأمض

منرخ ه لرن  ة رضنيألأ رخألوار  ع لرا ملعيشراملف نرملور ركورر
(1)

رر.

 ان مدنر خدرير اغ عأ    ثتم  ف  إن إام  :  و ع هرر إ شأد رر قولر وومل أرامللر لرر

رامل أ رر تلههون  أملة  ف هل
(2)

ررر.

   سدلرإلر املدفىر   دهر اب  ضدير اخلطدأار بدنر  مدرر املراشدهللر اخل عهدةر لنيد ر  كدفملمر

  لدر ر اه د أرجملأهدهلل نر إمندأراب أهدأر را دهللىرررررا   دار  املردأمر املنيدراقر   افهتوددةر األ اضدير

لدإنارررر:ر  قدأ ر نملدمر   دار رر  ني ع دهر افدألر بعدتر ملهللخ  أ م هلل ا ردا م ملعلون اخلرائ   ع ل

رر.لمأر س هللربهراملثغو ر مأر لونرمل ف  ةر األ ام رب فارامل  هللر بغري ...رقّسمت را  راملنيراقر

 افردر  ةرراملظدأهر ر بأألو أا األخف صو  من صو    ث  اال تمأ ي املتلأل  لتأمض
م اد رابر  دأ  ررّتدهللدرر نملدمر    لدونر ان غدرير مدنر امملدأنر ب دهلل ر األ الد مسدت   ر ملتدأمضر

 املدفىر املدرزقر مسدأملةر   كمدأرر  نيدأ ر   دأ  ر اب إ   نيأ ر قهلل  دهرمدار هدو نراألمدررك دهرررررر
ر  راملسمأ  ر زقللر مأر و هلل  نررر:ب ومله   نيأ    أ   اب   هللاأ

(3)
ر.

راأخدفر انر  نيدأ ر   دأ  ر اب امرادأر  قدهللر فململكدر م دهلل ر لأأل   م هلل راملرزق ان للمأ

 هدور اال تمدأ ير املتلألد رر  دأمضر  زقل مدنر مل دأر  قدهللّر مأ   أمض ملتت ع  املظأهر  بأألو أا

   دار نراملدهللَّ نرمدر مل فمدةر  إبدرا ر افدو لرربنيدهللر مل فّ  دةر مردر نٍر مللسدعٍر املظدأهر ر بأألود أار اخفب

ر .افستأم ضربض  املتصأمن  املتلأل  املتنيأ ن اوأ 

رررررررررر قدهللراقدر رمردر  عتهردسدعرافنيعدأ راملردر يرررررر احلعدأ ر   دار املتدأمضر موضون قشاو  قهلل

ر .راخلأيربأملتأمضرامو مي(ر29) قلر

 :اال تماعي التكافل تأمني ومترات دوافع (ج )

 ز  تدهر مسدت   رر  دار   نيدأ ر   دأ  ر اب   ا املتوك  بنيهلل االامئ أن   افرا   غ ة (1)
 اودأ ر   دار ادلر   دهلللار املدفىرراملتدأمضر م  دمر   دار لد دوار خد لر مدنر افدو ر بنيهلل  ا الد 
  خأصدةر املصدر   ةر اه دأ  لرر غطعدةر مدنر  لد  لر  عد ر افرداكضر ب عدةر مدنر املتد نر
ر .امللر ل املنيعش الر      املتني عل اه أ 

  نيعردونر كدأاوارراملدفىر مسدل  لر    ا الد  ز  تدهر اودت را ر   دار افردا ر ددرير (2)
 إلراملدهر األقسدأطر ب عدةررملسدهللادر  د  لر ا  د ر   دأنر ال  عد ر دعأ دهر ددألر لعدهر   سدل ونر

ر .مو ه ق     هلللا

ر

                                                 
1
ر.ر6 :ررامل سأ ر((

2
ر. ىر  ا رامل يأر((

3
ر.ر22ر:املفا  أ رر((
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 اشدا ر املدهر مل مؤوسدةررلع دأر املثأبدتر املدهلّل نر مدنر نمتدهر إبدرا ر   دار افردا ر  دري  غ ة (3)
ر .املهلل ن نملم بس عرق       ووأ     ا ال دتا   أ   ا  مسل ه م  أ

 هدور  عد ر لدونرر افدو ر بنيدهللر اودر هر غدرير مدنر ألخدرر شديصر مبسدأ هلل ر افردا ر  غ دةر (4)
ر(1).راملتأمضرر م  م مله   هلللا املتأمض  ثع ة   افستهعهلل

                                                 
 .األ دنرر– مأنرر–كتأاراملتأمضرامو ميرامل أد ر نرشركةراملتأمضرامو معةر( 1)
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 الشخصية احلوادث تأمني:  ثالثًا

 افسدأهمةراملنيأمدةرر امود معةر املتدأمضر شدركةر بدضر املوثع دةر هدف ر مبو دعر اال هدأقر   مل هلل
 )بأملردركةر لعمدأربنيدهللرر    أ افني ) املتنيأ اي املتأمض مل ظأم بأملوكأملة ا مهلل ر ب هت أ اءهلل د 

   اءدهللد ر املتدأمضر مهلل    عهرخ ل مل مؤمن دهللث إنا ااه   ا  هلل اأ   اففكو  أقهلل افتني
   عدصر ادأ ئر ددأدثر اتع دةررادأر مدتملر م تد رخدأيرر اى   اءدهللد ر ا  املوثع دةر هدف ر  دهلل لر

 ملولدأ ر غدري ر د ن مبهدرد ر  اد    عدهر افدؤمنر مسدت  ر دنرإ اد رررمتنيمدهللرر  غدرير  رضدير خأ  ي
 هدف ر   منيدرلر هدور كمدأر دا مدأ ر ك عدأ ر   دزا ر ا  أ دا مدر أ ز عدر را   دزر ملني دز ر ا    عدهر افدؤمنر

ر دهلل لرررا  دأ ر  نيو صدأ ر افسدتهعهللر ا    عدهر مل مدؤمنر  دهلللار بدأنر املردركةر  تدزمرر لدإنر املوثع دةلر

ر.املتنيو صأ ر

 افدر  طر غدرير ملني دز ر ا  ةتعَّامل  در   عدهر افدؤمنر حلأملدةر اتع دةر احلدأدثر اتدأ جر  هأقمت  إنا
 ادفار  لدنر املدهر املهني عدةراف أشدر رر امل تدأ جر اودأ ر   دار وعتتسدعر املتنيدو نر لدإنر بأحلدأدثر
ر. ا عنيعة و عمة صتعةر  سمعة دأملة   ألخر بريص   ت  أ ان احلأدث

 :اخلاصة الشروط -

  دهلل لر مدنرب دودرر  اددهللر ب دهللر مدنر اكثدرر تدتر  نيدو نر   دهلللار ال املني هلل هفا ملرر ط ا  أ  (1)
 امل  دهللر   ءدهللد را املط عدةر دأملدةرامل ه دأ رر   إال املواددهللر احلدأدثر اتدأ جر  دنر املتنيو صدأ ر

  سدميرر  ان  مدنر املواددهللراكثدررر   داراحلدأدثرر  ر دعر   إنا ا دهلل لر اه  من اخلأم 
 األكد ر األن   دنر اف در ر اف  دمر بدهلللار   تدزمر لإنراملردركةر متتأملعة لاا     ملدو   ادهلل
 امل ه دأ ر بأودتث أ ر احلدأدثر نملدمر  ن دلنيت  لون قهلل ا ةر نيو صأ  م ه مطر دأ  ل ط

ر .أًراملوا د روأب  املط عة

املتنيدو نرر امندأمليرادفارر اف دهللا ر تدهللدر قدهللر  لدنر إل مدأر اود و ير  نيدو نر اى   دهلللار ال (2)

ر.  عهر افوال ة  متت املط ع ضمن
 ددأدثررودوا ر دنرر املني دهللر هدفار مبو دعر كتنيدو نر مل دهلللار امل أبد ر اف  دمر إندأملير  ز دهللر ال (3)

  دهلل لر ب دودر ب دهللرمدنرر ألى   عدهر مدؤمنر م  دمر اكد ر  دنر ددوادثلر  دهلل ر  دنر ا   اددهللر
ر(1).ر املتنيو صأ 

 مل هللا وددضراملددراغ ضر راملوقددولر  دداراملتنير هددأ ر االوددتث أ ا راددفارامل ددونرمددنراملتددأمضررر (4)

ر"ر.4"لعمل  لراملر ونرإ راف ت ر قلر

                                                 
 .األ دنرر–كتأاراملتأمضرامو ميرامل أد ر نرشركةراملتأمضرامو معةر مأنرر(ر1)
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 التأمني ع رب الصادرات: رابعًا 

األ د  رررربأفرداىر وا هرافؤوسأ راف هلّل  ر هللدارمنرافيأارلرم  أرمدأر تني د رم أشدر رررر

املسددأ هلل ر رامل  ددهللرافسددتو دلر مددنرشددأنرهددف رافيددأاررانر سدد عرررررر م  ددأرمددأر تني دد ربأأل ضددأنررر

  نرمنرمث رهدف رافيدأاررل دهللر ر أودع ررررر  رطأ ةراف هلّلا منررلر ن خسأ ررمأملعةرمل م هلّل

متّلدنرررنا رمد   رمأملعدةر أملعدةررر ك دترإملع دأر م عدةر دأمضرامل دأد ا ررررررشركأ ر مؤوسأ را 

 بأملتددأمليرجمأب ددةرخمددأارررر(رافردداى)  نرمددنر غطعددةرصدده أ  لررددأ راملطددرلراآلخددررررررراف ددهلّل

املت ددهلل رر  غطعددةر ددز ركدد ريرمددنرافيددأارراءتم ددةرلر نملددمرم أبدد ردلددارم  ددمرمنيددضر سددماررررر

ر.رقسطرضمأن

 :آلية تأمني الصادرات - 

- :املبادئ األساسية لتأمني الصادرات 

  :الوقايااة  (1)

 ومدأ رمدنررر نيتمهللراردأطراملردركةرا رافؤوسدةرافأ دةرملتدأمضرامل دأد ا ر  دارندارافنيرررررررر

 مدهلل رقهلل  دهر  دار سدهلل هللرم دأملمراف عنيدأ ررررررررافرداىر  عدعلررراىاأل د  رررمل مرداىراف   رافأملعدةرر

   دومررافرداىرر  مرافؤمنرملهرمبوقه أرمنرضدمأنررإاف هلّل  ر ت ع ر  مرافني ومأ رلر بأملتأملير

 ئر رافددؤم ضرألىراددأر إ دد م غطعددت لررمتددتاملرددركةربأفتأبنيددةرافسددتمر رمل مرددا نراملددف نررر

ر.رنرافؤمنرمنراات أ ر م  هر املسعطر ر  ارافيأاررا رر   أمل دع هرلرلأر  

ر:اوتت أقراملتنيو نر (2)

 رنيدو راف دهلل ررلديردأملةر هللمر لأ رافرا ربأملتزامأ هرافأملعدةرإزا راف دهلّل رلدإنراملردركةر  رررر

هللد ر ر  دهللررافؤمنرملهلل  أر نراخلسأ  راملهرحل تربهرلر نملمربنيهللراا صدأ رلدا راالاتظدأ راءدرررر

ا أر  ومربتتم ر دع ر دهللمرإ هدأ رافردا ربأملتزامأ دهرلرثدلر  دومراملردركةربنيدهللرررررررررراراىاملتأمضرلر

مستنيع ةر رنملدمرو   دأر ررررا رقصأ عأ رالوادادراف أملمراملهربفمتهر د أ رافراىنملمرمبتأبنيةر

مددنرقعمددةرلددأر   ددصرر ر  ددأ ر ك هددةرم د ددةرد واددهبددفملمر ددولرر  دداراف ددهلل  رهددفاراجملددألرل

ر.رووا رخسأ ررافؤمنرملهر افؤمنر  اردهللٍّ

ر:راملتغطعةراملتأمع عةر (3)

ر-:ضهللراو ضرمنرافيأاررهمأ غطعةر أمع عةرمت  راملرركةرافأ ةرملتأمضرامل أد ا ر

 :وتتمثل كاآلتي املخاطر التجارية  -

 ددهللمررامل ددأاوايرمل مردداىرا رامللهعدد رمددنرامل طددأنراخلددأيرلر  تمثدد رنملددمر ررام سددأ  (1)

قدددوااضررمبو دددعافرددداىرا رامللهعددد ر  ددداراملولدددأ ربأملتزامأ دددهرر  لدددونرنملدددمرررقدددهلل  ر

ر.رامل  را راملتسو ةرامل صأ عةرمل رركأ راملهرمترربأزمأ راقت أد ة
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ر دنر ضدارر  تت د رنملدمررراملهني يرمل مرداىرا رامللهعد رمدنرامل طدأنراخلدأيرلرررررررام سأ  (2)

صددمونرغددريررجينيدد راملرددركةر سددت تجربددأنراملتسددهلل هللر ملددورا ز دديرمددنراف  ددمرافرررررر اقنيددي

ر.م تظرر

امللهع رمنرامل طأنراخلأيرلر  تلراملتأكهللرمنرنملمر  دهللرمدر  رررر لأ رافراىرا ر هللم (3)

ر.روتةراش ررمنر أ  خراوتت أقراف  مرافصمونرد نرامل عأمربتسهلل هلل 

 :كاآلتي املخاطر غري التجارية وتتمثل - 

املدهر  دار رررراأله عةرا راخلأ  عةرلراالضطرابأ رلراملثدو ا را را مدألراملني دصرررراحلر ا (1)

ر.ب هللرافراىر

ر. نراملهلللارب را رمنراملس طأ رامدا  ةر رب هللرافراىرراملتوقص (2)

ر.تو  راف أملمرافود ةربأملنيم ةراء عةرألو أار رر نيعةرا رإدا  ةرر هللم (3)

ر(1).راملهر  ار رب هللرإقأمةرافراىرراملط عنيعةرامللوا ث (4)

                                                 
 (ر.بت رل)رر–مركزر  معةرامل أد ا رامل ع عةررر(1)
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 الصادرات ائتمان املؤسسات اليت تقدم خدمة ضمان

 

 (1): املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات  :واًلأ

 رإاردددأ  أركمؤوسدددةرلر عدددةرمل   دددمراموددد ميرمل ت معدددةلر كمؤوسدددةرد ملعدددةر تمتدددارررر

مرلر قهللربأشر رافؤوسدةر م عأ  دأررر1664بأملري عةرافني و ةرامللأم ةر راأل لرمنراغسط ر

ر.مر1665 راأل لرمنر وملعور

 :أهداف املؤسسة   -

هددهلللرافؤوسددةرهددور ووددعارإاددأ رافنيددأم  راملت أ  ددةر  ردد عار ددهللل راالوددتثمأ ا ربددضرررر

املهلل لراأل صأ ر رم ظمةرافؤمتررامو ميلر ت ع أ رملفملمر  ومرافؤوسةربت دهلل لراخلدهللمأ ررر

-ر:املتأملعةر

املتأمضر إ دأد راملتدأمضر  دارافيدأاررافتني  دةربأودتعهأ رد دع ةربعدارامل دأد ا ررررودوا ررررررررررر (1)

خمدأاررودعأد ةرمتني  دةربهلل ملدةررررر)ا رغريررأ  دةرر(رمتني  ةربأفراى)رررأ  ةرخمأاركأات

ر(ر.افراى

 دأمضراالودتثمأ رضدهللرافيدأاررامل طر دةركيطدررامل عدودر  داراملتتو د رلررررررررررر أمضر إ دأد ر (2)

ر.ازنراف لعةرلراحلرار االضطرابأ رافهللاعةر إخ لراملهلل ملةرافصعهةربني هللراالوتثمأ ر

 :تطبقوا املؤسسة ع رب خدماتوا املبادئ الشرعية اليت   -

ر.املتنيأ نربضرافؤمنرالر نرار  راشااك لر راملغ ْ ِلر املغ ْرِمررت ع  (1)

املهدددأ نراملتدددأمعينراملدددفىرقدددهللر تت ددد رمدددنراملنيم عدددةراملتأمع عدددةربنيدددهللردسدددلرنعددداررررر وز دددا (2)

ر.االملتزامأ رافا  ةر  اردسأارط ةراملوثأ  ر

ملهوا دددهللرافا  دددةر  دددارا تمأادددأ رر غطعدددةر  دددودراملسددد اراءّرمدددةرشدددر أ ر كدددفملمراررر دددهللم (3)

ر.امل أد ا ر قر  راالوتثمأ ر

ر. وا هللهأر ل أ رف أدئراملرر نيةرامو معةرراوتثمأ  (4)

افؤوسدةرامود معةرملتدأمضررررراراخلهللمأ راملتأمع عدةراملدهر  دهللم أررر مل راغ ضر راملوقولر  

ر".5"االوتثمأ ر ا تمأنرامل أد ا رلعمل  لراملر ونرإ راف ت ر قلر

 (1) :ستثمار ؤسسة العربية لضمان اإلامل :ثانيًا

لرم مت أر دولريراملصدمأنرمل ودتثمأ ا ر ررررر1674هيرمؤوسةر ربعةرإق عمعةر أوستر أمر

 املت ددأ  رلر اددأراارددطةرررألمددوالاامل ددأد ا رلرمددنراهددهللال أراملر عسددعةر ردد عاراات ددألر    ررر

ر.االوتثمأ ررملم ةرمتمث ةر را هللادرامل توثرافتني  ةربهري

                                                 
خدهللمأ راملتدأمضر  دارخمدأاررا تمدأنررررررر–ملتدأمضراالودتثمأ ر ا تمدأنرامل دأد ا ررررررمعةامود ر نير صرصأد ر نرافؤوسةرر(ر1)

ر.(بت رلر)رافم لةراملنيربعةراملسنيود ةرر– هلل ر–رامو معةامل أد ا ربضراملهلل لر
 (بت رل)رر–مركزر  معةرامل أد ا رامل ع عةرر(ر1)
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 :سة العربية لضمان اإلستثمار موارد املؤس (أ )

-ر: تلونرموا درهف رافؤوسةرمنرر

 ر.م عونرد ال رامر ليرر161:ر ا رافألرافلتتعر

 ر.م عونرد ال رامر ليرر142:راالدتعأايرافااكلر

 ر.امل أد ا ررا تمأنامل ظأمراملنيربيرملصمأنر

 : ئتمان الصادراتإمزايا ضمان  (ب )

ر.املوقأ ةرافس  ةرمنرخمأارر هللمراملهلللار (1)

ر. أد رقهلل  راف هلل ر  اراف ألسةرز (2)

ر. س ع راحل ولر  ارمتو  رمل  أد ا ر (3)

ر.املتنيو نر نراخلسأ  ر (4)

ر.املتنيأم رماراوواقر هلل هلل ر زبأ نر هللدر (5)

 :املخاطر اليت يغطيوا الضمان  (ج )

- :املخاطاار التجارياااة - 

ر. هللمراملولأ رب عمةراملس ارا راخلهللمأ ر (1)

ر.إل  رافستو در (2)

ر. مراملس اراملرلنرا راالمت أنر نراوت (3)

- :التجارياااة  غري املخاطاار- 

املهررا را مألراملني صراحلر اراأله عةرا راخلأ  عةرلراالضطرابأ رلراملثو ا  (1)

ر.  ار رب هللرافراىر

ر.ب هللرافراىرراملتوقصر نراملهلللارب را رمنراملس طأ رامدا  ةر  (2)

ر.  ةرا رإدار هللمرتو  راف أملمرافود ةربأملنيم ةراء عةرألو أار رر نيعة (3)

ر.رامللوا ثراملط عنيعةراملهر  ار رب هللرإقأمةرافراىر (4)

 :شروط الصالحية ل ضمان  (د )

 تمأنرامل أد ا رفد  رراه أ رجممو ةرمنراملرر طراملهر راا أرامل ظأمراملنيربيرملصمأنر

-ر:املصمأنر هير

ر.ا  سعةراملنيربعةرمل مّ هلل ر (1)
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ر لونرافستهعهللرمنراملصمأنرمنرموااينراملهلل ملةرافستو د رانرال (2)

ر.رم رأر ربيرلونراملس ار اخلهللمأ راف هللمراأراملصمأنرنا انر  (3)

 (1) :صندوق ضمان متويل الصادرات ملرح ة ما قبل الشحر  :ثالثًا

ر هدددفارامل ددد هلل قرمدددنرا ددد ر  معدددةرامل دددهلل ا راملت دددهلل ر ةرمل مؤوسدددأ رامل دددغرررررررررراارددد 

 ر افتووطةرلراملهرالر تدولررملدهلل  أراملصدمأاأ راملنيع عدةراملدهرمتل  دأرمدنراحل دولر  دارمتو درررررررررر

صأد ا  أرفرد ةرمأرق  راملرتنرلر   رضمأنرامل  هلل قر  ر  مراملصمأاددأ راملنيع عدةلر قدهللرررر

ضد طرادرقرإدا  ررررإمدأرملتدأمضراملت دأ  راخلأ  عدةرلرررر  هلل رإدا  رامل د هلل قرمل ردركةراملتواسدعةررر

ر.امل  هلل قر  وأ  روري رلتتلرمب تصيرامل أاونر

 : هداف الصندوقأ- أ

ر.غر ر افتووطةر  معةرامل هلل  راملت هلل ر ةرمل مؤوسأ رامل  (1)

ر. عسريراات ألراملس اراف هلل  رمنراف أ ملةرإ راملت هلل رراف أشررمل م تجرامل  أ ير (2)

 :  دور الضمان- ب

 عسددريراحل ددولر  ددارقددر  راملتمو دد رفرد ددةرمددأرق دد راملرددتنربتنيو صددهرمل صددمأاأ ررررررررر

ر.رراملنيع عةرافرر اةر أد رمنرق  رافؤوسأ رافأملعة

 ددنر هأصدددع راملصددمأاأ راملدددهر غطع ددأرامل ددد هلل قررررر مل ددراغ ضر راحل دددولر  ددارافز دددهللرر

ر"ر.9"لعمل  لراملر ونرإ راف ت ر قلر

                                                 
 (ر.بت رل)رر–مركزر  معةرامل أد ا رامل ع عةررر(1)
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 التأمني ع رب الودائع: خامسًا 

احلعوىراملفىر  ومربهرامل  و رمنردع راملتأثرير  اركمعدةراملسد ار امل صدأ ةرررررمل هلل  راظرا 

عهلل دةلر مدنرثدلرررر   داركمعدةرامل  دودرافتهللا ملدةربأمل سد ةرمل   دو راملت  رررررررامود معةربأمل س ةرمل   و ر

 تددوالررألملعددأ ر اضددتةرحلمأ ددةرهددف رامل  ددو رمددنرررراناملتددأثرير  ددارامل رددأطراالقت ددأدىلرجيددعرر

ر.ررخرألمنر أاعلر حلمأ ةراموالرمتنيأم ع أرافود ضرمنر أاعرر امل  املتنيثرر

األمددررر ددهللدرمددنرامل  ددو رامللدد  رلراا عددأ اوددهر ر  ددهراألزمددةرافأملعددةراملنيأفعددةرمدنرررمدأررإن

دتددارالررمددأ ر  دداراملددهلل لرطأ ددةرامددوالرافددود ضرملددهلل رامل  ددو راملنيأم ددةرلع ددأرلررراملددفىراصدد  رم  ز

رل ودأملت أررادا  رر إخهأق دأرهدف رامل  دو ررررإلد  رمدنرامل  دو ر بأملتدأمليرررررامواال  ومواربستعر

ر.رمأر سماراظأمراملتأمضر  اراملودا ارألملعةرلأ  هلل 

- : تاريخ نشوء نظام التأمني ع رب الودائع 

ثدلرقأمدتر ال دأ ر دهلل ربإاردأ رررررر1826 دأمررراألمريكعدةرال ةراعو دو  ررامل ظأمرظ رر ر رهفا

املتددأمضر  دداراملودا ددارررااظمددةختهددترنعدداررإااظمددةرلأث ددةلر مددارا أ ددةرامل ددرنراملتأوددار رددررررر

ألوددد أار دددهلل لرم  دددأر دددهللمركهأ دددةر ا رافدددألر ا دددصراملسدددعوملةر ضدددنيصرافواودددلراملز ا عدددةررررر

مل  دو ر كدأنر    د أرألادفا ر  دودررررررافت د ةراملدهركدأنرادأراثدرر اضد ر رلرد راررررررر األزمأ 

ر.اظأمراالدتعأايراملهعهلل امليرإلر لنرقهللراو ربنيهللرراناف ر راألخريلردع ر

كدددأنرادددأراملسددد  رراألمريكعدددةاملوال دددأ رافتتدددهلل ررانراالقت دددأد ةرامد دددأ ا ر  دددفكر

د ملددةررا ل رعلوودد ولأكعأر نيتدد رررانرإالمل تددأمضر  دداراملودا ددالرررركددأ لرد ملددةر  ددعلراظأمددأ ررر

رااردأ رل دهللرر(ر1624)حلمأ دةراملودا دار امل در  ر  دارافسدتو رامل دوميررررررررمتطو ا رأ اظأمراارأ 

صدد هلل قراملصددمأنراخلددأيرفسددأ هلل رامل  ددو ر  دداراوددتنيأد ررررراأل لصدد هلل قضر رنملددمراملوقددتلرر

ررررلر املثدأايرصد هلل قراملصدمأنراملنيدأمرملتدأمضراملودا دارررررراأل  خسأ رهأرامل أنةر نراحلراراملنيأفعةر

ر.رر االدخأ املودا اررلأر ر ار  ار فا

  ددارقددأاونرامل  ددو راملددفىرمبو  ددهر رررررراألمريكدديقرامللددوةر رصددهلّلر1633ر ددأمر  

 هديراددهللرا  دز رث ثدةر  دأطرب دأرررررررر1634إارأ رافؤوسةراملهعهلل املعةرمل تدأمضر  داراملودا دار دأمررررر

رافأاعدأرصد هلل قأ رررااردأ رر1674لر  ر دأمرراألمريكدير  ارامل ظدأمراف در ررررامشرالمسؤ ملعةر

راألفدأايرافود ضربنيهللراا عدأ رب دمرهريشدتأ رددضر  دزرامل  دمرافركدزىررررررررراموالحلمأ ةررخأصأ 

دتوا رألثأ راملهر رافأمليرمل   ملر  ربر طأاعأراد ردهلل ثرازمأ رم رلعةردأد رمداربهللا دةرررإ نر

فأملعددةرصدد هلل قرحلمأ ددةراملودا ددار سددأهلرلعددهركدد رامل  ددو ر افؤوسددأ راررإارددأ املسدد نيع عأ رإ ر

 رررلر ااردددأ را طأملعدددأربنيدددهللرنملدددمر1676 كدددأنرنملدددمر ر دددأمرررافدددرخصرادددأر مددداراملودا دددار

امل  دددمررر  دددعراا عدددأ  نملدددمر1685  ت دددأرلراسدددأر ر دددأمررحلمأ دددةراملودا ددداراملثمأاع عدددأ راظأمدددأ 

ر.رياملسنيودىراملهراس
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اظددأمرربإارددأ راهتمددتاملددهرراأل  املنيددأإلراملنيربدديرلتنيتدد رمل  ددأنراملهلل ملددةررررررإ رار  ددأر إنا

كدد رافؤوسددأ راف ددرلعةر رنملددمرا ددمرااددااراملددفىركددأنرمددنرا عددأ ربإحلمأ ددةرافددود ضربنيددهللر

ضداراحللومدةر دهللهأرررر رإ مدرراملدفىراد رررل وأ راف درلعةلراألرترشرا  راماملوقتلرثلرااهللملني

 رافددود ضرامل   ددأاعضر غددريرررَ ددق رْن رز ز ددةراملث ددةربأ  ددأزراف ددر رم ددررررإ  ددار رددر رب ددو ر رر

ا أرانرأاملتدهللابريرامل زمدةراملدهرمدنرشدرررررراالدأنرنرامل   أاعضر  اردهللرووا لر كأنرالربهللرمل هلل ملدةرمدرر

خدأ ئراملد  دلرللدأنررررر األ   عةامل   أاعةرراألموال د نرهر اررامل  تولرد نر ووار قنيةر

ر.را لرم أد  ر رهفاراجملأل1697 أمإارأ رافؤوسةراملوا عةرملصمأنراملودا ار ر

رافؤوسدددةر إاردددأاظدددأمرملصدددمأنراملودا دددالردعددد رخر دددترللدددر ررررإاردددأ  رراأل دنر  

املدهرحل دتربسدنيررصدرلرررررراألزمدةردعزراملو ودربرل ر دهللىربنيدهللررررإ ملصمأنراملودا ارراأل داعة

لر مارظ و رمرل ةرب مرامل اا ر مأر  ني أرمنر نيثدرربنيدنررر1688 را أ ةر أمرراأل داياملهلل  أ ر

مردر نرقدأاونرافؤوسدةراأل داعدةرملصدمأنراملودا داررررررررإ هللادمؤوسأ را  أزراف ر لردع ر ر

ر.1661ر رراأل دايراقرا  رمنرق  رامل  مرافركزىراملفىر 

 قددهللرر1662ملسد ةررر37مل  دأاونر قدلررررارد رصد هلل قراملتدأمضر  داراملودا دارا  دأ ررررررارم دررر  

ب ددمررنددارامل  ددمرافركددزىرامل سددطراأل لرمددنرامل  ددو ر اوددتيهللمهر روددهللادرخسددأ ررإلدد  ررر

ر.راال تمأدر املت أ  ر إلر هني رنملمرثأاعة
 : رب الودائعهدف نظام التأمني ع  -

  ددارت عدد رهددهلللضلراأل لرطأ ددةرد ددوقرراألوددأ  راظددأمراملتددأمضر  دداراملودا ددارر  ددوم

مدددنراملصدددمأنرألمدددوالرردأملدددةر نيدددر رامل  دددو رف دددأ عرمأملعدددةلرل دددور  ددد راو دددأ رافدددود ضر 

افأمليررملإل سأ رافود ضلر املثأاير ألظر  ارو مةرافراكزرافأملعةرمل   و ر  هأدىر نيرض أ

ر. رامل را 

 ه دأ ر دهلللر راألداررررامل ظدأمر لهد رد دلراملث دةر االودت را ر را  دأزراف در ررررررررل فا

نلردعددد ر  دددومربصدددمأنر دا دددارافتنيدددأم ضر دددنرار ددد راالقت دددأدىرددددولرددددهلل درهدددفاراملصدددمأ

ر. نيو ص لرك عأ را ر ز عأ رمنرخ لرمسأهمأ رامل  و ر

-ر:ر  وَّلرهفارامل ظأمرمنرخ لراآل ير

أمضر هللد ر ب هةرد   ةر  رموا عدهللر دهللد ر ب سد ةر   أودعرررررامل  و رألقسأطر روهللاد (1)

املددفىرالر  ددومرررمددارد ددلراملودا ددارملددهلل ركدد رب ددمر  ددتلرلددر رلوا ددهللر ددأخرير  ددارامل  ددمررررر

مل  دأنرر)ركد رمدنرررررر ربتسهلل هللراقسأاهر رافو هللراءدهللدلر مثدألرنملدمراألاظمدةرافط  دةررررر

ر) .هللر اا 

إلد  رب دمرمب  دمر دهللدر دوزنربعد  لرررررررامل  و ربأفسأهمةرل طر  هللرددهلل ثر نيثدررا ررررإملزام (2)

كد رر ررب س ةر   أوعرمارد دلراملودا دارملدهلل ركد رب دملر مثدألرنملدمراألاظمدةرافط  دةررررررررر

 .(رروو سرار ا طأملعأر لراسأ)رمنر
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 : السمات الرئيسية ألنطمة التأمني ع رب الودائع -

- : العضوية  : أواًل

إملدددزامرنعدددارامل  دددو رنملدددمرر بنيدددنراألاظمدددةراملدددهر  دددومر  دددارامملزامعدددةلر مدددؤدّرره دددأ 

 افؤوسأ راف رلعةراملهر   د راالاصدمأمرإ ر صدو ةرامل ظدأملر مثدألرنملدمراألاظمدةرافط  دةررررررررر

ختعأ  دةررإ رمل  أنر  ركعأر امله  ضر م رلر ه أ ربنينراألاظمةراملهر لونراملنيصو ةرلع دأرر

مل ظددأمرمثد راأل   دتضر اا ددهلللر  نيتد رامل ظدأمرامملزامددير راظدرربنيدنراف ددرلعضرالصد رمدنرارررررررر

ختعدأ ىربأمل سد ةرمل ددهلل لرامل أمعدةلردعدد رإادهر ردأملدةرامل ظددأمراألخدريرقددهللرت دلرامل  ددو رنا ررررررررام

  ع دأر تمثد ر ررررإ رانراملتدأمضر ثد ر  ئدأ رررراودت أداراملتأمضر  ار دا ني ألرراحل لراملل رير ن

ر.را رافسأهمةرافط وبةرم  أرقعمةرقسطراملتأمض

ا عددةرا ر ددهللاخ ربددضرد  ركدد رمددنراظددأمرراددهرملددع ره ددأ رازد إ ددهلل رربأملددفكرررهددور لددأ

بدضرد  ركد رم  مدأر ررررراملتأمضر  اراملودا ار رامل  مرافركزىلرب رإنره أ راخت لدأركد ريا رر

إقددرا را رد ددلرامل  ددو لردعدد رإنرااظمددةراملتددأمضر  دداراملودا ددار  ددومربتنيددو نرافددود ضر ددنررر

مل  دمرافركدزىرب دفاراملدهلل  رررررمل ظم أرافيت  ةر  هللرإل  رامل  ملربع مأرالر  دومرارر دا ني لرا  أ 

إمنأر  ار  ار أ  هرم مدةراف در راألخدريرمل   دو رفسدأ هلل  أر  دارردأ زرازمدةرررررررررر راألوأ لر

ر.راملسعوملة
- :ك طبيعة الودائع يف البنو :ثانيًا

انربّع ددأراظددأمراملتددأمضر  دداراملودا ددارب ددو  رمددو ز لرارددريرإ رانرا عنيددةراملودا ددار رربنيدهللر

-ر :  يركمأ نرا عنيةراملودا ار رامل  و رامو معةرر ف  أ رلأ امل  و راملربو ةرالت صراخت 

 -:البنوك الربوية  (أ )
مل دراىراملدرا  ر  داراا دأررررررصر ل دأ رافدودنربأمل  دمر  قدةردا دنرمبدهلل نلر املدهر لعَّدرررررررر  قة

لراىرلإنر هللرامل  مر  اراملودا ار هللراملصأمنر ملعستر هللراألمض  هللرمنر  ودرامل ر لر منرثلر

مألراملودا ار  رلهر رمأملهراخلأيراملدفىر تم لدهلر  تتمد ر  نيدةرهدفاررررررانرامل  مر ت رلر ر

بسددهللادراملودا ددار لوا ددهللهأرا صددأر رافو ددهللراءددهللدلرراملت ددرللرل ددفملمر لددونرامل  ددمرم تزمددأ 

  . ملع راف أمره أرمل  ضردرمةرهفاراألو واراملربوّى
  -:البنوك اإلسالمية  (ب )

امل  ددمر  دداررهلل لَعدد بةراملرددر عةلرافددودنربأمل  ددمرامودد ميرتلمددهرقوا ددهللرافصددأررر  قددة

لرلأمل  مرامو ميرالر صمنر دراص راف  مرإ رافدودنر  دهللرررضمأنرهلل امأاةر ملعسترَ رهلل املودا ارَ 

ر.رالرإناركأنرامل  مرقهللر نيهلل را رق راخلسأ  رإ

را  دأ ر نملدمرراملدفىر تصدمنرشد  أ ر هلل دهلل رررررر  داراملودا داررراظدأمراملتدأمضراملت دأ ىررررلتط ع 

ودد ميرمبلددةرافلرمددةر جممددارامله ددهرامودد ميربرابطددةراملنيددأإلرررررررملهتددأ  رجممددارامله ددهرامرر

امو مير جممارامل توثرامو مير غريهلر  داراملودا دار ر  دأر دنرخ أ  د أراألصد عةررررررر
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 ت أ هددأرمصددأ بةلرلعددهللخ رلع ددأرمسددأملةر صددمضرامل  ددمر ردأملددةراخلسددأ  ربغددرير   ددريرا رررررررإب

 ررلرلتلدونرمردأ كةراملودا دارررلر هورمدأرجينيد ر دهللرامل  دمر دهللرضدمأنر ملعسدتر دهللرامأادةرررررررررى نيهلل

املرب رد نراخلسدأ  رتوادأرإ رقدر ر بدوىلراألمدرراملدفىرالر تهد رمدارا عنيدةراملنيمد راف در رررررررررررر

ر.امو مي

- : الضوابط الفقوية ل تأمني ع رب الودائع ل بنوك اإلسالمية  :ثالثًا 

-ر:رانراهرقربضراو ضرمنراملودا اررجيع

  :احلسابات اجلارية  (1)

رمل أ دهلل راخلدرائربأملصدمأنرررر أربأ ت أ هأرمصمواةرمنرق  رامل  مرا  دأ راملتأمضر  عر لن

    هللرب أرانرمنرضمنراص رشي ر أزرملهرانر   ر  ارمأر وملهللر  هرمنر أ دهلللرل صدمأنررر)

بأودتلمألررراص راف  مر لونراخلرائرافتوملهللر  هر أ زراالاتهأنرفنرضمنرألاهر لدونرم زمدأ رر

ا رر جيعرانر لونراملتأمضر نيأ اعدأ رلر(ر رإنر قنيترأنراءتم رإنردهللثرلر   راخلسأ امل   

  ددتلرهددفارمددنرخدد لررلرل  ددأ را هددأقربددضرامله  ددأ ر  ددار ددوازرهددفارامل ددونرمددنراملتددأمضلر  أدملعددأ 

إارأ رص هلل قرمرا رملصمأنراحلسأبأ را أ  ةرتترإشرالرامل  دمرافركدزىلر الر در  طرررر

ر.راوتثمأ رد ع ت أربأملتنيأم راملربوى

 : حسابات االستثمار  (2)

 تط عر وخيراملهللقةر احلف ر ر ضاراألو ر افنيأ ريراملدهر لدنرانر دتلراملتدأمضرررررراألمر

مددنرخ اددألر عدد رالر تنيددأ  رمدداراملصددوابطراخلأصددةربني ددهللرافصددأ بةراملرددر عةلر خأصددةرررررررر

نر ددر  طرالر  ملددع ررأ  ددأ ررافتني  ددةرمبسددأملةراملصددمأنلر كددفملمرانر لددونراملتددأمضر نيأ اعددأ رررر

ؤ ملعةراملردر عةر دنراملصدمأنراءتمد ر  دهللرددهلل ثراخلسدأ  لر  دتلرررررررررامل سطرا راالشاا ربأفسدر

اوددتثمأ راحل ددع ةربأألوددأملععراملرددر عةلر مددنرخدد لرهددف راملصددوابطر لددنراقدداا رإارددأ ررررررر

ر.ص هلل قرمل تأمضر  اراملودا ارتترإشرالرامل  مرافركزى
- : اإلشراف والرقابة وإدارة النظام  :رابعًا

عملنر  سدعم أرإ ررلدردا  راظأمراملتأمضر  اراملودا ار تني  ربأمشرالر املرقأبةر إامأرمأر

-ر:رث ثةرااوان

 راملسدد طأ رر  ددارإدا  رصدد هلل قراملتددأمضر  دداراملودا ددارمددنراددرلراملهلل ملددةرلث ددةررررر نيتمددهلل (1)

ر.رامل  هلل ة

ص هلل قراملتأمضر  اراملودا ارمرداكةربدضراملسد طأ رامل  هلل دةر امل  دو رافرداكةررررررررإدا   (2)

ر. رامل ظأمر

تأدرامل  و ر ملع راملس طأ رامل  هلل دةر مثدألر  دارنملدمراألاطمدةررررررامل ظأمر نرار  رإرإدا   (3)

ر.رافو ود ر راملهلل لرافت هللمةرمث رلراسأر إ طأملعأ
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الرشمرلعدهرإنرامل ظدأمراملدفىر  أودعراملدهلل لرامل أمعدةرهدوراظدأمراملتدأمضر  داراملودا داررررررررررررر لأ

اراملددفىر سددريربأالشدداا ربددضراملسدد طأ رامل  هلل ددةر امل  ددو رماددهر صددمنراالاصدد أطر  نيمدد ر  ددررررر

ر.ضمأنرإوت را را  أزراف ر ر

- : التعويضات  :خامسًا

ظلر أمضراملودا ار راملنيدأإلر صدارددهلل دا رررراملتنيو صأ رمنرد ملةرألخر رلر ك را رمبالغرالت ص

املددهر لددنر نيو صدد أر غأمل ددأ رمددأر لددونرمر هنيددةر ررررردراملسدد ول تددهلل فددهلل ر غطعددةراملتددأمضرر

مراظأم دأرمل تدأمضررراملهلل ملةراملودعهلل ر راملنيأإلراملهر  دهللّربأوتث أ رامل ر  جرإنرإا أرامل  هللانرافت هللمةر

ر(1)ر.  اراملودا ار نيو صأ ركأم  رملل رافود ضر

                                                 
مل لأ دعر مدهللر  دهللراملنيز دزرررررر–جم ةرإو معةرش ر ةر  هلل ر دنر زا  راأل قدألرامللو تعدةررررر–ميرامو رجم ةراملو ير(ر1)

ر(.بت رل)3/6/2111
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 يرتأمني الدَّ :سادسًا 

 : تعريف الدَّير  -

 ط  ر  ارمأملهرا  رلر امأراملفىرالرا  رملهرلعط  ر  عدهرامل در ر قدهللر ط د ررررر:رملغةرراملهللَّ ن

را ررنمدةراملرديصربسد عر  دهللر تدأخررألثدأ  ررك در ررررررر رث تدتراآل  ةراملدهررر   ع مأراالملتزامأ

ر.ا رقرابةررلا ربس عر  صررلربعارأل  را رلاوت  أن

  دارود ع راحل ع دةررررررنهعرن و رامله  أ رإ را ت أ راملهلل ونراملثأبتةر راملفمةرامدواال رر قهلل

 لر ملفملمر ث دترب دأراملعسدأرررر  ارافألرافغ واربطر  را  رألا أراموالر إنركأاترأل  ةرقعأوأ 

رلر نرغدريرللدنر د ررإالرإناركأنراملهلّلرلل رجيوزردلاراملزكأ رإ رمنر  مرم  أرب هلل راملغ ا

ر.ر دع ئفر لونردلمهردللرافألرافغ وا

 :حكم التأمني ع رب الدّ ير - 

املتأمضراملتنيأ ايرامود ميرا راملتدأمضراملت دأ ىرررردللراملتأمضر ت صر سعراو عهررإن

دعد رصدهلل ر ررررلقدهللرصدهلل ربتتر دهر دهلل رقدرا ا رنأ عدةرررررررر ىلرلأملتأمضراملت دأرر(املت  عهللى)ر

املتددأمضرررهدددرقددرا رمددنرهعئددةرك ددأ راملني مددأ ربأفم لددةراملنيربعددةراملسددنيود ةر رمددةررررررررر4/4/1367

ثدلراكدهللرهدفارامل درا ررررررل(راملتأمضرامو مير)رراملتلأل يراملت أ ىرلر د راملتأمضراملتنيأ ايرا 

ارامله ددهرمددهدددر جم11/8/1368ودد مير راجملمددارامله  دديرامودد ميراملتددأبارملرابطددةراملنيددأإلرام

 بعداررر19-11ر ر(6)امو ميراملدهلل مليراف  ثد رمدنرم ظمدةرافدؤمتررامود مير رقدرا  ر قدلررررررررر

ر.رررهدر1419اآلخرر

ل ددهللرصددهلل ررلاملتددأمضرامودد مير:را رمددأر سددمارلا راملتلألدد رلراملتددأمضراملتنيددأ اير امددأ

ضددألةرإ رجممددارامل تددوثرامودد معةرمبرددر  عتهرقددرا ا رمددنراجملددأمار ااعئددأ راملسددأب ةربأمر

ر.رمر1695ر-هدر1385املتأبارملألزهرراملرر صر ر أمر

املتددأمضر)املتنيدأ ايررر  داراملددهلل نرلرلدإنركدأنرمدنرخدد لراملتدأمضراملتلدأل يرررررراملتدأمضررر امدأر

 املصددوابطررمل م ددأدئر األودد رمددأردامراملتددأمضر  عددهر سددرير ل ددأ ررم ددأ رشددر أ رل ددو(رامودد مي

راخلددأي(ر29)املددهرنكرهددأرافنيعددأ راملرددر ير قددلرررررررامودد مي املرددر طراخلأصددةربأملتددأمضرر

 نملدددمرألنرنعدددارامل دددرا ا ر املهتدددأ  رامل دددأد  ر دددنراجملدددأمارامله  عدددةررلراموددد ميربأملتدددأمض

رمددأردامر أمع ددأ ررر نرا رغددري إلر هددرقربددضراملتددأمضر  دداراملددهللّرررررل ااعئددأ ر افددؤمترا ر امل ددهلل ا رر

ر.رإو معأ 

تددأمضراملتنيددأ ايراملتلددأل ير ردددأملهراملني ددزلرا رررر نر ددهللخ رضددمنراملر  دداراملددهللّرر املتددأمض

ر.(2) رل ر هر(ر29)منرافنيعأ راملرر ير(ر9)نملمرامل  هللرراملولأ ركمأراصر  ا

م  دأر دهللمربعداراملدهلل ونرإالربأأل عدأنرا رررررررلامود ميرررهةر رامله درعاملهلل ونراأرخ وصدررنإر

اودأ راملتد نرررر  دومر  داررراملدفىرر(امود ميرر)ررياملتدأمضراملتلدأل رر إنررلبرر طر قعودرصدني ةرر
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 املتنيأ نر ااهرمنر  ودراملت  أ ر ملع رمنر  ودرافنيأ ضأ رلر ملفملمرل رمأاارمنر قونرهفار

 ملدفملمرجيدوزراحلدطررررلرهورامل عار  و رمدنر  دودرافنيأ ضدأ رررررإنراءظو رلاملني هللر  اراملهلل ونر

ر:ب رهدفارمدنرالصد رامل دهللقأ ررل دألر نيدأ رررررررل املت أزلر نرنعني أربهلل نرم أب ررلمنراملهلل ونر

إنركأنرن ر سر رل ظر رإ رمعسر ر انر  هللقوارخريرملللرإنرك تلر ني مونر 
ر.ر(1)

 أادعرألخدررلدإنرم أصدهللراملتدأمضرمدنراملتنيدأ نر املتلألد ر إغأثدةراف د ولر الهعدصررررررررررررر من

 نراملفىر ظ ررألثأ  رامجيأبعدةر  دهللر لدأ رافدهلل نردعد ر لدونرررررررمار أمضراملهلّلرافنيأاأ ر ته رمتأمأ 

 رمدنر هدصر د  لراملنيدع ر  دز  ر دنركأه د لرا  دأ راملدهلل ونراملدهررررررررررراور هرادوئرمدأر لدونرإرر

 الررلم دع ةرمل مدو ر م دع ةرا  دأ راملدهلل ونرررررر:ر رك أرم نيع  لر إالراصد تتراف دع ةرم دع تضررر

مل  عارمل دأ راملدهللا نر بأملتدأملير لوادونرم دهللد نربه دهللانررررررررمنيرضأ روعمأرإناركأنرم زالر ه أ 

ر-بنيددهللرابر نيددأ رر-أل يرمبثأبددةرم  ددفراددلرر ملددفملمر لددونراملتددأمضراملتلددرررلرم ددزالرا صددأ ر

ا رلأ نيدةرد دتررررا ردأدثةرلر كفملمراحلألر ردأملةر  زرافهلل نر نراملنيم ربس عر قونرمر 

ر.ربهردع ر لونرادوئرمأر لونرإ راملني أ ةر املر أ ة

 : التكييف الشرعي ل تأمني ع رب الديون - 

ادلدأمراملتدأمضرمدنرررر ع دأرر  ط د ر رامدوالرد ع عدةرررركمأرث تر  هللرا م دو راا دأررراملهلل ون

ر. احلرمةر منردع راملصوابطردع راحل  

لإاددهر ا ددعر  عددهرنملددمررراملتددأمضراملت ددأ ىراملتددأمضر  دداراملددهلل ونربطر دد ررّ رلددإنر   عددهر

افدددؤثرر رراملغدددر رمدددننا  دددأراملدددهرد دددر مر  ددداراوأوددد أراملتدددأمضراملت دددأ ىرررراملتتدددر لرملألوددد أا

ر اك راموالرامل أ ربأمل أاد رر(رحل ولرلر األ  رلر اف هللا لر اراملغر ر راملو ود)ررافنيأ ضأ 

رمدنرخد لرقدرا ا راجملدأمارامله  عدةرك د أر رمدةررررررر نملدمررافيأار ر مأر رد هرامل مدأ ررراملربألر  

ر.ر(2)ك أ راملني مأ ربأملسنيود ةررة كفملمرمنرق  رهعئرىرلاملتأمضراملت أ 

ر رلتددو ر ددنرهعئددةراملرقأبددةراملرددر عةرملرددركةراملتددأمضرامودد معةر رمنيددررصددهلل ر قددهللر

ودؤااأر دنرمددهلل را دوازرملرددركةراملتدأمضرامود ميرانر ددؤمنرد دونرامل  ددو رامود معةرضددهللرررررررر

افيددأاررافأملعددةرامل أرددةر ددنراملتددأخرر روددهللادراملددهلل ونر مددهلل را ددوازرمل رددركةرانر سددّوقراددفار

ر.امل ونرمنراملتأمضرمل مؤوسأ راألخر ر

امل  دو رامود معةرررإاهرجيوزرملرركةراملتأمضرامو ميرانر دؤمنرد دونررر:ررا واار كأن

ضدهللرافيدأاررافأملعدةرامل أرددةر دنراملتدأخرر راملسدهللادرا ر ددهللمراملسدهللادرلرألنرنملدمر  ط د ر  عددهرررررررررر

ر.م هللاراملتأمضراملتنيأ ايرامو ميرامل أ لر  ار  أدلراملت نربضرافؤم نر افؤمَّنرمله

                                                 
ر.ر281رر:امل  ر رر(ر(1
 ددوثراددهلل  رامل كددةراملث ثددونرمل قت ددأدرر–در  ددير دديراملددهلل نرامل ددر رداغددير.ب  ددلرا"ر نر املصددمأنرمضراملددهلّلأ دد"ر دد ر(ر(2

ر.(بت رل)امو مي
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مل ردددركةرانر سدددّوقرهدددفارامل دددونرمل مؤوسدددأ راملدددهر دددهللخ ر رمدددهللا  أ ررررررا دددأز ركمدددأ

ردداطرانر لددونراملددهلل ونرافددؤمنر  ع ددأرمسددتولعةرألودد أاراملتوثعدد ر املصددمأاأ رررررررمرددر  ةر  

ر(1).ربأاوا  أرملت  ع رافيأاررمأراملن

ألنرامللهأملدةررصر  اراودأ رراملتأمضراملتنيأ ايرامو مير  اراملهلل ونر لنرانر لعَّرإن

نرمللدنرهدفاراملتلععدصر لدنراررررلرا  ةرافؤم ةر صلرنمت أرإ رنمةرافهلل نر ردلارامللهأملدةر

ر:ر  دظر  عهر هلل رم دظأ رمنراهم أ

دأملدةرافدو رررر نر افؤم ةرالر صلرنمت أرإ رنمةرافهلل نرلرب رهير تتمد راملدهللّررراملرركةرنإ

ر.امو ميراملتأمضرلا راملني زراملل يرل طركمأرهوراحلألر رنعارشركأ 

راملرركةرافؤم ةرمسؤ ملةر ضأم ةرمل مهلل نرلر   هللردهلل ثرافو ر لونرل نملمررق  رامأ

 تت د رضدلرنمتدهرإ رنمدةراخدر رررررررملفارإل نرلر نراملهلّلرا راملني زراملل يرالر نيودرافهلل نرمسؤ ال 

انرامللهأملدةرهديرا د ررررر قدهللرنهدعربنيصد لرإ رررت د رامللهأملدةرررت ر قتر ادهللرلر بأملتدأمليرل دلر رر

 نرمنرافهلل نرإ رامللهع رل دتار  ارهفارامل ولرلد ر سدت علراألمدرلرألادهر ردأملدةر دهللمررررررراملهلّل

ر.ر الرضأم ةرمسؤ ملةرلرلإنراملرركةرافؤم ةرملعستت  راملررطر

ألخددررلرلددإنرمددنرم تصددار  ددهللرامللهأملددةرانرافلهددولرملددهر لددونرمددنرد ددهررررر أاددعر مددن

رلرا رم هرد نرلر ردضرااهر ردأملةراملتأمضر  اراملدهلل ونررمطأمل ةرامللهع ر افلهولر  هرمنيأ 

هلل نرإنارإلر تت د راملردرطرا رررملع رمنرد هرإالرمطأمل دةرافدرر(رافؤوسةرافأملعةر)رلإنرافلهولرملهر

ر.افرمولربوثع ةراملتأمضرمطأمل ةراملرركةرافؤم ةر ردأملةرت  راملررط

ن ددو رامله  ددأ رانرامللهأملددةرافط  ددةر نيطدداراحلدد رمل ملهددولرملددهرمطأمل ددةرررررررررر ددر ردعدد 

رر.امللهع رر افلهولر  هرجمتمنيضرا رم هرد نر

  داراملدهلل ونر ردأملدةراملني دزرا ررررر  داردأملدةرراملتدأمضرررررامللهأملةرافني  ةر  ط د رمتأمدأ رررإنرب 

دعد را أزهدأررر(ر نرإنارال  رل نرلرا رمأ رلأاأركهع رملمرب فاراملدهللّر:ر)رافو لر هارانر  ول

 دنرامل  دهللرررر(افدهلل نرر)رإنارغدأارلد نررر:ر ةر  دارشدرطرم  دلرمثد رانر  دولرررررمأردامترمنيّ راحل هعة

ر. ر ربهراملنيرلرر نرلرا رشرٌطلأاأركهع ربأملهلّل

املتدددأمضراملتنيدددأ ايرررر  ددداراملدددهلل ونر دددأ زرمدددأردامر دددتلربطر  دددةررررنراملتدددأمضإر اخل صدددةر

ر.امو ميرلر قهللرصهلل  رلتو رمنراهلل  رامل كةراملثأاعةربإ أز رنملمر

 : الفرق بني التأمني التعاوني اإلسالمي والتأمني التق يدي ع رب الديون  -

 ع ددأراملتددأمضراملت ددأ ىر رلر ر  دداراملددهلل ونررراملتنيددأ ايرامودد ميربددضراملتددأمضررراملهددر قرإن

لر املتددأمضرامودد ميرمددنردعدد راملني ددهللررررررراملتددأمضراملت ددأ ىرركددثري ر هدديراهدد راملهددر قربددضرررر

                                                 
ر.األ دنرر– مأنرر– رامل أد ر نرشركةراملتأمضرامو ميركتأاراملهتأ رر(1)



 35 

 املني قددةرلر املتلععددصرلر اف ددأدئراحلأكمددةرلر   ددودراحلسددأبضراف ه دد ضر ررررل املهددأ ن

ر.ر(1)املتأمضرامو ميرلر دسأار ادهللر راملتأمضراملت أ ىلر غريرنملمر

 : املشكوك فيوا التأمني ع رب الديون املعدومة أو - 

فأركأنر رافراطردسعرلتو رهعئةراملرقأبةراملردر عةرملردركةراملتدأمضرامود معةرانررررر

 تلراملتأمضر  داراملدهلل ونرافسدتولعةرألود أاراملتوثعد ر املصدمأاأ ربأاوا  دأرملت  عد رافيدأاررمدأررررررررررر

ر.ر(2)راملن

املتدأمضرررةالرجيوزرملررك رت ع  أرافنيهلل مةرلرا رافرلو رراملهلل وناملتأمضر  اررلإن

 ردلددلررإا ددألرا ررامودد ميرانر  ددومربأملتددأمضر  ع ددأرلرألنراملددهلل ونرمبددأراا ددأرمنيهلل مددةرلنيدد  

 رمدأ رشدر أ رألّنرلعدهر صدععارألمدوالرط دةراملوثدأ  رررررررر  ع أرراملتأمضلر بأملتأملير لونرةافنيهلل م

 دددارلر اا دددأرادددونرمدددنرافغدددأمر ر اف دددأمر رجيدددعر رألنراتع ت دددأرمني ومدددةرمسددد  أ (رافرددداكض)

ل دفار نيدينرانرررر نرمنيدهلل مأ راملدهللّرراملرركةرامو معةرمل تأمضرانر  أ ر نرمث رنملمرلرلإناركدأنر

  نيددر راهسدد أرخلسددأ  ررمل مؤوسددةل ددنرافؤوسددةرد نراملتددزامروددأب ردسددأاراملتددأمضر نيددو رّد

 ونرافرددلو رلع ددألرإنراملنيدد  ر رامله ددهرامودد ميربددأملظنرررراملددهلّلر راحلددأل   ددةر كددفملمرر

  عدهر راألدلدأمراال ت أد دةرلر إناركأادتراملردركةر غدأمررب دفارررررررررمدأ ردا راملغأملعرلر انرم  أ 

مدنراف دأمر راءرمدةلرررررادونبرر نيتد راملتأمضر رو ع رادتمألرضنيعصربأوادادراملهلل نرلرلإنرهفار

ر.ر(3)هفار ابرا  لر

املتددأخرر رر  ددارد ددونرافؤوسددةرافأملعددةرضددهللرافيددأاررافأملعددةرامل أرددةر ددنرررررراملتددأمضر امددأ

ر.امو ميررراملتنيأ ايراملتأمضدسعرشر طر ثأ  رلرل ور أ زرمأردامر تلرنملمرراملسهللاد

 : التأمني ع رب الدَّير الربوي - 

اشددااتهرهعئددةراملرقأبددةراملرددر عةرملرددركةراملتددأمضرامودد معةر راملتددأمضر  ددارررررررررمددأرإن

ر.ةراملهلل ونرهورانر لونرمل مؤوسأ رافأملعةر امل  و رامو معةراملهر هللخ ر رمهللا  أ رمرر  

 : أسباب تأمني الدَّير وأغراضه وأهدافه - 

لرملفملمرلإا أرافكرراهلراألغدرا ررربث ثر  أ  نر تني  ر راملغأملعر  اراملهلّلراملتأمضرنإ

إضدألةرإ راهدلرم دهللار هدور ط عد ر  رودعخرف دهللاراملتنيدأ نرافدد ينرررررررررر األهدهللالرمللد ر اددهلل رم  دأرررر

ر-:ر  اراوأ راملت نراف زمرلر هير

لر  ودهأراآل  ةرمنرمرا دأ رخأصةراملهراأرد ونر  ار م   أررهللا  ةافؤوسةرافأملعةرامل (ار)

اههللال أر رإ را ر م عةراملتأمضر   عد رافيدأاررلرررر لونراهللر  وهمأرلرر اوت  أن

                                                 
 ددوثراددهلل  رامل كددةراملث ثددونرمل قت ددأدررر–در  ددير دديراملددهلل نرامل ددر رداغددير.ب  ددلرا"ر نر املصددمأنر ددأمضراملددهلّل"ر دد ر(ر1)

ر(بت رل)امو مي
 .األ دنرر– مأنرر–كتأاراملهتأ  رامل أد ر نرشركةراملتأمضرامو ميرر(ر2)

 ددوثراددهلل  رامل كددةراملث ثددونرمل قت ددأدرر–در  ددير دديراملددهلل نرامل ددر رداغدديرر.ب  ددلرا"ر نر املصددمأنرملددهلّلمضراأ دد"ر دد ر(ر3)
 (بت رل)امو مي
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 ت عدد راألمددأنرالوددتثمأ ا  أر د وا ددأرلر الروددعمأرانراملنيمعدد رإنارمددأ را ر  ددزرلرلددإنررررررر

أ رمل سدهللادرا رفردأك راءدأكلر بعدارررررافؤوسةر تنير رفيدأارر دهللمر  دودرافعد رامللدررررر

افرهددونرلراأهعددمر ددنرم دظددةرا أاددعراماسددأايرلعمددأرملددوركددأنرمل نيمعدد را الدرق ددرلرررر

رل عدهلل ررراع دةرر اغراضدأ رررلأ ااهدهللر نراملنيم  ر   رمل مؤوسدأ ررملفملمرلإنراملتأمضر  ارّد

ر.لأر  ؤدىرإ راوت را ر م  أرر  هلل ار   أرمهأوهللر مرأك 

رررررررررروسدددأ رافأملعدددةراموددد معةرامدددأمرخمدددأارركددد ري رمدددنر دددهلل ر واادددعرررررانرافؤراملواقدددار  

ر-:رمنراهم أ

 :خماطر االستثمار بصورة عامة - 

 ع ر ت ارلعدهر دنر سدهلل هللرد  دهرل  دأر لدونررررررررأ ك ّعرمو رافهلل نرا ر  ز ر  زا رخطر

ا ر دو رررك دةررا رافاملهرقهللر لونراف زلراخلدأيربأفدهلل نرلرا راف د ارررررافرهواةبعاراملنيضرإمأر

 هددفارامددررمسددت نيهللر إنررررملنيعرددهرلرا رانر ددا رافوضددونرلتيسددررد وا ددأررررلددأر لددونرم ددهلل ا رر

لر الروعمأرإا دأرملعسدترننيعدةرخري دةرلر إمندأررررررد  رل فار نيت را صأ ركأ ثةرمل مؤوسةرافأملعةر

امل دأ ر  داراودأ راملدرب ر ملدع ر  داراودأ راخلسدأ  رلر إنررررررررررودأهلرب دأررمؤوسأ راودتثمأ  ةرر

ر.مث  أرمث راملرب ررمتوقنيةر  تم ةسأ  راخلكأاتر

املرغلرمنرانرافؤوسأ رافأملعةرامو معةر أخفرمبنيظدلراالدتعأادأ رافط وبدةرل دهللرررررر   ا

 صيلرد لرافهلل واعةرافتنيثر رلر انراس ةرك ري رم  أر نيودرو عر نيثرهدأرإ رمدو رافدهلل نلرا رررر

لرقدد رحلدأال رافددو ر املني ددزرملددفملمرلأحلأ دةرمأوددةرمل تدأمضر  ددارهدف رراملددهلل ونر  داراألررررلر  دز ر

"ر نملمربأنر تلر أمضرافهلل نر أمع أ ر لأل عدأ ر هدورمدأر ط د ر  عدهر دأمضراملتلألد راال تمدأ يررررررررر

ر"ر.احلعأ ر

افتمث دةر هدظراملدهلل  نر املد ه رررررراملصدر   أ راخلمد رررإدهلل رهو أاعرألخررلإنرافألرر من

 رامل ددأ رقددأ لر  ددارهددف رر املني دد ر املنيددر ر افددألر إا ددأر عددتربأملصددر   أ رألنراوددتمرا ردعددأررر

املصددر   أ رلددإنرل  ددهلل را را خت ددتراختدد َّراألمددنر ا خ دد َّر ددوازنراملني قددأ ر  ددأّثرركدد رشددي ربددضررررر

ر.امل أ ر

   معتددهر طأ ددةرد ددوقرافسددتثمر نر  ردد عني لرمددنرخدد لرر  ددارافددألرظلأحلهددأر بأملتددأملي

لدأمراملردر نيةررر ا دعر  دارافدر ر هرضدهرادرررردهظرامواالر دنراملصدعأنر املتدأخريرلربد ر  معت دأرررررر

رر.امو معةراملغرا ر

ادددف رر امأادددأ ر ونر ردأملدددةرافدددو را راملني دددزر  ددد رام دددأ رراملتدددأمضر  ددداراملدددهللّررإنرشدددمر ال

 وا دهللرر ونر ألثأ هأراخلطري ر    راأرافؤوسأ رافأملعةرامو معةرلر  هظ أرمنر راكلراملهلّل

مل  دمر اودتثمأ  ر االودتهأد ررررإ را(رر املنيأ دهللر ا رافدألرر)ر نر دود راملدهللّرر:رمنرادأدعتضرهمدأرررجمز ة

رافدهلل نرردرل هللرضأنر  ارامل  مرك دهرر إنار نيثدرر  دأخرررررَّ نرإنارإلر  املهلّلرإنلر ردضرر وا هلل منر

 اوتثمأ  رل لدارك تدأراحلدأملتضر تدأثررا بدأ رامل  دمرودوا ركأادترررررررررر أ هلل ر  ارامل  مل هللرضأنر
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 رقددهللر  دد راألمددررإ رإلدد  ربدد رإنارزاد راملددهلل ونرافتنيثددررربأمل سدد ةرمل مسددأهمضرلرا رافددود ضر

ر.لر هفارغرير مودرافؤوسةرافأملعةر

 نيتدد رادددهللرررافددهلل  ضر ردأملددةرافددو را راملني ددزررلددإنراملتددأمضرامودد مير  ددارررره ددأر مددنر

ر.راحل ولرامل أ نيةرفرل ةراملهلل ونرافتنيثر ر رافؤوسأ رافأملعةرامو معةر

ترودد أقةر رهددفارافوضددونرامودد معةراد كددتراهمعددةرهددفارافوضددونرلر كأاددر املرددر نية

ضلرنمدةرشديصرألخدررررررهياملهررامللهأملةر نرمث   نيعةرحلمأ ةراملهلّلرلردع رشر تر  ودا را صأ 

 نربدأملنيضرلر احلواملدةراملدهررررم ي رقأد ر  اراألدا رإ رنمةرافهلل نرلر املرهنراملدفىرهدور وثعد راملدهللّرررر

اددهللكلر  داررررإنارادعد ر:رركمدأرقدألراملرودولرررررلهيرا  رمأر رنمةرمدهلل نرإ رمدهلل نرم دي ررر

ر.ام ي رل عت 

 لدونرردعد رررلاع دةررر اههللالأ ردع ر   راملتأمضر  ارد واهراغراضأ رراملريصرافهلل ن (ار)

لر ادفارةدهللرإنردأ دةرافدهلل نر م د تتهر رررررربنيهللرمو همطمئ أ رانر  ثتهرملنر تتم وارد واهر

ر-:ر أمضرّد  هر تمث رمنر أا ضر

نر  دارافدهلل نراهسدهر   داراودر هر ردأملدةرررررررافتمث ر راآلثأ راملس  عةرمل دهلل ورر:ا أاعراأل ل

 نرمدار دوا ثر ركدةراملدهللّرررر د  لررافسدؤ لررربفملمرمنيع د لردع رإنراألور ربنيهللرمو هرل هلل ارلرمو هر

ا رإنرموضدونراملدهلّل نركدأنرمتو د رشدرا ررررررلرركدأنرم دهلل رإ دأملت لراملودعدهللرررراملث ع ةر الروعمأرإنار

دعدد رإنرامل  ددمراملددهللا نرررم ددزلرا رمرك ددةر ثدد رم ددهلل ر زق ددلرلرمرهواددةرأل دد رنملددمراملددهلّل نلرررر

افدهلل نرمدنررررمنيع د أررملع ت يراألمدررإ رانر طدردراألودر ربنيدهللرمدو ررررررلافر  نر  ومربإ را ا رامل عار

ر.م هلل ردخ  لرا ر رموارمنرلم زالر

دعدد رإنررلل ددف ردأ ددةرم تددةر  تصدداراملنيدد ئرمددنرخدد لراملتددأمضر  دداراملددهلل ونرررررررررملددفملم

نربأمللأمد رمل مؤوسدةرافأملعدةر  دهلللار دنرررررر  رهدف راحلأملدةر دهلللاراملدهللّرررررشركةراملتأمضرامو مي

كأه راملو ثةرهفاراملنيع راملث ع ر    فراألور رمنراملترردر احلرمأنرر  رنملمرم أ ركد ري رر

ر. نيلر  ع لرلأر  ّومردعأ  لر  نيع  لر  اراوتمرا هأر

شدركةررتردعد ر لهّ درررلنمدةرافدهلل نراهسدهربنيدهللرافدو ررررررر   دةر لمنر رر:ا أاعراملثأاي

رْنَمددرافددهلل نر هددوردددّيرَنم لر بأملتددأمليرَضددقعمددةراملددهلّل نرافت  دديبددهلللارريرامودد مياملتددأمضراملتنيددأ ا

ر.ر ئرنمتهربهلللارد واهرلر هف رم هنيةر ظعمةراخر ر له رد  هر   

دعد ر  دهللمرهدف راخلهللمدةرمل مردأ كضرلعدهررلعسدتهعهللرررررررررص هلل قراملتأمضراملتنيدأ ايردسأار (ئر)

ملمرمددنرخدد لر وز ددار  سددتهعهللرافرددأ كونركددفرلمددنرخدد لرز ددأد راأل صددأ ررامل دد هلل ق

دعد رإنرامل ظر ددةراالكتوا  دةر  تصدديراادهرك مددأرازدادرررررلاأل  دأ رامدا  دةر املتنيو صددأ ررر

لر بأملتددأمليرلددإنرنعددارافرددأ كضر رهددفارامل دد هلل قرهددلرشددركأ ر ررراملنيددهللدرقدد راملنيددع 

كمدأرر"رافرداكضرر"راملغ لر املغرمر   هلل رنملمر  عأ ر ر وز اراملهأ نر  ارط ةراملوثدأ  ررر
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منرخد لرقعدأمرهدفارامل د هلل قربتتّمد را  دأ راملدهلل نر   نيأ دهرمدنر نيو صدأ رررررررررررر  هلل ر اضتأ 

ر. خ لهر

-ر:ر  ت  راألههللالراآل عةررص هلل قراملتأمضراملتنيأ ايلإنررلإ رنملمرر بأمضألة

راطأقراملتس ع  راال تمأاعةرملترم رقأ هلل را ودارمدنرامله درا رامل ردطضراقت دأدّ أ ررررررمتهلل هلل (1)

ر.ره رر أاعرافستثمر نر نملمرمهللالنيةرمل 

دددوالزر م عددةرمل مؤوسددأ رافأملعددةر اف دأ لرملتردد عني أراملددهللخولرب ددو  ر ددأد ر ررر  دهلل لر (2)

ر.رجمألراملتمو  ر خهللمأ رافألر

 نرملدددهلل راف دددأ لرردتعأادددأ رف أب دددةر دددهللمرودددهللادراملدددهللّررررإ دددةركاأل صدددهلل راجملّ رتر دددم (3)

ر. مؤوسأ راملتمو  ر

ؤوسدددةرافأملعدددةردأ دددةرم تدددةرمل نيمددد  ر افر  دددارمدددأروددد  رانرنكرادددأ لرإنره دددأ رررر ب دددأً 

راملتددأمضر  دداراملددهلل ونلر ملددفملمرلددإنراملغددر رافو ددودر راملتددأمضراملتنيددأ ايررررررررإ رامودد معةرمنيددأ ر

املغدر لررراملدهر تسدأم رلع دأرمدارررررألادهرمدنربدأاراملت  دأ ررررر:مدر ضرمدر رررامو مير لونرمغتهدرا ر

ر.رررمني أراملغر رهملو ودراحلأ ةراف تةراملهر غتر: مر رثأاعة

 : ية يف التأمني ع رب الدَّير صاحب املص حة التأمين -

رلافؤوسدددةرافأملعدددةراملهللا  دددةرررر تت ددد راف ددد تةراملتأمع عدددةرملدددهلل ررر نر  ددداراملدددهللَّرراملتدددأمضر 

 بأملتدأمليرلع دوزرمللد ر اددهللرم  مدأرم هدرد نرا رجمدتمنيضرانر  ومدأرب دفارررررررررررل املريصرافدهلل نر

ررتم د أراملدهللا نرررجيدوزرانر تررا رقسدطراملتدأمضلرر(راالشداا ر)راملتدأمضرراملتأمضر بأملتأمليرلإنرا  دأ ر

ركمددأراادهرجيدوزرانر ردداطراددهللهمأر  داراآلخددررانر  دومربأملتددأمضررررررلا رافدهلل نلرا رك همدأررر

بد ررلر  دهللرافرا دةررر الرمدارم تصدارررلالر تنيأ  رمدارادصرشدر يررررر هفاراملررطرلر  اراملهلّل ن

ر.إاهرشرطرلعهرم  تةرملل رمنراملطرلضر

رقددأمربددهلللار ت ددارمددنرررودد ميامر دد رشددركةراملتددأمضررنرمددنرق افددوّزراملتددأمعينراملهددأ نرنإ

(رقسدطراملتدأمضرر)االشداا ررلردع رإنراملرديصراملدفىردلدارررر(راقسأطراملتأمضر)راالشااكأ ر

 إناركأادددأرقدددهللردلنيدددأررهدددورصدددأدعراحلددد ر راملهدددأ نراملتدددأمعينرامرمدددهلل  أ رودددوا ركدددأنردا  دددأ 

 ددهللخ ر ردسددأب مأرك دد  ردسددعرقعمددةراالشدداا راملددفىرررلددإنراملهددأ نرررِنْعردداَكاألقسددأطرم 

ر.هدلني

 : حدود التغطية التأمينية - 

همددأردأملددةرمددو رررل نر ددأملتضاملتددأمضر  دداراملددهللّررشددركأ راملتددأمضرامودد معةر رر  تددزم

كمأر  رتم راملتغطعةراملتأمع عةرمل هلّل نرددأال رإ سدأ رررلرك ّعأ رافهلل نر دأملةر  زرافهلل نر  زا 

تدددأمضرمدددنردسددأارصددد هلل قراملردعدد ر دددهلللاراملردددركةرمل مؤوسددةراملهللا  دددةرررا رإلدد  رافدددهلل نرلر

ر.را ر  ز ر لأ هنعاراف أملمرافت  عةراملثأبتةر  ارافهلل نر ومراملتنيأ اير
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انر ته رشركةراملتأمضرامو ميرمارافؤوسةراملهللا  ةرا راملرديصرافدهلل نربدأنررررر  لن

 تتم راملرركةراس ةرمنراخلسأ  رامل أرةر  تتم رافؤوسدةرا رافدهلل نراملنيدأ زرا ر ركتدهرمدأرررررر

ر.   ارمنراملهلّل نر

افدددؤمنر تنيأمددد رمدددارمؤوسدددةرمأملعدددةرإوددد معةر توالددد ر  ودهدددأرمدددارادلدددأمررررررررركدددأنرإنا

املرر نيةرامو معةرلإاهرجيوزرملرركةراملتدأمضرامود ميرانر دؤمنر  دارنعداراملدهلّل نراملثأبدترررررررر

بس عر  هللرمرر نرووا ركأنراملهلّل نر تصمنر  دأ رمداراصد راملدثمنركمدأر رمتو د رافرا دةرررررررر

ر.املني زر هلل لارك راف  مرافت  يرمنراملهلّل نر ومراملولأ را راملني زر بأملتأمليرلإاهر ردأملةرافو را ر

ل انراملنَيْ ددهللرم ددهلل رر(ررأ  ددة)   عهلل ددةركأاددترافؤوسددةراملهللا  ددةرمؤوسددةرمأملعددةررررإنارامددأ

 ا رافدألررر  دارر دؤمنراملتأمضرامود ميرانرر ر  رملرركةرلرلاملربأر  اراوأ راملهلّل نررقأ ل

  دار ا ررافا  ةراملهوا هللرلالراملهلل نرامل أ لر الرا ر  ز   هللرمو رافهلل نرر هلللار الرانرلافهلللون

ر.افأل

مسأملةر أ ةرإ رد اوةرشر عةرمنّيم ةر الرجيوزراملهللخولرب أرإالربنيهللرصهلل  رلتدو ررر هف 

ر.ا ر لععصرشر يراهلل رافنيأم ةر ابرا  لر

  اراملهلل ونر تط عرمنرشركةراملتأمضرامو ميرانر لدونرملدهلل  أرمني ومدأ ررررراملتأمضرإن

مدأرررتمأاعةر دتلر ز  دهللهأرب دأرمدنرق د راأملدعراملتدأمضرمنيتمدهللا رمدنرا  دةرنا راملني قدةلر هدفاررررررررررررا 

 سددمار ركددثريرمددنرافؤوسددأ رافأملعددةرب  ددمرافني ومددأ ردعدد ر تددزنربددهراملسددري راال تمأاعددةرررررررر

ر.مل مهلل نرا راأملعراملتأمض

ملدعرراأر ستطعارشركةراملتدأمضرامود ميلراالدأنرامل درا راملسد علربنيدهللر  عدعلردأملدةررررررررر بفا

املتددأمضر  دداراملددهلّل نرا تمأاعددأ ربأمضددألةرإ رد اوددةراملنيوامدد راملتأملعددةر اخلأصددةربطأملددعراملتددأمضرررر

-ر: هير

ر.رانر لونرمل   ةرافموملةراظأمرم تَللرفتأبنيةراملهللَّ نر (1)

ر. نراونرامل رأطراملت أ ىراملفىر أ وهراأملعراملهللَّ (2)

ر.(رق ريرر-او  رر) نرا  راملهللَّ (3)

را ر دهللدرصدغريرمدنرافدهلل  ضررررل ضرمب أملمرصغري ر هللدرك ريرمنرافهلل )رر وز اراخلطر (4)

ر(ر.مب أملمرك ري ر

ر.اأملعراملتأمضر رربتهراملسأب ةرماراملهلل ونر(رو  ر)ر أ  خر (5)

ر:ربنيهلل راشلألررمل مموملض نر أمضراملهللَّرامو ميرشركأ راملتأمضر   هللم

 ر.ةر  ارإنأمليراملهللخ راملس وىر ثع ةرم  ّع

 ر. ثع ةرملنيم عةر هللد ر
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 ر.هللرهللر ادْ  ثع ةرملنَي

را  ددأ رملرددر طراحلدد ر راالوددادادرمددنرافددهلل نرررامودد ميررملرددركةراملتددأمضرر  لددونر

ر.ر ثع ةراملتأمضر م هللاراحل ولرامل أاواير

 :اجلوات املستفيدة مر التأمني ع رب الّديون - 

 شددركأ راملتمو دد ر  وهمددأرمددنرافؤوسددأ رافأملعددةر املت أ  ددةررررررلاف ددأ لرامودد معةرر (1)

ا ر دنرار د رامل عدارررررلمرر  أ رامولأنرمل تم عمراف أشدرر االوتثمأ  ةرلوملور مرغ ور

ر.املت أ ىر

ر.م ت ور موز وراملس ار اخلهللمأ ر (2)

ر.رْلَ  املَسلرر االوت  أنلررامل عونراآل  ةرم هللمورخهللمأ  (3)

ر.مؤوسأ رامقرا ر ب و رامله را رملإلقرا ر افرر  أ رامل غري ر (4)

  ددورراألوددرراف ت ددة رل اخلددرجيضررل مرددر  أ راحلددرلعضررللوملدورخددهللمأ راملتني ددعلرر (5)

ر.ر(1)رنملم

                                                 
)ررامود مير وثراهلل  رامل كةراملث ثدونرمل قت دأدرررر–در  ير يراملهلل نرامل ر رداغير.ب  لرا"ر نر املصمأنرمضراملهلّلأ "رر(1)

 .(بت رلر
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 احلق التعويضي : بعًاسا

هورمني ومرملهلل را معارانراملتأمضر لونرإمأر  ارافمت لدأ را ر  دارافسدؤ ملعأ ررررركمأ

ا ر  اراألشيأيرلر إنراملتأمضراملتنيأ ايرقأ لر  اراوأ راملت نراملفىرههلللهر غأ تهراألص عةر

ملصددر راملددفىر  ددععرادددهللهلر إنراوددتثمأ رررهددير نيددأ نرن ددو رافسددتأم ضرلعمددأربعدد  لر دد راررر

األموالرافت  عةر رص هلل قرط ةراملوثأ  ر   معت أربأملطرقرافردر  ةر ت عد راملدرب رهديرغأ دةرررررر

ر.ا رههلللر  نيير ملع راصأملةر

بددضرط ددةراملوثددأ  ر بددضرامل دد هلل قر  ددهللراالشدداا رهددير  قددةراملتددزامربددأملت نررراملني قددةرإن

  ددهللراملتنيددو نرهددير  قددةراملتددزامرامل دد هلل قربتغطعددةرررر املني قددةربددضرافسددتهعهللر بددضرامل دد هلل قررر

ر.املصر ردسعرشر طر تهلل هللا ر ثع ةراملتأمضرنا راملني قةر

 تمثدد ر رق ددولررامودد معةافرددا ر بددضرشددركةراملتددأمضرررا بددضرافسددتأمنرراملني قددةرإن

افرا ر صوا ر رص هلل قراملتأمضراملتنيأ اير ق ولر   هرمل غر راملفىر تصدم هرامل ظدأمراملدفىرررر

راألضدرا رد وقهرملهلل راملرركةر هدير نيو صدهر دنررررر امأل ر  عهر  هللر  هللمهربط عراملنيصو ةر ا

مضر ردأملدةر قدونرددأدثررررأدلداراملتدرررا افدؤمنرم  دأرررراألخطدأ راملهني عةراملدهر  دع ةراتع دةرت د ررررر

مدنر د نررررانامله  أ ر  ارربأ هأقاملولأ رمث  رل ورشرطر ر   هر املرر طر راملت  أ ر أ ز ر

رإنااددهر سددتت ر رهددفاراملتدد نررإافددر رلرلرا صددولضرب ددهةرمنيع ددةرلركددأمله رررمبددألرمل ددومرمو

بأنرصأ رل ريا را رمر صأ رلر الرخ لر ر وازراملوقدصر  داراد ارررر  هلل رلعهرهف رامل هةرلر

املني لر رملةرا ر راألزهررلر  ستت راملواقصر رهفاراملوقصرإنارصأ راأمل دأ رمل ني دلر رملدةرررر

قددصروددل اردا  ر  دداراأل امدد رثددلرصددأ را مدد  رلإاددهر سددلنررا ر راألزهددررر نملددمركمددأرملددور 

ر.رمني ل

 افرا ر راملتأمضرامود ميراملدفىر وقدار  دهللا رمدارشدركةراملتدأمضرلر    د راظأم دأرررررررررر

األوأويراملفىر  ظلراملت رلر راموالراملتأمضراملهر هلللني أرافرأ كونرلعدهرلر  تدزمربدأملت نرررر

هلللاراملتنيو صأ رافط وبةرفنر  ع هرضر رمدنررمنرامل سطر منر وا هللراوتثمأ  رلرمبأر لهيرمل

افراكضربررطرااهرإنار قدار  عدهرضدر راتع دةر قدونرخطدررمدنراألخطدأ رافدؤمنرم  دأرلإادهرررررررررررر

لرلل رمنر تد نربأمل سدطررررص هلل قراملتأمضراملتنيأ اي ستت راملتنيو نرلر للر صو تهر ر

هدف رامل دهةرلإادهررررررا رمنيع دةرلرلدإنار  دهلل رلعدهررررغدر ت نر مأ ةرموصدولضرب دهةرمنيع دةر ألررر

   دهلل ررر ستت راملتنيو نرب هتهر صوا ر رنأ ةركأنراملتد نرادأرلر ل دأ رمل ظدأمراملتدأمضرلررررر

ر.رلعهرشر طراالوتت أقركمأر و هللر رغري 

 ه ددأ ر  أوددعربددضرقسددطراملتددأمضر اددونراخلطددررافددؤمنرم ددهرلر م  ددمراملتددأمضرلر مل ددهللررررررر

تثمأ  رلر ردهلل درمأر لهديرملدهلللارررنكراأرانرافرا ر ت نرمنرهفارامل سطرلر منر أ هللراو

املتنيو صأ رفنر  دع هراضدرا رمدنرالدرادرنأ دةرافرداكضرلراتع دةر قدونراألخطدأ رافدؤمنررررررررررر

م  ددأرلرل ددورالر تدد نربلأمدد رامل سددطر  وا ددهللراوددتثمأ  رلربدد رمبددأر لهدديرملددهلللاراملتنيو صددأ ررر
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نر وز نيدهررافط وبةرمنراملرركةر رخ لرافهلل رلر امل أقير لدونر  دارم دمرافردا رلر  لدررررر

  دددارالدددرادرنأ دددةرافرددداكضر  دددارشدددل رلدددوا نر دددأمضرلر نملدددمربنيدددهللرخ دددلربنيدددنرررررر

ر.راالدتعأاعأ رمل أ رالرادرهف را مأ ةر رافست   

 لونرإمأر  ارافمت لأ را ر  دارافسدؤ ملعةرا ر  داراألشديأيرلرلعلدونررررررراملتأمضرإن

-ر: همأراو أنرراملتنيو نرا رم  مراملتأمضردسعراونراملتأمضرل

- :التأمني ع رب املمت كات و املسؤوليات : اًلأو

 اف ددأاار اف ددأزلر اءدد  ر غددريرنملددمرمددنراألمددوالر مسددؤ ملعةرمددأر  ددتجررافرك ددأ ررمثدد 

ر.   لرمنرخمأاررمل غريراتع ةرقعأمهرب رأطرمث رقعأد رمرك ةرا رإارأ رب أ ر

احلأملدةررراملدفىر دهللدرامل سدطر  داراوأودهرلر املتنيدو نر رهدف ررررررر هللدرم  مراملتأمضرر لعه

 لونر ردهلل درهفاراف  دمرالر ز دهللر  عدهر دألرلر إنركدأنراملصدر راملواقدارمل مسدتأمنراتع دةرررررررررر

 قونراخلطررافؤمنرم هر ز هللر نرهفاراف  ملر مللنرافرا ر راه راملوقدترالر سدتت رهدفارررر

اف  مركأم  ر رنعاراحلأال لرب ر ستت راملتنيو نر نراملصر راملهني يراملفىراصدأاراملردي ررر

 راملتدأمضررلأفردا رر  عهراتع ةر قونراخلطررافؤمنرم هلر إنرق ر دنرم  دمراملتدأمضلررررافؤمنر

ر.ررررررررر هللا راملصر ر ردهلل درم  مراملتأمض ستت راملتنيو نرمب  اراألشعأ ر

 املدهللملع راملردر ير  دارنملددمرانرافردا رملدوراودتت رم  ددمراملتدأمضركدأم  لر املدفىردلددارررررررررر

هللا راملصر راملفىراصأارافألرافؤمنر  عهلرمللأادتررب رلرامل ظرر نرم رامل سطر رم أب تهل

هددف رافنيأم ددةرقمددأ ا ر ددرمراال هددأقر  عددهلرنملددمرانردالددارامل سددطرقددهللر ددهلللارقسددطأ ر ادددهللا لرثددلرر

 سددتت رم  ددمراملتددأمضركددأم  لر قددهللر ددهلللاراقسددأطراملتددأمضلراددوالرمددهلل راملتددأمضلرثددلرالر  ددارر

ر ر سدأ ىرم  دمراملتدأمضلرلعأخدفررررراخلطررافؤمنرم هلرا ر  ار مللنرالر ا دعر  دار قو دهرضدرررر

م  مراملتأمضرد نرضر ر قار  عهلرا ر قار  عهرضر راق رمدنرم  دمراملتدأمضلر ملدفملمراشداا أرررررر

 راملتددأمضر  دداراألشددعأ رانر دد صر راظددأمراملتددأمضلر  راملوثع ددةراملددهر وقني ددأرافرددا رمدداررررررر

ر.رهني يرشركةراملتأمضر  ارانر  راملتنيو نرهوراملصر رامل

أمضر  ددارافمت لددأ رلر ددأمضرافرك ددأ ردعدد ر رددم رهددفارامل ددونرمددنررررررمثددألر  دداراملتددر

-ر:املتأمضر  ارث ثةرلر نرهير

املنيدضرافم وكدةر هديرافرك دةر دنراألضدرا راملدهر  دع  أراتع دةراحلدوادثر لعدهررررررررررررر غطعة (1)

  تددزمرشددركةراملتددأمضربددأنر نيددو رافددؤمنرملددهر ددنراألضددرا راملددهر  ددععراملسددعأ  ربسدد عرر

ر.رتأمضراملفىرتهللد ر ثع ةراملتأمضراحلأدثر ردهلل درم  مرامل

  ارافسؤ ملعأ راملهرمتث رمسؤ ملعةراملسأ  را رافأملمر دنراألضدرا راملدهر سد   أرررررراملتأمض (2)

مل غريلر لعهر  تزمرشركةراملتأمضربتنيو نرافؤمنرملهر نراملصدر راملدفىر  دع هرمدنر درا رررررر

رث دددو رمسدددؤ ملعتهر دددنرددددأدثراملسدددعأ  رردددأ راملغدددريرلربسددد عرخطئدددهر نملدددمر رددددهلل دررررررر

ر.افسؤ ملعأ راملهر  ظم أرامل أاونرا رامل ظأمراملسأ ىر
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إضددألعةرمل سددأ  ر افأملددمر غطدديرخطددررافددو را رامصددأبةر املنيدد ئلر لعددهر  تددزمرررررر غطعددأ  (3)

ر.ا ر  ثتهررشركةراملتأمضربهلللارم  مراملتأمضراملفىرتهللد راملوثع ةرمل مؤمنرمله

- : التأمني ع رب األشخاص  :ثانيًا

ألنرراألشدديأيربأملتددأمضراملتلددأل يراال تمددأ يرر نملددمرا هدد ر  ددار سددمعةراملتددأمضر  ددارر (1)

اوانراملتأمضرامو ميلر اوأ رهفارامل ونرابرزر  و راملتلأل ر ظ رر رهفارامل ونرمنرا

املتنيدو نرر ملدع ررمنراملتأمضلربأمضألةرإ راملتنيأ نر املت نلراملتلأل ربضرافراكضلر

 ررلدددأملتنيو ن عةر ددنراملصدددر راملهني دديراملدددفىر لدددنر  ددهلل ر لربوودددأ  راملت ددهلل رراملردددررررر

املتددأمضر  دداراألشدديأير ددهلللارملتغطعددةراضددرا رمني و ددةرمتوقنيددةر غددرير ددهللد ر  ددهللثرررررررررر

بدأنراألقسدأطررر دنراملتدأمضر  داراألشدعأ ررررركمأرانرهفارامل ونر تمعدزرربنيص أر رافست   رل

ا رقعددأمرهعئددةرافردداكضرررراءددهللد ر ر ثع ددةراملتددأمضر لددنرإودد أا أر املت ددأزلر   ددأررررر

ثع ددةراملتددأمضلرر ر اظددأمرارددا ر ردددأال رخأصددةر دد صر  ع ددأر ررربددهلللني أراعأبددةر ددنرافر

ر.كتأال رافو ر املني زر افر ر

راملتأمضركأم  ررهفار   امل ونرمنراملتأمضرجيوزردلارم  مراملتأمضراملفىرتهللد ر ثع ة

مأدىرا رمني وىلركتأملةرررر  هللر قونراحلأدثرافؤمنرم هلرد نردأ ةرإ رإث أ رضر رلني ي

راملتأ ر  رإ راملولأ  ردأ ة رد ن راملتأمض رم  م ر ستت ون رافرا  ر  ثة رلإن راحلعأ ل ر  ا مض

رقهللراصأب لرم  رمأ رمو رافو ثلر قهللر  رْنإث أ رانرضر ا  رمها ر را  ره أ  أللرإنراملصر 

الااضأرالر    رإث أ راملنيل لرل هللر لونراملو ثةراغ عأ لر قهللر تي  ونرمبو رافو ثرمنر

والرمرضهلرألاهرإلر لنرقأد ا ر  ارامللسعلر مار لأملعصر اه أ ربأهظةر ل هلل هأرا

 املفىر سمارم  مراملتلأل ر هفاراف  مربأمضألةرإ رإاهرنملمر ستت راملو ثةرم  مراملتأمضلر

ر.ررملع رملهرصهةر نيو صعةر لونردهللَّ راأل  اركمأردهللدر ر ثع ةراملتأمضراملتلأل ير

راملتوص رإملعهر راحلللر جيرىر  عهرمأر راملتلأل يررعز رقوا هللراملرر نيةر املتأمض

الرا   أطربضردلارامل سطر رهفارامل ونرمنراملتأمضر م  مررألاهنملمرإ أز راملتأمضراملتنيأ اير 

املتأمضلرلأفرا ر هلللارقسطأ ر  ارو ع راملت نر  وال ر راه راملوقتلر  ارمأر ال ر  عهر

 األدهللاثراىرغري رمنرنأ ةرافراكضلر  اراملتلأل لر  هللدرار  ةرهفاراملتلأل لر

ر.راملتلأل األخطأ رافؤمنرم  أر املهر هلللارلع أرم  مراملتأمضر  هللر قو  ألر  ارو ع ر

 وز اراملتنيو نربنيهللر لأ رافسدتهعهللر  داراملو ثدةراملردر عضرا رافسدتهعهلل نرمدنرغدريراملو ثدةررررررررر (2)

-ر: سعرمأر تأ  رافؤمنرملهر جيعرانراهرقر رهفاربضرامر نر

رلراىرمدددأر ز دددهللر دددنرم دددهللا رررراملهدددأ نراملتدددأمعينررمدددنا رافردددا ررد دددةرافسدددتأمنر (ار)

املتنيو صأ راملهر هلللني أراملرركةر رو ةرمنيع ةلرمنرامدوالراملتدأمضرلراىراألقسدأطرررر

  وا هللهأرلر كفملمرإنارا تراملوثع دةر  داراودتت أقرافردا رالودادادر دز رمدنرررررررر
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األقسأطر ردأال رمنيع دةلر   دهلل ردأملدةرم  دأرق د رمو دهرل دف ر دو ثر  دهر لدلررررررررررر

ر.ر  سلرقسمةرمرياثاملررنر 

م هللا راملتنيو نرافرر طر راملوثع ةردألراملولأ ر ل أ رمل ظأمراملرركةر هدور دهلللارفدنرررر (ار)

ر.رشرطرالر للراملررط

انرافرا رالر ستت راملتنيو نلر الر هللخ ر رم لهرابتهللا رإنار قاردأدثرافو ررنملم

رأل ربأملررطل ر ستت  راف  م رهفا رألن رملغري ل ر اات أمله رم ري  ر ن راتتهللث رالردتا ر  ن اه

منيأ ضةلر امل صر راملوثع ةرهورانر  ثةرافرا ر ستت ونرم  مراملتنيو نراىرم  مراملتأمضر

ر رامل ت  ر لون رنملم ر   هلل راملولأ ل ر  هلل ربأمل: ر ستت ون رقسمةره  ردسع ر  ا را  تسأ ى

ر.لر ه رملهرانر راطر وز اراملتنيو نر  اراملو ثةربطر  ةرالأملصرقوا هللرام ثرافرياث

رز ار ت اراملررطراملفىرشراهرافرا رإناركأنرهفاراملررطرمته أ انراملتور اخل صة

رر-:مأر  ير   وىرنملمررلرماراظأمراملتأمضراملفىرا  صأ رافراكونر  هللراملهللخولرلعه

و عراالوتت أقرهوراملولدأ رلر احللدلرالر و دهللرق د رود  هلر بأملتدأمليرلد ر دهللخ رم  دمرررررررررر (1)

تددهلر بأملتددأمليرلدد ر  هددفر  عددهراملتنيدو نر رنمددةرافرددا رق دد رمو ددهلرلدد ر ددهللخ ر ر ركر

ر .املهللا  ونر الر هلللارم هراملهلل ونل الر وزنر  اراوأ رقوا هللر وز اراملاكة

م  مراملتدأمضرملدع ر نيو صدأ ر دنرل دهللانراملد ه را راأل صدأ لركأملردأنر رد دأ راملد ه ررررررررررر (2)

لر تع لرألنره أ رشديصرمسدؤ لر دنرنملدمرررر األارالر هلللني أرامل أ  را رافنيتهللىرملو ثةرامل

 ل ددأ رمل ظددأمررلهلل ر ددهلللار ردأملددةرامللددوا ثرلركددأفو ر ل ددهللراأل صددأ رربدد ر دد نر مسددأ 

 لدددأل يرا ر نيدددأ ايرتدددهللدرلعدددهرمدددوا درهدددفارامل ظدددأمر م دددأ لهر قوا دددهللراالشددداا ر ررر

ر.رامل  هلل قرافي صرمله

ا رراملنيصددورإملأاعددةراملتهددأ  ر راألقسددأطر املتنيو صددأ ر  دداراألشدديأير  نيددأ رألهمعددةرررررر (3)

ر.رةرمل يطأطر املروأمر ا را لركأملعهللربأمل س راحلأوةرافه ود رلعه

ه أ رمأر  ارشر أ رمنرهفاراملتهأ  رلرلأوأ رتهلل هللرامل سطر م  مراملتأمضرهوررملع 

 ملع ره أ رر(هعئةرافراكض)را هأقرافرا لراىرافت نلر شركةراملتأمضراملهر  وار ن

راملتأمض رم أملم رتهلل هلل ر  راملتسو ة ر و ع رشر ي ر معارردملع  ربأمل س ة راألقسأطل ا 

راملتنيو نرلر هورا فراكضرلرب رجيوزراملتهأ  ر للراألص ر رم هللا رامل سطر م هلل ا

امرر اقاربأمل س ةرمل تأمضر  اراألشعأ ركفملمرل  أ ر لنرتهلل هللرم  مراملتأمضر امل سطر

املفىر هلللارب أ ر  عهربأملتهأ  لر إنركأنراملتنيو نر نراملصر راملهني يلر املصر ر راملتأمضر

ر لنر  هلل ر رمأد أ رلرب ر الرإث أ هلرللأنرا هأقرار راملني هللر  اراحلعأ رضر رمني وىرال

رلر ا صأ رهعئةرافراكضر  ومرم أمراملت هلل ررمل صر راملهني يرافأدىلرلعا رامأرد ر  هلل ر 

ر.
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امأمرقأ مةر رامل ظأمراألوأويرمل رركةر  ضراألدهللاثرا راألخطأ رافؤمنرم  أرر كأ  أ

راملصر رافأدىر لونراملتنيو نرب هلل  رمملأنر  هلل ر لر  ر اف أملمرافستت ةلر املهرقرااهر 

املصر راألدبير لونراملتنيو نرب هلل رم  مراملتأمضرر  ارا ت أ رانرهفارهوراحلهللراألداارمنر

املصر راملفىراملنر  هلل ر رمأد أ ررل ظرا رملتنيف راملت هلل ررقأمراملت هلل رر املتتهلل هللر  هللراملتنيأقهللر

ر.رم أمراملت هلل رر املتتهلل هللربنيهللر قونراخلطر

هفاراألوأ رلإاهرجيوزراملتهأ  ر راألقسأطرلر  رم أملمراملتنيو نرشأنراملتأمضرر   ا

  ارامل ه ر رنملمرشأنراملتأمضر  اراألشعأ را رمنراألضرا لر رانرك راونر تتهللدرلعهر

ر نر راملتنيو ن رتهلل هلل رار  ة ر  رل ط ر اخل ل ر  عهل رب أ  رامل سط ر  هللد راملتأمض م  م

احلأدثرا راخلطررافؤمنرم هلرلإناركأنراملصر رمأد أ ركأنرراملصر راملفىر ر عر  ار قون

املتنيو نرمب هللا راملصر راملهني يلر نملمر راملتأمضر  اراألشعأ رلر إناركأنراملصر رمني و أ ر

ر.ر  نيف ر  هلل ر لركأنرم  مراملتأمضرهورم هللا راملصر 

-ر :  يرامل ظأمراألوأويرملرركةراملتأمضر  صر  ارمأرر كأن

رافهلللرتهللد (1) راملصر راألقسأط ر ن ر ز هلل رال ران ربررط رل راملتأمض رم  م راوأ  ر  ا و ة

رلإنر املهني يرلر  ارااهر راملتأمضر  اراحلعأ ردع ر تنيف ر  هلل رراملصر راألدبيرمأد أ 

ر.املصر ر  هلل رمب  مراملتأمضر

راملهررأل صأ  (2) راحلأال  ر  ربأفألل راملت ن رد  رل رإملع أ ر اف صمض رل رافراكض هعئة

رملألو ر هللد ا ألر ملألشيأيرامل ر ل أ  ف نر هللد ا لرلر بأف أملمراملهر تلرتهلل هللهأ

افته ر  ع ألر مللنرالبهللرمنراال هأقر رامل ظأمراألوأوير  ارقوا هللرهفاراملتتهلل هللرلر

 ع ر لونراملنيصورافرا را راف صلر  ار  لرب ف رامل وا هللر  نيهللر وقعنيهر  ار ثع ةر

رلر  ط ع أ  ر  ة رمن رامل ظأم رافا رم ه ر  ارراملتأمضرق وال  ربأملتوقعا رامل ظأمر رد ه افا

ر.ر ثع تهرمنر  ةراخر 

رمل م ارراألص  (3) ره أ راءتم  ر املس ع رافنيأم ةل ر  ر رم رو ع رث ت رإنا رإال امبأدةل

قأ لر  ار   املتتر لرهوراملغر رلرغريرانراملغر رالر ؤثرر ر  ودراملت نلر مل ظأمرك ه

هللر رافست   ر  ارامل هةرلراملت نرلر جيوزرانر ت نرا ر  صرا ر ت هللقر  ارمنر و 

لإنارا ل ر  اراأل تأمرص ر  ستت راملعتعلرغريرافو ودر  هللراملت هللقرلرل أزراملت هللقر

ر.ر(1)رمل منيهلل مر بأفنيهلل مر بأجمل ولرلرللأنراملت نربأفني ومر أ زا رمنربأارا  

                                                 
 (ر.بت رلر)عأ ا ر احل راملتنيو صير  اراحلعأ ر املسراملتأمضر-املهللكتو ردسضردأمهللردسأنر  رر(ر1)
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 مشروع قرار

ر

 بنيدهللرانرّ رررااترأ رشركأ راملتأمضرامود معةر را دأ راملدوانراملنيربدير امود ميررررررإن

 لددو نراالتددأدا راخلأصددةربرددركأ راملتددأمضرامودد معةرملر أ ددةرشددؤ ا أر  وثعدد را اصددررررررر

رمدنرخد لررراملتنيأ نر املتلأل ربضرشركأ راملتأمضرامو معةلر إنرت ع رنملمرالر لونرإاّل

 مه ومددهر  لععهددهرررلر  صدد طرألملعددأ ر مدد راملتددأمضراملتنيددأ ايرامودد ميررررمرددر نرقددرا ر دد ظ رر

-ر: رم راف أديراملتأملعةركإاأ رافارافرر نرراناملرر ير  ار

او راملنيم رلعمأر تني  ربنيم عدةرإدا  راملتدأمضراملتنيدأ ايرامود مير إ دأد راملتدأمضررررررر ودعهللر (1)

ر.راملتنيأ ايرامو مير

انير راف  جراملفىرا  ني دأ ر ر ط عد راملتدأمضراملتنيدأ ايرشدركةراملتدأمضرامود معةرررررررررر إا أ

ر. راأل دنر

 راملتددأمضرافيت هددةراملددهر سددتيهللمرا رمددنراءتمدد راوددتيهللام أر رررررا ددوير ثددأ ر ودعددهللر (2)

اوددواقراملتددأمضرافيت هددةراملنيربعددةر امودد معةر  نيمعم ددأر  ددارنعددارشددركأ راملتددأمضررررررر

ر.املتنيأ ايرامو معةر

األارراملترر نيعةراحلأكمةرمل رأطراملتأمضراملتنيأ اير نملمربأملتنيأ نرمدارررا  دأ ررر ودعهللر (3)

اق ددةر  ددارارددأطراملتددأمضر راملددهلل لراملددهر نيمدد رلع ددأرشددركأ رررراملرقأبعددةراملددهر تددو رافر

ر.املتأمضرامو معةر

مبدأررربنينرشركأ راملتأمضراملت  عهلل ةر أكأ رافؤوسأ راالقت أد ةرامود معةرر  تأ ل (4)

لع أرشركأ راملتدأمضرامود معةر رإ  دأمرن دو رافتنيدأم ضربأا دأر نيمد ر لد رادلدأمرررررررررر

مت أوعضرمدأر  طدوىر  عدهرهدف رافمأ ودأ رررررررإو معةاوالفراملرر نيةرامو معةرمنرخ لر

ر.منرخ طرملألموالر  قو  أرتتراأ  ةراملر  أ ر

ا  ععربأصتأاراملهصدع ةراملني مدأ رد اودةرهدفارامل ردأطر إصدهللا راملهتدأ  رملتنيمعم دأرررررررررر   عه

تدّف رمدنر  دهلل لرا دةرخهللمدةر دأمضررررررر  ارنعارا  أ راملرقأبعةر راملدهلل لراملنيربعدةر امود معةرررر

املتأمضراملتنيأ ايرامو ميرمنرخ لراوتتهللاثرامل والفرامود معةر رافؤوسدأ رررتم رصهةر

ر.فأر رنملمرمنرش  أ ررافأملعةراملت  عهلل ة

  أاريرهعئأ راملرقأبةراملرر عةر رشركأ راملتدأمضراملتنيدأ ايرامود مير   دأدلرررررر ودعهلل (5)

راملهتددأ  راملرددر عةراخلأصددةرب رددأاأ رهددف راملرددركأ ر املنيمدد ر  ددارارددرهأر ركتددأارر

 ادددهللر صددلرنعدداراملهتددأ  رنا راملني قددةر امل ددأد  ر ددنرهعئددأ راملرقأبددةراملرددر عةرملددتنيلرررررر

املهأ هلل ررمل  معار ر عراالزد ا عةرفأراف راملهتأ  رمنرخ وصعةر  لونربفملمرمر نيدأ رر

ر.رمنيتمهللا رمث رمرا ارافنيأ ريراملهلل ملعةر
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أمضراملتنيددأ ايراخلد ا ربدضراودواقراملتدأمضر راملنيدأإلرامود مير املدهر نيتمدهللراملتدررررررررر  دأدلرر (9)

اوأوأ رمل رأا أراملتأمعينر صوال رإ ربعأنراألدلأمراملرر عةرافترأب ةر إزاملةرا ةر وا د رر

ر.قهللر نيع رااترأ ر   هللمرهفارامل رأطراالقت أدىراف ينر  اراصولراألدلأمراملرر عةر

 دددنرهعئدددةراءأوددد ةر افرا نيدددةرمل مؤوسدددأ رافأملعدددةراموددد معةررررافنيدددأ ريرامل دددأد    ّ دددير (7)

 رألملعةر مه ومر  م رشركأ راملتأمضر إ أد راملتأمضرامود معةر را أادعررركأوأ ر

املردددر ير كدددفملمراءأوددد ر ا ت أ هدددأرم دددهلل ا رمدددنرم دددأد رافرا ددداراملر عدددةرادددفار

ر.امل رأط

ا  ددورانراكددونرقددهللر لّ ددتر ر  مدد ر بعددأنرا وااددعرافتنيددهللد راددف راءأضددر راملددهرررررررر

رم  دأر ةرامو معةرااأمةر املهر تأئرك ر  دوانرراشتم تر  اراملنيهلل هللرمنرافواضعاراالقت أد

ر.رملهلل اوةرمستهعصة

ر

 لل املس مر  عللر  طةرابر بركأ ه

ر

 غصّبا  حممد أمحد 

  املدير العام

 شركة التأمني اإلسالمية 

 والتأمني اإلسالمي رئيس االحتاد العاملي لشركات التكافل

 املم كة األردنية اهلامشية
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 ري توزيع الفائض التأميين معاي

 املرفق مبحاضرة

 التأمني التعاوني اإلسالمي

 األحكام والضوابط الشرعية
ر

ّ ر ضار  م ةرمنرافنيأ ريرملتوز اراملهأ نراملتأمعينر رشركأ راملتأمضرامود معةلرررمل هلل

دا  رمنرق َ  رهعئةراءأو ةر افرا نيةرمل مؤوسأ رافأملعةرامو معةر رامل تر نر عد ر دا رمرر

ك  رشركةردر ةراختعأ رافنيعأ راملفىر را رم أو أ ر إّنرمنراهلرافنيأ ريرافنيتمدهلل ر رشدركأ ررر

-ر:املتأمضرامو معةرهيرافنيأ ريراملتأملعةر

 :املعيار األول 

مشددولر وز دداراملهددأ نراملتددأمعينر معددارط ددةراملوثددأ  رد نر هر دد ربددضرَمددْنرد دد ر  دداررررررر

أطراملتأمضراملدهرشدأ  رلع دأركد لرمردا لرألنركد َّررررررر نيو صأ ر َمْنرإْلر   لرب س ةراقس

مرا رمت نرملآلخر نرمبأر هلللارالرمنر نيو صأ ر مأرب ديرمدنراشدااكهرجيدعرانر دردَّرإملعدهررررررر

ر.بنيهللرخ لرمأر تط  هراملنيم عأ راملتأمع عةرمنرم أ  صر اه أ ر  لو نراالدتعأاعأ ر

 رنيرربهرافلتتدعرل دهرا دععرمدنرررررافنيعأ ر  غّ عرمرا أ ر أاعرافني اراملتنيأ ايراملفىرر هفا

 جيددرىرر.املهددأ نراملتددأمعينردتددارملددورد دد ر  ددار نيو صددأ رمسددتغرقةرألقسددأاهرا راقددّ رم  ددأررر

ر.املنيم رب فارافنيعأ ر رشركةراملتأمضرامو معةر راأل دنر

 :املعيار الثاني

 وز اراملهأ نراملتأمعينرحلم ةراملوثدأ  راملدف نرإلر  د وار  دار نيو صدأ راصد  لررررررررمشول

ر.املف نرد  وار  ار نيو صأ رل ر ستت ونرشعئأ رمنراملهأ نراملتأمعينرامأر

املطر  دةر را ديراودتهأد راحلأصد ضر  دارمزا دأراملتنيدأ نرم مدأرقّ دتلرلَتنْيَت  دررنملدمررررررررررررر هف 

ر.اوتهأد ر نيهيرمنرمشولراملتوز ارالر

 :املعيار الثالث 

د د ر  دارررربدضرَمدْنرد د ر  دار نيو صدأ راودتغرقترنعداراقسدأاهر بدضرَمدنْررررررررررراملتهر  

ر. نيو صأ راق رمنراقسأاهر

لأملدددف نرد ددد وار  دددار نيو صدددأ راودددتغرقترنعددداراقسدددأا لرالر سدددتت ونرشدددعئأ رمدددنررررر

املهأ نراملتأمعينرلرامأراملف نرد  وار  ار نيو صأ رإلر ستغرقرنعاراقسدأا لرلعدتلر وز دارررر

املهددأ نراملتددأمعينر  ددع لر  لددونرد ددت لرم ددهركأم ددةرخم ددومأ رم  ددأرا ددز رمددنراملتنيددو نررر

ر.املفىرد  وار  عهر
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 :املعيار الرابع 

اسددد ةرمئو دددةرثأبتدددةرمدددنراملهدددأ نراملتدددأمعينرافي دددصرمل توز دددار  دددارافسدددتأم ضرررررررررررررررررر وز دددا

ر. االدتهأظربأمل أقير راملرركةر(رط ةراملوثأ  )

 :املعيار اخلامس 

  سعلراملهأ نراملتدأمعينرافي دصرمل توز داربدضرط دةراملوثدأ  ر عد ر  نيطدارافتصدر  نرررررررررر

ر.املف نردلنيترالر نيو صأ را صرمأر  نيطارملغريرافتصر  نر

ر
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 يوضح الفرق  دول 

 بني التأمني التعاوني اإلسالمي والتأمني التجاري

 املرفق مبحاضرة

 التأمني التعاوني اإلسالمي

 األحكام والضوابط الشرعية

راملتأمضراملت أ ىراملتأمضراملتنيأ ايرامو مي

تنيددددأ ايرامودددد ميرقددددأ لر  دددداررراملتددددأمضرامل(ر1

املتنيدددأ نر  ددددهللخ ر رمسدددمار  ددددودراملت  ددددأ ررر

   دددددورمدددددنراملربدددددأر غدددددري رمدددددنراءظدددددو ا ررر

ر.املرر عةر

املتددددأمضراملت ددددأ ىرمددددنر  ددددودرافنيأ ضددددأ ررر(ر1

 الر  ددددددورمددددددنراملربددددددأر املَغددددددر ر غددددددري رمددددددنررر

ر.اءظو ا راملرر عة

دعدددددددد رالر تتددددددددرئرشددددددددركأ راملتددددددددأمضرررر

تدددددأمضراملت أ  دددددةرا راملت  عهلل دددددةرانر  دددددومربأملر

  دددددارامدددددو ر رمدددددةر انر سدددددتثمررامواادددددأر

ر.بأو وارِ َبوىر

  ودرهعئةر قأبةرشر عةرلدعد رإا دأر  دومرررر (2

بأملتهللقع ر  ارو   راملرركةر   ودهدأرر

 ا هأقعدددددأ رإ دددددأد راملتدددددأمضلر جمدددددأال رررر

اوددتثمأ ا  ألر  تأكددهللرمددنرانرنعددارهددف رر

األ مدددألرقدددهللرمتدددترإدا   دددأرِ لددد راألصدددولررر

 رشددر يرراملرددر عةر خأملعددةرمددنراىر ظددوررر

ر.ألا أربفملمر  وار منرالراأ عرملهر

ر.  ودر  ةرل عةرل طر(ر2

 هددددور)املني قددددةرامل أ مددددةربددددضرافددددؤمَّنرملددددهررررر(3

هددير(رهددلرافسددتأم ضر) افددؤم نر(رافسددتأمن

ر.ررشركأ رمتصأم ضر راملغ ْ ِلر املغ ْرِمر

املني قددةرامل أ مددةربددضراملرددركةر افددؤمنرملددهرر(3

  ومر  اراوأ رردأ ىرتلمدهرظدر لرررر

ر.املنير ر املط عر

 نيددددودراصدددد  رقعمددددةرامل سددددطرافددددهلللونرإ رررررر(4

صددأد هر  دداراوددأ رااددهرلددأ نر ددأمعينلررررر

بنيددددهللراوددددت طأنرد ددددتهرمددددنراملتنيو صددددأ ررر

ر. اف أ  صراظأمأ ر

الر نيود راص  را راىلر ز رمنرقعمدةرامل سدطرررر(4

افهلللونربأى ردأٍلرمنراألددواِلرإ رصدأد هررر

ر.افؤمنرملهر
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قسدأطرالددصلرر وا دهللراودتثمأ ا راصددولراألررر(5

اصدددتأب أرافدددؤمَّ ضربنيدددهلَلراودددت طأنرد دددةررر

ر"ر.كمصأ ا"املرركةر

 وا ددهللراوددتثمأ ا راصددولراألقسددأطر ددؤ لررر(5

(رافسددأهمضر)رمل دأ راملردركة راملت أ  دة رررر

ر.ل طرد نرغريهأ

  ددهللل راملرددركة ر راف ددأِمراأل لرإ ر ددولريررر(9

املتنيددددأ ِنر املتلألدددد ربددددضرالددددرادراجملتمددددِارر

ر.   معتهر

املرددركة رإ رت عددِ را  ددار  عددةررر  ددهللل ر(9

ر.لل ةرمل مسأهمضر

ا بأ  راملرركة راأرةر دنراودتثمأ رامواادأررررر(7

مدددنر"ركمصدددأ ا"املفا عدددةر  دددنرد دددت أررر

 وا دددددددددهللراودددددددددتثمأ رلدددددددددأ نراقسدددددددددأطررر

املتددأمضل  نراأل ددررافني ددومرم أبدد رإدا   ددأر

ر.ب  هلل قراملتأمضراملتنيأ اير

را بأ  راملرركةراأرٌةر نراوتثمأ رامواادأرر(7

املفا عددددةربأمضددددألةرإ راأل بددددأ راملت أ  ددددةرر

ر.امل أرةر نر م عأ راملتأمضركأم ةر

 ددددصر:رثأبددددت"متتددددأزربو ددددودر ا رمددددألرررر(8

 ددصر"رمددتغري"افسددأهمضر  ا رمددألرألخددرر

ر.ط ةراملوثأ  ر"

افسددأهمضر"ملددهلل  أر ا رمددأٍلر ادددهللر ددصرر(8

ر.ل طر

ر
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 الشاملشروط وحتديدات وثيقة تأمني السيارات 

 املرفق مبحاضرة

 التأمني التعاوني اإلسالمي

راألحكام والضوابط الشرعية

 : املستأمر التزامات (أ )

راألضرا ر غطيراملفىر هورشأم  ر أمع أ رافرك أ ر أمضر  هللر رافستأمنر  تزم

رافهللاعةرافسؤ ملعةرمشولرإ ربأمضألةر م ت أ  أرافرك أ رهعأك ر  ععراملهر اخلسأ ر

رر-:راملتأملعةربأالملتزامأ راملغريررأ رافأملمرا / رمل سأ  

راء عددةراملسددوقر رمثع   ددأرقعمددةراوددأ ر  ددار  ع ددأرافددؤمنرافرك ددةرقعمددةر  ددهلل ر (1)

ر.رراملتأمضر  هللر  ار املتوقعا

ر رب ددأرافنيمددولراألودد ر لدد ربددفملمراخلددأيراملت ددهلل رردسددعراملتددأمضراقسددأطردلددا (2)

راملسد وىررامل سدطررقعمدةررتهلل دهللرراملغأملدعرر ر دتلرردعد رراءدهللد ررا قأ  أر  راملرركة

ر.رراملتنيرلةر راءهللدر(1) املتأمضرونيرر راملسوقعةرافرك ةرقعمةربصرا

ر  ع دأررافدؤمنررافرك دةرر  داررمل متألظدةرر امل زمةرافني وملةراالدتعأاأ ركألةراالأن (3)

ر.ررمل وتنيمألرصأحلةردأملةر ر إب أ  أراملصر را راخلسأ  رجي   أرمبأر طأ ت أ

رافؤمنرافرك ةردراوةر  عهرجيعرضر را رخسأ  ر  هرت تاردأدثر قونردأملةر  (4)

رالر انرلراملصدددر را راخلسدددأ  ر هدددأقلرف دددارامل زمدددةراالدتعأادددأ ر االدددأنرلر  ع دددأ

ر.ررامل زمةرامص دأ رإ را رَقْ َ ر  ودهأ

رافدؤمنررمل مرك دةرراملودعدهللررافأملدمرراملني دهللررودر أنررادوالرر ظد ررانرافسدتأمنرر  ارجيع (5)

ر  ددهللررلددإنراملرددركةرموال ددةرا ر  ددلررد نرإ أ   ددأرا رب عني ددأر  ددرلر إنارر  ع ددأ

ر.ررام أ  را ربأمل عاراملت رلر أ  خرمنرا ت أ ا رالغعأ ر    راملتأمض

رانرافسدتأمنرر  داررلع دعرربدأملتنيو نررمطأمل دةرر  عدهرر ا دعررقدهللررددأدثرر قدونرردأملةر  (9)

رللددنر قددتراقددرار رمل رددراةرمركددزراقددرار   ددمر انرلربددفملمراملرددركةر ني ددل

رامل عأادددأ ربلألدددةر دددز د ر انرلراحلدددأدثر قدددونر  دددارودددأ ة(ر48)راا صدددأ ر ق ددد 

رررد نرتدولررظدر لرر قنيدتررإنارإالرلراملد زمرراملت ر دررربت ظدعلررملع ومربأحلأدثراخلأصة

ر.راملت  عمرهفا

                                                 
اس ةرمنرقعمةرافمت لأ راملهر ته ر  ارا ت أ هأرإنأمليرم  مراملتأمضرا راحلهللراأل  دارفسدؤ ملعةررر:رونيرراملتأمضرهورر(ر1)

 .راملرركةر ردأملةراملتأمضرمنرافسؤ ملعأ ررأ راملغرير
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ر مدد رألىر نيرضدد أرا ر  ع ددأرافددؤمنرمل مرك ددةر ز عددةروددرقةردددأدثر قددونردأملددةر  (7)

رافسدتأمنرر  دارر دتنيضررتدأمضراملرملني دهللرر ل دأ رربدأملتنيو نررمطأمل ةر  عهر ا عرقهللر  أ ي

رلرا ر دةررمر لدعررإداادةررو ع ر راملرركةرمار تنيأ نر انرلو ا راملرراةر   مران

رإ دد مرق دد رافرك ددةر ر  دد عتأ را ددةرمب أشددر رملغددري ر سددم را رهددور  أشددررالر ان

ر.رافس  ةرموال ت أر اخفراملرركة

ر و دهررانرجيدعررتأمضاملرملني هللر ل أ رإ وأملهرافستأمنر  ار تنيضرإب غرا رإ  مرك  (8)

ر.ررقأاواأ ر  هر  وارمنرا رافستأمنر بتوقعارخطعأ راملرركةرإ 

ر نيدهللررا راملت دأ رر نيدر ررا رمبسدؤ ملعتهرر  درررانر  دهرر  وارفنرا رمل مستأمنرجيوزرال (6)

رافرك دةرراصدأارراملدفىرراملصدر ررا رمل يسأ  رافس عراملثأمل راملهر  رمار ت أ را ربه

ر.رراملرركةرمنراخلطعةرافوال ةرد نر  ع أرافؤمن

رلرمطأمل دةررا دةرر  سدو ةررافسدتأمنرربأودلرراملدهلللأنررم أشدر ررنملدمررا  أ رإنارمل رركةر   ر

راملتنيو صدددأ رنعددداربردددأنراخلأصدددةر ف ددد تت أرافسدددتأمنربأودددلراف د دددةرا صدددأرادددأر  ددد 

رافسددتأمنربأوددلرد ددو را ددةرم أشددر ر راحلر ددةرمط دد راددأر  لددون.ررإملع ددأر مددأر املتصددمع أ 

ر.رراملني هللرهفارمبو عراملرركةر   أر سألرقهللرمطأمل ةرا ةرو وي

 : التعويضات أسس (ب )

 :  الشركة مسؤولية وحدود التغطيات : أوال

رافرك ددةر سدد   أراملدهرر افأد ددةرا سدهلل ةرراألضددرا ر دنرراملرددركةرفسدؤ ملعةرراأل  دداراحلدهللر (1)

ر.رافهنيولراملسأ ىرامملزاميراملتأمضرمل ظأمرا  أ ر لونرمل غري

رمدنرراف عدهلل ررامل عمدةرر لد ررك عدأ ررافرك دةررهد  رردأملةر راملرركةرفسؤ ملعةراأل  اراحلهلل (2)

رقعمدددةراى)رراقدد ررا  مدددأرمل مرك ددةرراملسددوقعةررامل عمدددةرا راملتددأمضررألغدددرا رافسددتأمنررق دد ر

ر(ر.رر  هلل را ربعني أر رملورلعمأراملسوقر راملسعأ  

را رلر  ددد ع ر  شدددةراقدددرارإ ررافرك دددةرا ددد ر دددنراملردددركةرفسدددؤ ملعةراأل  ددداراحلدددهلل (3)

راملتددأمضربني ددهللرافغطددأ راألضددرا را راخلسددأ رراودد أارمددنربسدد عر أ نيط ددر  ددهللردراوددت أ

ر.ررد  أ ا روسونر هورا   رإملع أرافرأ 

رجير دهررانرمل مسدتأمنررافسدمو رراملصدر  ىرراملت د ع رر دنرراملردركةررفسدؤ ملعةرراأل  دارراحلهلل (4)

ر.ررد  أ ا روسونرهوراملت  ع ر  شةرإ راملفا عةرب و  أراملسريرمنرافرك ةرملتملض

ر.رامل عمةر ا  أنر املنيط رافني و ةرا رامل هسعةرا راألدبعةراألضرا راملتأمضرهلل  ر غطيرال (5)

  -: التغطية حدود :  ثانيًا

رافدؤمنررافرك دةرر  دععرراملدهرراخلسدأ  ررا راملصدر رر نرافستأمنربتنيو نراملرركةر تني هلل (1)

ر نملدمرراملغدريرر  دععرراملدهررا سدهلل ةررا رافأد دةرراألضدرا ررا رغعأ هأر قطار م ت أ  أر  ع أ

-ر:راملتأملعةرحلأال ار 
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ر.ربأملتغطعةرمرمولر  أدمردأدثر نراخلسأ  را راملصر ردهللثرإنا (ار)

را رلرنا ديرراشدتنيألررا ررداخ ديررااه دأ ررا رلردر  ر نراخلسأ  را راملصر ردهللثرإنا (ار)

ر.رراملسرقةر أ ملةرا رلراملسرقةر نرا رلرامل أ  ةربس ع

ر.رراملغرير نرصأد رلني ر نراخلسأ  را راملصر ردهللثرإنا (ئر)

ر.رر طأ رهأرا را سأمر سأقطر نرمتس  أ راخلسأ  ررا رر املصركأنرإنا (در)

ر.راصأب أر ط ربس عرقطرهأراث أ رافؤم ةرافرك ةر  ععراملهراألضرا  ( ر)

ربت د ع رر  دومررانرا را دهللا رراخلسدأ  رررا راملصر ر نراملتنيو نر هلللارانر راخلعأ رمل رركة (2)

ر تنيدهلل رراالرل  داررغعأ هدأررقطداررا ررم ت أ  أرمنرلا رم  أر ز راىراوت هللالرلا رافرك ة

رافني وملددةراأل ددو رإملع ددأرمصددألأ رااأمللددةرا رافتصددر  راأل ددزا رقعمددةراملرددركةرمسددؤ ملعة

ر.رراملني هللرهفار غطع أراملهرامل عمةرا  أنرهور هفارافتصر  لراأل زا رهف رملاكعع

رر  دداراملددفىرلددأملتنيو نراء عددةلراألوددواقر رمتددولر رغددريرامل زمددةرامل طدداركأاددتر إنا

.رراء عدددةراألوددواقرر رامل طددداراددف رر دددهللدروددنيرررألخدددرر ت ددأ زررانر لدددنرالردلنيددهرراملرددركةر

رانرقعمت ددأردلددارا رلرمسددتنيم ةراخددر رملددأنر هلل ددهلل رغعددأ رقطددار ركعددعردأملددةر ر  را ددا

-ر:راداأ راف ع ةراالوت   رقوا هللر ل راالوت   راس ةرافستأمنر تتم 

ر(رربأفأ ةروتة)رر%ر9رراملثأاعةراملس ةررر

ر(رربأفأ ةر ررراث أ)رر%12رراملثأملثةراملس ةررر

ر(بأفأ ةر رررمثأاعة)رر%ر18رراملرابنيةراملس ةررر

ر(رربأفأ ةر  رر نرا بنية)رر%ر24رراخلأمسةراملس ةررر

ر(رربأفأ ةرث ثون)رر%31رراملسأدوةراملس ةررر

ر(رربأفأ ةر ث ثونروتة)رر%39رراملسأبنيةراملس ةررر

  -: التغطية حدود مر استثناءات

رر-:ر نراألدوالرمنردألراىر رمسؤ ملةراملرركةر لونرال

رافرك دةررقعمدةرر را دصررا ربأفسدتأمنرر  ت رخسأ  رمنرافرك ةراوتنيمألر  ار ا عرمأ (1)

را رافعلأاعلعدددددةرا  ز  دددددأر  دددددععركسدددددررا رخ ددددد را ر طدددددعرا رلر  ع دددددأرافدددددؤمن

ر.راالوتنيمألراتع ةراملل ربأ عة

رمسددد راد ا را راادددوا يرا راملطأودددأ را رامادددأ ا ر  دددععراملدددهراألضدددرا را راخلسدددأ   (2)

ر.راملني هللرهفار غطعهردأدثر نراأشئأ ركأنرمأر هللاراخلأ  عةر املز أدا ر افرا أراملز أئ

راحلموملدةررهدف ررخدر ئررا رطوملت دألررز أد راتع ةربأفرك ةر  ت راملهراألضرا را راخلسأ   (3)

ر قددونر قددتر كأب ددأر ددهللدركددأنرإنارا رلرامل ددأاونر ددأملصربرددل رافرك ددةر سددلر ددن
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راملسدد عرهدديرافيأملهددةرهددف ر لددونرانربرددرطرلرقأاواددأ راف ددر راملنيددهللدر ددنرهلل ز ددراحلددأدث

ر.رراحلأدثر قونر راملر ع 

راف َركَّ دددةراال  دددأملعةراأل  دددز را رافرك دددةرطوملدددةر  دددععراملدددهراألضدددرا را راخلسدددأ   (4)

ر رمو دددود راخدددر رلت لدددأ را دددةرا رنملدددمرشدددأبهر مدددأر املت هز دددونراادددأ صركدددأ  ز 

ر دلدداراملتأمع عددةرقعمت ددأربعددأنرمددارلرم د   دده را راملني ددهللر رصددرادةر ددردرإلرمددأرافرك ددةل

ر.رر  ع أرافستت رامضأ راملتأمضرقسط

رر-:ر نر نيو نراىردلار نرمسؤ ملةراملرركةر نيت رال (5)

ر.راملت  ع ربنيهللرافرك ةرقعمةرا  أن (ار)

رب فارمغطاردأدثربس عربأفستأمنر  ت راملهرلراملت نيعةراألضرا را راخلسأ ر (ار)

ر.رراوتنيمأاأرمنرافستأمنردرمأنر م  أرلرةمل مرك ر  اراملني هلل

ر.ررافني و ةرا /رر رامل هسعةرا /رر راألدبعةراألضرا ر نراملتنيو صأ  (ئر)

 : السيارات تأمني بعقد املتع قة والشروط القواعد (ج )

ر: العامة الشروط-

ر كدد رلر ادددهللا ر  ددهللا ر  عددهر ظ ددريرا رم تدد ر اىربددهراف تدد ر ا ددهلل لراملني ددهللرهددفار نيتدد  (1)

را راف دد ررا را دهلل لررا راملني دهللررمدنرر دز رراىر رخأصدأ ررمني دارراأرا طير   أ را رك مة

ر.ررلعهر  د رألخررملأنراىر رافني ارنا راأر لونراملتظ ريا 

را ر  ع دأررافدؤمنررافرك دةررمبنيأ  ةراملني هللرور أنراث أ ر قتراىر ر  ومرانرمل رركةرجيوز (2)

ر.رفستأمنارملهلل رمستيهللمرا روأ  راىراه عةرمنر تأكهللر انرم  أر ز راى

راق دأهأررفدهلل رراملتنيدو نرردلدارر ؤ د ررانرمل مرك دةرراملل عةراملسرقةردأملةر رمل رركةر   (3)

ر.ررافيت ةرا  أ رمنربفملمرقرا ر صهلل  راش رروتة

ر قدترراىر راملتلمع ديرراملتدأمضررإملغأ ر ط عرانرمني أرافتنيأقهللرا راملرركةرمنرملل ر   (4)

رر-:راملتأملعةراألو ر ل ر نملم

رهدفارر  وقعداررم أشدرررخطديررا دعررمبو دعرربأملهسخرملرغ ةبأراآلخرراملطرلر   عمربنيهلل (ار)

ر.رراملت  عمرهفار  ارا أمرو نيةر مصيرلراآلخرراملطرلرهفارق  رمنراملط ع

رلراملد قررا رامل  دهللرربدهلل ا رررمسد  رركتدأاررإ وألر  ار ومأ ر ررروسةرمصيربنيهلل (ار)

ر.رراملهسخر راملرغ ةر تصمنرافيأاعرمل طرلرمنير لر  وانرألخرر  ار نملم

رمدأررإناراملتدأمضررمدنررافت  عدةررافدهلل ررمدارر ت أوعرامل سطرمنر ز ا رستأمنمل مراملرركةر نيعهلل (5)

ر.ررق   أرمنراملهسخر قا
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راأق ددأ راف  ددو رامل سددطراملرددركةرملددهرلتنيعددهللرافسددتأمنرق دد رمددنراملهسددخر قددارإنارامددأر (9)

راملدهررافدهلل رر دنرراملتأملعدةررامل  دري ررافدهلل رر نيرلدةرر لد رر دأد رراملردركةرر سدتولعهرراملفىرامل سط

ربدأملتنيو نررمطأمل دةررا دةرراثدري ررقهللر لونرالرانرشر طةرافهنيولروأ ىراملني هللرخ اأركأن

ر.ررشعئأ رملهرراملرركةر نيعهللرالراحلأملةر  مر رااهرإنراملتأمضرور أنرمهلل رخ ل

راملثددأايركددأاونرشدد رر راملرددركةرملددهلل رمرك تددهر  ددارشدديصراّمددنرإنارااددهرنملددمر بعددأن

راملنيددأمرمددنردز ددرانررشدد ر راملني ددهللرلسددخر قددر رلرد  ددأ رث مثأ ددةرم ددهللا  رودد وىر ددأمضرب سددط

ر دأ  خررمدنرراشد رررودتةرربنيدهللرراملتدأمضررإملغدأ رر قدر رراملنيدأمرربهللا ةر روعأ  هر  اراّمنرااهراى)رراهسه

راملردركةرر سدتولعهرراملدفىررامل سدطرراأق دأ ررم دهرراف  دو ررامل سدطررملدهرراملردركةررلتنيعدهللر(راملتأمض

ر.راداأ راف ضرامل  ري رافهلل ر نير هةر ل ر أد 

ر ود نيونرروسدةررم  دمررمل مسدتأمنرر نيدأدررا د  ررافثدألررلهدير(رر75%ر=رر25×ر311ر م هللا  )رر

ررررررررررررررررررر  نيعدهللر(ر311)رامل دأملمررامل سدطرراصد ررمدنر(ر225)رمب  دمررمل هس أرتتهظراملرركةرانراىرلرد  أ ا 

ر(1)(ر.ر75)ررمل مستأمن

ر

ر

                                                 
 .راأل دنرر–ركةراملتأمضرامو معةر مأنركتأاراملتأمضرامو ميرامل أد ر نرشرر(1)
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 "4"امل حق رقم 

 اخلاصة  واالستثناءات التعريفات

 بتأمني احلوادث الشخصية

 املرفق مبحاضرة

 ني التعاوني اإلسالميالتأم

 األحكام والضوابط الشرعية

 : التعريفات (أ )

  ردرر اثدينر املنيأد دةررم  تدهر مزا ملدةر من صأد ه   ا املفى املني زر :املهللا ل املل ي املني ز (1)
 مني وملدةر ب دو  ر ملدهر مؤهد رر مد ر ا  م  دةر ا دةر مزا ملة من نملم بنيهلل   نيه ثل متتأملعة ش را 
ر.ر خ  ه   هلل   ه ملث ألته  ل أ 

 مبهدرد ر  ؤدى  املفىردأدث  ن امل أ ل املطأ ئ ا سمي األن ر :املهللا ل ا ز ي املني ز (2)
 ا هلل ل ضمن املتأمع عة املتغطعأ ر   ا د   ز اى إ  دهلل ثه من و ة خ ل غري  د ن
ر .املوثع ة هف  من

 :االستثناءات   (ب )

 املولأ  ات ت إناراملتأمض هفا مبو ع  نيو ن اى دلا  تل ال ااه   عه  افته  افه وم من

-ر :املتأملعةراألمو  من اى  ن م أشر  غري ا  م أشر  ب و   امصأبة ا  

ر.راملني  عة مله افؤمن دأملة  ن امل ظر بغن افتنيمهلل  امصأبة ا  االاتتأ  (1)

رإل امراحلدرار ا   دتررووا ) املنيهللا عة األ مأل لراأل    املنيهلل  ا مأل لراملغز  لراحلرا (2)

لرافسد تةر املثدو  ر لرا مأهري دةررضدةراالاتهأ فر  دةر  رقدار املدفىر ااع دأنر لراملتمدردر (ر ني دنر

 م ظمدةر ا دةر مدنر ا امدرر   دار ب أ    ة ا رشيص اى به   وم  م  اى لرافس   املني عأن

 ا   املتير دعر املني دصر ار د ر  دنر   ع دأر املتدأثريررا  دلومدةر بأ دةر بدأمل و ر اماأدة ههللل أ

ر.دربعة ا مأل بأ ة االشاا 

 صدهةر   عدهررمل مدؤمنر لدنر  إل مدأر املطدريانر ا مدألر مدنر ادونر اى ا  املطدأ را ر  كدوار (3)

ر .مستأ ر   د ة ا  م تظل  وى خط   بأ ر املراكع

ر.رامللتول ا  املط عة املني أقري اوتنيمأل إوأ   (4)

 ا  اخلطدر ر املر أضدأ رراادوانر مدنر ادونر اى   دار املتدهلل  عر ا  االشداا ر ا  املغدوير ا مأل (5)

 ود أقأ ر ا  مأ عدةر ا  ا ضدعةرر در لر نا  ألملة بواوطة املسر ة مسأب أ    االشاا 

ر . ع اخل

ر . را سهللى املني  ي اخل   ا  افر  (9)
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 امصدأبةر هدف ر كأادتررإنا إال امله درىر املنيمدودر الادزالقر ا  ملهتد ر  دؤدىر  سدهلل ةر إصأبة ا ة (7)

ر.راملوثع ة هف   ادلأمرشر ط مبو ع  مرمول مغطا دأدث  ن اأرة

ر .   أ اأرة  ني عهللا  ا ة ا   ام  أ  لر املوالد  احلم  (8)

ر.رمله اتع ة ا رحلأدث م أد أ  كأن إنا إال(رملغأزا بأ املتسمل نملم   مبأ) املتسمل (6)

ر(1).رراملتأمضربهلل رق  رمو ود ردأال  (11)

ر

                                                 
 .األ دنرر–كتأاراملتأمضرامو ميرامل أد ر نرشركةراملتأمضرامو معةر مأنررر(1)
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 "5"امل حق رقم 

   اليت التأمينية باخلدمات اخلاص

  لتأمني اإلسالمية املؤسسة تقدموا

 الصادرات وائتمان االستثمار

 املرفق مبحاضرة

 التأمني التعاوني اإلسالمي

 ةاألحكام والضوابط الشرعي

 
 :البوليصة الشام ة قصرية األ ل  (1)

هدددف راملوثع دددةرملتغطعدددةرخمدددأارراملردددت أ رافتتأبنيدددةرمل مدددوادراخلدددأمر اف تو دددأ رررررصدددممت

امل  أ عةراخلهعهةراملهرالر ت أ زراال تمأنراف هللمرمل  أ ار رشدأا أرلدا ر دأمضرلر  دتنيضر دأد رررررر

وازراالوتث أ ر ربنيدنرر  اراف هلل ر أمضرك رصأد ا هرإ راملهلل لراأل صأ ر رافؤوسةرمار 

احلأال رإمأربهر ر وومرإضدألعةرا ربدهلل نرنملدملر  لدنرإجيدأزراملسدمأ راألوأودعةرمل وثع دةررررررررر

ر-:لعمأر  ير

 :املخاطر املغطاة  (أ )

املت أ  ةرافغطأ رهديرإ سدأ رافرداىر  لصدهرا ر  دز ر دنراملولدأ ربدأملثمنرا ررررررررررافيأارر

عدهللر  دارتو د راملنيم دةرا راملتدأخريرررررر لصهرق ولرامل صأ ةر  رم رافيأاررغريراملت أ  ةرلدر رقر

ر. راملتتو  را رلر رقعودر  اراملت هلل رر االوتريادر خمأارراحلرار امضرابأ رافهللاعةر

 :مدة التأمني  (ب )

ر. ادهلل رقأب ةرمل ت هلل هللرمبو عرإ را ا ررهلل هللرم سطةررو ةر

 :نسبة التعويض  (ج )

ر.ا  مأراق رمنرم  مراخلسأ  را رمنردهللراال تمأنراف ر ربهرافراىرربأفئةر61ر

 :فرتة انتظار دفع املطالبات  (د )

 هلللارافطأمل أ رم أشر رإناركأنرو عراخلسأ  رهدورإلد  رافرداىرلر  لدونرلدا ررررررر

ر.االاتظأ ر أد را بنيةراش رر ردأال راخلسأ  رألو أاراخر ر

 :متويل الصادرات  (ه )

ر.رروزردواملةرد ع ةرافطأمل أ رمل   مرلولر بفملمرمل ت ولر  ارمتو  رامل أد ا ر

 :رسوم الوثيقة  (و )

ر.م هللمأ رق  رإصهللا هأر(رد ال رامر ليرر151) هلللار وومراملوثع ةرر



 61 

 :رسوم مع ومات االئتمان  (ز )

ر.رد ال رامر ليرملل را عرمل موال ةر  اردهللرا تمأنرمل مراىر75ر

 :معدل أقساط التأمني  (ح )

ر ددهلللاراألقسددأطرشدد ر أ را تمددأدا ر  ددارامقددرا ا راف هللمددةرمددنراف ددهلل رلر  ددهللدرمنيددهلللرر

امل سددطرمللدد ر ثع ددةر  دداردددهلل ر  نيتمددهللر  ددار ددهلل ر وامدد رمثدد رشددر طراملددهلللار   عددعلراملسددوقررر

ر.مل طررافراىر و  رمطأمل أ راف هلل ر

 :االسرتدادات (ط )

 ددتنيضر  دداراف ددهلل ر ني ددعراوددادادرمسددتت أ هر  ددارافردداىربنيددهللردلددارافطأمل ددةر نملددمررر

 راف ددهلل ر  ني ددعرربأملترددأ  رمددارافؤوسددةر جيددوزرمل مؤوسددةرانرمتددأ  رد  ددأر راحل ددولر ددرررررر

ر.مستت أ  أرراثررنملمر

 :متديد الغطاء  (ي )

جيددوزر راحلددأال راف أودد ةرمتهلل ددهللراملغطددأ رملعرددم رخمددأاررمددأرق دد رراملرددتنر خمددأارررر

ر.ا ربواوطةراملرركأ راخلأ  عةراملتأبنيةلرا رملعرم ردأال راخر رخأصةر/امل عارإ 

 :الوثيقة متوسطة األ ل التكمي ية  (2)

املتلمع عددةرملت أوددعرصددأد ا راملسدد اراالوددت  كعةرراملوثع ددةرمتووددطةراأل دد ررصددممتر

 املرا أملعدةر شد هراملرا أملعددةر راحلدأال راملدهر ت ددأ زرلع دأراال تمدأنرافم ددو رمل مرداىرلددا رررررررر

 أمضلرشر طةرانرالر ت أ زرلا راال تمأنرو رو وا لر كمأرهدوراحلدألربأمل سد ةرمل وثع دةررررر

ر.غطأ ركألةرصأد ا هرإ رافؤوسةراملرأم ةر تنيضر  اراأملعراملوثع ةراملتلمع عةرإو أدر

 :وثيقة املصارف العامة  (3)

هف راملوثع ةرب هةرخأصةرملتغطعةرخمأارر هللمراملولأ ربأملثمنرلعمأر تني  ربدأملني ودرررصممت

املهر واأرامل  مرامو ميرمل ت معةرا ربأملنيم عأ راملتمو  عةرمل   و رامو معةراألخر رلر  دولررر

امل أد ا راملهرمت ت أراف أ لر ل أ رمل رر نيةرلر ودولرررهف راملوثع ةراملتغطعةرملنيم عأ را تمأن

 غطدديراملوثع دددةراهددد رافيدددأارراملدددهر غطع ددأراملوثع دددةراملردددأم ةربأمضدددألةرإ ر غطعدددةرخمدددأارررر

ر(1)ر.امل صأ اراملرا أملعةر األصولراملهر لونر رردوز رامل  مر

ر

                                                 
خدهللمأ راملتدأمضر  دارخمدأاررا تمدأنررررررر– نير صرصأد ر نرافؤوسةرامو معةرملتدأمضراالودتثمأ ر ا تمدأنرامل دأد ا ررررررر(1)

 (ر.بت رلر)رلةراملنيربعةراملسنيود ةرافم ر– هلل رر–امل أد ا ربضراملهلل لرامو معةر
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 "6"امل حق رقم 

   راتالصاد متويل صندوق يقدموا اليت الضمانات بتفاصيل اخلاص

 املرفق مبحاضرة

 التأمني التعاوني اإلسالمي

 األحكام والضوابط الشرعية

 :املخاطر اليت يغطيوا الضمان  :أواًل 

ر.امل  هلل قرخمأارر هللمراوادادرقر راملتمو  رملهأ هلل رافؤوسأ رافأملعةرر غطا (1)

امل  هلل قرافيأارراملهر  تجر دنر دهللمرقدهلل  رافؤوسدةر  دارامتدأمرامل ده ةررررررررر غطا (2)

ر.ت هلل ررا  أ رملني هللرامل عاراف مرمارافستو دراأل   رافو  ةرمل 

 :العم يات القاب ة ل ضمان  :ثانيًا 

املت ددهلل رراملددهر لددونر وددع ةراملددهلللارلع ددأرخطددأارا تمددأدرمسددت هللىرمنيددززررر  ددود (1)

ر. غريرقأب رملإلملغأ ر

ر.امل غر ر افتووطةراف هلل  رمل س ار اخلهللمأ ررافؤوسأ  (2)

امل ه ةرد نرردأ زرود صر دهلّلدرمللد رررررمنرم  مر%ر81املهر غطيراس ةررامل ر   (3)

ر. ومأ رر395د ملةر  اردهلل رلر  لونرلا راوادادرامل ر ر ردهلل در

 :شروط االنتفاع بالضمان :ثالثًا 

ر.مهلل رىرافؤوسةررم هللاقعة (1)

ر. وأ  راماتأئر امللهأ ا رامل زمةرر ولر (2)

ر. أمضرضهللرخمأارراحلر  را ر نيط راآلال رر  ود (3)

ر.سأب ةرمل   هلل قربني وانراملصمأاأ راملراملت ربة (4)

 :مزايا هذا النوع مر الضمان  :رابعًا 

منرم  مرامل ر ر نررررررررررر%ر15اف يهصةردع ر هلللاراف هلل راس ةرراملتل هة (1)

ر.ك رش ر

  رافيأارراءتم ةرااط قأ رمنراحل ولر  اراملط  عةرإ راخل يرر غطعة (2)

ر.امل  أ يرمنرق  رافراىراأل   ر

ر.املصمأاأ راملنيع عةرر نيو ن (3)

ر.املتنيو نرروعوملة (4)

ر.راملتنيو نرالررأ زراملر ر نر راغ عراحلأال ررمهلل  (5)

ر



 

 

 العشرونالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 
تأصيل التأمني التكافلي على أساس  

 واحلاجة الداعية إليه الوقف

 

هـ ٦٢٤١تب هذا البحث فى مجادى الثانية سنة ك ُُ
وعرض على ندوة الربكة املنعقدة جبّدة فى 

املوافق لشهر نوفمرب سنة )هـ ٦٢٤١رمضان سنة 
التأمني التكافلى حسب لدراسة صيغ ( م٤۰۰٥

 .ةياألحكام الشرع

 

 

 إعداد

 حممد تقي العثمانيالقاضي 

 رئيس اجمللس الشرعي بالبحرين 

 وعضو جممع الفقه اإلسالمي الدولي 

 ونائب رئيس جامعة دار العلوم بكراتشي
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

آله وأصحابه  ، وعلى احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله الكريم

 بعد، أمال من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، أمجعني، وعلى ك

فقد اتفق معظم العلماء املعاصرين واجملامع والندوات الفقهية على حرمة التأمني 

وقد اقُترح التأمني التكافلي . التجاري التقليدي ملا يشتمل عليه من الغرر والقمار والربا

أن يكون التعامل فيه على أساس التربع دون املعاوضة، فإن  بديال للتأمني التقليدي على

ومن أجل تطبيق هذااملبدأ على نطاق . الغرر إمنا حيرم فى عقوداملعاوضة، الفى التربعات

مني التعاوني أوالتبادلي، يقوم جمموعة من املساهمني بتكوين شركة التأ نطاق أوسع من

وإن هذه الشركة تقوم . اإلسالميمساهمة تسمى شركة التكافل أو شركة التأمني 

 :مبهمات آتية

أن يتربعئئوا بأقسئئا  ( املسئئتأمنني)تنشئئحم ظفظئئة للتئئأمني، وتطلئئب مئئن مئئالبى التئئأمني  (1)

وإن . التأ مني هلذه احملفظة حسب اللوائح واألنظمة التى يتم إعالنهئا مئن قبئل الشئركة    

لشرو  املعلنئة فئى   حسب ا املستأمننيهذه احملفظة هى التى تقوم بدفع التعويضات إىل 

 .تلك اللوائح

الشئئركة الكلئئك ظفظئئة التئئأمني، وإن دورهئئا بالنسئئبة إلدارة احملفظئئة ينحصئئر فئئى         (2)

إنشئئاء حسئئاب مسئئتقل ألمواهلئئا وعوائئئدها، ومصئئاريفها والتعويضئئات املدفوعئئة منهئئا،     

. ويكئئئون هذااحلسئئئاب منفصئئئال عئئئن حسئئئاب الشئئئركة فصئئئال كئئئامال    . وفوائضئئئها

بعئئئ   لكئئئنو. مئئئن احملفظئئئة مقابئئئل هئئئذه ا ئئئدمات    وللشئئئركة أن تتقاضئئئى أجئئئرة   

 .الشركات تؤدي هذه ا دمات بدون عوض

إن الشركة تقوم باستثمار أموال احملفظة على أساس املضاربة الشئرعية، تكئون هئي     (3)

وتضخ الشركة فئى وعئاء املضئاربة جئنء مئن      . فيها مضاِربة، وتكون احملفظة رب املال

 .إىل ما تستحقه بصفة املضاربرأس ماهلا أيضا، فتستحق رحبها مضافا 

، وبالعوائئئدالتى تكسئئبها مئئن   املسئئتأمننيإن ظفظئئة التئئأمني تتنايئئد مبالغهئئا بتنايئئد      (4)

فإن بقى شئيحم بعئد دفئع التعويضئات     . استثمار أمواهلا على أساس املضاربة مع الشركة

حسئئب الشئئرو ، وهئئو الئئذل يسئئمي الفئئائ  التئئأمي ، فئئإن جئئنء منئئه    املسئئتأمننيإىل 

 .         حسب اللوائح املنظمة لذلك املستأمننيشركة على توزعه ال

 :بالفوارق اجلوهرية اآلتية وختتلف شركات التكافل من شركات التأمني التقليدية

إن ظفظة التأمني ليست مستقلة من أموال الشركة فى التأمني التقليدي، ومجيع مئا   (1)

، خبئال  شئركات   مئن أقسئا  التئأمني تكئون ةلوكئة للشئركة       املستأمنونيدفعه 



2 

 

التكافئئل، فئئإن ظفظئئة التئئأمني فيهئئا منفصئئلة كامئئا عئئن أمئئوال الشئئركة، وليسئئت       

 .ةلوكة هلا

والشئركة، يئدفع حامئل الوةيقئة      املسئتأمن إن عقد التأمني التقليدي عقد معاوضة بني  (2)

مبوجبه أقسا  التأمني إىل الشركة، وتدفع الشركة إليه مبالغ التأمني، عنئد تئوافر   

فيهئئا  املسئئتأمننيأمئئا شئئركات التكافئئل، فئئإن   .أمواهلئئا اململوكئئة هلئئا الشئئرو ، مئئن 

 .  يتربعون باألقسا  إىل ظفظة التأمني، وهى تتربع إليهم بالتعويضات حسب شرومها

األرباح احلاصلة من استثماراألقسا  كلئها ةلوكئة فئى التئأمني التقليئدي للشئركة        (3)

أمئئا مئئا . فئئى هئئذه األربئئاح نيللمسئئتأمنوال حئئق ل، حبكئئم كئئون األقسئئا  ةلوكئئة هلئئا

فإمنئا يسئتحقونه    أوالتعويضات عند األضرار املئؤمن عليهئا   يستحقونه من مبالغ التأمني

، خبئال  شئركات   المئن حيئإ إنهئم مسئاهمون فئى االسئتثمار      حبكم عقئد التئأمني،   

التكافئل، فئئإن أربئئاح األقسئئا  فيهئئا ليسئت ةلوكئئة للشئئركة، وإمنئئا هئئى ةلوكئئة   

 .ملوكة للمستأمننيحملفظة التأمني امل

الفائ  التأمي ، فإنئه بأسئره    صة فىأية حالتأمني التقليدي  املستأمنون فىحق يستال (4)

أمئا فئى شئركات    . ةلوك للشركة، وهئوالربح املقصئود هلئا مئن وراء عمليئات التئأمني      

 .املستأمننيالتكافل، فالفائ  كله ةلوك للمحفظة، ويوزع كله أو جنء منه على 

رل عليه العمل فى شركات التكافئل املعاصئرة ومئا تتميئن بئه عئن       هذه خالصة ما جي 

 .شركات التأمنب التقليدية

 التكييف الشرعي لعمليات التكافل

وبئئئئالرنم مئئئئن التوسئئئئع الئئئئذل نشئئئئاهده فئئئئى نشئئئئامات شئئئئركات التكافئئئئل واتفئئئئاق     

هيئاتهاالشئئرعية علئئى جئئواز هئئذه العمليئئات، فإنئئه   تتفئئق مواقئئف العلمئئاء علئئى تكييفهئئا         

وذلك ألن عمليات التكافئل تئتل ف فئى أمئور     . حتى اآلن والينال ا ال  فيه قائما،يالفقه

دفئع احملفظئة مبئالغ    : والثئانى . التربع من قبئل حامئل الوةيقئة إىل ظفظئة التئأمني     : األول. ةالةة

عودالفئائ  التئأمي  أوجئنء منئه إىل     : والثالئإ . عند توافرالشرو  التأمني إىل حامل الوةيقة

كئئل دفعئئة مئئن هئئذه  ط بعضئئها بئئبع ، ووإن هئئذه األمئئور الثالةئئة كلئئها مئئرتب  .ئقمحلئئة الوةئئا

فمئا هئى صئفة     .الدفعات الزمة على الدافع حبكم العقود أو اللوائح التى تنظم هذه العمليات

هذه الدفعات من الناحية الفقهية؟ وكيف تكتسئب هئذه الئدفعات صئفة اإللئنام؟ وإن كئان       

ع إليئئه عنئئد التعئئوي  أو عنئئد توزيئئع الفئئائ ؟ هئئذه  مايئئدفع حامئئل الوةيقئئة هبئئة فكيئئف يرجئئ 

 .أسئلة أجاب عنها اجملوزون هلذه العملية بطرق خمتلفة
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 هبة الثواب

املعاصرين علئى أسئاس اهلبئة بشئر  العئوض، املعئرب عنهئا بهبئة          ابكّتال فه بع فكّي

ر  أن مئا يدفعئه حامئل الوةيقئة إىل احملفظئة هبئة بشئ       : فقئالوا . الثواب عند كثري مئن الفقهئاء  

 .تعوضئئئه احملفظئئئة بئئئالتعوي  التئئئأمي  عنئئئد توافرالشئئئرو ، ومئئئنء مئئئن الفئئئائ  التئئئأمي 

بعيئد عئن الصئواب، ألن الفقهئاء صئرحوا بئأن اهلبئة         تكييفه على أسئاس هبئة الثئواب   ولكن 

أما احلنفية فيجعلونها هبة ابتئداء  . إذااشرت  فيهاالعوض فإنه بيع وياخذ مجيع أحكام البيع

واهلبة بشر  العوض هبئة ابتئداء فيشئرت  فيهاالتقئاب      " : الدقائق اء فى كننج.وبيعا انتهاء

 ." فى العوضني، وتبطل بالشيوع، بيع انتهاء، فرتد بالعيب وخيارالرؤية وتؤخذبالشفعة

وهئب الواقئف األرض التئى     ولئو "  : وقال الطوري حتته نقال عئن وقئف هئالل وا صئا     

 1."  جين، ولوشر  عوضا فهوكالبيعشر  فيهااالستبدال به و  يشرت  عوضا 

فيعتربون اهلبة بشر  العوض بيعاابتئداء   2أماالفقهاء اآلخرون، وفيهم زفر من احلنفية،

بشئئئر   جتوز اهلبئئئة لثئئئواب ع يعئئئ  أن وجئئئاز شئئئر  ا  " : قئئئال احلطئئئاب رمحئئئه اهلل . وانتهئئئاء

وهئئي حينئئئذ مئئن  ،نةإنهئئا جئئائ :أمئئا إذا عينئئه فقئئالوا .وسئئواء الثئئواب الئئذي يريئئد أم ال ،الثئئواب

ويشئئرت  ا ذلئئك شئئرو    .أهبهئئا لئئك مبائئئة دينئئار   :كمئئا لئئو قئئال  :قئئال ا التوضئئيح  .البيئئوع 

 3".البيع

 ،ولئئئو وهئئئب ش صئئئا شئئئيئا بشئئئر  ةئئئواب معلئئئوم عليئئئه     " : الشئئئربي  ا طيئئئبوقئئئال 

فاألظهر صئحة هئذا العقئد نظئرا للمعنئى فإنئه معاوضئة         ،كوهبتك هذا على أن تثيب  كذا

 فئإن لفئل   ،والثاني بطالنه نظئرا إىل اللفئل لتناقضئه    .بعتك :كما لو قال ،فصحمبال معلوم 

فعلئئى هئئذا تثبئئت فيئئه     .ويكئئون بيعئئا علئئى الصئئحيح نظئئرا إىل املعنئئى     ،هلبئئة يقتضئئي التئئربع  ا

ط الغنالئي ا  ونل ئ  ،بال خئال   :قال ا التنقيح.أحكام البيع من الشفعة وا يارين ونريهما

  4"ئإشارته إىل خال  فيه اه

وإن شر  الواهب فيها أل اهلبة عوضا معلومئا صئارت   " : وقال البهوتي رمحه اهلل تعاىل

اهلبئئة بيعئئا، فيثبئئت فيهئئا خيئئارجملث و ئئوه، ويثبئئت فيهئئا شئئفعة إن كئئان املوهئئوب شقصئئا       

ووجئوب التسئاول مئع التقئاب  قبئل التفئرق فئى الربئوي         ...مشفوعا، و وهما كئالرد بالعيئب  

    ."بعتك أو ملكتك: مالو قال أشبه.علوماملتحد، ألنه كليك بعوض م
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فظهئئر بهئئذاأن املئئذاهب األربعئئة متفقئئة علئئى أن اهلبئئة بشئئر  العئئوض بيئئع فئئى مجيئئع            

فئإن ذلئك    ،نى التكافل التئأمي  علئى أسئاس اهلبئة بشئر  العئوض      وعلى هذا لو ُب. أحكامه

 :ورات آتيةظيؤدل إىل ظ

فلئو اخرتنئا   . ر مئن الغئرر فئى عقئد معاوضئة     إليهئا للفئرا   إن صيغة التكافئل امنئا جلأنئا     : أواًل

لذلك صيغة اهلبة بشر  العوض، فقد ةبت أنه عقد معاوضة مثل البيع سئواء بسئواء،   

 .فعاد احملظور الذل امتنع من أجله التأمني التقليدي

ملئئا كانئئت هبئئة الثئئواب فئئى حكئئم البيئئع، وكالالعوضئئني فئئى التئئأمني نقئئد، فإنئئه          : ثانيًا

التقاب  قبئل التفئرق، كمئا سئبق فئى عبئارة البهئوتي رمحئه          يشرت  فيه التساول مع

وظاهر أن هذاالشر  يستحيل تئوافره فئى عقئود التكافئل، وعنئد فقئدان       . اهلل تعاىل

 .الشر  تستلنم هذه اهلبة الرباالصراح عالوة على الغررالفاحش هذا

. عئوض معلومئا  صرح مجيع الفقهاء أن اهلبة بشر  العوض إمنا تصئح بيعئا إذا كئان ال    :  ثالثًا

وقئئال   ،الشئئافعية واحلنابلئئة أمئئا إذاكئئان العئئوض جمهئئوال، فئئإن العقئئد بامئئل عنئئد      

والعئوض املسئتحق فئى      .تصح اهلبة مطلقة، ويبطل شر  العئوض : احلنفية واملالكية

تئئأمني األشئئياء واملسئئئوليات نئئري معلئئوم، فئئال تصئئح العمليئئة علئئى أسئئاس اهلبئئة بشئئر   

 .بعةالعوض عند أحد من املذاهب األر

أن ختريج التئأمني التكئافلي علئى أسئاس اهلبئة بشئر  العئوض اليصئح مئن          فتبني بهذا 

 .ناحية من النواحى

 التزام التربع

للتأمني التكئافلي الئذل اختئاره مجئع مئن العلمئاء املعاصئرين هئو أن         والتكييف الثانى 

أما ما حيصل . نيلكني حملفظة التأماحامل الوةيقة يلنم نفسه بالتربع جملموعة املستأمنني امل

وهئو التئنام معلئق علئى     . عليه املستأمن املتضرر فهو أيضئا التئنام بئالتربع مئن ظفظئة التئأمني      

وامللتئئنم لئئه هئئو املسئئتأمن    . وقئئوع الضئئرر املئئؤمن منئئه وحتقئئق الشئئرو  وانتفئئاء االسئئتثناءات       

 .املتضرر

د توسئع  وقئ ." مئن ألئنم نفسئه معروفئا لنمئه     : " التكييف مب  على أصل املالكيئة  وهذا

ومئئن أمثلتئئه مئئا ذكئئره    . احلطئئاب رمحئئه اهلل تعئئاىل فئئى بيئئان أنئئواع هئئذاااللتنام وأحكامئئه      

ق ق أواملنف ئئمئئن التئئنم اإلنفئئاق علئئى شئئ ف مئئدة معينئئة، أو مئئدة حيئئاة املنف ئئ   " : احلطئئاب بقولئئه

عليه، أو حتى يقئدم زيئد أو إىل أجئل جمهئول لنمئه ذلئك مئا  يفلئث أو تئت، ألنئه تقئدم فئى             
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د أن املعئئرو  علئئى مئئذهب مالئئك وأصئئحابه الزم ملئئن أوجبئئه علئئى نفسئئه مئئا    كئئالم ابئئن رشئئ

  1".والفروع اآلتية كلها صرحية فى القضاء بذلك...يفلث أوتت

، فإنئه الللئو   وإن هذاالت ريج وإن كان أحسئن مئن الت ئريج علئى أسئاس هبئة الثئواب       

التنام تئربع حسئب   ، ألن االلتنام إن كان من مر  واحد فال شبهة فى كونه مؤاخذات  من

وتبئدو هئذه   . ماذكره املالكية، ولكننا أمام التنامني من مرفني مرتبط كل منهما باآلخر

تلتئنم التئربع بتعئوي     النقطة جلية حينما نتصور أن شركة التئأمني أنشئأت ظفظئة للتئأمني     

ع ن احملفظئئة التتئئربع بئئالتعوي  ملئئن اليتئئرب   ألأضئئرارالناس بشئئر  أن يلتنمئئوا بئئالتربع إليهئئا،    

فإنئه يأخئذ حكئم هبئة      بئأن يئدفع امللتئنلم لئه شئيئا للملتئِنم،      ر  االلتنام ومتى اشُت. باألقسا 

يقئئول احلطئئاب رمحئئه اهلل . الثئئواب عنداملالكيئئة أنفسئئهم الئئذين أبئئدعوا فكئئرة التئئنام التئئربع

وهئوعلى أربعئة   . االلتئنام املعلئق الئذل فيئه منفعئة للملتئنم بكسئرالنال       :النوع ا امث" : تعاىل

م أو لغئريه شئيئا وكليكئه    يكئون الفعئل املعلئق عليئه إعطئاء امللتئنلم لئه للملتئنِ          أن: األول. جهأو

فهئئذامن بئئاب هبئئة  ...إيئئاه،  ئئوإن أعطيتنئئى عبئئدك أودارك أوفرسئئك فقئئدالتنمت لئئك بكئئذا  

وقد صرحوابأنه إذا مسئى فيهئاالثواب أنهئا جئائنة، و  حيئك فئى ذلئك خالفئا، وأنهئا          .الثواب

م عليئه مئا يشئرت  فئى الئثمن      م بئه وامللتئنل  بيئوع، فيشئرت  فئى كئل مئن امللتئنل      حينئذ بيئع مئن ال  

واملثمئئون مئئن انتفئئاء اجلهئئل والغئئرر،إال مئئاجيوزفى هبئئة الثئئواب ةاسئئيأتى ذكئئره فئئى التنبيئئه  

والجيئوزأن  ...ويشرت  فيهاأيضا كون كل منهما ماهرامنتفعابه مقدورا على تسئليمه . الرابع

 2."والطعامان حاضران ،ك فى جملث واحديكون ذل الأنإ...يكونامعامني

لئئى أسئئاس التئئنام التئئربع اللتلئئف فئئى   عوهذايئئدل علئئى أن ختئئريج التئئأمني التكئئافلي   

النتيجة عن خترجيه على أسئاس هبئة الثئواب، وأنئه يئؤدل إىل نفئث احملئاذير التئى ذكرناهئا          

 . فى هبة الثواب

هئئل لئئرج مئئن ملكئئه أو     ةئئم إن مئئا يتئئربع بئئه حامئئل الوةيقئئة أواملسئئتأمن إىل احملفظئئة      

فذكر بع  العلماء الذين كتبوا فى تكييئف التكافئل   . قداضطربت فيه األقوال اللرج؟

وإن كئئان كئئذلك، فينبغئئى أن  .التئئأمي  أن ظفظئئة التئئأمني ةلوكئئة جملموعئئة املسئئتأمنني 

جتئئئب النكئئئاة علئئئى املسئئئتأمنني فئئئى مجيئئئع مئئئادفعوه مئئئن أقسئئئا ، كمئئئا ينبغئئئى أن جيئئئرل  

مئئع أن مئئن املسئئتحيل فئئى النظئئام التكئئافلي السئئائد اليئئوم أن ختضئئع أمئئوال           فيهئئااملريا ،  

إن األقسا  املدفوعة من املستأمنني خرجت من ملكهئم   :وإن قلنا. احملفظة ألحكام املريا 

حئق فئى هئذه األقسئا ، فلمئاذا يرجئع        يوإنهم تربعوا بها للمحفظة، فينبغى أن اليبقئى هلئم أ  

؟ وقئئد ذكئئر بعئئ  العلمئئاء أن هئئذاالتربع تئئربع جنئئئي  عقئئدحبكئئم ال إلئئيهم الفئئائ  التئئأمي 

وليث كليئا، وإن كئان كئذلك، فينبغئى أن يتميئن القئدر املتئربع بئه مئن نرياملتئربع بئه حتئى             

فمتئئى يئئتعني هذاالقئئدر؟ وذكئئر بعضئئهم أن   . جتئئب النكئئاة فئئى األخئئري وجتئئرل فيئئه املئئريا     
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عنئد  ك فئإن التئربع اليئتم إال    وإن كئان كئذل  .هذاالتربع مشرو  بوقوع األضرار املئؤمن عليهئا  

وقئئوع الشئئر ، فينبغئئى أن تظئئل األمئئوال ةلوكئئة ألصئئحابها إىل أن يوجئئد الشئئر  فيجئئرل     

ةم متى نقول إن الشر  قد وجد؟ هل يعتربوجودالشئر  عنئد   . فيهااملريا  وجتب فيهاالنكاة

أول ضرريلحق أحد املسئتأمنني؟ وإن كئان كئذلك، فمئا هوقئدرالتربع مئن أقسئا  مسئتأمن         

فاليبقى علئى ملكئه شئيحم عنئد      احد؟ هل يعتربمجيع ما دفع متربعابه عند أول ضرر يلحق؟و

أويقسئئم تعئئوي  كئئل ضئئررعلى مجيئئع  وجودالفئئائ ، فكيئئف يسئئتحق جئئنء مئئن الفئئائ ؟ 

ويبقئى   ،ماأصاب كلَّ مسئتأمن مئن التعئوي  تربعامنئه    املستأمنني بالنسبة والتناسب، فيعترب

ينبغى أن يعر  القدر املتربع به عند دفع أي تعئوي   وإن كان كذلك، فالباقى على ملكه؟

أو يعتئرب  إىل أي متضرر حتئى يعئر  البئاقى فئى ملكئه فينكيئه املالئك وجيئرل فيئه املئريا             

األضئرار وصئاا قيمئة التعويضئات التئى دفعئت؟        هذاالتربع عند نهاية السنة حينما يتبني عئدد 

 الل السئنة مئع أن أمئوال احملفظئة    وفى هذه الصورة األخرية، كيف يصح دفئع التعويضئات خئ   

 ةلوكة ألصحابها؟  التنال

، إن وقئع ختئريج التكافئل علئى     هذه أسئلة ليث من السهل اإلجابة عنها بصئورة مقنعئة  

 .  أساس عقد بني املستأمن وبني احملفظة

والتكييف الذل رمبا يبتعد من هذه الشبهات أن تعترب ظفظة التأمني ظفظة تعاونيئة  

 مئئن قبئئل املشئئرتكني  ي  أضئئرار املشئئرتكني، وتعتئئرب املبئئالغ املدفوعئئة إليهئئا  تهئئد  إىل تعئئو

حبيإ خترج عن ملئك املتئربعني فئال جتئب فيهاالنكئاة      يحم،ا نري مشرو  بشتربعا مطلقا باّت

ةلوكئئة للمحفظئئة ملكئئا تامئئا    تصئئريوواليسئئتحقون اسئئرتجاعها،   وال جيئئرل فيهئئااملريا ، 

، وحينئئئذ فئئال داعئئى للمتئئربعني هلئئا أن يكئئون   تتصئئر  فيهااحملفظئئة حسئئب لوائحهاونظمهئئا 

بينهم وبني احملفظة عقد يستحقون التعويضئات مبوجبهئا، وإمنئا يتربعئون هلئا تربعئا باتابئدون        

ةئئئم إنهئئئم يسئئئتحقون التعويضئئئات عنئئئد وقئئئوع األضئئئرار حبكئئئم لئئئوائح احملفظئئئة،   . أل شئئئر 

ءت، فإنئئه ومبئئاأن احملفظئئة تتصئئر  فئئى ملكهئئا كيئئف شئئا    .المبوجئئب عقئئد تعاقئئدوه معهئئا  

جيوزهلئا أن تئئنف فئى لوائحهئئا أنهئئا سئو  تئئوزع جئنء مئئن فائضئئها إىل املتئربعني، عئئالوة علئئى      

 .تعويضهم عن األضرار

ولكن هذاالتكييف إمنئا يصئح إذا كانئت هئذه احملفظئة هلئا ش صئية معنويئة معتئربة          

فئإن  أمئا فئى نظئام التكافئل املعمئول بئه اليئوم،        . قانونا، فيصح منهاالتملك والتمليئك شرعا و

هذه الش صية املعنوية نئري واضئحة، ألن ظفظئة التئأمني فئى شئركات التكافئل لئيث هلئا          

، وإنهئئا تشئئبه جمموعئة أمئئوال أفرزهئا أصئئحابها لغئئرض   وجئود قئئانوني منفصئل عئئن الشئركة   

ةئئئم جيئئئب أن تكئئئون هلئئئذه  .معئئئني، وإنهئئئا التكسئئئب ش صئئئية مسئئئتقلة مبجئئئرد هئئئذااإلفراز 

ة، حتى نستطيع القول بأن ما يدفع منها إمنا يئدفع علئى   احملفظة صفة خريية أو تعاونية معترب

ومئئن هنئئا ظهئئرت احلاجئئة إىل أن تكئئون هئئذه احملفظئئة علئئى       .أسئئاس التعئئاون دون املعاوضئئة 

ةئئم إن . أسئئاس الوقئئف، فئئإن الوقئئف لئئه ش صئئية اعتباريئئة فئئى كئئل مئئن الشئئريعة و القئئانون      
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أوسئئع بالنسئئبة إىل اهلبئئة  الوقئئف جيئئوز فيئئه مئئن الشئئرو  مئئاال جيئئوز فئئى نئئريه، فاجملئئال فيئئه    

و نريئئئد فيمئئا يلئئى أن نئئئذكر صئئورة لتطبيئئق صئئئيغة الوقئئف علئئى التكافئئئل       . والتئئنام التئئربع  

 .لك من إيضاح بع  مبادئ الوقف التى هلا شأن فى املوضوعذالتأمي ، والبد قبل 

   وقف النقود 

أن ذهئئب احلنفيئئة واملالكيئئة وبعئئ  احلنابلئئة إىل جئئواز وقئئف النقئئود، وسئئبيله عنئئدهم    

تدفع نقود الوقف مضاربة، ويصر  الئربح احلاصئل منهئا إىل املوقئو  علئيهم حسئب شئرو         

وقئف   وعن االنصاري وكان من أصحاب زفئر فمئن   " :قال ابن اهلمام رمحه اهلل تعاىل. الوقف

 يئدفع  :قئال  ؟وكيئف  :قيئل  !نعئم  :قئال  ؟الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو ما يوزن أجيوز ذلك

 1"وقف  عليه ةم يتصدق بها ا الوجه الذي ،الدراهم  مضاربة

بقئول للنهئري فئى جئواز وقئف       بئدءه وعقد اإلمام الب اري بابا جلواز وقئف املنقئوالت، و  

وقئال النهئري فئيمن جعئل ألئف      " : النقود ةا يدل على أن مذهب الب اري جوازه أيضئا، قئال  

صئئدقة للمسئئاكني   دينئئار فئئى سئئبيل اهلل ودفعهئئا إىل نئئالم لئئه تئئاجر يتجئئر بهئئا وجعئئل رحبئئه     

وإن   يكئن جعئل رحبهئا صئدقة      واألقربني، هل للرجل أن يأكل مئن ربئح تلئك األلئف شئيئا     

 2 ."ليث له أن يأكل منها: فى املساكني؟ قال

إن اآلةئئار دالئئة علئئى صئئحة وقئئف     "  : وقئئال شئئي نا العالمئئة التهئئانوي رمحئئه اهلل تعئئاىل    

ه مئئن املنقئئوالت، وحتبئئيث األصئئل  املنقئئوالت مئئن الكئئراع والسئئالح، فيلحئئق بئئه مئئا فئئى معنئئا   

واالنتفاع بالثمرة فى كل شيحم حبسبه، فتحبئيث الئدراهم والئدنانري أن التبئاع وال توهئب وال      

تور  بل يتجر بهئا، والتجئارة إتئال  صئورة وإبقئاء معنئىال كمئا اللفئى، فأشئبه بيئع الفئرس            

 3."مكانه إذاكرب و  تكن القتال عليه، ليشرتل بثمنه آخراحلبيث فى سبيل اهلل 

 بع الئئوذهئب املالكيئئة إىل جئواز وقئئف الئدراهم والئئدنانري ألجئل اإلقئئراض، وحكئى       

هم جئئوازه ألجئئل االسئئتثمار بئئأن يكئئون الئئربح للموقئئو  علئئيهم، ورول مثلئئه عئئن بعئئ            عئئن

وتبقئئى النقئئود املوقوفئئة . واحلاصئئل أن وقئئف النقئئود يصئئح عنئئد مجاعئئة مئئن الفقهئئاء  4.احلنابلئئة

صئئر  منهئئا شئئيحم علئئى املوقئئو  علئئيهم، وإمنئئا يصئئر  علئئيهم مئئا        مشئئغولة فئئى التجئئارة الي  

يكسب الوقف من أرباح، وكذلك ما يتربع بئه للوقئف فئإن التربعئات للوقئف التصئري وقفئا،        

 . كما سيأتى إن شاءاهلل تعاىل

                                                 
1
 7::1فتح القدير    

 31صحيح الب اري،كتاب الوصايا، باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، رقم الباب    2
 13: 17إعالء السنن، كتاب الوقف    3
، 234:31، وكتب ورسائل وفتاول ابن تيمية فى الفقه55:4ح خمتصر خليل، والدسوقي على شر21:7مواهب اجلليل   4

 11:5واإلنصا  للمرداوي
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 انتفاع الواقف بوقفه

الثانى مئئن مبئئادئ الوقئئف أن الواقئئف جيئئوز لئئه االنتفئئاع بوقفئئه إن كئئان الوقئئف        أاملبئئد

واألصل فيه وقف سيدنا عثمئان رضئى اهلل عنئه بئررومئة،      .اأواشرتمه لنفسه مع اآلخرينعام

مئن يشئرتل بئئر رومئة فيجعئل      " :ومن شرومه التى نف عليها رسول اهلل صلى اهلل عليئه وسئلم  

 "دلوه كدالء املسلمني

هل تعلمون أن رسئول اهلل صئلى اهلل   " :وأخرجه النسائي عن عثمان رضى اهلل عنه، قال

من يشرتل بئررومة فيجعئل  :ه وسلم قدم املدينة وليث بها ماء يسنعذب نري بئررومة، فقالعلي

فيها دلوه مع دالءاملسلمني خبريلئه منهئا فئى اجلنئة، فاشئرتيتها مئن صئلب مئاىل فجعلئت دلئول           

  1."فيها مع دالء املسلمني

بوقفه بئدون   وقد عقد اإلمام الب اري بابني لبيان املسئلة، أحدهما جلوازانتفاع الواقف

وبابئا آخئر جلوازاشئرتا      "باب هل ينتفع الواقئف بوقفئه؟  :"شر  إذا كان الوقف عاما، فقال

وأوقئف أنئث   .باب إذا وقئف أرضئا أوبئئرا، واشئرت  لنفسئه مثئل دالءاملسئلمني       :"االنتفاع، فقال

  2."دارا، فإذا قدمهاننهلا

بلئة إىل جئواز أن   ذهئب احلنفيئة واحلنا  وعلى أساس هذااحلئديإ و بعئ  آةئار الصئحابة     

إذا وقئئف : فئئى الئئذخرية " :جئئاء فئئى الفتئئاول اهلنديئئة   .يشئئرت  الواقئئف االنتفئئاع بوقفئئه لنفسئئه    

أرضاأوشيئا آخر وشئر  الكئل لنفسئه أوشئر  الئبع  لنفسئه مئادام حيئا، وبعئده للفقئراء،           

ومشايخ بلئخ رمحهئم اهلل تعئالي أخئذوا بقئول      . الوقف صحيح: قال أبو يوسف رمحه اهلل تعالي

صئدقة موقوفئة هلل تعئاىل جتئرل     : ولئو قئال  ... وسف وعليه الفتول ترنيباللناس فى الوقفأبى ي

أرضئى هئذه   : ولئو قئال  . وإذامات تكون للفقراء. نلتها علّي ماعشت، و  يند على ذلك، جاز

صئئدقة موقوفئئة جتئئرل نلتهئئا علئئّي ماعشئئت، ةئئم بعئئدل علئئى ولئئدل وولدولئئدل ونسئئلهم أبئئدا       

 3."كذا فى خنانة املفتني. على املساكني جاز ذلك ماتناسلوا، فإن انقرضوا فهى

اشئرت  فئى الوقئف أن ينفئق منئه علئى نفسئئه        ومجلتئه إذا " :وجئاء فئى املغنئى البئن قدامئة     

  4."نف عليه أمحد. صح الوقف والشر 

وإن وقف على نريه واستثنى األكل منئه مئدة حياتئه    " : ويقول املرداوي رمحه اهلل تعاىل

   ."ه، وعليه مجاهري األصحابهذااملذهب، نف علي. صح

                                                 
، واللفل األول للرتمذي، كتاب 3733سنن النسائي، كتاب ا ألحباس، باب وقف املساجد، حديإ   1

 .1وذكره الب اري تعليقا فى املساقاة، باب  25:3املناقب،حديإ
 34كتاب الوصايا، باب    2
 3:3: 2الفتاول اهلندية    3
 1:3: 7املغنى    4
 13: 5اإلنصا      
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، ولكئن إذا كئان الوقئف لنئوع هئو داخئل        الشئر   جيوزون مثل هذا فال الشافعية أما 

للواقئئف أن ينتفئئع ":  قئال الكئئوهجي رمحئئه اهلل تعئئاىل . فيئه، جيئئوز لئئه االنتفئئاع عنئئدهم أيضئئا 

ويسئتثنى مئن عئدم صئحة الوقئف علئى الئنفث مسئائل         . بوقفه العام، كالصالة مبسجد وقفئه 

منها لووقف على العلماء و وهم كالفقراء واتصف بصفتهم، أو على الفقراء ةئم افتقئر، أو   

علئئى املسئئلمني، كئئأن وقئئف كتابئئا للقئئراءة أو قئئدرا للطئئبخ أو كينانئئا للشئئرب منهئئا فلئئه           

     1."االنتفاع معهم، ألنه   يقصد نفسه

 وقفا، بل هو مملوك للوقف ليس مايتربع للوقف 

أن مئئايتربع بئئه للوقئئف اليكئئون وقفئئا، وإمنئئا هئئو   :يهمنئئا فئئى املسئئألة املبئئدأالثالإ الئئذل

رجئئل " :جئئاء فئئى الفتئئاول اهلنديئئة  . ةلئئوك للوقئئف يصئئر  للموقئئو  علئئيهم وملصئئا  الوقئئف   

أعطئى درهمئئا فئئى عمئارة املسئئجد أو نفقئئة املسئجد أو مصئئا  املسئئجد صئح، ألنئئه وإن كئئان     

فإةبئئات امللئئك للمسئئجد علئئى  التكئئن تصئئحيحه وقفئئا تكئئن تصئئحيحه كليكئئا للمسئئجد   

 2."هذاالوجه صحيح، فيتم بالقب 

سئل شيخ اإلسالم أبو احلسئن عئن   : وفى جمموع النوازل" :وجاء فى الفتاول التتارخانية

قئال  .....وقفت داري على مسئجد كئذا و  يئند علئى هئذا وسئلمها إىل املتئولي صئح        : رجل قال

وإةبئات امللئك للمسئجد يصئح علئى      وعلى هذا يكون كليكئا للمسئجد وهبئة فيئتم بئالقب ،      

هئذا الوجئه فئئإن املتئولي إذا اشئرتل مئئن نلئة املسئئجد دارا للمسئجد يصئح، وكئئذا مئن أعطئئى         

دراهم ا عمارة املسجد أو نفقة املسجد أو مصا  املسجد يصح، وكئذا إذا اشئرتل املتئوىل    

ح عبئئدا لئئدم املسئئجد يصئئح كئئل ذلئئك فيصئئح هئئذا بطريئئق التمليئئك باهلبئئة وإن كئئان ال يصئئ 

  3."بطريق الوقف

 البد فى الوقف أن يكون جلهة التنقطع

جهئئئة نئئئري منقطعئئئة مثئئئل  إىل  فئئئى النهايئئئة  البدلئئئه أن يصئئئر أن الوقئئئف  :املبئئئدأالرابع

ومجلئة ذلئك أن الوقئف    " :قال ابن قدامة رمحئه اهلل تعئاىل  . وهذا ةااتفق عليه الفقهاء.الفقراء

االنتهاء، نريمنقطئع، مثئل أن جيعئل علئى     الذل الاختال  فى صحته ماكان معلوم االبتداء و

وإن كئان نئري معلئوم االنتهئاء مثئل أن      . املساكني أو مائفة الجيوز حبكئم العئادة انقراضئهم   

يقئئف علئئى قئئوم جيوزانقراضئئهم حبكئئم العئئادة و  جيعئئل آخئئره للمسئئاكني، وال جلهئئة نئئري    

كأن نئري منقطعئة،  إىل جهة تلقائيا مبعنى أنه ينصر  فى النهاية )منقطعة فإن الوقف يصح 

وبئئه قئئال مالئئك  ( كمئئا فصئئله ابئئن قدامئئة فيمئئا بعئئد   ،تقئئديرا حبكئئم العئئر   نهئئاالواقئئف عّي

                                                 
 42۰: 2زاد احملتاج للكوهجى    1
راجعها مع مانقله عنها الشيخ التهانول فى .2::47الفتاول اهلندية، كتاب الوقف،الباب احلادل عشر، الفصل الثانى   2

  :4 3والتاتارخانية2:1:3انية مع اهلندية، وراجع أيضا ا . ، فإن فى بع  النسخ خلال13:::2إعالء السنن
 3۰ ص   ، ج21الفتاول التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل    3
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اليصئئح، وهئئو القئئول الثئئانى : وأبويوسئئف والشئئافعي فئئى أحئئد قوليئئه، وقئئال ظمئئدبن احلسئئن 

                       1".للشافعي

 تطبيق صيغة الوقف على التكافل 

التأمني على أساس الوقئف بالشئكل    صندوقإنشاء وعلى أساس هذه املبادئ، تكن 

 :اآلتى

تنشحم شركة التئأمني اإلسئالمي صئندوقا للوقئف وتعئنل جئنء معلومئا مئن رأس ماهلئا           (1)

 حسئب لئوائح الصئندوق،    يكون وقفا علئى املتضئررين مئن املشئرتكني فئى الصئندوق      

نئه  كون بئاب وقئف النقئود الئذل مرّ    ويكون ذلك مئ  .وعلى اجلهات ا ريية فى النهاية

را باملضئاربة، وتئدخل األربئاح فئى     فيبقى هذااجلنء املعلوم من النقود مستثمل .مشروعا

 .الصندوق ألنراض الوقف

وتكئون لئه ش صئية معنويئئة يئتمكن بهئا مئئن أن      لكئه أحئئد،  تن صئندوق الوقئف ال  إ (2)

 .لذلك حسب اللوائح املنظمة تل كهايستثمرها و  يتملك األموال و

 .اللوائحبالتربع إليه حسب كون فى عضوية الصندوق إن الرانبني فى التأمني يشرت (3)

مبا أنئه  ، ومايتربع به املشرتكون لرج من ملكهم ويدخل فى ملك الصندوق الوقفّي (4)

ليث وقفا، وإمنا هو ةلوك للوقف كما قررنا فئى املبئدأالثالإ مئن مبئادئ الوقئف،      

ا تسئتثمر لصئا    إمنال جيب االحتفاظ مببالغ التربع كماجيب فى النقوداملوقوفة، وف

    . الصندوق، وتصر  مع أرباحها لدفع التعويضات وأنراض الوقف األخرل

تنف الئحة الصندوق علئى شئرو  اسئتحقاق املشئرتكني للتعويضئات، ومبئالغ التئربع         ( )

وجيئوز أن يئتم تعئيني ذلئك علئى      . التى يتم به االشرتاك فى كئل نئوع مئن أنئواع التئأمني     

 .ى شركات التأمني التقليديةاحلساب األكتواري املعمول به ف

ا هئو  عئوا بئه، وإمن ئ   ما حيصئل عليئه املشئرتكون مئن التعويضئات لئيث عوضئا عمئا تربّ         (7)

عطاء مسئتقل مئن صئندوق الوقئف لئدخوهلم فئى مجلئة املوقئو  علئيهم حسئب شئرو             

ومئئن تئئرّبع بشئئىء علئئى الوقئئف ال تنعئئه ذلئئك مئئن االنتفئئاع بئئالوقف إن كئئان      الوقئئف،

الواقئف جيئوز لئه االنتفئاع بوقفئه إن       ب شرو  الواقف، فئإن داخال فيمن ينتفع به حس

كما سبق، فانتفاع املترّبع علئى الوقئف أوىل،    كان داخال فى مجلة املوقو  عليهم،

درسئئئة ةئئئم يئئئتعل م فيهئئئا، أو وهئئئذا كمئئئا يتئئئرّبع شئئئ ف ملسئئئجد ةئئئّم يصئئئل ى فيئئئه، أو مل 

وهئئذا  .تقئئدم بئئه الئئذل تئئربعوهئئذااالنتفاع لئئيث عوضئئا عئئن ال ض فيئئهةئئم تئئرَّ ملستشئئفى

ال تئئى ذكرناهئئا، ألن التربعئئات ال تئئى دخلئئت فئئى ملئئك     ةاألمئئر واضئئح جئئّدا مئئن األمثلئئ  

                                                 
 214: 7املغنى البن قدامة    1
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وجئئاء فئئى الفتئئاول  . الوقئئف مشئئابهة لغل ئئة الوقئئف، وهئئي تصئئر  علئئى املوقئئو  علئئيهم   

 :التتارخانية ما نصه

جعلت حجرتى لدهن : سئل الفقيه أبو جعفر عمن قال: وفى فتاول أبى الليإ"   

جد، و  يند على هذا؟ صارت احلجرة وقفا على املسجد مبا قال، ليث سراج املس

له الرجوع وال له أن جيعل لغريه، وهذا إذا سل مها إىل املتول ى عند ظمد، وليث 

 1."للمتوىل أن يصر  نل تها إىل نري الدهن
حيئئئإ إن الصئئئندوق الئئئوقفي مالئئئك جلميئئئع أموالئئئه مبئئئا فيئئئه أربئئئاح النقئئئود الوقفيئئئة        (5)

التئئئى قدمهااملشئئئرتكون مئئئع مئئئا كسئئئبت مئئئن األربئئئاح باالسئئئتثمار، فئئئإن   والتربعئئئات

للصئئندوق التصئئر  املطلئئق فئئى هئئذه األمئئوال حسئئب الشئئرو  املنصئئوص عليهئئا فئئى        

. فللصندوق أن يشرت  على نفسه مبا شئاء بشئأن مئا يسئمى الفئائ  التئأمي       . لوائحه

السئنوات  فيجوز أن تسكه فى الصندوق كاحتيامي ملا قد حيئد  مئن الئنقف فئى     

املقبلئئة، وجيئئوز أن يشئئرت  علئئى نفسئئه فئئى اللئئوائح أن يوزعئئه كلئئه أو جئئنء منئئه علئئى    

قسئئم حيئئتفل بئئه  : ورمبايستحسئئن أن يقسئئم الفئئائ  علئئى ةالةئئة أقسئئام   . املشئئرتكني

كاحتيامي،وقسئئم يئئوزع علئئى املشئئرتكني لتجليئئة الفئئرق امللمئئوس بينئئه وبئئني التئئأمني  

 بئئرازقسئئم يصئئر  فئئى وجئئوه ا ئئري إل و بشئئكل واضئئح لئئدل عامئئة النئئاس، التقليئئدي 

 وهئئئذا مااختئئئاره صئئئندوق التئئئأمني لشئئئركة    .الصئئئفة الوقفيئئئة للصئئئندوق كئئئل سئئئنة   

 .فى جنوب إفربقيا التى مبقت صيغة الوقف فى عمليات التأمني التكافل

جيب أن ينف فى شرو  الوقف أنه إذا صف ى الصئندوق فئإن املبئالغ الباقيئة فيهئا بعئد        (3)

ت تصر  إىل وجه نري منقطع مئن وجئوه الئرب، وذلئك عمئال      تسديد ماعليه من التناما

 .باملبدأالرابع من مبادئ الوقف التى مهدناها فيماسبق

أما إدارة . إن شركة التأمني التى تنشحم الوقف تقوم بإدارة الصندوق واستثمار أمواله (:)

الصئئندوق فإمنئئا تقئئوم بئئه كمتئئول للوقئئف، فتجمئئع بهئئذه الصئئفة التربعئئات و تئئدفع          

وتتصر  فى الفائ  حسب شرو  الوقئف، وتفصئل حسئابات الصئندوق      التعويضات

وأمئا اسئتثمار   . من حساب الشركة فصئال تامئا، وتسئتحق لقئاء هئذه ا ئدمات أجئرة       

أموال الصندوق، فيمكن أن تقوم به كوكيل لالستثمار فتسئتحق بئذلك أجئرة، أو    

. سئتثمار تعمل فيها كمضارب، فتستحق بذلك جنء مشاعا مئن األربئاح احلاصئلة باال   

والظئاهر أنئه المئانع مئن كونهئا متوليئة للوقئئف ومضئاِربة فئى أمواهلئا فئى وقئت واحئئد            

عئن نسئبة    تنقف ولئو قلئيال  وبنسبة من الربح بشر  أن تكون املضاربة بعقد منفصل 

 فى السئوق، فئإن الفقهئاء أجئازوا لنئاظرالوقف أن يسئتأجر أرض الوقئف        ربح املضارب

أن تقئئاس عليئئه املضئئاربة وإن   أره فئئى كئئالم    فئئيمكن  2.مباينيئئد علئئى أجئئرة املثئئل  

                                                 
  :5 و  53 ص  فى املساجد، ج 21الفتاول التاتارخانية، كتاب الوقف الفصل    1
 421:2راجع الفتاول اهلندية، كتاب الوقف، الباب ا امث    2
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ولئئن كئئان هنئاك شئئك فئى مجئئع الشئركة بئئني توليئة الوقئئف وبئئني      . الفقهئاء بصئئراحة 

املضاربة، فئيمكن أن يكئون أحئد مئديرل الشئركة أو أحئد موظفيئه متوليئا للوقئف          

بصئئفته الش صئئية، ويسئئتأجر الشئئركة إلدارة الصئئندوق بئئأجر، ويئئدفع إليهئئااألموال  

 .على أساس املضاربةلالستثمار

أوال : ةئئئال  جهئئئات مئئئن  عوائئئئد وعلئئئى هذااألسئئئاس تكئئئن أن تكسئئئب الشئئئركة    (:1)

 .باستثماررأس ماهلا، وةانيا بأجرة إدارة الصندوق، وةالثا بنسبة من ربح املضاربة

و إن هئئذه الصئئيغة  . هئئذه باإلمجئئال أسئئث لتطئئوير التكافئئل باسئئت دام صئئيغة الوقئئف     

ا مببلئغ  يئ وقف صندوقا الشركة أنشأت هذه إن. بنجاحمبقتها شركة تكافل جنوب إفريقيا 

والصئئندوق لئئه وجئئود قئئانوني مسئئتقل      (العملئئة الرائجئئة فئئى تلئئك الئئبالد    )مخسئئة آال  رانئئد  

ومئئن شئئرو  . الكلكئئه الشئئركة والاملشئئرتكون، وإن املشئئرتكني يتقئئدمون إليئئه بالتربعئئات

تأخئذ  ملنشئئة للوقئف   وإن الشئركة ا . هذاالوقف أنه يعوض أضرار املشئرتكني حسئب لوائحئه   

وإذاوقئئع نقئئف فئئى الصئئندوق حبيئئإ إن املبئئالغ    . مئئن التربعئئات نظئئري إدارتهئئا للصئئندوق   % :1

املوجودة فيه   تكف للتعويضات، فإن الشركة تقدم قرضا بال فائدة إىل الصئندوق الئذل   

منه يدفع إىل وجوه الئرب  % :1أما إذا حصل الفائ  فإن . يسدد القرض بالفائ  فى املستقبل

 .يوزع على املشرتكني، والباقى حيتفل به فى الصندوق على كونه احتياميا له%  5و

فئى سئبيل اإلنشئاء بصئيغة الوقئف، وهئى       وإن هناك شركات للتكافئل فئى باكسئتان    

وإن هلئئذه  1.لشئئركات التكافئئل فئئى الئئبالد الصئئيغة التئئى اختارتهئئا اجلهئئات الرمسيئئة املنظمئئة

وذلئئك ألن كئال مئن هبئئة الثئواب وااللتئئنام    . ن الصئيغ الصئيغة مئن املنايئئا مئاليث فئى نريهئئا مئ     

 عدم مشروعية املتبادل الللو على األقل من شبهة عقد املعاوضة الذل هوالسبب الرئيث فى

ةم صفة التئربع مئن املسئتأمنني    . إبداع فكرة التكافلبتفاديه  أريدل ، والذلالتأمني التقليدي

ا  مئئئن ملكهئئئم أوال ختئئئرج؟ وفئئئى  نئئئري واضئئئحة فئئئى هئئئاتني الصئئئيغتني، هئئئل ختئئئرج األقسئئئ  

ففيئه جمئال للئواقفني واملتئربعني      ،أمئا الوقئف  . كالاالحتمالني إشئكاالت بيناهئا فيمئا سئبق    

إليه أن ينتفعوا به إذا توافرت فيهم الشرو  بدون شئر  التسئاول بئني مئا تربعئوا بئه وبئني مئا         

هئب نقئدا بشئر  أن    وهذا هوالفرق الكبري بني اهلبة والوقئف، حيئإ الجيئوز أن ي    .ينتفعون به

أما فى الوقف، فاليشئرت  أن يكئون   . يعوض نقدا إال بشر  التساول والتقاب  فى اجمللث

ةئم إن الوقئف بصئفته ش صئية مسئتقلة تلئك التربعئات التئى          .انتفاعه بوقفه مساويا ملا وقفئه 

التى فيها جمئال واسئع للعنايئة     خترج من ملك املتربعني، ويتصر  فيها الوقف حسب شرومه

 .صا  الواقفني واملوقو  عليهممب

فئئإن الوقئئف صئئيغة أصئئيلة فئئى الفقئئه اإلسئئالمي أنشئئئت ملباشئئرة         ،ذلئئك إىلوإضئئافة  

األعمال ا ريية والتعاونية، فإعماهلا فى إنشاء التكافل الذل هو مبنى علئى أسئاس التعئاون    

                                                 
 .وقد أنشئت اآلن فعال، واحلمد هلل   1
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. جلميئع أوىل وأحرل من اللجوء إىل صيغ أخرل   تنضج بعُد على أسث فقهيئة مسئلمة لئدل ا   

 مئده ونصئلى ونسئلم علئى رسئوله الكئريم عليئه وعلئى أصئحابه          . واهلل سبحانه وتعاىل أعلم

 .أفضل الصلوات والتسليم

وكتبه حممد تقي 

   اهلل عنه         لعثماني عفاا

 رجب  ٦٤كراتشى،

 ٦٢٤١سنة 

                                                        



 

 العشرونالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 
 

 

 الدور التنموي 

 التعاوني للتأمني

 

 

 

 

 

 

 إعداد

 دكتور شوقي أمحد دنيا

 العميد السابق لتجارة األزهر



 1 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 ةـمقدم

ما غرابأق  . يعد موضوع التأمم  مأا اضوضأو ذا  اا اية اأق اادتةأذايق ماايت ذ اأق      

، ضذ له ما إسأاذ  بأذ يف يف فأوف      ، فلقد أصبح دطذع التمم  ما القطذ ذا الكربى يف  لك

، مضأأذ ييايأأه مأأا ام  بأأذ يف يف ا      نسأأبق ريأأب   مأأا اضأأوا ا الت ويلاأأق يف عتلأأ  القطذ أأذا   

، ممأأأذ يقدمأأأه مأأأا ةأأأدمذا ما أأأق يف ا اأأأذ    عأأأذار ااسأأأتمح ذ  ملذيأأأق المحأأأرماا القوماأأأق 

ذ أن النشأذ  التأمماحي وتأوى  لأع العديأد مأا العادأذا مالتعذدأداا ميولأد          ممب.  اايت ذ اق

الكمح  ما ا قوق ماالتزامأذا اضذلاأق مغ ةأذ فقأد باأت بذةت أذ   ل أذ  التأمم  مال قاأذ           

 .ماادتةذاي  اإلساما 

يفاا  ذمأ  مبرغم ريمحر  مفعأدا فنأذما امأذمل ال قااأق اأوا اضوضأوع فأعن موضأوع التأمم          

 .لتجدا مسذئله يومًذ بعد يو  ، رًيذ للبحث ال قات ماادتةذايث جمذًا

.  مما ةنذ يذ  إا اج ةوا اضوضأوع  لأع يأدما أ  أذا جم أل ال قأه يف ام فأه العشأريا        

  للكتذبأأق يف يفاميأأق مأأا يفمايأأذة اضتعلقأأق بذلأأدم  التن أأوي   مدأأد فأأرفتحي ايمذنأأق العذمأأق بذلأأد و    

؛ أبعأأذاًا  فأأرريذا التأأمم  التعأأذمنت مأأا يفمايأأذة اض تل أأق   مأأل ا اسأأق ااسأأتمح ذ  يف   ، لتأأمم ل

 ، ، مل التمرياد  لع  ادق للق الوثذئق باوة الشأرريذا  ممشكاا مأبكذمًذ مضوابط

 .ممدى افرتاريام يف إاا   الةنذايق التمماناق اليت حبويففاذ

- :ميف ضو  ةوة اضا ق احملدا  حتتوى ةوة الو دق  لع احملذم  التذلاق

 .التمم  مفرريذفه يف إجنذيف التن اقأ ام  1

 .أ  قد التمم  يف سذبق ال قاذ 2

 .أ ااستمح ذ  يف فرريذا التمم  التعذمنت3

 .أ ايبكذ  اضنا ق للعادذا ب  أاراف الع لاق التمماناق4

 ماهلل اضوفق ماضستعذن



 2 

 دور التأمني وشركاته يف إجناز التنمية

 

 :التنمية ومتطلباتها

،  جمت أأل فعنأأع إنشأأذ  العديأأد مأأا اضشأأرم ذا اإلنتذياأأق يف ةأأوا امت أأل        إن فن اأأق أي

، ين ةأوة اضيسسأذا    يستوي يف  لك ميسسذا اإلنتأذج السألعت مميسسأذا اإلنتأذج ا أدمت     

اأأث الكاأأ  فكأأذا فكأأون نأأذا   أم  لأأع ايدأأ  غأأ  ريذفاأأق ا مأأا باأأث ا جأأم ما مأأا ب  

، غأأ  وأأرم  مأأا عتلأأ    الرةأأذ  مالرفذةأأق  يف ثاأأذا التقأأد  مجلعأأ  امت أأل متقأأدمًذ يرفأأ 

بعبذ   فناق مأويز  إن  .  السلل ما دمذا اليت فشبل له ابتاذيذفه بذضستوى اإلنسذنت الكريم

 .التن اق ةت   لاق إنشذ  مفطوير اضزيد ما ااستمح ذ اا

، نكت أت   ممعرمف لدي  ل ذ  التن اق أن حتقق التن اق  ة  فوفر العديد ما اضتطلبذا

إن أما فأأت  حتتذيأأه ااسأأتمح ذ اا ةأأو القأأد  الكأأذيف مأأا اضأأوا ا   . نأأذ بذإلفأأذ   إض بع أأاذة

ثأم  . ، مإا ريذن استمح ذ ًا م داأًذ ا ميأوا لأه  لأع أ و الوادأل      امن متوي  فا استمح ذ . اضذلاق

.  ممأأمحًا يف فأأ ي اباعأأت أم فأأ ي ا تبأأذ ي  ، إن ااسأأتمح ذ  يتودأأ   لأأع ميأأوا اضسأأتمح ر 

أم مأأذ ريأأذن يطلأأق  لأأاام اسأأم    ، مالأأز اع مالتجأأذ  ممقأأدمو عتلأأ  ا أأدمذا  مةأأم الةأأنذع 

مأيًّأذ ريأذن ااسأم فأعن ميأوا الشأ ي اضسأتمح ر        .  ميشال الاو  اسم  يذا اي  أذا .  اضنا  

: مذ الوي يسام به التمم  يف فوف  ةأوة اضتطلبأذاو مبعبأذ   أةأرى    .  ضرم ي لقاذ  ااستمح ذ 

 مم ومذ ةو الدم  التن وي للت

 :إسهام التأمني يف توفري بعض متطلبات التنمية

بدايق فعن ريامنذ  ا الدم  التن وي للتمم  ا ينةرف إض نوٍع معأ   : التمم  مالت وي 

ةنأذ    ، مإمنأذ نأا   ما التمم  ريذلتمم  التجذ ي أم التمم  التعذمنت أم التأمم  اايت أذ ت  

 ل نأذ أن التأمم  التجأذ ي بر مأه ال قاأذ   ل نأذ        فع ا مذ.  بةدا التمم  بشك   ذ  ممطلق

مبذلتأذلت  . أن للتمم  التعذمنت مالتمم  اايت ذ ت اجلأذئزيا فأر ًذ ةأوا الأدم  التن أوي اضاأم      

ريذن ابد ما ااةت ذ  با ذ مبأوا ريأ  ياأد فكأري مفطباقأت لت عاأ  ةأوا الأدم  التن أوي          

 .اضام ا ذ

 ذفأأه أسأأاذمًذ ريأأب ًا يف فأأوف  الت ويأأ  الأأايف      مأأا اضعأأرمف أن لشأأرريذا التأأمم  مةا    

مفش  إبةذ اا أأ ددميق نسباًذ أأأ  .  التن اق مإدذمق الكمح  ما اضشرم ذا ااستمح ذ يقإلجنذيف 

نذماأأأق ماما   يف اما% 9م% 2إض أن نسأأأبق التأأأمم  إض النأأأذفمج احمللأأأت اإلنيأأأذلت فأأأرتام  بأأأ  

 2ت افأرتاريذا التأمم  اإلسأامت دأد بل أ       مفش  إبةذ اا أةأرى إض أن إنيأذل  .  متقدمق



 3 

مبعأأا اإلبةأأذ اا أفأأذاا أن بجأأم ااسأأتمح ذ  يف فأأرريذا التأأمم  يف مةأأر   .  ملاأأذ  اما 

 (.1)  مص  إض  شر  ملاذ اا يناه1991 ذ  

لأدي   مجتد  اإلفذ   إض أن أدسذ  التأمم  ا فعأدم أن فكأون لونأًذ مأا ألأوان اضأدةراا       

التجأذ ي    ع اذ او ت التزامت ممحأ  التأمم  التعأذمنت مالتأمم     ، مةت ااةذ اا ب ايف ذص

ا كومأق   ىلأد  ممح  التأمم  اايت أذ ت الأوي يشأذ   بأه العأذملون       مبع اذ إيبذ ي إلزامت 

الأوي وأدا بجأأم    ما خي أت أن اااةأذ  ةأأو السأبا  الوباأد للت ويأ      . القطأذع ا أذص   ىملأد 

 .ااستمح ذ 

ام ًا  فأرًا يف فكأويا مفعب أق اضأدةراا فعنأه بأذا يلعأ        مإ ا ريذن التمم  يلعأ  ام ًا مبذ 

 .، ا يق  أة اق  ا ام ة اضبذفر غ  مبذفر يف ةوة الع لاق

ا يأق   ، ما باث  إن الوي لديه دد    لع اااةذ  إ ا مل جيد ايم اق اااةذ يق اجلاد 

ا  ريت دأد اسأتاا ، مسأاويه ريأ  فوائ أه إلن أذق      ايمذن ممستوى العذئأد ف ذلبأًذ لأا يأدةر    

أم  ، أم وا  ةوة ال وائا إض أفأكذا  قا أق ممحأ  امأوةراا     يكون يف معا ه  ا أة اق

 .اخل..فرا  العقذ اا

 لع اااةأذ ،   ممعنع  لك ضرم   فوف  أريرب دد  ممكا ما ايمذن بتع يقب  اضدةر

نأأذ ذضالأأيت يعاشأأاذ   مخبذصأأق يف  أأ  بأأذاا  أأد  ااسأأتقرا  الساذسأأت ماادتةأأذاي ماضأأذلت  

اضةذ ف ما يرا   لك ما م ذ  فذابق فلقع بذلكمح   ممعرمف ممشذةد مذ يلحق.  اضعذصر

ماض أذ  ايريأرب يف  لأك ةأأم    . محتاأق بعيأدا ذا اضأوا      ، مناأذ يف جلأق اإلفأاا ماإل سأذ     

مأا اضأوا   مخبذصأق يف مةأذ ف       ، مةم ميمحلأون السأواا اي اأم    ص ذ  ممتوسطو اضوا  

.  يلحأأق ال أأر  بذادتةأأذا القأأومت يف جم لأأه  ايمأأر الأأوي.  دتةأأذااا النذفأأ قالأأدما  اا اا

ملسأأنذ ةنأأذ بةأأدا   .  (2)ملأأولك ميأأدنذ الطلأأ  الاأأو  متزايأأدًا  لأأع فأأمم  الواائأأل اضةأأرفاق     

لكنذ (. 3)ما النذباق الشر اق مالنذباق اادتةذايق الد اسق اضع قق اوة النو اق ما التمم 

، مما ثم فوف   أة اق متزايد  يف فوف  اضدةراا النشذ  التمماحي فقط نش  إض اريتسذا

ملذيق اضةأذ ف مالأيت ةأت مبمحذبأق القلأ  الأوي ي أيف الأد  يف         .  الت وي  الايف  لاستمح ذ اا

 .فراي  اجلسد اادتةذاي

.  مالرغبأق  ااستمح ذ  يتطلأ  القأد   ميتطلأ  يف ن أو الودأ  ا أذفز      : التمم  مااستمح ذ 

لكا فوفر الرغبق ما ذفز يتودأ   لأع    ، فر الت وي  ميمح  يذن  القد    لع ااستمح ذ إن فو

يع   يف  أ  أمضأذع    إن اضستمح ر مممحًا يف ال را أم يف الشرريق يد   يادًا أنه.  أمو  أةرى

                                                 
يذمعأأق اييفةأأر، مأأيمتر الةأأنذ ق التمماناأأق يف العأأذمل اإلسأأامت ، مرريأأز صأأذ  ريذمأأ  لادتةأأذا اإلسأأامت ،     (1)

2001 . 
 . 2000،  33املد  2ناذ  التمم   لع الواائل ، البنك ايةلت اضةري ، النشر  اادتةذايق ، العدا  (2)

جملأأق ، بأأد السأأتذ  أبأأو غأأد  ، بكأأم التأأمم   لأأع الواائأأل مااسأأتمح ذ اا مالةأأكو  يف البنأأو  اإلسأأاماق      . ا (3)
 .369اادتةذا اإلسامت ، العدا 
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ا بأما بأه مأا ايمأا       مإ ا مل يتولد لديه دأد  .  غ  ميريد  مأنه وذ  بشتع أنواع اض ذار

ممأأا ثأأم فتعأأوق إن مل فتودأأ   .  ا يقأأد   لأأع إدذمأأق مأأذ يب أأع إدذمتأأه مأأا مشأأرم ذا   ف ذلبأأًذ لأأ

منأه التأمم  التعأذمنت      ، مخبذصأق  مالتأمم   . ، بتع مإن فأوفر الت ويأ  اضطلأوا    ااستمح ذ اا

ما فعذمن مفأزيف  ممواسأذ        لاهويوفر له دد ًا ريب ًا ما ةوا الشعو  بذيما ما ةاا مذ يق

بأدًا مأا    ،، فات ت  ا طر ما يةأابه منأه إا فتأذا    ذا أي ةطر يقل  لاهممد ق نيذ اق با

 .حت له ريله مب راة

إن النشذ  التمماحي بذا يلع  ام ًا باويأًذ يف اادتةأذايذا اضعذصأر  مأا     : ةاصق القوا

 (.1)ةاا إاا   اض ذار مالكوا ث اضذلاق مإاا   اضدةراا مإاا   ااستمح ذ اا

مالأوي ةأو وأو   ئأاو مأا      .  إض مذ يسأام بأه يف امأذا اايت أذ ت     ري  ةوا بذإلضذفق

يف  ما ننسأأع أن التأأذ ييف ينب نأأذ  أأا ام  بأأذلع اية اأأق لعبأأه التأأمم  البحأأري   .  وأأذم  التن اأأق

ياأد    مدد يكون ما اض اأد يف ةأوا اضكأذن أن نناأر ملاأًذ يف فقأر       .  فن اق بريطذناذ مغ ةذ

فاأت فكشأ  لنأذ    .  ا م أذئ  التأمم  اايت ذ اأق ماادتةأذايق    اق  أ عربم اا يف اضوسو ق ال

أن ننقأ    مدبأ  .  لعبأه النشأذ  التأمماحي يف باذفنأذ اضعذصأر      يبل ق مبسطق  ا الدم  الوي بذا 

ةوة ال قر  خنأتم بأديمحنذ  أا أة اأق التأمم  بكل أق  أا  ادأق النشأذ  التأمماحي بذلنشأذ             

 ا الةحو  اادتةأذايق اإلسأاماق بعدذمأق جتسأاد     ، فلقد بذا ضناو  اإلسامتااضةريف ما 

مبعد داذ  ةوة اضةذ ف ميأدنذ  . مممحًا يف اضةذ ف اإلساماق ، بت   لت اذ يف اناذ النذا

مناأأذ ميأأوا فأأرريذا   ،أناأأذ ريأأت فأأياى ام ةأأذ التن أأوي اضنشأأوا  لااأأذ أن فسأأتك   أمأأو اً   

ا التمم  اإلساماق وتذج   أًا  مسرب اباعق العادق ب  اضةذ ف مفرريذ.  فمم  إساماق

 .مستقًا

 ممبأدئاًذ فأعنحي أ ى أنأه مأا ايف أ  أن يكأون لشأرريذا التأمم  اإلسأاماق اسأتقااذ           

، مبعأدًا  أا الودأوع يف فأأر      اةأتاف الطبأأذئل مايةأداف   ، التأذ   أا اضةأذ ف اإلسأاماق    

  .ساق دويقمةوا ا ينذفع أن يكون بانا ذ  ادذا فعذمن مفن.  اابتكذ اا

 (:2)م ذئ  التمم  اايت ذ اق ماادتةذايق

يف  للنشذ  التمماحي م ذئ  مماذ  ريمح  ، ايت ذ اق مادتةذايق انطادأًذ مأا ام ة اضاأم   

ملذيأأأق ممتلكذفأأأه   ، الع لاأأأق اإلنتذياأأأق يف لذيأأأق ال أأأرا بش ةأأأه بوصأأأ ه أةأأأم  ذمأأأ       

 .ملذيق اادتةذا الواحي ، ،  ا أةطذ  ا فكباذ ب   دةد ممس ولاذفه جتذة ال  

، ممتنحأأه الط منانأأق  لأأع غأأدة   فتممانأأذا ا اأأذ  فأأوفر ايمأأا مايمأأذن لل أأرا يف باذفأأه   

، فانأذ  أمأو     صحاح أن التمم   لع ا اأذ  ا يأرا اضأوا م ذايأذا اييأذ      .  ممستقب  أمااة

                                                 
العأذمل اإلسأامت    مذيد  فليب ، أثر اف ذداق حترير جتذ   ا دمذا اضذلاق  لع أسواق التمم  مإ ذا  التأمم  يف . ا (1)

 .، ميمتر الةنذ ق التمماناق ، مريل سذبق
 www.arab-ency.com.  اضوسو ق العرباق أ املد ا ذمو ، العلو  القذنوناق ماادتةذايق (2)
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  التأمم  إمنأذ  ، ماادف ايسذست ما ةأوا النأوع مأا     وتومق ا ميكا افعاذ أم اارما مناذ

أم  ةو مسذ د  ال را يف باذفه  لع مواياق ا سذئر اليت دد فلحق بأه يأرا  بأوااث ميسأ ق    

، إ  خت أأ  مأأا  ثأأذ  النكبأأق  لااأأذ مذلاأأًذ       يسأأرفه مأأا بعأأدة إ ا انتاأأع ا أأذاث إض مفذفأأه     

مفممانأأذا ا اأأذ  فسأأذ د ال أأرا الأأوي يتعأأرو  أأوااث يسأأديق مي يأأق  لأأع حت أأ  . ممعذفأأاًذ

ي  اةأأوا اضشأأذيف مال حوصأأذا الايفمأأق   ، أم مةأأذ    النذجتأأق  أأا فود أأه  أأا الع أأ  ا سأأذ

، فأأعن التأأمم   ، ميف بأأذاا العجأأز الكلأأت سأأوا  ريأأذن اائ أأًذ أم ميدتأأذً  مالع لاأأذا مغ ةأأذ

 .يسذ د ال را بذلتعويا  لاه فو ًا أم مببذلع معانق مدى باذفه

، إ  يع أ  اضأيم ا  لاأه     ما يرا  الط منانقمالتمم  يسذ د  لع يفيذا  اإلنتذج ماإلنتذياق 

مأذ   مةأوا  .  ما امن ةوف أم دلق  لع مسأتقبله ممسأتقب  أفأراا أسأرفه اضسأ وا  أنام دذنونأذً       

فتسأذ ع   يسام يف حتس  اضستوى اضعذفت مي تح  فذق الأتعلم مالتأزما مبتطلبأذا ا اأذ  الأيت      

و  لأأأع ايمضأأأذع اادتةأأأذايق ، ممأأأذ يأأأنعك  لأأأع نأأأو ملحأأأو  بذجتأأأذة الت أأأ م مالتعقاأأأد 

، يقأو  بأدم     ، بة ته مسالق   ذيق اادتةذا الواحي مالتمم .  ماايت ذ اق فطو ًا مفقدمًذ

ب أأرو احملذفاأأق  لأأع مسأأذئ  ايمأأا    ، ا أأذ ا ا  أأت لل نشأأزا اضيم نأأق العذمأأق ما ذصأأق   

مأنح   زا ما ةاا مفوف ةذ بذلقد  اضستطذع يف بعا اضنش ، مالسامق فااذ صذ ق ميذةز 

 .أسعذ  فمم  أف   ريل ذ ريذن  مسذئط اإلنوا  ماإلا ذ  اآللت أم الادمي متوافر 

 ،ميع   التمم   لع مسأذ د  أصأحذا اضعذمأ  الأيت فتعأرو  رائأق أم ان جأذ اا فأو اً        

بتعوي أأأام  أأأا ا سأأأذئر اضذايأأأق النذجتأأأق  أأأا فلأأأك ا أأأوااث اضشأأأ ولق بذلتأأأمم  بذلسأأأر ق    

مأأر الأأوي يسأأذ دةم  لأأع فأأرا   اا بديلأأق  أأا اآلاا احملرتدأأق ميعاأأد  جلأأق      اض كنأأق، اي

مباأوا  . ريذا فورير  لع نأو وسأوا ممأد ما   بذاإلنتذج إض ا رريق مالدم ان ما امن إ 

 ، ام  لع ااسأت را  يف فن اأو العقأوا التسأويقاق ضنتجأذفام     اضعنع فعن التمم  يسذ د اضيم ا 

، ممأأا ثأأما احملذفاأأق  لأأع  فأأد   فاأأق  لأأع ماأأزانام التجأأذ ي متوايفنأأذً ماحملذ ،ااةلاأأًذ مةذ ياأأًذ

موايفنق الدملق ب وائا اي بأذ ، ري أذ ةأو مقأد  معطأط ممأذ ي أ ا موايفنأق  ذمأق مسأتقر            

 .ممتنذماق

  ، بأ  مأا أةأم ايدناأق اااةذ يأق      ااةذ يأق ايع   ما ةأاا ريونأه أبأد ايدناأق     مالتمم  

، مالأأيت ريأأذن سأأاوة  القسأأم    ضويأأوا  لأأدى ايفأأراا يف سأأح  يأأز  مأأا الكتلأأق النقديأأق ا  

،  مناأأذ لشأأرا  سأألل اسأأتاارياق أم ةأأدمذا بع أأاذ ضأأرم ي مبع أأاذ غأأ  ضأأرم ي  ايريأأرب

، إ  فويأه   مين  ا معدا الت أ م  ، فتن  ا دا ق الوبد  النقديق ما يرا  يفيذا  العرو

أم فويه دسأ ًذ مأا    ، فرريذا التمم  ةوة ايدسذ  احملةلق ما ايفراا يف فممانذا ا اذ 

،  ابتاذااذفاذ ال ناق بذجتذة ااستمح ذ  يف مشذ يل إنتذياق مةدماأق مد مسأق م وائأدةذ  ذلاأق    

مفقأأ  معأأداا   ،فتأأن  ا ايسأأعذ   ،ميتحسأأا مسأأتوى ا أأدمذا   ،فازيأأد  أأرو اضنتجأأذا  

 .الت  م
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 ملعأأ  مأأا أةأأم الو أأذئ  اايت ذ اأأق للتأأمم  لذيأأق أفأأراا امت أأل مأأا بأأوااث السأأ       

  1914، ممناأأذ دأأذنون السأأ  السأأو ي لعأأذ    الأأيت أفأأ   لااأأذ بعأأا دأأوان  السأأ   ، اضيسأأ ق

 لع مذلكت اضرريبأذا السأو يق أم بذئزياأذ أم سأذئقااذ      204،  203الوي أمي  يف اضذاف  

إ ا  التمم   لع مس ولاذفام اضدناق جتذة ال    ا ا وااث اليت فلحقاأذ باأم ةأوة اضرريبأذا    

  ، مريولك التأمم  اإللزامأت  لأع اضرريبأذا ايينباأق الداةلأق إض       داماذ دذنوناًذريذن است 

  ،  بأأو ًا أم ب أأرو اضكأأوث اضيدأأ  ضأأد ايضأأرا  اضذايأأق ماجلسأأديق القطأأر العربأأت السأأو ي

 .اليت حتدثاذ ةوة اضرريبذا يف سو يق

 :مةنذ  م ذئ  أةرى ةت

ا الت أحاذا اضذلاأق مبويأ   قأوا التأمم       إ  يتح   اضيم ا له بع: اابتاذ  لل ستقب  * 

فاوة مسالق منباق يةطذ  اضسأتقب   .  يف ا ذضر، يقتطعاذ ما اةله ابتاذاًذ لل ستقب 

 .مموياق للودذيق مناذ

 ، ، إ  يأيثر اضأيم ا  لاأه  ميأه     ياار  لك يف التمم   لع ا اأذ  : إيمحذ  ال    لع الن و * 

 ، ، فاأيمنا  لأع باأذفام مأا اةلأه ضةألحتام       ن سأه  مما ةو اضسأ وا  أا   أذيتام  لأع    

 .سوا  انتاع ةوا التمم  يف باذفه أم ابتدأ بعد مفذفه

، ميت محأأ  يف فويفيأأل  مةأأو يأأوةر التأأمم  مايسأأذا الأأوي يقأأو   لاأأه  : التعأأذمن مالت أأذما * 

مةأأوا فعأأذمن  لأأع ا أأ  ضأأد النكبأأذا .  ا طأأر  لأأع اجل اأأل بأأ  يتعأأرو لأأه بع أأام

 .يذ م وااي اي

 لأع   ين أت التأمم   أذةر  اا ت أذا  لأع الأن و م أد  اا ت أذا         : اا ت ذا  لأع الأواا   * 

 .، بمن وتذ  اضر  ل دة ممذ دد يقل فاه ما مذله ا ذص بذةتاذ ة ال  

مأا    ، إ  يت أو  فن اق الشعو  بذضسأ ولاق جتأذة ن سأه مجتأذة أسأرفه ممأا يا أه مسأتقبلام         * 

 .، مذ يوفر ام ا اذ  السعاد  م ، ممناذ التم القرا اا

يف  متك  اضشأرف   لأع الوبأداا اادتةأذايق مأا الت أر  لرسأم الساذسأذا اإلنتذياأق          * 

ممذ يياي إض ا ف أذع مسأتوى الك ذيأق اإلنتذياأق      ، يو يسواة ايمذن مالقد    لع التنبي

لأأأيت فتح أأأ  ، مأأأا امن أن ينشأأأ لوا بطأأأوا ا مبأأأوااث الع أأأ  ا نتاجأأأق الت أأأر  ي  أأأذام

 .نتذئجاذ فرريذا التمم 

متكأ  اضنشأم  مأا إيأرا  فقأديراا سأألا ق لتكل أق اإلنتأذج  أا اريأق ف طاأق ايةطأأذ             * 

 .اضتودعق اليت فيثر با فك  لع فكل ق اإلنتذج

فأأوف  ال أأ ذنذا لأأرأا اضأأذا ماسأأت را ة يف أاا  ام ة ا اأأوي يف اادتةأأذا  أأا اريأأق       * 

، مةأو ااأدف    يقأدماذ التأمم  يصأحذا اضشأذ يل اضأيم ا  لااأذ       الو ا ق التعوي اق اليت

 .ايسذست ما التمم 
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التمم  مسالق لتكويا  ؤما ايمأواا مأا ةأاا اابتاذااأذا اضتج عأق لأدى فأرريذا         * 

 .التمم ، ماليت ميكا فوياااذ لت وي  اضشذ يل التن ويق

 ذنذا اليت فسا    لاذا اادأرتاو مأا   اائت ذن يوفر لل ينما ال مةو  ذم  ما  وام   * 

م لأأع مسأأتوى الدملأأق يسأأذ د التأأمم  اادتةأأذا القأأومت؛ إ  ميكأأا الدملأأق مأأا   . الأأدائا

بتو اأأأ  ايمأأأواا الطذئلأأق الأأأيت متلكاأأأذ   ،ا ةأأوا  لأأأع مأأأذ حتتأأذج إلاأأأه مأأأا دأأرمو   

فأأرريذا التأأمم  يف فأأرا  السأأنداا ا كوماأأق الأأيت فةأأد ةذ الدملأأق مالش ةأأاذا      

 .م لك يف بلدان ناذ  اادتةذا ا ر ،العذمقاضعنويق 

مةأأو ريأأولك مسأأالق مأأا الوسأأذئ  الأأيت حتقأأق التأأوايفن التلقأأذئت يف امت أأل، ف أأت أثنأأذ       * 

الرماج اادتةذاي يدفل العذملون يز ًا ما اةوام أدسذ  فمم  لت طاق بأذاا البطذلأق   

تةأرف اأم   فا الكسأذا  مالتعط   ا الع  ، مةوا مذ يقل  مأا القأو  الشأرائاق يف أمدأذ    

 .فعوي ذا فزيد مقد فام الشرائاق

ممأأأا ةأأأاا اسأأأتعراو ةأأأوة الو أأأذئ ، يتأأأب  ام  التأأأمم  اضاأأأم يف لذيأأأق ايفأأأراا        

مض ذن مس ولاذفام جتذة ال أ ، ممحل أذ فااأر ماأذ  التأمم  يف احملذفاأق  لأع         ،مممتلكذفام

 .بويه  ذ ااستقرا  اايت ذ ت ماادتةذاي ملذيق اادتةذا القومت 
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 عقد التأمني يف ساحة الفقهاء

ممأا  . أفرنذ سل ًذ إض أن التمم  ية اته دد بات بذةت أذ  ال قاأذ  مبذلأواا اضعذصأريا    

يأأرا  فلأأك اجلاأأوا ا محامحأأق ماضتتذبعأأق نسأأتطال القأأوا بأأمن مامأأح اضوضأأوع ماضودأأ  الشأأر ت   

 .باذله دد مضح  إض بد ريب 

ميك أت أن نشأ  بعجذلأق    . ري  مأذ دأد  ما بتأع بع أه     ملاو ما ما ق ةوة الو دق فتبل

 .إض أةم مذ جنم  ا فلك اجلاوا ما نتذئمج ريلاق مقبولق ممتوافق  لااذ ما نياو  ال قاذ 

 :ملع  ما أبريف ةوة النتذئمج مذ يلت

فانأذ  التأمم    . الت ااز الواضح ب  أنواع التمم  محتديد ا كم الشأر ت لكأ  مناأذ    أ 1

م   لأع السأأذبق منأو أمأأد اويأأ  مأصأبح لأأه اسأم ةأأذًص بأه مةأأو التأأمم       التقلاأدي اضطأأر 

. التجأأأذ ي، نسأأأبق إض أنأأأه   أأأ  جتأأأذ ي وأأأا، بعاأأأدًا  أأأا أي فعأأأذمن مفأأأربع ممأأأيايف     

فشأأرريق التأأمم  يف نطأأذق ةأأوا النأأوع فعقأأد مأأل مأأا يريأأد التأأمم   قأأدًا يلتأأز  مبقت أأذة 

ه مبل أًذ معانأًذ  نأدمذ ينأزا بأه      بدفل مبلع مع  بشك  مع  مفلتز  الشرريق بمن فأدفل لأ  

فاأت   لاأق معذمضأق مذلاأق و أق، فسأتادف       . ال ر  ما يرا  ا طر اضيما  لاه منأه 

مناأأرًا ضأذ يشأأوا  . مناأذ الشأرريق حتقاأأق اي بأذ ، أي أناأأذ، بعبأذ   أةأرى   لاأأق جتذ يأق      

  ةوا العقد ما أمأو  واأو   فأر ًذ، ممحأ  الربأذ مال أر  ال أذبا مالق أذ ، فأعن ال قاأذ          

 ندمذ ار   لاام ةوا النوع ما التأمم  يف بدايأق ايمأر انقسأ وا مأذ بأ  مأذنل مجماأز،         

مناأأرًا . تأأواض الناأأر يف ةأأوا ايمأأر أصأأبح ةنأأذ  مأأذ يشأأبه ااف أأذق باأأنام  لأأع برمتأأه   بم

ية اق التمم  ري كر  مناذ  مل يعد ما اض كأا جتنأ  ايفأراا مامت عأذا لأه فقأد       

مبذلبحأث فأب    . ريا اق إجيذا صو   للتمم  فنأذا اضشأرم اق  انةرف البحث ال قات إض 

أن احملقق لولك ةو إةراج  قد التمم  ما  بذ   اضعذمضق أم التجأذ   إض  بأذ   التعأذمن    

 .مالتربع، معتربيا أن  لك ةو ا طو ايمض مال رم يق جلع  التمم  مشرم ًذ إساماًذ

وا الةدا، فاار مأذ أصأبح يعأرف بذلتأمم      ما  د هلل لقد جنح البحث مالد اسق يف ة

ممريأأل التسأأ اق ايمض مأأذ فقأأو   لاأأه    (. 1)مالأأبعا أالأأق  لاأأه التأأمم  التبأأذالت   . التعأأذمنت

يف حت أ  ايضأرا  الأيت فلحأق بأمي       الع لاق ما فعذمن مفزيف  ممواسذ  ب  جم و ق اضشرتري 

فذضسأملق  . ذ يةأا  أيًّأذ مأنام   منام ما ةاا إساذ  ريٍ  منام مببلع ودا جي ل لادفل منأه مأ  

سأ اق  تممريأل ال . مسملق فعذمن صرف ب  ةيا ، ملأاو ةنأذ أيأق فأباق لل عذمضأق أم التجأذ        

يف التأمم  التجأذ ي يويأد ارفأذن متقأذبان أبأدة ذ مأينما أم فأرريق         المحذناق أنأه إ ا ريأذن   

مر يف ةوا النأوع مأا   فعن اي. التمم  مالمحذنت مستمما مةم اضشرتريون أم للق مثذئق التمم 

                                                 
مائ  الرافد، ناذ  التمم  التعذمنت التكأذفلت اإلسأامت، نشأر    .  بد ا  اد البعلع ما. رايل اضزيد ما اضعرفق ي (1)

 . 2006: ممذ بعدةذ، الكوي  112جم و ق الربريق اضةرفاق، ص
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التمم   لع ةاف  لك، باث نيال اياراف ةت ميمنأق ممسأتممنق يف ن أو الودأ ، فاأت      

بعبأذ    . ن ساذ اليت فدفل مبذلع التمم  أم ايدسذ ، مةت ن ساذ اليت حتويف  لأع التعوي أذا  

يأرا  مةرميأًذ  لأع مأذ دأد     . أةرى إن ري  مابد منام ييمنا ن سه ميأيمنا غأ ة يف  اا الودأ    

ما التبذسذا ما م ا  ةوة ايمسذ  نأذاى الكأمح  مأا ال قاأذ  بأعااق اسأم يديأد  لاأه مةأو          

 (.1)«التمم  اإلسامت»

مةوا فت  بسا ما ةوا اجلذنأ ، مإن ريذنأ   لاأه ماباأذا ما أق مأا يذنأ   ةأر،         

، مإمنأذ  فذضعرمف  ل اًذ أن الت ااز ا يكون ب  اإلسا  مالتجذ   ما ب  اإلسا  ماضعذمضأق 

م لأأأع أيأأأق بأأأذا، ةأأأوة مواضأأأعق   . يكأأأون بأأأ  التعأأأذمن مالتجأأأذ  ، مبأأأ  التأأأربع ماضعذمضأأأق   

 .ما مشذبق يف ااصطا  اذضذ ريذن بعادًا  ا ال  وو ماالبذا. ماصطا 

ويف القبأأوا ماضاأأم ةنأأذ أن ةأأوا النأأوع ةأأو مأأا باأأث اضبأأدأ مقبأأوا فأأر ًذ، م لاأأه بتأأع وأأ  

يبكأأأذ  مين أأبط بكأأ  ال أأأوابط الشأأر اق يف ريأأأ     الشأأر ت الناأأذئت أن يلتأأأز  بكأأ  ا   

 . يوانبه

مةأو دذصأر  لأع مأذ     . مةنذ  نوع ثذلث ما التمم  ةو مذ يطلأق  لاأه التأمم  اايت أذ ت    

جيرى ب  ا كومق مالعذمل  لدياذ، مريولك ب  أصأحذا اضشأرم ذا ا ذصأق مالعأذمل      

 .ذ  ، مما ثم فاو مقبوا فر ًذمةو فمم  إلزامت إيبذ ي، مةو بعاد  ا فباق التج. لديام

أناذ  ال قاذ  بذلاًذ ةو التأمم  التعأذمنت، مأا باأث إن اإليأذيف        منش  ةنذ إض أن وطَّ

ممضأل   ،الشر اق له ما باث اضبدأ ا فك ت، ما ف نع  ا البحث يف ري  يفاميق مأا يفمايأذة  

 .ايبكذ  مال وابط اليت جتعله يا  مقبوًا فر ًذ

د ةنذ اإلفأذ   إض أن البحأث ال قاأت انةأرف ممأذيفاا بأوا التأمم         مدد يكون ما اض ا

ريعقد يرف  بقودًذ مالتزامذا، ملاو بوا التمم  ري كر  مناذ ، فلأاو ةنأذ بذيأق إض    

البحأأث ال قاأأت، ينأأه يرفكأأز  لأأع مبأأدأ فأأر ت أصأأا  ةأأو التعأأذمن، ري أأذ أنأأه من أأم إض    

 . نذل  الشر اق اإلساماق ج الع لاق لتطباق ةوا اضبدأ ماليتالعديد ما الن ذ

مما ال رم ي ةنذ ل   النار إض أن ةرمج التمم  التجأذ ي مأا حتأ  غطأذ  التعأذمن أم      

بتع التربع إض غطذ  التجذ   ماضعذمضق مل يكا جمرا  لك ةو منأذ  ا كأم حبرمأق ةأوا     

ذ ريأذن منأذ    مإمنأ . النوع ما التمم ، فذإلسا  مل ور  التجذ   ممل ور  اضعذمضذا اضذلاق

التحأأريم ةأأو مأأذ يلحأأق ةأأوا العقأأد  ودأأًذ  افاأأًذ غأأ  من أأك مأأا ورمأأذا ريذلربأأذ مال أأر              

 .اخل.. ال ذبا

                                                 
 . ،    ذن2010ميمتر التمم  التعذمنت، جم ل ال قه اإلسامت الدملت، إبري   (1)
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ممأأا ال أأرم ي ريأأولك اإلفأأذ   إض أن اإلسأأا  مل يعأأط ضبأأدأ مفكأأر  التعأأذمن صأأكًذ   

 لع باذو بذضشرم اق، مل فسلا ه بمة اق التعذمن م اام فمنه، مإمنذ أ طذة صكًذ مقاأدًا  

 .من يكون يةداف سلا ق صحاحق صذ ق مبزلاذا ريولك سلا ق مصحاحقب

بعبذ   أن يكون فعذمنًذ  لع الأرب مالتقأوى ما يكأون فعذمنأًذ  لأع اإلثأم مالعأدمان، ري أذ         

َمَفَعأأأأذَمنعوا َ للأأأأع الابتأأأأرن َمالت قاأأأأَوى َمللأأأأذ َفَعأأأأذَمنعوا َ للأأأأع الاأأأأع ث م   : نطأأأأق بأأأأولك القأأأأر ن الكأأأأريم 

مدد يكون ما اض اد ةنذ أن نش  بعجذلق إض بعا يوان  التمم  التعأذمنت  (1 .)..ن َمالاععد َما

 .ال قات ما باث التعري ، ماي ريذن، ما ةذئي مالتكاا 

فعري  التمم  التجأذ ي فعريأ  وأدا مماضأح، ممأذ  لأك إا        :تعريف التأمني التعاوني أ 2

فأأرريق التأأمم   فاأأو  قأأد فربمأأه عتلطأأق ما متداةلأأقين أارافأأه مماأأز  ماضأأحق غأأ  

التجأأذ ي مأأل ريأأ  مأأا يرغأأ  يف أن يأأيما ن سأأه أم مذلأأه أم مسأأ ولاته لأأدياذ، فذلعذدأأدان 

مويأأواان ممسأأتقان  أأا بع أأا ذ، مريأأ  منا أأذ يلتأأز  بشأأت  يف مقذبأأ  التأأزا  الطأأرف  

 .اآلةر بشت  مقذب  له

لعقد فاه لاسأ  باأوة   ين أاراف ا. مايمر لاو باوا الوضو  يف فعري  التمم  التعذمنت

مةأأ  ةأأم . فاأأ  أاأأراف  قأأد التأأمم  التعأأذمنت ةأأم نيذ أأق اضشأأرتري . ااسأأتقالاق مالت اأأز

مسأأتقلون ميف مواياأأق بع أأامو مةأأ  مأأذ وأأدث الاأأو    لاأأًذ يتسأأق مةأأوا القأأواو مإ ا مل           

يكأأون ارفأأذة إ نو إن مأأذ جيأأرى الاأأو  يف الوادأأل ةأأو داأأذ      يكونأأوا ةأأم اأأريف العقأأد ف أأا  

. مم  إسامت بعبرا   قوا مل ما يرغ  يف الدةوا حت  مالق مذ فنجزة ما فأمم  فرريق ف

مايمر مذيفاا غذئ ًذ، ف ذ ةت ةويق ماباعق فرريق التمم  ةوةو مبمي بق فأرب   قأواًا فرفأ     

 .التزامذا  لااذو مما أيا فوفع بذلتزامذفاذ فلكو أس لق حتتذج إيذبذا

منت يف أصأأ  مبدايأأق فطباقاأأذ لسأأا   لانأأذ اا ا   م مبأأذ لأأو نارنأأذ ل كأأر  التأأمم  التعأأذ 

ا ايفأأ ذص  مي الاأأرمف اضتشأأذبق  لأأع أن   مأأيف البدايأأق يأأرى اف أأذق بأأ  جم و أأق   . ايمأأر

ما ةاا داأذ  ريأ  فأرا بأدفل مبلأع وأدا        م لك ،يواياوا سويًذ أي ةطر يقل  لع أي منام

مايمأر يف  لأك   . ضأر  مأذ   لاواسأت منأه مأا وأ  بأه      ، لع سبا  التعذمن مالتأزيف   ،بناذ  مع 

مبعا ال قاأذ  مدأ   نأد    (. 2)أدرا مذ يكون إض نيعاق فعذمناق لد   اض ذار ب  أ  ذئاذ

اتفــاأ أك ــر مــم شــ خل معروــني رطــر أو  ــا ر  »:  لأأك م أأر ف التأأمم  التعأأذمنت بمنأأه

معينــة علــ  أن يــدفع كــش مــنهم اشــ اكا  معينــا  علــ  ســبيش التعــاون لتعــويض ال ــرر أو     

 .(3)«ورار اليت تلحق بأحدهم إذا حتقق خطر معنياأل

                                                 
 .2اآليق : سو   اضذئد  (1)

ا الشذ لت، التمم  التعذمنت اإلسأامت، بقاقتأه أ أنوا أه أ مشأرم اته، جملأق اادتةأذا اإلسأامت، العأدا           بس. ا (2)
331. 

 .ن سه (3)
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مإا فأأميا ةأأت يف ةأأوة الةأأو   فأأرريق    . لكأأا ايمأأر   لاأأًذ مل يقأأ   نأأد ةأأوا ا أأد     

التمم  اإلسأامتو مناأرًا لتطأو  الع لاأق التمماناأق مفزايأد اي  أذ  مالأراغب  يف اافأرتا           

ق فتوض إاا   الع لاأق مالتعذمأ    ريذن ابد ما داذ  ةوة ام و ق اضيسسق بتكويا ةا ق إاا ي

 .يد اان  ذ ، مالتعذم  مل اي  ذ ، حتةاًا لافرتاريذا مافعًذ للتعوي ذارمل ما ي

أن فكأأون ةأأوة ااا أأق اإلاا يأأق يف فأأك    يممزيأأدًا مأأا البلأأو   القذنوناأأق مالتناا اأأق  ؤ 

التطباأق    لع أن ايمأر مأا باأث   . مةنذ ريذن  بذريو   فرريذا التمم  اإلساماق. فرريق

 ،فويدنذ فرريذا فمم  إساماق فنشم  افاأذً . مل يق   ند ةوا ا د، ب  سذ  ةطو  أةرى

ماوة الشأرريق أصأحذباذ   . مبذاا  ي بد  ض ذ سق التمم  اإلسامت يف نوع مع  ما اض ذار

ماضسأذة ون يف  أمسذاأذ الأوي ا يتجأذميف  أذا  دأد ًا بسأاطًذ مأا اضأذا يك أت           . اضيسسون اذ

ض  أمسأأذا مبعنأأع الكل أأق   ابتاأأذج الشأأرريق إ  م أأد .    دذمأأق مقأأر مفعأأا  بعأأا اضأأو    إل

نشذااذ، فمناذ فمن أي فرريق، أن ةأوة الشأرريق سأت ذ ا نشأذااذ مأا ةأاا        متذ ا به

 (.1)افرتاريذا ما يرغ  يف اان  ذ  إلااذ

قأوا  قوا إن الشرريق اضيسسق القذئ أق سأوف متأذ ا     نمبدمن استطراا يف ةوة اضسملق 

مةنذ جند اأريف العقأد وأدايا ماضأح ؛ اضشأرتريون أم للأق       . التمم  مل ري  ما يرغ 

ممعنع  لك أن  قد التمم  اإلسامت أم التعذمنت ةو  قد فربمأه فأرريق   . الوثذئق مالشرريق

فمم  إساماق مل ما يرغ  يف نأوع التأمم  الأوي متذ سأه يت أ ا العديأد مأا العنذصأر مأا          

ممأذ  : مدأد يقأذا  (. 2)اافأرتا ، مأسألوا افعأه، ممبلأع التعأويا، مأسألوا افعأه       أة اذ مبلع 

مةأألحق فأأرريق التأأمم  يف القاأأذ  بأأولكو ماجلأأواا أناأأذ فقأأو  بذسأأتمح ذ  ةأأوة اافأأرتاريذا  

أم اض أذ بق حبةأق مأا اي بأذ  الأيت       ، لع سأبا  الوريذلأق بأمير    ،ام عق  سذا أصحذباذ

سأأاعوا  لااأأذ، أم بأأذيبرى  لأأع أصأأحذباذ اضسأأذة     ممعنأأع  لأأك أن ةنأأذ   ذئأأدًا  . فتحقأأق

. فااذ، أم مذ يس ون حب لق ايسام، متااأزًا  أا اضشأرتري ، مالأويا يسأ ون حب لأق الوثأذئق       

ممأذ ال أذ ق بأ  فأرريق     : مدأد يقأذا  . فات فرريق م ذ بق أم مريذلق فع أ  يف جمأذا التأمم    

إن ةنذ  فوا ق يوةريأق نتعأرف   : التمم  اإلسامت ةوة مفرريق التمم  التجذ يو ماجلواا

 . لااذ يف ال قر  التذلاق

لعأأ  مأأا أةأأم مأأذ مياأأز التأأمم  التعأأذمنت  أأا (: 3)خصــا خل وزيــاات التــأمني التعــاوني أ 3

 :التمم  التجذ ي مذ يلت

                                                 
و د اجلرف، فطو  ال كر اادتةذاي اإلسأامت يف  . مةنذ  العشراا ما فرريذا التمم  اإلساماق، انار ا (1)

 . 2001 اإلسامت، مرريز صذ  ريذم ، يذمعق اييفةر، جمذا التمم ، ميمتر الةنذ ق التمماناق يف العذمل

 .362، جملق اادتةذا اإلسامت، العدا ...بس  بذمد بسذن، التمم   لع ا اذ  مالساذ اا. ا (2)

فتحت الساد اف ، مشرم اق  قأد التأمم  مأا مياأق الناأر اإلسأاماق، مأيمتر الةأنذ ق التمماناأق يف العأذمل           . ا (3)
مائأ  الرافأد، ناأذ  التأمم  التعأذمنت التكأذفلت اإلسأامت،        .  بأد ا  اأد البلعأت، ا   . ا. يل سذبقاإلسامت، مر

 .120 ، ص2006: جم و ق الربريق اضةرفاق، الكوي 
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مذ يقأل مأا أضأرا ،    اادف الوباد يف التمم  التعذمنت ةو التعذمن مل ال   يف حت   ( أ 

ضأأيايف   ماضسأأذند  لل أأ  فا أأذ يلحأأق بأأه، مريأأ  مشأأرت  يقةأأد  فأأدافل اضشأأرت  ةأأو ا

.  نأأد ضأأرم   اضل أأذا  لأأك، فاأأو ااةأأ  بقةأأد أن يسأأذ د غأأ ة مأن يسأأذ دة غأأ ة    

مالشأأرريق القذئ أأق مأأذ ةأأت يف بقاقتاأأذ إا نذئبأأق  أأا ةأأيا  اضشأأرتري  يف إاا   مأأذ 

م ةأم، فاأم   يدفعونه، ميف استمح ذ ة ام، ميف افل مذ يكون ةنأذ  مأا فعوي أذا اأ    

مالشأرريق ا متتلأك ةأوة    . ماضأذا يف ايما مايةأ  مأذام   . الدافعون مةم اضسأت ادمن 

ا فأأدفل أيأأق فعوي أأذا مأأا ن سأأه ايمأأواا، ما متتلأأك صأأندمق التأأمم ، ميف الودأأ  

 .اللام إا  ند ال رم   م لع سبا  القرو يصحذا الةندمق ،مذاذ

. لتأأمم  التجذ يأأقمم  اإلسأأاماق مفأأرريق امةنأأذ يتجلأأع ال أأرق ماضأأحًذ بأأ  فأأرريق التأأ 

فع ا ريذن ةأوا ةأو فأمن التأمم  اإلسأامت فأعن فأرريق التأمم  التجأذ ي مضأعاذ القأذنونت            

إناذ متتلك صندمق التأمم ، ممتتلأك أمأواا    . مريولك مضل للق الوثذئق فااذ. عتل  متذمًذ

. رف فاأه رياأ  فأذ ا   مةأو مذاأذ فتةأ   . ايدسذ  ماافأرتاريذا احملةألق مأا للأق الوثأذئق     

فات فمةأو لأوافاذ   . أي فعويا وق يي مشرت  ما مذاذ ةتفدفل ميف اضقذب   لااذ لزامًذ أن 

ةاصأق القأوا ةأت فأرريق فأذير  يف      . مذًا يف مقذب  أن فدفل ما مذاذ مذًا  ةر بناذ  معأ  

مالتأأذير مأأا فأأمنه أن وأأرص  لأأع أن     . جمأأذا التأأمم  ريأأمي فأأرريق فأأذير  يف أي جمأأذا    

أم بعبأذ   أةأرى فأعن التأذير وأرص  لأع فقلاأ         . يشرتى بمد  ايمثذن مأن يبال بم لع ايمثأذن 

مبتطباأق  لأك  لأع    . ن قذفه إض أانع بد ممكا مإض يفيذا  إيرااافأه إض أدةأع بأد ممكأا    

فأأرريق التأأمم  التجأأذ ي نراةأأذ جتأأرى بسأأذبذفاذ مفأأدير   لاذفاأأذ  لأأع أسأأذا أن جت أأل مأأا  

 .لع ممكا، مأا فدفل يف التعوي ذا إا أد  مبلع ممكامب دةتاافرتاريذا أ

ما ذا ريولك يف اضشرت  معاأذ، فاأو مل يأدفل مأذ يأدفل بناأق معذمنأق ال أ  ممسأذندفه،          

. إمنأذ ةأو يأدفل مأذ يأدفل باأدف حتقاأق مةألحق  افاأق لأه          . فا  ادق له بولك ما فأمن لأه بأه   

فذضسأملق مسأملق   . ه  لأك مدأد ا يتحقأق   مدأد يتحقأق لأ    مًا أن يست اد ممذ افعه بمريمحر منه، 

بأ  إن فأ   دلأ  إناأذ فعذمأ  أم      . معذمضق مذلاق دذئ ق  لع دد  ريب  مأا اض أذار  ماض أذمر    

فكأا الطأرف  دأد يأدفل ريأمح ًا لاحةأ   لأع القلاأ  أم ا وةأ   لأع           . جتذ   يف اض ذار

ما وأأق لأأه . عأأويامدأأد يأأدفل اضشأأرت  العديأأد مأأا ايدسأأذ  امن أن وةأأ   لأأع أي ف . فأأت 

ما ذا ريولك فقد فدفل فرريق التمم  مبأذلع اذئلأق مأل أناأذ مل حتةأ       . اضطذلبق مبذ افعه

التعأذمن  مةأوا ريلأه منأذف ل كأر      . ما اضدفوع له فلك اضبذلع إا  لع القلاأ  أم بتأع ا فأت    

 .مالتزيف  مالتكت  مل ال   لد   اض ذار نيذ ق، ا فراًا فراًا

 لأأك أن اضأأذا ام أأل يف الةأأندمق التأأمماحي مأأا ةأأاا اافأأرتاريذا        يرتفأأ   لأأع  ( ا

ةأأأأو ملأأأأك ةأأأأذلي   لأأأأق الوثأأأأذئق أم    م وائأأأأد ااسأأأأتمح ذ اا اأأأأوة اافأأأأرتاريذا 

اضشأرتري ، ملأاو لشأرريق التأمم  إا إاا   ةأوة ايمأواا ناذبأق  أا اضشأرتري ،          

بقأًذ للناأذ    مةأت فأدير ةأوة ايمأواا ا    . فاد الشأرريق ةنأذ يأد إاا   ملاسأ  يأد ملأك      
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احملدا باناذ مبأ  اضشأرتري ، مريأ  مأذ اأذ ناأ   لأك أيأر الوريذلأق أم بةأق يف           

 بأأح اض أأأذ بق، يناأأذ فكاأأأ  دذنونأأأًذ  لأأع أناأأأذ مرياأأأ  بأأمير  أأأا اضشأأأرتري  أم     

مما بأق اضشأرتري  أن يعانأوا مأا ميمحلأام      . م ذ ا ام يف أمواام حبةق ما الربح

دًا ما ا رص  لع سامق اإلاا  ، ممزيدًا مأا  مزي. يف اضشذ ريق يف إاا   الشرريق

مما بق الشرريق إ ا ريذن لدياذ مأذا ةأذص باأذ    . التمرياد  لع أن ايمواا أمواام

أن فشذ   به يف استمح ذ  أمواا الةندمق التمماحي، ميكأون اأذ بةأتاذ يف اي بأذ      

م لأع  . احملققق، ابقًذ لنسبق مذ أسا   به مري   لك ينا ه  قأد أم مثاقأق التأمم    

فرريق التمم  لزممًذ أن متسأك حبسأذا مسأتق  متذمأًذ لع لاأذا التأمم  ماسأتمح ذ         

ةنأذ  بسأذا    ،بعبأذ   أةأرى  .  ريرتشأ  مأن متسك حبسذا مستق   ةأر لل . أمواله

 .اا ق اضشرتري  أم للق الوثذئق، مةنذ  بسذا  ةر   لق ايسام

ريلأام يف صأ  مابأد، ملأاو ةنأذ       أاراف الع لاأق التمماناأق يف التأمم  التعأذمنت      ( ج

ارف يف مقذب  ارف، ماضةأذ  نياعاأذ متوافقأق، بأ  متحأد  ملاسأ  متعذ ضأق،        

ممأأذ  لأأك إا ين ريأأًا مأأنام مأأيمنا ممسأأتمما يف  ن مابأأد، مةأأوا  كأأو التأأمم    

التجذ ي، باث ةنذ  ميمنا مةنذ   لع الطرف اضقذب  مستمما  ماضةذ  متقذبلأق  

ريق رقأأد ة أأذ اضشأأرت  أم اضسأأتمما أم اضأأيما لأأه مأأا ياأأق مفأأ مارفأأذ الع. متعذ ضأأق

مبولك ييما ايمر (. 1)بذ تبذ ةذ مممحلق جل ذ ق اضشذ ري  ما ياق أةرى ،التمم 

ميةأأبح « ناذبأأق  أأا نيذ أأق اضشأأرتري  »إض أن فأأرريق التأأمم  فةأأبح ةأأت اضأأيما  

 .ري  مشرت  ةو اضيما له أم اضستمما

عرف بذل ذئا التمماحي ةو يف التمم  التعأذمنت ملأك ةأذلي    يرتف   لع  لك أن مذ ي ( ا

الأأويا ةأأم ميمنأأون ممسأأتممنون يف ن أأو الودأأ ، ملأأاو يصأأحذا    ،  لأأق الوثأأذئق

مةأوا منأذدا متذمأًذ    . أم مأذ يعرفأون حب لأق ايسأام أي ملكاأق لأه       ،فرريق التأمم  

للأق  للوضل يف التمم  التجذ ي، باث ميتلك ةوا ال ذئا ملكاق ريذملق ةذلةق 

مودا الناأذ  ايسذسأت للشأرريق اريقأق     . ايسام، ملاو   ق الوثذئق أي بق فاه

 .التةرف يف ةوا ال ذئا

بأأذلرغم مأأا أن التأأمم  التعأأذمنت ةأأو فأأمم    : التكااأأ  ال قاأأت لعقأأد التأأمم  التعأأذمنت   أ 4

مشأأأرمع يف ناأأأر ال قاأأأذ ، مصأأأد ا بأأأولك العديأأأد مأأأا ال تأأأذمى مأأأا امأأأذمل ال قااأأأق   

البحأأوث مةا أأذا ال تأأوى فأأعن فكااأأ   قأأد التأأمم  دأأد فنو أأ  باذلأأق   ا        ممراريأأز 

ال قاذ ، فانذ  دلق فرى أنه  قد معذمضق لكنأه لأاو مأا دباأ  اضعذمضأق الأيت يف  قأد        

مبع أأام يأأرى أنأأه  قأأد فأأربع،    . منياأأو  ال قاأأذ   لأأع غأأ   لأأك    (.2)التأأمم  التجأأذ ي 

                                                 
 .بس  بذمد، مريل سذبق. ا (1)
م   لأأع و أأد اجلأأرف، ناأأذ  اض أأذ بق للتكذفأأ  اايت أأذ ت البأأدي  اإلسأأامت للتأأم  . ضزيأأد مأأا اضعرفأأق يرايأأل ا (2)

 . 1991ايف ذص، جملق مرريز صذ  ريذم ، يذمعق اييفةر، العدا الرابل، 
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ه فأعض أي مناأذ ينتسأ و  ةأ  الأبعا      مبذلطبل فعن  قوا التأربع مسأ ذ  معرمفأق يف ال قأ    

ملكا البعا اآلةر ا يأرى أن ةأوا العقأد ينأد ج حتأ  أي      . إض أنه ما دبا  ةبق المحواا

.  قد ما  قوا التربع اضعاوا ، مةت اابق مالع أرى مالأرديب مالةأددق مالودأ  ماإل أذ       

د فأربع  م  ين بقاقق التمم  ختتل   ا بقاقق ري   قد ما ةوة العقوا، ميرى أنأه  قأ  

ماضسأملق  (. 1)اباعق ةذصق، مأنه يسأتحق أن يكأون  قأدًا يديأدًا ميسأ ع  قأد مواسأذ        

 .مذيفل  يف بذيق إض مزيد ما التحرير ال قات

إن القأوا بمنأه  قأد    : مإ ا ريذن لت ما  أى باذا فكاا   قأد التأمم  التعأذمنت فأمدوا    

جأأذ ي فاأأه بعأأد ماضأأح مأأا   معذمضأأق لكناأأذ معذمضأأق م أأذير  لل عذمضأأق يف  قأأد التأأمم  الت  

ياق، مما ياق ثذناق فعن اضعذمضق اضذلاأق، ما أذ ريذنأ  اباعتاأذ، إ ا مأذ اةلأ  ةأوا العقأد         

ثأم إن القأوا   . يعلته  لع أبسا ال رمو يف منطقق الشباذا اليت بمحنذ اإلسا   لع ايتنذباذ

عقأأوا  قأأد فأأربع، مما أأذ ريأأذن اضودأأ  باأأذا فكااأأ  التأأربع فاأأه بأأمن يلحأأق بمبأأد ال        هبمنأأ

الترب اق اضس ذ  يف ال قه أم يكون فكًا يديدًا ما أفكذا التربع ةو اآلةأر ا يسألم مأا    

فقوى  ند إ ذق بمبد العقوا اضعرمفق، مفق   ند ا تبذ ة لونًذ يديأدًا ي أذف إض    ،حت اذا

مووينأأذ القأأوا بمنأأه  قأأد فأأربع إض خترجيأأذا خترينأأذ ممأأذ يأأرا ةنأأذ مأأا إلأأزا   . ةأأوة العقأأوا

 .زا مالت

مةرميًذ ما ريأ   لأك مل ا نقأوا بأذاا  ي بأد  إنأه  قأد فعأذمن أم مواسأذ ، مةأو  قأد            

 أا   اأوا القأوا ف  ممعنأع  لأك أننأذ ب   . يديد،  م اباعق م ذير  لعقوا اضعذمضق ملعقأوا التأربع  

صأأن ًذ  ،إض التةأأنا  ال قاأأت القأأديم للعقأأوا اضذلاأأق بمناأأذ إمأأذ  قأأوا معذمضأأق أم  قأأوا فأأربع  

مالتعذمن . بح التقسا ق للعقوا اضذلاق ةت  قوا معذمضق م قوا فربع م قوا مواسذ ثذلمحًذ، فتة

 .ماضواسذ  دد يكون فرضًذ إلزاماًذ مدد يكون فرب ًذ او اًذ

 

                                                 
الساد فر ، ام  ناأم التأمم  التكأذفلت يف ا أم      يجمدبسا الشذ لت، مريل سذبق ؛ . رايل اضزيد ما اضعرفق ي (1)

ذ  ريذمأ ، يذمعأق   ا رريق التعذمناق يف مةر، ميمتر التعذمناذا مالتن اق يف مةأر مالعأذمل العربأت، مرريأز صأ     
 . 2003اييفةر، 
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 االست مار يف شركات التأمني التعاوني

 ،جيت أأل لأأدى فأأرريذا التأأمم ، أيًّأأذ ريذنأأ  نو اتاأأذ؛ جتذ يأأق أم فعذمناأأق مبأأذلع ريأأب    

مبذلطبل فعن فأرريذا  . ممذ يكون ةنذ  ما  وائد اذ ،دسذ  أم اافرتاريذامةد ةذ اي

التمم  التجذ ي فع   بك  ة ق  لع استمح ذ  مفو ا  ةوة اي صد  يف ري  امذاا الأيت  

فراةذ حتقق اذ  ذئدًا جمزيًذ، مفرريق التمم  يف  لك فمناذ فمن أي فرريق حتأرص  لأع   

 .فو ا  مذ لدياذ ما موا ا

يف فرريذا التمم  التعذمنت ا خيرج ريمح ًا  ا  لأك، مأا باأث ا أرص  لأع       مايمر

ين  لأأك ةأأو الأأوي جيلأأ  اأأذ الأأدة ، إمأأذ مأأا ةأأاا مأأذ حتةأأ   لاأأه مأأا أيأأر       ،التو اأأ 

 .الوريذلق أم مذ حتة   لاه ما  بح ما ةاا بةتاذ يف  بح اض ذ بق

ت ا يسأأتادف بذفأأرتاريه  ياأأدًا أن اضشأأرت  يف فأأرريق التأأمم  التعأأذمن   تم لانأأذ أن نعأأ 

مإمنأأذ يسأأتادف اضشأأذ ريق مأأل ال أأ  يف حت أأ    . حتةأأا  اي بأأذ  مأأا اسأأتمح ذ  مأأذ يشأأرت  بأأه  

ايةطذ ، بتع لو مل فقم الشرريق بذسأتمح ذ  مأذ لأدياذ مأذ بأدث فأمث  يأورير يف مود أه مأا          

 ،لكا  لك ا يعنع أن فكر  استمح ذ  اضبذلع احملةلق ما اافرتاريذا مرفوضأق . اافرتا 

إن ال كأأر  مقبولأأق . ا مأأا دبأأ  اضشأأرتري  ما مأأا دبأأ  الشأأرريق، أم أناأأذ ممنو أأق فأأر ذً   

ين فعطا  ايمواا  ا الع   مالتو ا  ا وبه اإلسا  ما يربأ    ،ب  ممرغبًذ فااذ ،فر ًذ

فاأأو . مخبذصأأق أن اسأأتمح ذ  ةأأوة اي صأأد  اضرتاري أأق وقأأق العديأأد مأأا اضنأأذفل اضشأأرم ق . بأأه

ق اضشأأرم ذا مااسأأتمح ذ اا، ميف  لأأك مأأذ فاأأه مأأا مةأأذ   ذمأأق لل جت أأل        يسأأام يف إدذمأأ 

ملادتةذا القومت، مةو يف الود   افه يقل  ما     ايدسذ   لع اضشرتري ، فاقل  مأا  

مل ا  ذ   لع دد فام  لع اضيايف   محت   ايةطذ ، ب   مبأذ   ،مبذلع اافرتاريذا اضطلوبق

مبأأذ  ،أةأأ ًا وقأأق مةأأذ  أصأأحذا فأأرريق التأأمم     ثأأم ةأأو . يزيأأد مأأا دأأد فام  لأأع  لأأك  

. وةلون  لاه ما أ بذ  نا  داذمام بذض ذ بق أم ما أيو  ناأ  مريأذلتام  أا اضشأرتري     

فاأم  (. 1)ب  مدد وةلون  لع أيو  ميز  ما اي بذ  معًذ، ابقًذ ضذ  ة  إلاأه بعأا ال قاأذ    

ق التأمم ، موةألون  لأع أيأر     وةلون  لع بةق ما اي بذ  ما باث استمح ذ ةم لةندم

 ،مافأل التعوي أذا   ،الوريذلق ما باث داذمام ناذبق أم مريذلق  ا اضشأرتري  بعقأد العقأوا   

ماضام ةنذ أن فلتأز  فأرريق التأمم  يف   لاأق ااسأتمح ذ  بكأ         .مغ   لك ما ايمو  اإلاا يق

أم الت أريط، مإا  مذ يلز  اض ذ ا مالوريا  ما العنذيق ما رص مبوا اجلاأد م أد  التعأدى    

م لااأذ يف الودأ   افأه أن فلتأز  بكأ  ضأوابط مأبكأذ         . ريذن  مس ولق أمذ  للأق الوثأذئق  

ما حترى للحاا، سوا  يف امذاا أم يف اآللاذا أم ايسذلا ، فأا  ااستمح ذ  يف اإلسا ، 

ما  جيأأويف أن فسأأتمح ر يف جمأأذاا ورمأأق ممحأأ  إنتأأذج ا  أأو ، أم ا أأدمذا اض نو أأق فأأر ًذ، 

جيأأويف أن فو أأ  مأأذ لأأدياذ  أأا اريأأق الربأأذ أم ال أأر  الشأأديد ممأأذ يتجسأأد فاأأه مأأا  ديأأد مأأا  

                                                 
 .بس  بذمد، مريل سذبق. ا (1)



 16 

ري أذ ا جيأويف   . اخل.. الةو  مالن ذ ج، إن يف البنو  أم يف البو صذا أم أسواق السلل الدملاق

اأأذ أن فأأيما  لأأع أةطأأذ  مرفأأوو القاأأذ  بم  ذاأأذ، ريذلتأأمم   لأأع سأأذق الرادةأأق مأأمحًا        

 . ذنل ا  و مريولك  لع مة

ما يق  ايمر  ند ةوا ا د يف النشذ  ااستمح ذ ي لشرريذا التأمم  اإلسأاماق، بأ     

  الساذسأذا ما طأط   داوأ  ،يتعداة إض ضرم   مضل اسرتافاجاق ريذملأق لع لاأق ااسأتمح ذ    

 (.1)مرا اق بك  ادق ممكنق فنذس  التدفقذا النقديق اضتودعق سنويًذ. ماآللاذا

 (: )ار يف شركات التأمني التعاونيمشكالت االست م

نارًا  داثق الع   يف ةوة الشأرريذا، معذل أق أسألوا   لأاذ ضأذ ةأو سأذئد ممتعأذ ف         

 لاأأه يف فأأرريذا التأأمم  منأأو يفمأأا بعاأأد، ملعأأد  فأأوفر ا أأرباا اضاناأأق مال ناأأق الكذفاأأق     

العديأد مأا   إلاا   ةوة الشرريذا مإاا   مذ لدياذ ما أمأواا فأعن ةأوة الشأرريذا فعأذنت مأا       

ملأأا نسأأتطال ةنأأذ بةأأر فلأأك اضشأأكاا ما التعذمأأ   . اضشأأكاا مخبذصأأق يف اسأأتمح ذ افاذ

اضع ق معاذ، ين ايمأر يتطلأ  ميأوا ا اسأذا فطباقاأق اأوة الشأرريذا القذئ أق يف الكأمح           

مأأأا البلأأأدان، ممأأأا ثأأأم إمكذناأأأق التعأأأرف  أأأا ريمحأأأ   لأأأع مأأأذ يوايأأأه ااسأأأتمح ذ  يف فلأأأك      

ممأأل  لأأك فانأأذ  بعأأا اضشأأكاا الأأيت ا أأ   لأأع         .عوبذاالشأأرريذا مأأا  قبأأذا مصأأ   

 :السطح، ممناذ

التأأأمماحي التعأأأذمنت اجلاأأأد لأأأدى الكأأأمح  مأأأا اضتعأأأذمل  مأأأل ةأأأوة    ت أأأد  فأأأوفر الأأأو  أ 1

ايمأر الأوي يرفأ  الكأمح  مأا ا افأذا بانا أذ         .الشرريذا، مالد ايأق بطباعأق   لأاذ   

 .ذ ما ياق أةرىما ياق، ميةرف الكمح  ما الع ا   ا التعذم  معا

 . د  فوفر الكواا  ال ناق الكذفاق ا ب   بذاسأتمح ذ  ممتطلبذفأه يف فلأك الشأرريذا     أ 2

 .مما ثم فعن الكمح  ما استمح ذ افاذ ا وويف الك ذ   اادتةذايق

 أأد  ميأأوا فعأأذمن فعأأذا بأأ  ةأأوة الشأأرريذا ميكناأأذ مأأا الت لأأ   لأأع أيأأق صأأعوبذا     أ 3

 لسأوق ااسأتمح ذ ي، مخبذصأق أناأذ فوايأه بشأرريذا فأمم        فوايه أيٍّ مناأذ يف اةواأذ ل  

 .دويق م اا ةرب  ما ايق منو يفما بعاد

الكمح  مناذ يستمح ر مذ لديه ما أمواا ما ةاا البنو  اإلساماق مايسواق اضذلاق مل  أ 4

 . د  التمريد الدداق ما مشرم اق بعا ةوة ااستمح ذ اا

قوا أأأد الشأأأر اق ا ذري أأأق لع لاأأأذا   الكأأأمح  مأأأا ةأأأوة الشأأأرريذا ال   ي أأأد  حتأأأر  أ 3

ااستمح ذ ، مما  لك اسأتمح ذ  أموااأذ لأدى اضةأذ ف اإلسأاماق، ماضعأرمف أن الأبعا        

يف فأرريذا  مبع اذ جيرى   لاأق إ أذا  التأمم     . مناذ ا يلتز  بددق يف فو ا  أمواله

                                                 
 .سراج الديا و د ااذاي، العنذصر اضيثر  يف ال ذئا التمماحي مارق فويفيعه، ميمتر الةنذ ق التمماناق. ا (1)
 .يرايل فوصاذا ميمتر التمم  التعذمنت، مريل سذبق (2)
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ه أ بعا ةوة الشرريذا ا فرا ت بددق أبكذ  ال ذئا التأمماحي، مأنأ  6 .فمم  جتذ يق

ملك ةذلي   لق الوثذئق ملاو لشرريذا التمم  ما   لق ايسام فااذ أيأق ملكاأق   

 لع ةوا ال ذئا، مل أن الد اسذا أثبت  أن القذئ    لع ةوة الشرريذا ريمح ًا مأذ  

 (.1)ا يلتزمون بولك

                                                 
 .و د اجلرف، مريل سذبق. ا (1)
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 األحكام املنظمة للعالقات بني أ راف العملية التأمينية

ةأأأوة   اد أريمحأأأر مأأأا اأأأرف، فانأأأذ  ميسسأأأو     يف فأأأرريذا التأأأمم  اإلسأأأاماق يويأأأ   

مةأأم مأأذ يعرفأأون حب لأأق ايسأأام، مةنأأذ  اضشأأرتريون يف الةأأندمق التأأمماحي،     ،الشأأرريذا

 .مةم مذ يعرفون حب لق الوثذئق

مةنأذ  ضأوابط مأبكأذ  ف أبط ةأوة      . مبذلطبل فانذ   ادذا  أد  بأ  ةأيا  مةأيا     

 .بتع فا  ااة  الشر اق اإلساماق ،العادذا

إسأأاماق جنأأد مأأذ يعأأرف بذلةأأندمق التأأمماحي الأأوي جت أأل فاأأه  رريق فأأمم  ميف ريأأ  فأأ

اافأأأرتاريذا ممنأأأه فأأأدفل التعوي أأأذا، مفاأأأه فةأأأ   وائأأأد مأأأذ جيأأأرى مأأأا         ايدسأأأذ  أم

ملكأأ  منا أأذ  . ميتعأأرو ةأأوا الةأأندمق للعجأأز ملل أأذئا     .اسأأتمح ذ اا يف أمأأواا الةأأندمق  

كأأذ  اضنا أأق لأأه مضلكاتأأه  ثأأم إن اسأأتمح ذ  أمأأواا الةأأندمق خت أأل بأأدم ةذ ل ب . أبكذمأأه

ميف ايةأأأ  نأأأا أمأأأذ  اأأأرف  أصأأألا  مأسذسأأأا ؛ أصأأأحذا ايسأأأام مأصأأأحذا   . مإلاا فأأأه

 الوثذئق، فكا  ف بط العادذا القذئ ق بانا ذو

مدأأد نذلأأ  ةأأوة الزمايأأذ ماضسأأذئ   نذيأأق اابأأق مأأا ال قاأأذ  ماادتةأأذاي  اإلسأأاما ،        

 .منويز ةنذ القوا يف بعا ةوة اضسذئ 

 :أو محلة الوثا ق التأمينيةعالقة شركات التأمني باملش كني  ـ1

ما النذباق القذنوناق أ ا أن ةوة العادق مذيفال  يف بذيق إض إاذ  دذنونت ماضح وأدا  

مأأل أن ايمأأر مأأا النذباأأق اادتةأأذايق أريمحأأر . بددأأق العادأأذا اضتشأأذير  بأأ  ةأأويا الطأأرف 

إن الشأأرريق .  أذ ا بأرا اضأذا أم ايصأ  بذلورياأ      مضأوبًذ، فذلعادأق بانا أذ ةأت  ادأق اض     

فع أأ  مفأأدير مفسأأتمح ر أمأأواا الةأأندمق التأأمماحي مأأا ةأأاا  قأأد م أأذ بق باناأأذ مبأأ  للأأق     

الوثذئق حبةق ما الربح اضتحقق، متذمأًذ ري أذ يأدير البنأك ايمأواا الأيت لديأه لل أوا   مأا          

مبعنأأع أن الشأأرريق إ   . مميكأأا أن وكأأم العادأأق  قأأد الوريذلأأق    . ةأأاا  قأأد اض أأذ بق  

مجيأويف  . متذ ا ةوة اي  ذا فعناأذ متذ سأاذ بةأ تاذ مريأاًا  أا للأق الوثأذئق بأمير وأدا         

للشرريق أن ف م مذ لدياذ مأا أمأواا ملأك   لأق ايسأام إض أمأواا الةأندمق مف أذ ا باأذ          

 .بةق مذاذ ما  بح مريولك بةق   لاذ ري  ذ ااذ معًذ، ميكون 

نطقق اضعذمضق مالتجذ   وسا أن يكون   لق الوثذئق متمحاأ  يف  ممزيدًا ما البعد  ا م

 (.1)مأن يعرو  لع ةا ق اضشرتري  ا سذا ا تذمت للنار فاه ،ريقرإاا   الش

                                                 
 .ميني ناذ  بعا فرريذا التمم  اإلسامت  لع  لك.  بذمد، مريل سذبقبس . ا (1)
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مةنذ  مةرمفذا يف الشرريق يتح لاذ للق ايسام مبدةم، مةنذ  أةرى يشأرت  يف  

 لاأأه يف ناأأذ  ح منةأأوص حت لأأاذ للأأق ايسأأام مللأأق الوثأأذئق معأأًذ مأأا ةأأاا فناأأام ماضأأ  

 .الشرريق

يريأل   ، بع أاذ   ماضشأرت  ينأتمج التزامأذا  ديأد     ن العقد اضرب  ب  فرريق التأمم إثم  أ 2

م لأأع  أا ةأأوة االتزامأأذا الأأيت فقأأل  لأأع  . إض الشأأرريق مبع أأاذ يريأأل إض اضشأأرت 

  ذفق اضشرت  التزامه بدفل القسط أم اافرتا  بسأ  الناأذ ، مريأولك التزامأه مبأذ     

ه ااةأ   ممأل أن اضوضأوع برمتأ   . دد جيرى  لع القسط ما ف ا  بذلزيذا  لارمف اأرأا 

إبأرا  العقأد فأدة  الع لاأق يف نطأذق       مالتعأذمن فعنأه مبجأرا    نطذق التربع بقةد اضواسأذ  

ميف ال قأأأه اإلسأأأامت فأأأواةد متكأأأان   (. 1)االتزامأأأذا، باأأأث يةأأأبح التأأأربع ملزمأأأذً   

 (.2)او مذ فعذدد  لاهالشرريق ما إيبذ  اضشرت   لع فن 

ف كأأر  . ريأ  مشأرت  مأأيما ل أ ة ممأيما لأأه مأا غأ ة      .  بع أأامب ادأق اضشأرتري     أ 3

فكأ  فأرا معأذم ن    . التعذمن فقت ع اض ذ لق أم اضشذ ريق يف الع لاق ما ريأ  اياأراف  

ثم إنام نياعأًذ مشأرتريون يف م أذ بق مشأرتريق، ميمحلأون  ا      . ممعذَمن يف ن و الود 

 .لتمم  متمح  اض ذ ا اماضذا مفرريق ا

التعوي أأأأذا مسأأأأذئر ةأأأأو اضبلأأأأع اضتبقأأأأت يف الةأأأأندمق بعأأأأد افأأأأل : ال أأأأذئا التأأأأمماحي أ 4

مةوا ال ذئا ةو ملك ةذلي اا ق اضشأرتري  ملأاو لشأرريق التأمم      . ااستحقذدذا

ممأأا ال أأرم ي أن يأأني يف . أيأأق ملكاأأق فاأأه،  كأأو مأأذ ةأأو  لاأأه التأأمم  التجأأذ ي  

لشأأرريق ميف العقأأد اضزمأأل باناأأذ مبأأ  للأأق الوثأأذئق  لأأع ريا اأأق      الناأأذ  ايسذسأأت ل 

الوثأذئق أم فربالأه ل أرتاا ابقأق أم      التةرف يف ةوا ال ذئا، ممحأ  فويفيعأه  لأع للأق    

مالشأأت  ايسذسأأت يف ةأأوة اضسأأملق أا يكأأون     (. 3)اخل..خت أأاا مبأأذلع اافأأرتاريذا  

ل أذئا بأمي صأو   مأا     لشرريق التمم  أم   لق ايسام أي سلطذن ةأذص  لأع ةأوا ا   

 .مإا حتوا ايمر  ميدًا  ميدًا إض التمم  التجذ ي اضرفوو فر ًذ ،الةو 

ممعنأذة  أد  دأد   الةأندمق  لأع افأل ريأ  التعوي أذا ماضسأتحقذا          : العجز التأمماحي  أ 3

مباث إن ايمر ريله باد اضشرتري  أم للق الوثأذئق  .  لاه ةاا ال رت  اضذلاق احملدا 

صندمدام، ممذ يتبقع فاه مأا فأذئا ةأو بقاأم ممأذام مملكاأم، فأعن مأذ          فذلةندمق

م لأاام لزممأًذ أن يقومأوا بأدفل مأذ جيأرب       .  لاام أن يتح لوة ،ودث للةندمق ما  جز

م سأا سأريذن الع أ  يف الشأرريق فأعن ايمأر       . ةأوا العجأز، ابقأًذ للناأذ  اضت أق  لاأه      

العجأأز مأأا مذاأأذ ةأأت ناذبأأق  أأا   يقت أأت داأأذ  الشأأرريق أم للأأق ايسأأام بسأأداا ةأأوا    

                                                 
 .ممذ بعدةذ 122 بد ا  اد البعلت، مريل سذبق، ص. ا (1)
 .123ن سه، ص (2)
 .ممذ بعدةذ 134ن سه، ص (3)



 21 

اضشأأرتري  مأأا ةأأاا دأأرو بسأأا يقأأو  اضشأأرتريون بسأأدااة ابقأأًذ ابقأأًذ للناأأذ            

 (.1)السذ ي

                                                 
 .ممذ بعدةذ 131 بد ا  اد البعلت، م ةر، مريل سذبق، ص. ا (1)
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 خامتـة

بعد ةوا العرو اضويز للتمم  التعذمنت مخبذصق لبعدة التن وي مأا ةأاا مأذ ييايأه مأا      

فلم يعد دطأذع التأمم     مما ثم. ام  بذا بذلع اية اق يف جمذا اضدةراا مجمذا ااستمح ذ اا

مإ ا ريأأأذن ةأأأوا بذلأأأه يف  أأأ  اادتةأأأذا  . يف ا قأأأ  اادتةأأأذاي دطذ أأأًذ ثذنويأأأًذ أم ةذمشأأأاذً 

فلأاو مأا   . الوضعت فعن ا ذا ةأو ةأو يف  أ  اادتةأذا اإلسأامت إن مل يكأا أدأوى مأةأم        

م  ا دب  فرريذا فأم ماضقبوا فر ًذ مادتةذاًا أن فيما اضدةراا مااستمح ذ اا اإلساماق 

 . جتذ يق ا فنذا الشر اق اإلساماق

مأن فويأد اأذ ةا أق    . بقاذ  العديد ما فرريذا التمم  مإ ذا  التمم  اإلسأاماق  تأمص

 .مأن ا فكون حت   بذ   اضةذ ف اإلساماق ،مرريزيق فتوض التنساق باناذ

ق التعذمناأق،  مبب وا لو اةتم التطباق اإلسامت يف ةوا الشأمن بةأا ق اجل عاأذا التمماناأ    

مبب أوا لأو أاةلنأذ ميسسأق      ،لتكون  ذمًا موايفنًذ ممعأذاًا دويأًذ لةأا ق الشأرريذا التمماناأق     

 .«ال ذ م »الزريذ  مريولك ميسسق الود  بقو  يف ةوا امذا مفع لنذ ما سام 

حباث يتسل لويأوا ةأوة الةأاع التمماناأق      ،مالتشريل اإلسامت ما سعق الةد  مبكذن

 .اضتعدا 

  مأأذ أةشأأذة أن فتأأدبرج فأأرريذا التأأمم  اإلسأأاماق  ميأأدًا  ميأأدًا نأأو فأأرريذا   مريأأ

 . ري ذ فدبري  بعا اضةذ ف اإلساماق نو اضةذ ف التقلاديق. التمم  التجذ يق

. إن ال كر  بذل ق النب  مالسأ و ايةادأت فلأاكا فطباقنأذ لل كأر   لأع ةأوا اضسأتوى        

 . لق بذإلسا : مإا فاذ مسل  



 22 

 جع البحثمرا

 القر ن الكريم 

مأأيمتر الةأأنذ ق التمماناأأق يف العأأذمل اإلسأأامت، مرريأأز صأأذ  ريذمأأ ، لادتةأأذا         أ 1

 . 2001اإلسامت جبذمعق اييفةر، 

املأد   2البنك ايةلت اضةري، النشر  اادتةذايق، ناذ  التمم   لع الواائل، العدا  أ 2

33. 

دمذا اضذلاأأق  لأأع أسأأواق التأأمم  يف العأأذمل  مذيأأد  فأأليب، أثأأر اف ذداأأق حتريأأر ا أأ  . ا أ 3

اإلسأأامت، مأأيمتر الةأأنذ ق التمماناأأق يف العأأذمل اإلسأأامت، مرريأأز صأأذ  ريذمأأ        

 . 2001لادتةذا اإلسامت جبذمعق اييفةر، 

-www.arabاضوسأأأو ق العرباأأأق أ املأأأد ا أأأذمو، العلأأأو  القذنوناأأأق ماادتةأأأذا            أ 4

ency.com 

الأأدملت، م ةأأرمن، مأأيمتر التأأمم  التعأأذمنت،    أأذن، إبريأأ       جم أأل ال قأأه اإلسأأامت  أ 3

2010 . 

بسأأا الشأأذ لت، التأأمم  التعأأذمنت اإلسأأامت، جملأأق اادتةأأذا اإلسأأامت، العأأدا      . ا أ 6

331. 

، جملأق اادتةأذا اإلسأامت،    ..بس  بذمد بسذن، التمم   لع ا اذ  مالسأاذ اا . ا أ 1

 .362العدا 

مائ  الرافد، ناذ  التمم  التعذمنت التكأذفلت اإلسأامت،   . لت، ا بد ا  اد البع. ا أ 1

 . 2006جم و ق الربريق اضةرفاق، الكوي  

نذفأأد  بأأد السأأا ، أسأأعذ  التأأمم  بأأ  اضنذفسأأق ماابتكأأذ  يف السأأوق اضةأأري        . ا أ 9

 .للتمم ، ميمتر الةنذ ق التمماناق يف العذمل اإلسامت

العنذصر اضيثر  يف ال أذئا التأمماحي ماأرق فويفيعأه، مأيمتر       سراج الديا لد ااذاي، أ 10

الةأأأنذ ق التمماناأأأق يف العأأأذمل اإلسأأأامت، مرريأأأز صأأأذ  ريذمأأأ ، يذمعأأأق اييفةأأأر،   

2001 . 

 بأأد السأأتذ  أبأأو غأأد ، بكأأم التأأمم   لأأع الواائأأل مااسأأتمح ذ اا مالةأأكو  يف     . ا أ 11

 .369البنو  اإلساماق، جملق اادتةذا اإلسامت، العدا 
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جمأأدى السأأاد فأأر ، ام  ناأأم التأأمم  التكأأذفلت يف ا أأم ا رريأأق التعذمناأأق يف        . ا أ 12

، مرريأز صأذ  ريذمأ ،    ..مةر، ميمتر التعذمناذا مالتن اق يف مةأر مالعأذمل العربأت   

 . 2003يذمعق اييفةر، 
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 ملخص تنفيذي

 

هذا البحث إىل إلقاء الضوء على عدة إشكاالت برزت نتيجة لعدم وجود اطار  هدفي

سالمي هو إلا يفالتأمني التعاون. سالمياإل يقانوني مناسب لتقديم خدمة التأمني التعاون

م إىل هلم  ي محمل املخاطر وليس نقل للمخاطر من املؤمن هلاشرتاك وتعاون بني املؤمن 

عراض بعض التجارب  ي بعض الدول االعضاء  ي منظمة ستابني البحث بعد يو. املؤمن

بوصفها القانوني املتعارف عليه ،  ،"جلةسالشركة امل"سالمي أن استخدام إلالتعاون ا

اإلسالمي ، أدي إىل عدة إشكاالت قانونية  يكإطار قانوني لتقديم خدمة التأمني التعاون

 .و شرعية

ت تطبق على الشركات اليت ترغب ويقرتح الباحث عدة ضوابط و أحكام واجراءا

سالمي ، مما جيعل هلا خصائص متكنها إلا يالعمل  ي جمال تقديم خدمة التأمني التعاون

سالمي ، إلا يم عليها التأمني التعاونوسس واملبادئ واألحكام اليت يقمن استيعاب األ

 .ق التوافق بني املتطلبات القانونية و الرقابية والشرعيةقومح
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  ةــــقدمـامل

 :خلفية تارخيية

 منالشرع مسألة موقف ألول مرة بصورة شاملة ومجاعية تناول الفقهاء املعاصرون 

أسبوع الفقه اإلسالمي ومهرجان اإلمام ابن " ي البحوث املقدمة التجاري من خالل التأمني 

أبريل  16 – 11هـ املوافق 1381من شوال  21 – 16الذي عقد  ي دمشق  ي املدة من " تيمية

الشيخ  هما حبثوحيث قدمت أربعة حبوث اثنان منهم أجازا التأمني التجاري . م1961

الشيخ التأمني التجاري الشيخ عبد الرمحن عيسى ، بينما منع حبث مصطفى الزرقاء و

مي متنع التأمني وقدم الشيخ صديق الضرير ورقة ألسبوع الفقه اإلسال. عبداهلل القلقيلي

التجاري بسبب وجود الغرر الذي يفسد عقود املعاوضات ورأى أن البديل الشرعي للتأمني 

التجاري هو التأمني التعاوني الذي يقوم على التربع والتعاون وأيده  ي هذا الرأي الشيخ 

حممد أبو زهرة
( )

وقد أخذت املراكز واجملامع الفقهية مثل هيئة كبار العلماء  ي .  

اململكة العربية السعودية وجممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي وجممع 

الفقه اإلسالمي املنبثق من منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت صارت األن منظمة التعاون 

اإلسالمي مبفهوم التأمني التعاوني الذي يقوم على أساس التربع والتعاون كبديل إسالمي 

وأصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية . تجاريلعقد التأمني ال

 . معايريها اخلاصة بالتأمني وفق هذا املفهوم

التعاوني اإلسالمي أصبح راسخًا ومستقرًا عليه ميكننا القول بكل ثبات أن التأمني 

 .املؤمترات الفقهيةواجملامع واملراكز هذه وفق الضوابط واألحكام الصادرة عن 

 :القرارات الصادرة عن هذه وتعد

 ،(م1996)هـ 1396املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي مبكة   -

والقرارات الصادرة أيضًا عن هيئة كبار العلماء  ي اململكة العربية السعودية عام   -

 هـ،1399

 هـ، 1398وقرار اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي عام   -

وقرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي  ي  -

 ،(م1985)هـ 1416دورة انعقاد مؤمتره الثاني جبدة  ي ربيع األخر 

ومعيارالتأمني اإلسالمي الصادر من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية   -

ي  بنى عليه العمل  ي جمال لذ، مبثابة األساس ا(م1996)هـ 1429اإلسالمية عام 

وقد أمجعت كل هذه اجملامع واملراكز الفقهية على . اإلسالميالتعاوني التأمني 

حرمة التأمني التجاري جلملة أسباب هي الغرر  ي املقام األول ولدخول الربا وصفة 

 .وأجازت هذه  اجملامع التأمني التعاوني القائم على أساس التربع والتعاون. القمار

                                                           
 45أحباث الشيخ الربوفسري الصديق الضرير، الكتاب األول، التأمني ص   1
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 :العملي لتطبيقا

كيانات أو شركات وشرعت  ي تقديم الظهور  ي ت بدأوجتسيدا هلذه القرارات 

اعداد هذا الشركات  ي الزيادة  ، وتوالت1999منذ عام  اإلسالمي التعاوني خدمة التأمني

وبلغ .  ي عدة دول اسالمية وغري اسالميةشركة  تسعونحيت وصلت ما ينيف عن مائة و

مليار دوالر أمريكي  13,6م حوالي 2111ة  ي عام كتتباملاالشرتاكات حجم ا
( )

 .       

خلدمة   مزاولتهاوعند قيامها  شركات التأمني التعاوني اإلسالميةولقد واجهت 

 مصاعب واشكاالتالتأمني التعاوني وفق األسس اليت أقرتها اجملامع الفقهية، عدة 

 :جنملها  ي اآلتي

 ،قانونية ورقابية تشكاالإ -

 ،ت تتعلق باحلوكمة شكاالإ -

 .ت فقهيةشكاالإ -

 : هداف البحثأفروض و

اليت يتم بها تسجيل واصدار الرتاخيص الالزمة والشروط الطريقة ن أيفرتض البحث 

أواًل  والزامها بالتسجيل ي تقديم خدمة التأمني التعاوني اإلسالمي للجهات الراغبة 

تسجيل الشركات التجارية  وفق أنظمة" Registered Company" "كشركة مسجلة"

تطبق علي من متطالبات رقابية  ذلك وغريوالوفاء بشروط توفر املالءة املالية  السائدة

إىل نشؤ مشاكل ذات طابع قانوني ورقابي وفقهي  حتمًا ؤديت شركات التأمني التجاري،

الفقهية  لقرارات املراكز واجملامعللمعايري الشرعية ووحيول دون التطبيق السليم والكامل 

وهذا ما سيفصله البحث بإسهاب مع استعراض لبعض النماذج والتجارب السائدة  ي بعض 

 ويهدف البحث إىل تقديم اقرتاح إلطار قانوني. الدول األعضاء  ي منظمة التعاون اإلسالمي

يستوعب كل األسس واملتطلبات الشرعية لتقديم خدمة التأمني  بأحكام وضوابط جتعله

الرقابية من ناحية المي ويزيل التضارب احلادث حاليًا بني املتطلبات القانونية والتعاوني اإلس

كما  .، مثل اجلمع بني صفة وكيل وصفة مقرضواملتطلبات الشرعية من الناحية األخري

يهدف هذا املقرتح ملعاجلة املعضالت القانونية اليت ترتتب من إستخدام إطار الشركة 

 بعض به وضح أنة التأمني التعاوني اإلسالمي الذي يم خدملتقدكإطار قانوني  املسجلة 

تضارب الوللشركة الشكل املؤسسي  ناجتة  ي األساس منوهي عند التطبيق تطهرعيوب ال

الشركات  قانونومثال ذلك أن . وعدم احلوكمة اجليدة بني الكيانات ذات املصلحة

محتوي على خمالفة، بينما ال  قراراته إذا مل للمساهمني وحيمي العاميعرتف باالجتماع 

الذي  س املال احلقيقيأو محلة البوالص وهم أصحاب رأ يعرتف القانون بكيان املشرتكني

 . األضرارو املخاطر املشرتكني من يستخدم حلماية

                                                           
  م2112العدد السادس أبريل  –دليل شركات التأمني اإلسالمية   1 
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 الفصل األول

 مبادئ وأسس التأمني التعاوني اإلسالمي

هية اليت تنتج من إستخدام قبل الولوج  ي دراسة اإلشكاالت القانونية والرقابية والفق

ملمارسة عمل التأمني التعاوني اإلسالمي، قد قانوني طار إك" الشركة املسجلة"شكل 

املبادئ واألسس اليت يقوم عليها التأمني التعاوني امجاال تعرض سيكون مفيدًا أن ن

 . اإلسالمي

استنادًا علي القرارات الفقهية اليت أوردناها  ي مقدمة البحث ميكننا أن نلخص و

 : األتيكالتأمني التعاوني اإلسالمي عليها يرتكز املبادئ واألسس اليت 

 .عقد التأمني التعاوني اإلسالمي عقد تربع وليس عقد معاوضة   (أ )

اإلسالمي وعقد  ليس هنالك خالف  ي أن الغرر يكتنف كال العقدين، عقد التأمني

 والغرر .، وقد ورد  ي احلديث الصحيح النهي عن بيع الغررالتأمني التقليدي أو التجاري

"ما يكون مستور العاقبة"اصطالحًا يعين 
( )

وعند الكاساني يعين . ، عند السرخسي

"اخلطر الذي يستوي فيه طرف الوجود والعدم مبنزلة الشك"
( )

من ناحية احلكم هذا و. 

رأي و .مفسد للعقود بامجاع االئمة، اإل أن املالكية استثنوا عقود التربعفإن الغرر  الفقهي

جلعل عقد التأمني يتوافق مع  الفقهاء املعاصرون أن استثناء املالكية هذا هو املخرج

رب ما حيدث من ضرر بتأسيسه على التربع بقسط اإلشرتاك جلوذلك الشريعة اإلسالمية 

خرينللمشرتكني اآل
( )

 .  

وجيب أن ينص  ي عقود التأمني أن ما يدفعه املشرتك أو حامل البوليصة هو مبثابة 

التعويضات ملن أصابهم الضرر من  عتربع بكامل مبلغ اإلشرتاك أو مايكفي منه لدف

 .وتغطية النفقات الالزمة إلدارة صندوق التكافل املشرتكني األخرين

 : بهادفع التعويض من أموال املؤمن هلم املتربع  (ب )

فيه املشاركون وهذا املبدأ يعين أن التأمني التعاوني اإلسالمي مبثابة صندوق يساهم 

وهذا املبدأ من العالمات . بأموال تستخدم جلرب األضرار اليت قد تلحق بأي من املشرتكني

البارزة واألساسية اليت متيز التأمني التعاوني اإلسالمي عن التأمني التجاري التقليدي، 

التأمني التعاوني اإلسالمي هو اشرتاك بني كل محلة بوالص التأمني  ي محمل  حيث أن

  Transferring Riskوليس نقل للمخاطر لذمة طرف أخر   Sharing Risksاملخاطر 

 . كما هو  ي التأمني التجاري التقليدي

                                                           
 194: 13املبسوط   1

 263: البدائع والصنائع  2

 حبث الشيخ صديق الضرير املقدم لسمنار الفقه اإلسالمي ومهرجان ابن تيمية  3
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لغ اإلشرتاكات لدفع التعويضات املستحقة او اقد حيدث أن ال تكفي مبعمليا و

ولسد العجز  ي صنوق . صة  ي السنوات األولي من التأسيساملصروفات التشغيلية خا ادلسد

التكافل قدمت بعض احللول مثل دعوة املشرتكني لتقديم تربعات أضافية أو الوعد من 

بتقديم قرض حسن لسد العجز ويسرتجع عندما يتمكن ( شركة التكافل)املساهمني 

نوات الالحقة، وهذا ما جيري عليه العمل  ي ئض  ي السصندوق التكافل من محقيق فوا

وتثور بعض احملاذير الشرعية حول تقديم قرض حسن من قبل . معظم شركات التكافل

وسوف تتعرض الورقة . لسداد العجز  ي صندوق التكافل( محلة األسهم)شركة التأمني 

 .  هلذه اإلشكاالت الحقًا

عند التطبيق بعض اإلشكاالت الفنية  ومن الناحية العملية جند أن هذا املبدأ يواجه

التكافل، لسداد  أموال صندوقأي  والرقابية خاصة عند عدم كفاية األموال املتربع بها،

 .التعويضات

 : على املشرتكني توزيع الفائض التأميين (ج )

من ( محلة الوثائق)الفائض التأميين هو الرصيد املالي املتبقي  ي حساب املشرتكني 

جمموع األقساط اليت قدموها واستثماراتها وعوائد إعادة التأمني، بعد تسديد املطالبات، 

 . ورصد اإلحتياطات الفنية وتغطية مجيع املصاريف والنفقات

 : تأميين يتم احتسابه كاآلتيومن الناحية احلسابية البحتة، فإن الفائض ال

 ( الرصيد االفتتاحي)رصيد صندوق التكافل أول الفرتة املالية  -

 إمجالي اإلشرتاكات:  مضافًا إليه     -

 إشرتاكات إعادة التكافل أو التأمني:  خمصومًا منه  -

 رصيد اإلشرتاكات غري املكتسبة:  خمصومًا منه  -

 عائد إستثمارات الصندوق:  مضافًا إليه     -

 نصيب املضارب  ي عائد اإلستثمارات:  خمصومًا منه  -

 (املطالبات)إمجالي منافع احلماية املدفوعة : خمصومًا منه -

 رصيد خمصص منافع احلماية محت التسوية: خمصومًا منه -

 نصيب إعادة التكافل أو التأمني : مضافًا إليه -

 (اإلدارة)رسوم الوكالة : خمصومًا منه -

فع احلماية اليت من احملتمل أنها وقعت ومل يبلغ إحتياطي منا: خمصومًا منه -

 عنها

 املخصصات واإلحتياطات الفنية : خمصومًا منه -
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نصيب الصندوق من فائض عمليات إعادة التكافل أو : مضافًا إليه -

 .( 1)التأمني

ويعد الفائض التأميين من السمات األساسية اليت متيز التأمني التعاوني اإلسالمي عن 

وقد أمجع معظم الفقهاء املعاصرون الذين أجازوا التأمني . ري التقليديالتأمني التجا

التعاوني على أن الفائض التأميين حق خاص حلملة الوثائق وملك شرعي هلم وال تستحق 

الصادر  26من املعيار رقم ( 5/5)ولقد نص البند . الشركة املديرة ألعمال التأمني شيئًا منه

 : للمؤسسات املالية اإلسالمية على اآلتيمن هيئة احملاسبة واملراجعة 

جيوز أن تشتمل اللوائح املعتمدة على التصرف  ي الفائض التأميين مبا فيه املصلحة "

حسب اللوائح املعتمدة، مثل تكوين اإلحتياطات، أو ختفيض اإلشرتاكات أو التربع به 

ق الشركة املديرة جلهات خريية أو توزيعه أو جزء منه على املشرتكني، على أن ال تستح

 ". شيئًا من ذلك الفائض

وتتفاوت املمارسات  ي كيفية توزيع الفائض التأميين أو محديد من يستحقه من 

من  فبعض الشركات محرم املشرتك الذي تقدم مبطالبة وأخذ التعويض. املشرتكني

رقة بني بينما توزع بعض الشركات الفائض التأميين دون تف. املشاركة  ي الفائض التأميين

من أخذ التعويض ومن مل يأخذ، وهذا ماجيري عليه العمل  ي السودان، ألن أخذ التعويض 

 .هو حق ثابت للمشرتك ميت ماتوفرت الشروط وأن الفائض ملك جلميع املشرتكني

إشكاالت قانونية ورقابية عديدة، توزيع الفائض التأميين يرتتب على تطبيق مبدأ 

ينادي كثري من أهل الصناعة بتخصيص جزء من الفائض كما منها غياب احلوكمة 

 .    كحافز حلسن اإلدارة( محلة األسهم)للشركة املديرة التأميين 

  

                                                           
ورقة مقدمة للملتقي ( إشكاليات عملية  ي التأمني التكافلي وحلول مقرتحة)سراج اهلادي قريب اهلل،  /ستاذا  1

 م2111الثاني للتأمني التعاوني ، الرياض 
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 الفصل الثاني

 اإلشكاالت القانونية والرقابية

 ي معظم الدول االعضاء شركات عديدة متارس خدمة التأمني التعاوني اإلسالمي 

فيها خدمة التأمني لف البيئات القانونية اليت متارس توخت.  ي منظمة التعاون اإلسالمي

 . التعاوني اإلسالمي من دولة لدولة

لدول األعضاء ملنظمة التعاون اإلسالمي إىل وميكن تقسيم البيئات القانونية  ي ا

 : ثالثة أقسام من حيث التعامل مع التأمني التعاوني اإلسالمي ترخيصًا وتنظيمًا

 يقوانني خاصة وانظمة ولوائح لرتخيص وتنظيم التأمني التعاون تقربيئات قانونية أ (1)

 . اململكة العربية السعودية ،ماليزيا  ،اإلسالمي ومثال ذلك السودان 

ر قوانني خاصة للتأمني التعاوني اإلسالمي بل توجد بها لوائح قبيئات قانونية مل ت (2)

، مثل سالمي وترخيصهصادرة من جهات رقابية لتنظيم التأمني التعاوني اإل قواعدو

 . البحرين

بيئات قانونية ال تساعد على نشوء التأمني التعاون اإلسالمي بها، ومل تفرد أي قوانني  (3)

 .رتخيص شركات ملمارسة التأمني التعاوني اإلسالميلأو أنظمة أو حتى منشورات 

 اليتإال أن القاسم املشرتك  ي مجيع الدول األعضاء  ي منظمة التعاون اإلسالمي 

أشخاص يرغبون  أي عليهو اإللزام الذي تفرضه  تعمل بها شركات تأمني تعاوني إسالمي

لتسجيل كشركة مسجلة حتى يتسنى هلم با ي تقديم خدمة التأمني التعاوني اإلسالمي 

 .احلصول على الرتخيص

وترى هذه الورقة أن الطريقة اليت يتم بها التسجيل والرتخيص ألي جهة ترغب  ي 

وإخضاعها للشروط واملعايري  إحرتا يتقديم خدمة التأمني التعاوني اإلسالمي على أساس 

إشكاالت قانونية ورقابية إىل بروز  قد أدتاليت تنص عليها القوانني واألنظمة واللوائح، 

 . د املبادئ واألسس اليت يقوم عليها التأمني التعاوني اإلسالمييدون جتس تلاحعديدة و

رت قوانني ونظم خاصة للكيانات اليت تعمل قالدول اليت أحيت  ويستوي  ي هذا األمر

 ي جمال تقديم خدمة التأمني التعاوني اإلسالمي، حيث مل ينجح املشرعون  ي هذه الدول 

 .صائص التأمني التعاوني اإلسالمي ي إنشاء إطار قانوني جديد يستوعب أسس وخ

 :شكاالت القانونية والرقابية  ي اآلتيوتلخص هذه الورقة اإل

 : كيفية إصدار رخصة مزاولة عمل التأمني التعاوني اإلسالمي (1)

باستعراض القوانني واألنظمة واللوائح اليت صدرت  ي بعض الدول األعضاء  ي منظمة 

شرافية  واجلهات أن اجلهات اإلعاوني اإلسالمي نلحظ التعاون اإلسالمي لتنظيم التأمني الت

لشركة بإسم االرمسية املختصة تصدر رخصة مزاولة عمل التأمني التعاوني اإلسالمي 
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وهذا ما يتعارض مع مفهوم التأمني التعاوني اإلسالمي " املؤمن" هيالطلب لتصبح  مقدمة

 . فيه املشاركون مبثابة املؤمنون لبعضهم البعض الذي يكون

دولة لدولة ونكتفي هنا ختتلف التشريعات الصادرة  ي هذا اخلصوص من و

باستعراض التجارب اخلاصة بالتأمني التعاوني اإلسالمي  ي ثالثة دول من الدول األعضاء 

 .لسعودية ي منظمة التعاون اإلسالمي وهي السودان، ماليزيا واململكة العربية ا

 :التجربة السودانية

صدر  ي السودان قانونني لتنظيم التأمني التعاوني اإلسالمي  ي السودان وهما قانون 

م2111الرقابة علي التأمني لسنة 
( )

م2113وقانون التأمني والتكافل لسنة  
( )

وبالرغم من .  

ا مجند فيههذين القانونني من الشريعة اإلسالمية اإل أننا املشرع السوداني قد استمد  أن

 ةارق الرئيسوالف من ضمن هو" املؤمن" تعريفحيث أن " املؤمن"ومعنى  تعريفبيتعلق خلطا 

 . بني التأمني التعاوني اإلسالمي والتأمني التجاري

  بأنه "املؤمن"كلمة  ي السودان 2111رف قانون الرقابة على التأمني لسنةفمثاًل ع

يقصد به أي من الشركات املرخص هلا ملزاولة أعمال التأمني أو إعادة التأمني أو إعادة "

 ". التكافل وفقًا ألحكام هذا القانون

مينح الرتخيص للشركة إذا "  : من نفس القانون على اآلتي  32تنص املادةكذلك 

ا القانون واللوائح أستوفت الشروط والضوابط وأتبعت اإلجراءات املنصوص عليها  ي هذ

 ....".الصادرة مبقتضاه

 2113 وكذلك عرف قانون التأمني والتكافل لسنة
( )

يقصد به "  : املؤمن كاآلتي 

أو التكافل /أو إعادة التأمني و/أي شركة مرخص هلا مبباشرة عمليات التأمني و

أي قانون أو  2111ادة التكافل مبوجب أحكام قانون الرقابة على التأمني لسنة إعأو/و

 ".حيل حمله

 بالكامل وأن هذين أسلمتهاصناعة التأمني  ي السودان قد مت أن وبالرغم من 

فقط بالتأمني التعاوني اإلسالمي، إال أننا جند أن الشارع  يتعلقانا مونني املشار إليهانالق

. من املنظور الفقهي" املؤمن"بالصورة اليت تتفق مع من هو " املؤمن"السودان مل ُيعرف 

حساب املشرتكني أو صندوق التكافل فاملؤمن  ي نظام التأمني التعاوني اإلسالمي هو 

 . انون السودانيالق ي " بالشخصية االعتبارية "الذي ال حيظى 

                                                           
 338الطبعة السابعة ص  –اجمللد الثاني عشر  –قوانني السودان    1
 3الطبعة السابعة ص  –اجمللد الثالث عشر  –قوانني السودان   2
 3الطبعة السابعة ص  –اجمللد الثالث عشر  –قوانني السودان    3
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شركة التأمني واليت محمل رخصة مزاولة أعمال التأمني بامسها إال أن  تعدووال 

تكون وكياًل أو مديرًا حملفظة التأمني أو صندوق التكافل لصاحل املشرتكني مقابل أجر 

 ي قانون السودان بعض اخللط وعدم الوضوح وجيعله " مؤمن"ويشوب كلمة . سلفًاحمدد 

 .  ي الـتأمني التجاري التقليدي" مؤمن"نى مقاربًا ملع

من قانون التأمني والتكافل لسنة ( 3)إال أن تعريف عقد التأمني الوارد  ي املادة 

 ي نظام التأمني التعاوني " املؤمن"قد يسعف  ي إزالة الغموض واخللط  ي معنى ودور  2113

عقد التأمني عقد : "عقد التأمني كاآلتيمن ذات القانون ( 3)اإلسالمي، إذ ُتعرف املادة 

هلم بأن يؤدي إىل املؤمن له، أو املستفيد، مبلغًا من املال أو  نيابة عن املؤمن  يلتزم فيه املؤمن

أي عوض  ي حالة وقوع احلادث املؤمن ضده أو محقق اخلطر املبني  ي العقد وذلك مقابل 

وتوضح هذه ". ع ملقابلة التزامات املؤمنمبلغ حمدد يؤديه املؤمن له للمؤمن على وجه الترب

أن املؤمن ليس إال وكياًل عن املؤمن هلم ويقوم نيابة عنهم جبمع  جليةاملادة بصورة 

 .االشرتاكات ودفع التعويضات

م كلمة 2111قانون الرقابة علي التأمني لسنة  عليه كان من األصوب أن يعرف

تأمني أو إعادة    خص هلا ا دارة حمافظيقصد به أي من الشركات املر: "كاألتي " مؤمن"

 ".وفقًا ألحكام هذا القانون نيابة عن جمموع املؤمن هلم، تأمني أو إعادة التكافل

 م2113من قانون التأمني والتكافل لسنة  32املادة  تعدل  جدر أنألكذلك كان من ا

ابة عن مينح الرتخيص للشركة للعمل كمدير ادارة حمافظ تأمني ني" لتقرأ كاألتي 

املؤمن هلم إذا أستوفت الشروط والضوابط وأتبعت اإلجراءات املنصوص عليها  ي هذا 

 ....".القانون واللوائح الصادرة مبقتضاه

من قانون التأمني والتكافل ( 3)تعريف عقد التأمني الوارد  ي املادة وبالرغم من أن 

ع الفقه مبثابة تقنني لقرار جممعترب يوسد حقيقة التأمني التعاوني اإلسالمي جي 2113لسنة 

، إال أن املشرع السوداني مل يستحدث إطارًا اإلسالمي اخلاص بالتأمني التعاوني اإلسالمي

املؤمن احلقيقي هو  ويوضح صراحة أنقانونيًا يستوعب مفهوم التأمني التعاوني اإلسالمي، 

وال  يقانون السودانالال حيظى بشخصية اعتبارية  ي نظر بالرغم من أنه صندوق التكافل 

 . مسهبإالـتأمني  ملتصدر رخصة مزاولة ع

 : التجربة املاليزية

أما التجربة املاليزية فقد جاءت خمتلفة قلياًل عن التجربة السودانية، إال أن 

التشريعات املاليزية اليت صدرت لتنظيم صناعة التأمني التعاوني اإلسالمي جاءت أكثر 

 . اإلسالميالتعاوني  ومبادئ التأمني نضوجًا وعمقًا  ي تقنني أسس
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م بإسم قانون 1984اإلسالمي سنة  التعاوني لتنظيم التأمني  ي ماليزيا صدر أول قانون

وحسب نصوص هذا القانون فإن رخصة مزاولة عمل التأمني .  1984التكافل لسنة 

 Takafulاإلسالمي تصدر للشركة مقدمة الطلب كرخصة مشغل تأمني تكافلي

Operator   كما هو احلال  ي السودان وهذا ينسجم مع مفهوم " مؤمن"وليست رخصة

 . مؤمنكالتأمني وليست  و مدير حملفظة أ شغُلُمالتأمني اإلسالمي إذ أن الشركة تعمل ك

صندوق يقوم على االخاء "أنه  بالتأمني التكافلي  1984عرف قانون التكافل لسنة يو

  ي الصندوق م املساعدة املالية املتبادلة للمشرتكنيوالتضامن والعون املتبادل بغرض تقدي

 ".هذا الغرضتحقيق ن على املساهمة  ي الصندوق لواملشارك عند احلاجة، ويتفق

من هذا القانون فإن األشخاص الذين حيق هلم العمل كمشغل ( 4)وحسب املادة 

املسجلة  أو اجلمعيات 1965هم الشركات املسجلة مبوجب قانون الشركات لسنة تكافل 

من نفس القانون مشغلي التأمني ( 16)زم املادة ب قانون اجلمعيات التعاونية، وتلمبوج

التكافلي بإنشاء واالحتفاظ بصناديق تكافل بالنسبة لكل صنف أو أصناف من التأمني 

 . اليت يرغب مشغل التأمني العمل فيها

 : التجربة السعودية

وق للتأمني التعاوني بني دول منظمة التعاون تعترب اململكة العربية السعودية أكرب س

صدر نظام مراقبة شركات . شركة تأمني تعاوني مسجلة 41اإلسالمي إذ بها حوالي 

ي رقم هـ مبوجب املرسوم امللك1424التأمني التعاوني  ي اململكة العربية السعودية عام 

 التعاوني، تأمنيالشروط تسجيل وترخيص شركات وية وقد حدد القانون كيف(. 32/م)

وجعل سلطة اإلشراف على الشركات التأمني التعاوني من ضمن صالحيات مؤسسة النقد 

 . السعوديالعربي 

نص النظام  ي املادة األوىل منه على أن خدمة التأمني تتم عرب شركات تأمني 

 . مسجلة، بأسلوب التأمني التعاوني ومبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

التنفيذية، إال والئحته من اجلهود الكبرية اليت بذلت إلعداد وإصدار النظام بالرغم 

أنه مل يستحدث إطارًا قانونيًا يستوعب أسس ومبادئ التأمني التعاوني اإلسالمي، بل 

كإطار قانوني ملمارسة عمل التأمني  بوصفها املتعارف عليه "الشركة املسجلة"استخدم 

كما أن النظام ذاته والالئحة اشتمال على نصوص ختالف القرارات . التعاوني اإلسالمي

مل ينص النظام و. الصادرة من اجملامع الفقهية واليت يستند عليها التأمني التعاوني اإلسالمي

الشركة املسجلة تعمل كوكيل أو الئحته التنفيذية الصادرة بقرار من وزير املالية على أن 

بأنه " التأمني"بل عرفت املادة األوىل من الالئحة التنفيذية . أو مدير فقط حملفظة التأمني

التأمني اليت تقبل  شركة"بأنه " املؤمن"وعرفت ". محويل املخاطر من املؤمن هلم إىل املؤمن"

                                                           
 1 Laws of Malaysia, Act 312,Takaful  Act 1984  
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 التعاوني اإلسالمي وتقنني وهذا التعريف هو نقيض التأمني". التأمني مباشرة من املؤمن هلم

الفصل بني حساب املؤمن هلم وحساب  ليوبالرغم من أن النظام نص ع. للتأمني التجاري

منسجمة مع  ناولت كيفية توزيع الفائض مل تأتالشركة، إال أن بعض النصوص اليت ت

ادرة من واملعايري الشرعية الص قرارات اجملامع الفقهية اخلاصة بالتأمني التعاوني اإلسالمي

ألمر وخالصة ا. (م1996)هـ 1429هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية عام 

تأمني التعاوني اإلسالمي ومل بإطار قانوني يستوعب أسس ال أن التجربة السعودية مل تأت

 . الفقهيةع بعض أجزائها مع قرارات اجملاممنسجمة  ي  تأت

 : كإطار ملزاولة عمل التأمني" الشركة املسجلة"استخدام  ت إشكاال (2)

ها وفق قانون إعتباري قائم بذاته مبجرد تسجيل الشركة املسجلة هي شخص

الشركات، وجيب أن تفي باحلد األدنى من عدد املساهمني واحلد األدنى من رأس املال 

مة للمساهمني ااملطلوب، وهلا هيكل يتكون من االجتماع العام للمساهمني أو اجلمعية الع

وجملس اإلدارة ومدير عام أو رئيس تنفيذي وحيدد القانون بصورة عامة صالحية 

والشركات املسجلة تكون دائمًا ذات مسؤولية . واختصاص كل جهاز من هذه األجهزة

حمدودة ورأس ماهلا ميثل الضمان لدائين الشركة املسجلة
( )

وال شك  ي أن أنظمة  . 

م دول منظمة التعاون اإلسالمي مستمدة إما من القوانني الشركات وأنواعها  ي معظ

 .األجنلوسكسونية أو القانون الفرنسي

اإلسالمي  يتأمني التعاونالإستخدام الشركة املسجلة كإطار قانوني ملزاولة أعمال و

أوضح مثال لإلشكاالت التطبيقية هو أن الصندوق و. شكاالت التطبيقيةخلق بعض اإل

تديره التكافل وهو املؤمن احلقيقي ال يتمتع بشخصية اعتبارية بل هو جمرد حساب 

 ارأس ماهل"وطبقًا للضوابط الشرعية فيجب على الشركة أن تفصل بني أمواهلا . الشركة

يبدو فيه شيء من النشاز  وهذا الوضع. وأموال التأمني" واحتياطاتها واستثمارات رأس ماهلا

 تومثال أخر لإلشكاال. انني داخل كيان كبريبهيكل الشركة إذ تبدو الشركة ككي

هو أن رأس مال الشركة ليس له عالقة قانونية بنشاط الشركة األساسي، فوفقًا الناجتة 

من ملبدأ وبالرغم من هذا ا. ملفهوم التأمني التعاوني اإلسالمي فإن رأس املال ال يغنم وال يغرم

يز بصورة واضحة الفرق بني التأمني التعاوني اإلسالمي والتأمني التجاري، مت العالمات اليت

 التأمينية إذا مل تفحيث أن رأس مال الشركة التجارية يستخدم  ي سداد املطالبات 

لزم املساهمون  ي الشركة التأمني بينما ال ُي. أقساط التأمني واالحتياطات لسداد املطالبات

. إرادتهمحض املطالبات من رأس مال الشركة إال إذا تربعوا مباإلسالمي بسداد  يالتعاون

إال أن التجارب العملية لبعض الدول األعضاء  ي منظمة التعاون اإلسالمي تشري بصورة 

رأس املال مطلوب نظامًا لسداد املطالبات  ي حال عجز صندوق التكافل  أن ضمنية إىل

وألزمت بعض القوانني شركات التأمني بسد العجز  ي . دارةوليس كضمان حلسن اإل

                                                           
1 Gower, Modern Company Law 8th ed 
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د الحقًا عندما حيقق رتيس القرض احلسنصندوق التكافل من ماهلا اخلاص بها على سبيل 

 . صندوق التكافل فوائض مالية

 : احلوكمةت شكاالإ (3)

تعرف احلوكمة  بأنها النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم  ي 

جمموعة من العالقات "بأنها    OECDوالتنمية االقتصاديوتعرفها منظمة التعاون . أعماهلا

أصحاب فيها بني القائمني على إدارة الشركة وجملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من 

"حلاصامل
( )

  . 

ويعترب تطبيق قواعد ومعايري احلوكمة شيء ضروري لتحقيق شفافية العدالة ومحاية 

وتشتمل املعايري اليت . حقوق كل أصحاب املصاحل، مثل املساهمني ومحلة وثائق التأمني

 :اآلتيعلي والتنمية  االقتصاديتها منظمة التعاون وضع

  .ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات -

 .املصاحل  ي أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة  دور أصحاب -

 .اح والشفافية اإلفص -

وااللتزام مبعايري احلوكمة ضروري لتفادي االزمات املالية اليت شهدناها  ي األعوام 

من املشاكل الرئيسة  ي صناعة التأمني التعاوني وغياب احلوكمة يعترب . القليلة املاضية

هم أصحاب املصلحة األوىل باحلماية، ال دور هلم  ي إدارة ون هلم إذ جند أن املؤم. اإلسالمي

 . هلم أجهزة متكنهم من احلصول على املعلومات واملراقبة واملسالة سالشركة، ولي

فاألجهزة املؤسسية اليت يعرتف بها القانون هي اجلمعية العامة للمساهمني، جملس 

                   .   واملدير العام أو الرئيس التنفيذي دارةاإل

 

  

                                                           
1  www.OECD.org 
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 الفصل الثالث

 اإلشكاالت الفرعية

 
 : اجلمع بني الوكالة واإلقراض (1)

 زم بعض القوانني اليت محكم عمل شركات التأمني التعاوني اإلسالمي،لُت

: الشركات على سد العجز من صندوق التكافل على سبيل القرض احلسن، ومثال ذلك

السودان، الذي ينص  ي  –م 2115لسنة قانون الوكالة الوطنية لتأمني والتمويل الصادرات 

إذا حدث عجز  ي صندوق املؤمن هلم يسدد من رأس املال على ": اآلتيعلي ( 3)28املادة 

كما تنص معظم عقود ولوائح تأسيس ". ض صندوق املؤمن هلمسبيل القرض ويسرتد من فائ

شركات التأمني التعاوني اإلسالمي على التزام أو وعد املساهمون بتقديم ما يكفي من 

ومن هذه . صندوق التكافل على سبيل القرض احلسن  ي لسد العجز الذي ينشأ املال

أن جتمع الشركة بني صفتني هما أنه من احملتمل  النصوص القانونية والعقدية يظهر جليًا 

 . صفة الوكيل وصفة املقرض  ي وقت واحد

عن بيع وسلف قد نهى وروى أن النيب 
( )

ومن الناحية النظرية والعملية قد يكون ،  

 . العجز مما يؤدي إىل الربا يسدألخذ أجر أكرب مقابل الوعد  ذريعةاجلمع هذا 

الصادر من هيئة احملاسبة واملراجعة  26من املعيار الشرعي رقم  11/8نص البند 

 ي حالة عجز موجودات التأمني عن السداد ": للمؤسسات املالية اإلسالمية على اآلتي

للشركة التعويضات املطلوبة، وعدم كفاية تعويضات شركات إعادة التأمني فإنه جيوز 

 وتغطيقرض حسن على حساب صندوق التأمني،  أن تسد العجز من متويل مشروع أو

االلتزامات الناشئة عن العجز احلادث  ي سنة ما من فائض السنوات التالية، كما جيوز 

 ".للشركة مطالبة محلة الوثائق مبا يسد العجز إذا ألتزموا ذلك  ي وثيقة التأمني

 الذي ميكن طلب القرض منه  الشخصبصورة واضحة مل حيدد هذا النص ويالحظ 

 . ، هل هو شركة التأمني أم طرف ثالثأو تقديم التمويل

 : اجلمع بني الوكالة والكفالة (2)

حيدث  ي صندوق التكافل قد يكون إلتزام الشركة أو وعدها بسد العجز الذي قد 

أو حساب املشرتكني مبثابة ضمان أو ضم ذمة الشركة لذمة صندوق التكافل، وهذا ما 

الصادر من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ( 5)املعيار الشرعي رقم ه عنم

ال جيوز اجلمع بني الوكالة : "على اآلتي( 2/2/2) 2/2اإلسالمية، حيث نص البند 

 . ..."والكفالة  ي عقد واحد لتنا ي مقتضاهما

                                                           
 ( 419/418)واملوطأ ص( 2/199)ومسند أمحد ص( 9/295)سنن النسائي ص   1
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ال أن  ي حقيقة األمر ليس هنالك عقد وكالة موقع بني الشركة واملؤمن هلم، إ

قد ينص على أن الشركة  تعمل كوكيل للمؤمن هلم وتعد بسد  للشركة النظام األساسي

        .  العجز الذي قد حيدث  ي صندوق التكافل
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 الفصل الرابع

 األسس اليت جيب أن حتكم اإلطار القانوني املناسب لشركة التأمني التعاوني اإلسالمي

مما سبق ذكره إنه مل يتم استحداث ألي إطار قانوني يستوعب املتطلبات  وضح لقد

التناقض بني املتطلبات القانونية والرقابية والشرعية ويساعد  إشكاالتالشرعية ويزيل 

تقرتح هذه  اإلشكاالتوللخروج من هذه . على ازدهار صناعة التأمني التعاوني اإلسالمي

ءات التالية لتنظيم العمل  ي جمال التأمني التعاوني واإلجراوالضوابط  األحكامالورقة 

 : اإلسالمي

الراغبة  ي تقديم خدمة التأمني التعاوني اإلسالمي على الشركات أن يتم تسجيل  (1)

إدارة حمافظ تأمني ويصدر الرتخيص هلم من  يريأو مد مشغلني، كاحرتا يأساس 

هم مثل الشركات اليت ويكون مثل .اجلهات الرقابية واإلشرافية على هذا األساس

    .بإدارة الثروات وحمافظ وصناديق اإلستثماريرخص هلا 

وفر حد تللعمل كمشغل أو مدير إدارة حمافظ تأمني شروط الرتخيص  أن تتضمن (2)

اإلدارة وجلرب أي ضرر ينتج من تعدي أو تقصري  أدنى من رأس املال كضمان حلسن

 .الشركة املديرة

للحصول علي ترخيص للعمل كمشغل أو مدير إدارة أن تتحمل الشركة اليت تتقدم  (3)

علي كدين مصاريف التأسيس حمافظ تأمني مصاريف التأسيس وحدها وال تسجل 

 .من الفوائض التأمينية ايستقتطع الحقصندوق التكافل 

اإلكتتابات فحجم  .أن ال يتحمل رأس املال شيء من التزامات صندوق التكافل (4)

هي اليت ختلق الثقة ومتنح  املكونة من الفوائضيات طاإلحتطيااإلشرتاكات وو

كما الشركة التصنيف اإلئتماني الذي يستحقه صندوق التكافل، وليس رأس مال 

 . ي التأمني التجاريهو احلال 

اشرتاط إيداع وديعة من رأمسال الشركة لدى السلطات الرقابية قبل الرتخيص  (5)

لسد العجز  ي أي صندوق قروض حسنة وتستخدم لتقديم هذه الوديعة وتستثمر 

مت ما ، إذا وديعتها د الشركات املرخص هلا إدارة حمافظ تأمنيسرتوت. تكافل 

ويكون هذا الصندوق الذي . وإلغاء ترخيصهااليت تديرها تصفية احملفظة التأمينية 

ع نتركيز صناعة التأمني اإلسالمي ومماية ومحتفظ فيه الودائع مبثابة صندوق حل

وق وإدارته هليئات الرقابة واإلشراف علي دد أمر انشاء هذا الصنويسن .حدوث هزات

الشركات اليت تدير حمافظ امحادات التأمني أو البنك املركزي، وميكن أن متثل 

 ويكون تقديم الوديعة هلذا الصندوق. للمؤمن هلم تأمني  ي ادارة الصندوق مع ممثلني

ومما ال شك . حمافظ تأمنيشرط إجرائي للحصول علي رخصة مشغل أو مدير إدارة 

فيه أن هذا الصندوق سيحافظ علي استقرار سوق التأمني وسيحمي مشغلي أو 
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كما حيمي أيضًا . مديري حمافظ التأمني وحيول دون خروجهم من السوق بسهولة

وهذا الصندوق سيكون شبيه بالودائع اليت  .املؤمن هلم واقتصاد الدولة بصورة عامة

ويعتقد الباحث  .اخيص للبنوك التجاريةختذها البنوك املركزية كإجراء إلصدار الرت

إمكانية اجلمع بني الوكالة والسلف أو الوكالة  أن هذه الوسيلة ستعمل علي انتفاء

 . حيث يكون الصندوق الرتكيز مبثابة املقرض أو الكافل. والكفاية

 والقصوى ألجر الوكالة أو الوكالة الرقابية احلدود الدنيادد اجلهات أن مح (6)

كافل، بعد التشاور مع امحاد تواملضاربة بشأن إدارة استثمار أموال صندوق ال

 . املشرتكني أو صندوق التكافل ارة حمافظ التأمني وممثلني هليئاتشركات إد

العامة س اجلمعية حسابات صندوق التكافل ولين بإجازة وأن خيتص املشرتك (9)

 . احفصوبهذا يكون هنالك قدر من الشفافية واإل. يرةدالشركة امل  يللمساهمني 
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 الفصل اخلامس

 النتائج والتوصيات

، بوصفها القانوني "الشركة املسجلة"أن استخدام إطار إلي هذه الورقة  خلصت

كإطار قانوني ملمارسة عمل التأمني التعاوني اإلسالمي قد خلق عدة  املتعارف عليه،

يقرتح أن يصدر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  اإلشكاالتومن أجل تال ي هذه . تإشكاال

، والضوابط واإلجراءات املوضحة  ي الفصل الرابع من هذا البحث حكاميتبنى األ ًأقرار

، إذا مل يكن فيها خمالفة للشرع، القرار املرفق هلذا البحث  مسودةكما ما مبينة  ي 

فق بني تساعد  ي محقيق التوا بضوابط واحكام جديدة إطار قانوني إلستحداثوذلك 

منظمة التعاون اإلسالمي يدعو الدول األعضاء  ي أن و ،املتطلبات الشرعية والقانونية

وتوفيق أوضاع  ة لصناعة التأمني اإلسالمياملنظمواللوائح  ي صياغة القوانني  ابهلإلهتداء 

 . وفقًا هلا الشركات املسجلة حاليًا

 وعلى اهلل قصد السبيل
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 :مسودة قرار رقم

 بشأن

 فق بني املتطلبات القفهية والقانونية ملمارسة عمل التأمني التعامن االسالمياالتوحتقيق 

 جبمهورية اجلزائر( 21)رقم  هأن جملس جممع الفقه االسالمي املنعقد  ي دورة مؤمتر

 م ، 2112سبتمرب  18-13املوافق  ذو القعدة ،2شوال إلي  26 من

فق بني املتطلبات الفقهية محقيق التواعلى البحث املقدم  ي موضوع  هبعد اطالع

 ،  هارت حولدللمناقشات اليت  هاالسالمي واستماع يية ملمارسة عمل التأمني التعاوننوالقانو

 : قرر ما يلي

تقديم خدمة التأمني التعاوني  العمل  ي جمال  رغب  يت ةشركأي أن يتم تسجيل  (1)

من اجلهات  ااإلسالمي ، كمشغل أو مدير إدارة حمافظ تأمني ويصدر الرتخيص هل

 .الرقابية واإلشرافية على هذا األساس

أن تتضمن شروط الرتخيص للعمل كمشغل أو مدير إدارة حمافظ تأمني توفر حد  (2)

رأس املال كضمان حلسن اإلدارة وجلرب أي ضرر ينتج من تعدي أو تقصري أدنى من 

 .الشركة املديرةاملشغل أو 

أن تتحمل الشركة اليت تتقدم للحصول علي ترخيص للعمل كمشغل أو مدير إدارة  (3)

حمافظ تأمني مصاريف التأسيس وحدها وال تسجل مصاريف التأسيس كدين علي 

 .الفوائض التأمينية من اصندوق التكافل يستقتطع الحق

 .تديره شركة مسجلة أن ال يتحمل رأس املال شيء من التزامات صندوق التكافل (4)

أن تشرتط اللوائح املنظمة للتأمني إيداع وديعة من رأمسال الشركة لدى السلطات  (5)

الرقابية كشرط إجرائي قبل احلصول علي الرتخيص، وتستثمر هذه الوديعة 

 .د العجز  ي أي صندوق تكافلوتستخدم لتقديم قروض حسنة لس

القصوى ألجر الوكالة أو الوكالة احلدود أن محدد اجلهات الرقابية احلدود الدنيا و (6)

واملضاربة بشأن إدارة استثمار أموال صندوق التكافل، بعد التشاور مع امحاد 

 .شركات إدارة حمافظ التأمني وممثلني هليئات املشرتكني أو صندوق التكافل

املشرتكون بإجازة حسابات صندوق التكافل وليس اجلمعية العامة أن خيتص  (9)

 .وبهذا يكون هنالك قدر من الشفافية واإلفصاح. للمساهمني  ي الشركة املديرة

 :ويوصى مبا يلي

ية  ي الدول األعضاء عجهزة التشريعلى التأمني واأل فأن تدعا هيئات الرقابة واإلشرا

اصدار  واالجراءات عندوالضوابط األحكام  داء بهذهته ي منظمة التعاون االسالمي اإل

وتوفيق أوضاع  لوائح لتنظيم العمل  ي جمال التأمني التعاون االسالميالوالقوانني 

 .الشركات املسجلة حاليًا وفقًا هلا

 واهلل املوافق
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احلمد هلل رب العاملني  االالا و االما ل  ساد ااحمددمل لماد الا و امت ا  ايامل  ال  احم            

 يول الدينإىل  ا سد أله اصح ه ا ن اسك طريقهم ااقتدى بهديهم

 :ابعد فهذا حبث  ن 

 اإلسالميالتكييف الشرعي للتأمني التعاوني 

الااادال  لسااادارو اإلاااا     فهاااذل الورقاااد   إ ااادابةمل ااااات ملبد للسااا   ااان  مااا  ال قاااه

التكحمحمااا الشاار   لستااا      : ]االورقااد بع ااوا   ، العشاارين متااارامت  ااس ر  ساا  ا مااا      

، راجحممًل انيول  التوفحمق يف تقديم رؤياد ت صاحمسحمد اعار حمد نيو اوب ال حاث ،      [التعملاد  اإلا   

اإلااا     الورقااد يف الااد وو إىل ال اااحمط االتل حمااق العمساا  لالاا مل د التاا     اأ  تمااهم ةااذل 

،  سحمه فقد ُيللت الورقد لتشمل لورين ت ادر  تتهمامل انيو او مل      [ الَتَكملُفس ِّ االتعملاد ]

 :التمللحمد

 التكييف الشرعي للتأمني التعاوني اإلسالمي: احملور األول

 (تقوميحمدبرااد )بحممل  تشريعملته ا قوبل ااثملئقه  (1)

 أاجه ال رق بحم ه اب  الت    الت ملري (2)

 احلياة والسياراتعلى  بيان أحكام التأمني: احملور الثاني

احلحمملو اتو حمح حكم الت     سد  احلق التعويض  ااجلهد انيمت حمدو يف الت    (1)

احلحمملو الذي يقول فحمه انيخدل بدف  القمط نيوظ حمه  ن ب د خمالص  سد  الت ملري

 يكو  لسموظا حق اإل  امت  سحمه، ابا  أ  يكسا عحمئمًلله با  أ  

المحمملرا  ات    الوبائ   سد  بحممل  أحكملل الت     د احلوابث االت    الشمل ل (2)

 .االدين احالحمسد الالملبرا 

اااملئً  انيااوىل العساا  القاادير أ  تكااو  ةااذل الورقااد بااملل    ااقاا  لس محماا  يف  اال بقااملب      

 ..العململ امج  

 ..ملبي إىل اوا  الم حملااهلل انيوفق ااهل

 عثمان اهلادي ابراهيم. د
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 مقدمة

:  الت    يف السغد العربحمد  شتق  ن امت ن اةو طم دحم د ال    ازاال اقوف َقملَل َتَعملَلد

 الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِ ْن ُجوٍب َاآَ َ ُهْم ِ ْن َيْوٍف (
  همل إ لمل  امت مل ، اأقرب  عملد  :، اله  عمل  (1

ذلك إ  الت    ةو دشملط جتملري " إ لمل  امت ن"انياللسح انيملل  انيعملصر ةو الت    يف 

ار ه أ  حيالل ت    امتفراب االشر مل   ن بعض  مل خيملفو   ن انيكملرل  قملبل  ومت 

 فهو دظملل تعملقدي يقول" أ ن" ملل  فهو  ع د جديد اا   مل  اعتقملقمًل صححمحمًل  ن  سمد 

أا  ف حمد اقوا د  سد  خت حما أ رار انيخملطر ايتم  سد أاملس انيعملا د امليته التعملا  سد 

 .إحالملئحمد

دش  الت    مب هو ه انيعملصر   ذ  دو قرا  اات ملبد حلملجمل   سحد تتعسق بل حمعد 

امتدشلد االقتالملبيد اتلورةمل يملصد يف ظل الثورو الال مل حمد ا مل صملح همل  ن إدتمل  ص مل   

حد امتدشلد االقتالملبيد اليت تهدف ايعترب الت    أ.  ثحما امنو  ضلرب يف حر د ال قل

اجلممل    ن طريق  ابيملر جز   ن انيملل نيواجهد أا  انيمتوي ال ربي سد  لتحقحمق امت ن

الرام  ن أ  الدال امتارابحمد  ملدت قد  رفت الت      ذ  قوب طويسد  سد  .احلوابث

 رغ لس  مل  ااخرته حلل انيشك   اليت تتعسق مب تمعملتهمل مممل  كن الدالد ة ملك  ن الت

االتعم  ، ا س  الرام  ن احتكملك العململ العرب  ااإلا    بمللدال امتارابحمد   ذ أ د 

بل ميكن .  ملني مل العرب  إال يف  هوب  ت يرو جدًا إىل  بعحمد إال أ   ص مل د الت    مل تديل

القر  مل يعرف الت    بشكسه اني ظم إال يف ال الا الثملد   ن اإلا     القول أ  العململ

مل تسق الراا  اإلا     العشرين  ممل إ   الت ربد يف الموبا  ايف أجزا   ديدو  ن العململ

 :انيلسوب  اذلك لعدو أا ملب جنمسهمل يف امتت 

اإلاا  حمد   ارت ملط ص مل د الت    بملل ظملل الرأمسملل  الغرب  الاذي ال يقاول  ساد اني املب      (1)

ال يف باائر لدابو ااط  مو امل  قسحمساد   ابمللتملل  مل تتم االات ملبو  ن دظملل الت    إ

  ن ال ملس الذين مل يكااودوا يك ثاو   اااث ا لسمما لد الشار حمد يف التعامل    انيمللحماد      

فحمماامل يتعسااق مبماامللد الغاارر انيوجااوبو يف دظااملل اإلااا     رمباامل جلهسااهم  مب ااملب  الاادينأا 

 .الت    الت ملري

االقتالاااملبي ، انيااامل  ملدااات امتحاااوال   تااارت ط صااا مل د التااا    ارت ملطااامًل اثحمقااامًل بااامللتلور   (2)

مل تشاااهد تلاااورا الفتااامًل إال يف المااا وا  الااايت تسااات   اإلاااا  حمد  االقتالاااملبيد يف ال سااادا 

حداث توال  جذريد يف مناط احلحماملو االقتالاملبيد امت ار      إىل أبىا تشملف ال  ط مممل 

                                                           

 ٤اورو قريش اآليد  (1)
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 اان االااات ملبو  إىلححمااملو ةااذل ا تمعاامل  اأاجااد احلملجااد   سااد  الااذي أثاار تاا ث ًا  اا  اً 

 .يد مل  الت   

قادميمًل ححماث  ملدات    اإلاا      ياد مل  التا    يف العاململ   إىل  مل تكن احلملجد  تعحم د (3)

  ملرس فحمممل بحم همل صورًا  ن صور التكملفل ، ف ا  حاوابث القتال   اإلا  حمد  ا تمعمل 

 ا حمل انيثملل  ملدت الق ملئل تتول   ممللد بف  الديمل  اةذل الالاورو ال زالات  املرس    سد 

اةاو  امل يعارف    اإلاا  حمد    أجزا  اااعد  ن الموبا  ايف العديد  ن الادال اآل  يفحتد 

) (العملقسد)با
1) . 

 احملور األول

 التكييف الشرعي للتأمني التعاوني اإلسالمي

إ  ال كرو الكمل  د يف الت    يف الواق  لحممت إال التكملفل االتعملا  ب  أفراب ا تم  

بتالمحمم دظملل حديث ي م م    التلورا  انيمللحمد جيري تق حم ه اترتحم ه بلريقد   ظمد 

بحممل  حكمه  ن يف  فعقد الت     ن العقوب انيمتحدثد ، اقد اجتهد ال قهمل . ااالقتالملبيد

اجهد ال ظر الشر حمد ، اايتس ت آراؤةم فحمه ب   حمز له جبمحم  أدوا ه، ا ملد  له جبمحم  

 حمز ، ا ، ا ملد  لست    الت ملري أدوا ه ، ا ملد  لست     سد احلحمملو ، ا حمز نيمل  دال

ةذا انيو وب ،  ممل صدر  فحمه فتملاى يف  لست    التعملاد  ، اصدر  حبوث ا ت   ديدو

 س را  ا مل   فقهحمد، احم  طس    ظمو انيس ر حول التكحمحما الشر   يف  مجمل حمد

- :    وئهمل   العمل بمللت    التعملاد  اإلا سد  لست    إلحمكم بعض اآلرا  االيت

- :(2)رأى ابن عابدين يف التأمني

إ ملل احل  حمد  -ةو ال قحمه احل    لمد أ   بن  مر   د العزيز  ملبدين الد شق  

اجلز  الثمللث  ن رب يف  ةا، يقول ابن  ملبدين9121ةا اتوفد يف ا ه 9911الد بد شق 

العملبو أ  الت ملر  جر :  542بملب انيمت  ن  ن  تملب اجلهملب ص يف  احملتملر  سد الدر انيختملر

إذا اات جراا  ر  مًل  ن حرب  يدفعو  له أجرته ، ايدفعو  أيضمًل  ملاًل  عسو مًل لرجل حرب  

انير   يف  ب بل ، يممد ذلك انيملل او رو  سد أده  هممل ةسك  ن انيملل الذييف   قحمم

ه ا ل فذلك الرجل  مل ن له مبقملبسد  مل ي يذ   هم، الأا  ده  ،أا  ارق ،أا  حبرق ،

بإذ   ن المسلمل ، يق ض اإلا  حمد  ا حمل   هم  مت  ن يف باردمل يقحمم يف ب ب المواحل

                                                           

ت ماا    –أ 25اإلق ااملب   – 1/111أيضاامًل اإلعااراف    – 911:   – 911فااساب أ ااد ص . اإلمجااملب الباان اني ااذر بتحقحمااق ب    (1)
 .1/414انيغين  – 2/511القرطو 

التاا     دااداو( اال ت ااملرا  الشاار حمد نيمملراااد التاا      )حبااث بع ااوا    –الربافمااور الالااديق لمااد امت اا  الضاارير      (2)
 ل1114فرباير  99-94التكملفس  بملقرطول يف ال  و  ن 
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 ن الت ملر  ملل المو رو، اإذا ةسك  ن  ملهلم  يف ال حر يسبي ذلك انيمت  ن لست ملر بدله 

االذي يظهر أده ال حيل لستملجر أيذ بدل اهلمللك  ن  ملله، مت  ذلك التزال  مل ال يسزل، .  مل مًل

إ  انيوبب إذا أيذ أجرو  ن الوبيعد يضم همل إذا ةسكت، فإ   م لت مل لحممت  ن : تفإ  قس

ةذا الق حمل، مت  انيملل لحم  يف يد صملح  المو رو، بل يف يد صملح  انير  ، اإ   مل  

صملح  المو رو ةو صملح  انير   يكو  أج ًا  ش  مًل قد أيذ أجرو  سد احل ظ 

ش ك ال يضمن  مل ال ميكن االح از   ه، ا سد احلمل، ا ل  ن انيوبب اامتج  اني

 . ملنيو  االغرق احنو ذلك

ااسك ةذا اللريق فإده آ ن : إ  قملل آلير"   مللد الرجس "احم ت  ق حمل بملب : فإ  قست

إ   مل  خموفمًل اأيذ  مللك ف دمل  مل ن  من، ا سسه : فمسك اأيذ  ملله مل يضمن، الو قملل

أي خب ف امتاىل، فإده مل ي ص . د لسمغرار داّلمًل الشملرح ة ملك ب ده  من الغملر ص د الم  

امتصل أ  انيغرار إمنمل يرج   سد الغملر : ايف جمل   ال الول .  سد الضممل  بقوله ف دمل  مل ن

 من الغملر ص د الم  د لسمغرار، فالملر  قول أا  لو حالل الغرار يف  من انيعملا د،

ال ق  إىل انيمل ، ا مل  اللحمل   اجعسه يف الدلو، ف عسه فحمه فذة   ن: اللحمل  لرب الرب

البد يف  م لد التغرير  ن ا  .  ملنيمًل به يضمن إذ ارل يف  من العقد، اةو يقتض  الم  د 

يكو  الغملر  ملنيمًل بملقلر،  ممل يدل  سحمه  م لد اللحمل  انيذ ورو، اأ  يكو  انيغرار 

انيضحم  نيملله بمليتحمملرل، ا   ململ، إذ ال عك أ  رب الرب لو  مل   ملنيمًل ب ق  الدلو يكو  ةو 

ارل اّرًا اارارًا فهو  غرار اارير يد ه : ال ظ انيغرار ي  ئ  ن ذلك لغد نيمل يف القمل وس

اال خي د أ  صملح  المو رو ال يقالد تغرير الت ملر، اال يعسم . اأطمعه بملل ملطل فملا  ةو

له الست ملر، حبالول الغرق، ةل يكو  أل ال ، اأ مل اقلر  ن السالوص االقلملب فهو  عسول 

متدهم ال يعلو   ملل المو رو إال   د عدو اقوف طمعمًل يف أيذ بدل اهلمللك، فسم تكن 

 .ادتهت فتوى ابن  ملبدين.  م لت مل  ن ةذا الق حمل أيضمًل

فمللعقد الذي ااتظهر ابن  ملبدين  دل جوازل ةو ت    حبري ، فمللت ملر ةم انيس ن هلم،  

لعمسحمد،  ممل ةو اا ح  ن   ل ابن  ملبدين، ةو ااحلرب  ةو انيس ن، االغرمت  ن ةذل ا

تدث حلمولد انير  ، فملنيس ن احلرب  يستزل بتعويض الت ملر  مل اليت  الت     د انيخملطر

 ابن  ملبدين فتوال بملني   داقد ب . انير   دظ   ملل يدفعوده لهاليت يف  يضحم   ن بضملئعهم

- : دو أا ملب   همل سد 

ل  اامل ال يساازل ، ا ةااو ااا  جااملئز لعاادل اجااوب ااا   عاار   إ  ةااذا العقااد  اان ق حماال التاازا (أ)

 .يقتضد الضممل ، اةذا العقد ال يالسح ا  مًل عر حممًل لوجوب الضممل 

 :ةذا العقد لحم   ن ق حمل تضم  انيوبب إذا أيذ أجرًا  سد الوبيعد لم    (ب)
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 .انيس ن احلرب  لحم  ةو صملح  انير   ، ف  يكو   وب مًل : امتال 

س ن ةو صملح  انير   فملداه يكاو  أجا ًا  شا  مل ال  وب امًل ،      لو  مل  اني: الثملد  

 .اامتج  انيش ك ال يضمن  مل ال ميكن االح از   ه ، ا ثسه انيوبب 

يضااامن إال إذا  ااامل   ملنيااامًل  ةاااذا العقاااد لاااحم   ااان ق حمااال تضااام  الغاااملر ، مت  الغاااملر ال     (ج)

الت املر ، اال يعسام   ، ا مل  انيغرار جملةً  به ، اانيس ن احلرب  ال يقالاد تغريار   بملقلر

 .ةل تغرق انير   أل تمسم

ةذل ة  أال فتوى اجد  بعاد ظهاور التا    ، اهلاذا اعاتهر أ  ابان  ملبادين ةاو أال  ان          

 .أفتد بعدل جواز  قد الت    اةو أال  ملد  لست    الت ملري بعد ظهورل

الكن توجد دالوص  مل د ل قهمل  ق ل ابن  ملبادين، اق ال ظهاور  قاد التا    تادل  ساد        

ارب ةاذا  "  يمارق بملطال  أا   ممل   مل يغارق : "  دل جواز بعض أدواب الت    ،   همل ةذا ال ص

اةااو ياادل  سااد أ  التاا      د تااملب ال حاار الزيااملر لسع  ااد أ ااد باان حياا  انيرتضاا  يف  الاا ص

 .ةذا احلكم يف  اانيسلا مل يذ ر ي فمًل (9)د ال جيوز ال حري االت     ن المرق

ا ان بفا    : أث مل     ه  ن بحما  الغارر، قاملل    يف  (1) ال ملجا  همل ال ص التملل  الذي أاربل 

ال ُأحا  ذلاك اال أفماخه    : إىل رجل بارل  سد أ  ي  ق  سحمه ححمملته ، راى ابن انيواز  ان أعاه    

: ححمملته  هولد اي ماط ، اقاملل ابان القملاام  ان  مللاك       ةو حرال ، مت  : إ  اق  ، اقملل أص غ 

ةااذل انيعمل سااد ةاا  صااورو  اان صااور التاا     سااد   . ال جيااوز إذا قااملل  سااد أ  ي  ااق  سحمااه ححمملتااه  

أ  يتعهاد  " اةو " بمللت    حلملل ال قمل  برات   مري " اصل ح  سممل  القملدو  يف  احلحمملو تعرف

 ".ت مد يدفعه له انيمت  ن انيس ن بدف  إيراب نيدى احلحمملو دظ    سغ  

اا ح أ  ةذا العقد ا  جملئز   د ةسال  ال قهمل  ، نيمل فحماه  ان اارر ، اي ماط إ  اقا  إال      

 .  د أعه  فملده ال ي مط العقد إ  اق       عه له ابتدا ًا 

 :فتوى الشيخ حممد عبده 

    ااه ةااو  اان الااذين ياارا  جااواز التاا     سااد احلحمااملو اجااوازل ا تمااملبًا  سااد فتااوى صاادر   

ف جملز  قاد التا     ساد احلحماملو  ساد اجاه       .  ةا  9591  د مل  مل    تحممًل لسديملر انيالريد ا د 

 مل ذ رل يكو   ن ق حمل عر د انيضاملربد، إذ أداه جاملئز لسرجال أياذ  مللاه  ا   امل أدت اه  ان           

إبامل  انيادو ، ا امل  اجلممل اد قاد  مساوا       يف  الت املرو ، اإذا  امل  الرجال   يف  الربح بعد العمل به

نين يكو  لاه التالارف بادل انيتاوفد     أا  مل بفعه ، اقمل وا مبمل التز ول  ن بف  اني سغ لورثته ،فحمم

                                                           

انيتاوفد اا د    بان   الاور احلماين    سلا الكتملب ةو ا د بن حيحماد بان انيرتضاد بان   ضال ا      42اجلز  اقمل   ص  ( 9)
 .ةا 141

  194الت     يالد تور ال دراا( 1)
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انياملل أ  ي ياذ اني ساغ مجحمعاه  ا   امل       يف  نيان يكاو  لاه حاق التالارف     أا  بعد  وته جاملز لسورثاد ،  

 .(9)رحبه انيدفوب   ه بمللت ملرو  سد الوجه انيذ ور

 :(1)رأي األستاذ عبد الوهاب خالف

يف  جواز  قد الت     سد احلحمملو  سد أده  قد  ضملربد، مت   قد انيضملربد ىير ةو أيضمًل

 –الاربح مباملل  ان طارف ا مال  ان طارف آيار، افاد التا              يف  الشريعد  ةو  قد عارا د 

انيملل  ن جملد  انيش    الذين يدفعو  امتقمملط ، االعمل  ان   – ممل يقول امتاتملذ ي ف 

مت اوال ، االاربح لسمشا    االشار د حما  التعملقاد،       تماتغل ةاذل ا  الايت   جملد  الشر د

اقد أارب امتااتملذ يا ف  د ماه ا  ا امًل  ساد ةاذا القحماملس ةاو أ  عارط صاحد انيضاملربد أ             

يكو  الربح ب  صملح  انيملل االقملئم بمللعمل عملئعمًل بملل م د ، افد التا    يشا ط لسمشا ك    

 :اأجملب   ه بملآلت . فملنيضملربد ا  صححمحد % 4أا  %5الربح يف  قدر  ع 

يف  ال ياديل : " ااورو ال قارو لسشاحمط لماد   ادل اةاو       يف  ت م   آيمل  الربامل يف  مبمل جمل  : أااًل 

ترميه  ن يعلد آير  ملاًل يمتغسه ، اجيعل لاه  ان   يف  الربمل احملرل بملل ص الذي ال عك

ماا حممًل اعاا اط أ  يكااو  الااربح د يف   ماا ه حظاامًل  عحم اامًل ، مت  خمملل ااد أقااوال ال قهاامل    

 " .فحمه ، اةذل انيعمل سد دملفعد لرب انيملل االعمل ل  عمًل    القتضمل  انيالسحد ذلك ال ع

باا   اعاا اط  أ  يكااو  الااربح دماا حممًل ال قاادرًا  عحم اامًل ياامللا فحمااه بعااض ا تهاادين  اان    : ثملدحممًل 

 ."ال قهمل  ، الحم  حكممًل  معمًل  سحمه

حماااملو  قاااد صاااححمح داااملف    اادتهاااد الشاااحمط يااا ف إىل القاااول بااامل   قاااد التااا     ساااد احل    

لسمش     السشر د السم تم  ، الحم  فحمه إ رار ب حد ، اال أ ل  ملل أحد بغا  حاق ،   

اةو ابيملر اتعملا  اتوف  نيالسحد انيشا ك ، حا  تتقادل اا ه ، انيالاسحد ارثتاه حا  ت ملجئاه         

 ". مل  ررل أ رب  ن د عهأا    حمته ، االشريعد إمنمل ترل الضملر

 :(5) ت املطيعيرأى الشيخ حممد خبي

أ  (  أحكملل الماو ورتملل  )ل ححمث ذ ر يف رامللته 9119اةو   تد الديملر انيالريد  ملل 

 . الغرر ااقلر ، ا مل فحمه  عين القمملرإىل   قد الت    فملاد ، اأ  ا   فمملبل يعوب

                                                           

  شور يف حبوث اقتالملبيد اتشريعحمد لسمس ر المملب   م  حبثه  ن الت  حم مل  ، : الشحمط لمد ا د فر  الم هوري  ( 9)
 .ةا9511اإلا  حمد  ال حوث

 .ل9124ةا فرباير 9544 دب رج  اإلا ل  صححم د لوا  ( 1)

 قملرداد التا    الت املري  ا  التل حمقامل       )براااد فقهحماد ت صاحمسحمد    اإلاا      الت    –ل  الدين القرو باا   سد  .ب.ا ( 5)
 .921ب ا  ص  –اإلا  حمد  ةا عر د بار ال شملئر9412ط ( العمسحمد
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 : (1)رأي الشيخ أمحد إبراهيم الفقيه

: فحمقاول  ان التا     ساد احلحماملو      فهو أيضمًل  ن الاذين يارا  أ  التا    قماملر اخماملطرو،      

أ مل إذا  مل  انيس ن له ق ال إي امل  مجحما  امتقماملط ، اقاد مياو  بعاد بفا  قماط ااحاد فقاط ،            

اقااد يكااو  ال ااملق    سغاامًل  ظحمماامًل جاادًا ، مت    سااغ التاا     سااد احلحمااملو  و ااول تقااديرل إىل    

نيان  أا   امل ً  لورثتاه   طريف العقد ،  سد  مل ةو  عسول ، فإذا أب  الشر د اني سغ انيت اق  سحماه  

  بفعاات  جعاال لااه انيااس ن االيااد قاا ض  اامل التز اات بااه الشاار د بعااد  وتااه ف اا   قملباال أي عاا     

الشر د ةذا اني سغ  ؟ ألحم  ةذا خماملطرو ا قامل رو ، اإذا مل يكان ةاذا  ان صامحمم انيقامل رو        

س ن   انيا إتكو  انيقمل رو إذ  ؟  سد أ  انيقمل رو حملصسد أيضمًل  ن دملححمد أيرى فا    ف   أي ع

   اامل  ق اال أ  يوفحمهاامل إلااه بعااد أ  يااوفد مجحماا   اامل التز ااه  اان امتقمااملط يكااو  لااه  ااذا ، ا  

 سهمل يكو  لورثته  ذا ، ألاحم  ةاذا قماملرًا اخماملطرو ، ححماث ال  سام لاه اال لسشار د مبامل          

 . "(1)احمكو   ن امت رين  سد التعحم  

 :رأى الدكتور عيسي عبده

ايف  تملباااه ( لسمعااامل    انيمللحماااد انيعملصااارو العقاااوب الشااار حمد احلمل ماااد)أارب يف  تملباااه 

أ  الت    الت ملري حرال قلعمًل ، ذلك اداه الاو  ملدات آثاملرل     ( الت    امتصحمل اال ديل) اآلير 

ال رب انيمت  ن فمل  أثملرل ال عحمدو انيدى اعد يلاورو  ان  ال     سد  القري د خت حما اق  الضرر

  عاار مل  التاا    تااتحكم ل الشااعوب متنيعملصاارو  اان ااااملئل إذال اامل  رفتااه انيددحمااد انيملبيااد ا

اجلمااملة   سااد  بواااملئسهمل يف  ااديرا  امتفااراب ااجلممل اامل  تكماامل جيعاال هلاامل المااسلمل  ال       

 .احلكو مل   سد  احدةم بل

 :( )رأي الشيخ العالمة أبو زهرة 

فهو القول بمللتحريم، ثم مج  فحمممل بعد رأيه   مقمًل ا رت مًل يف  اذ رو بعاد حضاورل داداو     

القملئمااد ال يوجااد فحمهاامل  اان العقااوب اإلااا  حمد  أ  انيااذاة إىل  دل ححمااث ادتهاا9199ب شااق  ااملل 

امتصال يف العقاوب   ): قمل ادو   اليت جتحمزةمل  مل يتشملبه     قد الت   ، أيمًل  مل  مل  دو اه، ااىل 

أ ااور ااا  جااملئزو، اةاا  الغاارر   سااد  ال تك اا  إلبملحااد التاا   ، العااتمملله( االشااراط اإلبملحااد

لل له، افحمه التزال  مل ال يسزل، الحم  فحمه تربب اا ح، بال ةاو يف دظار     االقمملر، اأده  قد ال

ملجاد  حانيعملا د اال  مملااو فحمه، ف حد طرفحمه  غ او  ال لمللاد، اأداه ال توجاد      سد  أةسه قملئم

 اا  إ كاامل  بفاا  احلملجااد مباامل لااحم  . التاا     اا  قحمااملل امتااا ملب احملر اادإىل  اال  اارارو تااد و

ل الت    د مه، ا ن ااملئل االااتغ ل   اد الشار مل  اإلقارامت     أ  الربمل ي ز لر مًل، ااىل

                                                           

 . اتملذ ال قه مبدراد القضمل  الشر    سحمد احلقوق بمللقملةروأ (1)

 ل  9149لم د  5 سد الش مل  انيمسم  العدب  ( 1)

 924-925انيرج  المملبق ص –ل  الدين القرو باا   سد  .ب.أ ( 5)
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انيعملا ااد يف أااا وب  سااد  اأيضاامل حر ااه  اامل بال قملئماامًل. ب ملئاادو الااحم   مسااهمل  اان بااملب انيضااملربد 

 .ل9199ال قه الثملد  بد شق  ملل 

 :رأي األستاذ مصطفي الزرقاء

ححم ماامل قاادل حبثاامل   يعااد  اان أاائاال العسماامل  الااذين أبااملحوا  قااد التاا    اأ ثاارةم عااهرو        

ل ححمااث مل 9199الثااملد  بد شااق ا اامل  ذلااك يف العااملل  اإلااا      مت حمضاامًل يف أااا وب ال قااه

يكتا برب الش همل  اليت أاربةمل ا ل  ن العسممل  الاذين حر اوا التا    بال اداه أارب الكاث        

،   اان امتبلااد الاايت اااات د إلحمهاامل الااذين أبااملحوا التاا    مماان ااا قول اأ ااملف إلحمهاامل أبلااد جدياادو 

 -:(9)اميكن تسخحمص  مل ذة  إلحمه يف اآلت 

 . قد الت     قد تعملا  اتضمل ن اجتممل   (1)

 ساااد  مللاااه ا ماااتق ل   أ   قاااد التااا    ميااا ح امت ااامل  ااالطمئ ااامل  لسممااات  ن   (2)

 .، ةذا امت مل   ن أ ظم دعم اهلل تعملل ححمملته

لدبو ا لالورو ، بال جياوز اااتحداث    اإلا  حمد  لحممت العقوب يف الشريعد (3)

 .ديدو  ن العقوب  سممل ب ت احلملجدصور ج

ثااام إ  يف أحكاااملل الشاااريعد اأصاااول فقههااامل ادالاااوص ال قهااامل   ااامل يالاااسح أ     (٤)

  .يكو   مت دا قحمملاحممل اا حمل يف جواز  قد الت   

 :(1)رأي الدكتور حممد البهي

أ   قااد التاا    ةااو  قااد تكملفاال باا  انيااس    مجحمعاامل يف  واجهااد بفاا  الكااوارث     ىياار

يف امت اوال يف  واجهاد الع از  ان العمال      أا  االتخ حما  ان آثملرةامل ، ااوا   ملدات يف امتد ا      

تمااملؤله حااول  اامل   زلااد التكملفاال باا    سااد  الشااحمخويد، اجيحماا أا  انياارمتأا  بماا   اإلصااملبد

اةو بيان اهلل ، مل يقالاد بتعمللحمماه مجحمعهامل يف ال هملياد      اإلا ل  إ ) : بمللقول  ؟ اإلا ل تعمللحمم

- :الد تور ال ه  أيضمًل أ  ىاير( اوي التعملا  االتكملفل ب  أفراب ا تم 

حاد انيتعملقادين  اررا    أةو  قد ال حم  الاذي يتضامن  ارر    )  : فه بقولهعرِّالربمل ابعد أ  ُي (1)

إذا يار  العقاد يف انياواب    ) ح ب داه  يالار ( اا حمل فحممامل ةاو  املبو  قماول نيعحمشاد اإلدمامل       

 ارر القساق بما   االدتظاملر ، فوقا  ت املا        أا  الربويد  ن  رر الت ملا  يف ا  جهد ،

أا  ت جحمل متحدةممل الكن  ن ر مل اطحم  د   ل ملئدو  ظ وداد أا  ب  امتيذ اانيعل  ،

                                                           

اسماسد   –الكتاملب الثمللاث   –اإلاا      الغارر اأثارل يف العقاوب يف ال قاه     -الربافمور الالديق لمد امت   الضرير  ( 9)
 941-944ةا ، ص 9491اإلا     صملحل  مل ل لسراملئل اجلمل عحمد يف االقتالملب

 دظاملل التا    يف ةادي أحكاملل    )يف  تملبه  مملبقال ضو ا م  اازير امتاقملف اعسا  امتزةر الد تور لمد ال ه   ( 1)
 (م  انيعملصرا رارا  ا تاإلا ل 
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 ان  ال قهامل    دايضاحما اداه إذا اااتث    (  رتق د، ف  يكاو    دئاذ  ان العقاوب احملر اد      

 انيالا    دامتارو لالملحل يهوبي ، أال جيوز التا     سا   سد  الربمل احملرل ال حم  افمل  لدين

 .اسعهأا  اني  م افمل ا لديوده بضممل  آالتهأا  انيت رأا 

أا  جهاال حبمل اار ال حماا  سااد  ال حماا  الااذي ي لااوي) : الغاارر ، اقااد  اارف بحماا  الغاارر ب دااه   (2)

رو ق ااال بااادا أا بحمااا  الثمااا  يف اهلاااوا   حمااا  المااامك يف انيااامل  االلااا ( جهمللاااد مبماااتق سه 

أ    املط احلر اد يف  قاد الغارر ةاو الضارر الاذي  ان         ) ص حهمل ، ثام جيازل بعاد ذلاك     

يالااحم ه يف أا  عااملده أ  يالااحم  احااد انيتعملقاادين خبحم ااد أ اال    عااد فحمماامل تعملقاادا  سحمااه ،   

 ساد   أ مل القول بعد ذلاك يف أ   قاوب التا    ت لاوي    ( .  قوال  عحمشته الذي ال ا مل    ه

ي ياذ اقال ممامل يدفعاه فملداه      أا  يد عحمئمل أصا   حد طريف العقد قد يغنب ف  يأ  ارر مت

أ  ط حمعد  قد التكملفال ختتساا  ان ط حمعاد  قاد ال حما  ، فعقاد التكملفال         :  يرب بمللقول

اااد احلملجاامل  ابفاا  اثاار الكااوارث اانيشااملر د بملنيااملل فحمااه ال تمااتسزل حتماامل     سااد  يقااول

ا ترب اإلد ملق يف ا حمل اهلل ايف الرقاملب اابان الما حمل إااهمل مل     اإلا ل   أا . قملبً   ملبيمًل

يف التعملا  االتكملفال االجتمامل   با  ادتظاملر نيقملبال  املبي ، ا قاد التا    صاورو  ان          

 ارر يالاحم  احاد اللارف  ، اال     إىل  صور التعملا  يف ا حمل اهلل ا قد الت    ال يسبي

  يعسم حق العسم مبمل تعملقد  سحماه ، ايعسام      ل طرف  ن اللرفإجهمللد، بل  سد  يقول

 .  ال  العقد د مه فسحم   قد ارر بل ةو  قد أ مل  ااطمئ مل 

اهلل  ساد   اإذا  مل  بعض ال ملس يعتاربا  أ  التا    ي امليف التو ال    : اهلل  سد  التو ل (3)

  انيمات  ن يعارف أ    ده يارب  ساحمهم ب  ا  ذلاك إط قامل مت     إايعترب تديمل لسقضمل  االقدر ف

مااملر بحمااد اهلل اا  انيالااملئ  اباات    اان اهلل ، اإمناامل ةااو ي حااث  اان ااااحمسد لتخ حمااا     امت 

 دتملئج انيالحم د ال   عهمل ، اةاو ي ياذ بملمتاا ملب انيسبياد لاذلك اةاذل ةا  حقحمقاد التو ال         

( أ قسااهمل اتو اال)اهلل  ماامل بحم هاامل الراااول صااس  اهلل  سحمااه ااااسم لالااملح  ال ملقااد   سااد 

 مامل فعال اإل رابا    اد مل  قال ال ملقاد فا  ن         مللاه ي ياذ بملمتاا ملب     ساد   فمللذي ياس ن 

 . سحمهمل  ن ال رار

 : رأي الربوفسور الصديق حممد األمني الضرير 

ةااو رئااحم  قماام الشااريعد جبمل عااد اقرطااول اااملبقمًل ارئااحم  ةحمئااد الرقملبااد الشاار حمد العسحماامل    

الماااوباد  اعااار د اإلاااا     بمللماااوبا  اأال رئاااحم  هلحمئاااد الرقملباااد الشااار حمد ل  اااك فحمالااال

اإلااا  حمد  أال عاار د تاا    إااا  حمد يف العااململ ا اادب  اان انيساماامل      اإلااا  حمد  التاا   

اعار مل  التا    ، اأال  ان أباملح صاراحد      اإلاا  حمد   امتيرى بمللموبا  يف  املل انيالاملرف  

ممملراد دظملل الت    التعملاد  اأا  لاه اتاملب  يلاوا  ت  حماذل  االاذي بحم اه يف ال حاث الاذي         
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ل، ازابل 9199 -ةاا  9511ا هرجامل  اإل املل ابان تحممحماد اا د          اإلاا  قد ه يف أا وب ال قه

بحمملدمل يف  تملبه الغرر اأثرل يف العقوب ، اةو الرأي الذي ا تمدته ةحمئد الرقملباد الشار حمد ل  اك    

الماوباد  اأصادر  مبقتضاملل ال تاوى مب ا  ال  اك  ان التا    يف عار مل           اإلاا      فحمالل

تاا    تعملادحمااد إااا  حمد فملدشاا  ال  ااك أال عاار د    التاا    الت ملريااد اإلزا ااه بإدشاامل  عاار د 

اةااو أيضاامل الاارأي الااذي ا تماادل  ماا   ( يف المااوبا )ل 9141تاا    إااا  حمد يف العااململ   ااملل 

 .بشمل  الت    اإ ملبو الت   ( 1)جبدو يف قرارل رقم  الدال اإلا     ال قه

أاااهمت يف ت اااحم  أال ات  اا  أةمحمااد ال تااوى الاايت أصاادرةمل الربافحممااور الضاارير يف إدهاامل  

ال ظااملل التعااملاد   ماامل أدهاامل  ملداات الر حماازو   سااد  عاار د تاا    يف المااوبا  االعااململ تقااول 

امتاملاحمد اليت ب حمت  سحمهمل الت ربد الماوبادحمد بر تهامل  االعدياد  ان الت املرب انيمملثساد يف الادال        

ديث ، ابلحمسااه  سااد  اادل جااواز التاا    الت ااملري ةااو أدااه  قااد ااارر   هاا    ااه بملحلاا      امتياارى

الالححمح الذي ي هد  ن بحم  الغرر، راي  ن أبا  ةريارو ا ان ابان   املس ا ان ااهل بان ااعد          

بن أب  طملل  ا ن  مرا  بن حال  ا ن اعحمد بن انيمحّم  ا ن ابن  مر  سد  ا ن أد  ا ن

أ  رااول اهلل صاسد اهلل  سحماه اااسم دهاد  ان بحما  الغارر ا ان          : " ن أب  ةريرو ر   اهلل   ه 

  .(9) "بحم  احلالملو

اقد ا  مت امتاتملذا  الكا  ا  الشاحمط  الال د الزرقامل ، االشاحمط  ساد اق حماا  ساد ةاذا          

الدلحمل، فسم يمسم الشحمط الزرقمل ب   الت     قد ارر، ااسم الشاحمط اق حماا با   يف التا        

 .(1)اررًا، الك ه ارر ي حما، اا   سثر يف صحد العقد 

 : رأي املؤمترات واجملامع الفقهية

  اااا  ال قاااه اإل أاااا وبيف   ملداااتالااايت  براااااد مجمل حماااد لعقاااد التااا    ةااا  لعااال أال 

ا هرجااامل  اإل اااملل ابااان تحممحماااد الاااذي  قااادل ا سااا  امت ساااد لر ملياااد ال  اااو  ااآلباب االعساااول      

. ل9199أبريال  9-9ةا انيوافق9511ال  ن عو 19-99انيدو  ن يف  االجتممل حمد مبدي د ب شق

م  قاد التا     ان اجهاد ال ظار الشار حمد ، أجاملز        ذلك امتا وب أربعد حبوث  ن حكا يف  قدل

حبثاامل    هاامل التاا    ب و حمااه التعااملاد  االت ااملري ، ةماامل حبااث امتاااتملذ  اللااا د الزرقاامل  ،         

احبث امتاتملذ   د الر ن  حممد ، ا  عه حبث ااحد ةاو حباث امتااتملذ   اد اهلل القسقحمساد      

اد  ، الكن حديثه يادل  ساد أ     ن ا  أ  ي رق صراحد ب  الت    الت ملري االت    التعمل

انيقالوب ةو الت    الت ملري ، اأجملز حبث ااحد الت    التعملاد  ا     الت    الت املري ةاو   

يف  حبث امتاتملذ الالديق لمد امت   الضرير ، اأيد ةذا االجتاملل امتااتملذ لماد أباو زةارو     

                                                           

راي ةذا احلديث ب املدحمد  ديدو  ن  ل ااحاد  ان الالاحملبد انياذ ورين، أيرجاه  ماسم يف صاححمحه اأ اد اابان           ( 9)
 .ححممل  اال حمهق  اابن  ملجد االدارقلين االلرباد  اأبو باااب ا مللا يف انيوط 

 انيرج  المملبق –الربافمور الالديق لمد اال   الضرير  ( 1)
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ظهاار  اان ةااذا أ    اي. اإلااا      تااملب أااا وب ال قااه  يف  تعقحماا  طوياال   شااور  اا  ال حااوث   

التاا    بقمااط  – الت ااملريالتاا    يف  اايتس اات التعااملاد ال حاوث ات قاات  سااد جااواز التاا     

اي صاد  امل   . ف جملزل حبثمل  ، ا  عاااه حبثمل   ضملفمًل إلحمهااممل تعقحم  امتااااتملذ أباو زةارو   –ثملبت 

 التعاملاد  ةو أ  الت     الت ملريا قد الت      التعملاد حبثه  ن حكم  قد الت    يف  جمل 

جوازل ، بل ةو  مل تد و إلحماه الشاريعد ، ايثاملب فمل ساه إ  عامل       يف  ال يعتقد أ  ة ملك ايت فمًل

يف  اهلل ، متده  ن التعملا   ساد الارب االتقاوى ، الاذي أ ردامل باه اهلل تعاملل  ، فامل   ال  شا ك          

س  املل لسشار د يعامل     ةذل العمسحمد يدف  عحمئمًل  ن  ملله  ن ر مًل اطحما  د ا  لحمتكاو    اه رأ    

الواقا   تاربب   يف  الشار د ، ا ال  شا ك ةاو    يف  انيعوداد  ان انيشا      إىل    ه  ن حيتامل  

يت اق  سحمهامل انيشا  و  ،    الايت   بملع ا ه نين حيتمل  له  ن املئر انيش    حما  اللريقاد  

ا أ تا     سااد احلحمااملو أا  باارىحبااري أا صااورو تا     يف  اااوا  أ اامل  ةاذا ال ااوب  اان التا      

أ امل التا    الت املري بعاد  امل بحم ات       . ت     ن امت رار فهو جملئز عر مًلأا  ت     ن احلوابث

أا  اجوب احلملجد إىل الت    فهو اا    املح بو اعه احلاملل ، متداه ال يالاح اااتخدال الضارارو        

لااذا   احل ااملظ  قااد التاا    يف جااوةرل ااالااات ملبو   . احلملجااد إال إذا مل جنااد ااا حمً  ا ةماامل 

 زاياااملل  ااا  التمماااك بقوا اااد ال قاااه اإلاااا   ، اذلاااك باااإيرا  التااا     ااان  قاااد         بكااال 

انيعملا مل ، اإبيملله يف  قوب الترب مل ، االلريق إىل ةذا ةو إبعملب الواحمط الاذي يماعد إىل   

تشارف  أا  الربح ب   جنعل الت     سه ت  حم مًل تعملادحّممًل يديرل انيش  و  أد ماهم إ  أ كان،  

لااه  ااوظ   يتولااو  إبارو الشاار مل  باا جر  مااملئر انيااوظ  ،        سحمااه احلكو اامل ، فااتع    

اياا ص صااراحد يف  قااد التاا     سااد أ  امتقمااملط الاايت ياادفعهمل انيشاا ك تكااو  ترب اامًل   ااه      

لسشر د تدف  نين حيتمل  إلحمهمل  ن انيش    حم  ال ظاملل انيت اق  سحماه،  ان اا  أ  تتحمال       

اللريقاد يالا ح التا    تعملادامًل حقحمقحّمامًل       احلكو د أيد  مئولحمد  مللحمد حنو انيشا   ، ابهاذل  

 سد الرب، يمت حمد   ه انيش ك يف بدحمملل، اي ملل به الثواب يف آيرته ةذا  امل قمللاه الضارير ق ال     

 . دو ا وا 

اةذا ال ديل لست    الت ملري ةو يف الواق  رجوب بمللت    إىل أصسه، فقد دش  الت    

 تغد أحد رحبمًل  ن ارائه، ثم جمل   فئد  ن ال ملس ةمهمل أال  رو ت  حم مًل تعملادحّممًل يمللالمًل، ال ي

الربح انيملبي، فحولت الت    إىل  مل جتملري، اأص ح الت    جتملرو تدر  سد  القملئم  به 

أربملحمًل طملئسد، اهلذا تذ ر القواد  أ   قد الت     قد  عملا د أحد طرفحمه انيس ن 

ن بدف   ومت  ملل    د اقوب احلملبث ، دظ  ، ااآلير انيس ن له، يستزل فحمه انيس "الشر د"

 .التزال انيس ن له بدف  قمط  ملل 

ااتمر  الدراامل  لعقد الت    بعد أا وب ال قه اإلا    يف  دب  ن ا مل   

 :اانيس را    همل
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بمللقااملةرو، فقااد حبااث ةااذا انيو ااوب يف  ااس رل الثااملد   ااملل   اإلااا  حمد   ماا  ال حااوث (1)

، اقاارر فحمهماامل جااواز التاا      9199-9519لثمللااث  ااملل  ل  ا ااس رل ا9192-ةااا9512

التعملاد ، ااالاتمرار يف برااد خمتسا أدواب التا    لادى الشار مل ، االوقاوف  ساد      

آرا   سممل  انيمسم  يف امتقلاملر اإلاا  حمد، اقاد  امل  أ املل ا ما  يف  اس رل الماملب           

 التاا    الت ااملري،   زةاامل  نااملد  رأياامًل  اان آرا   سماامل  انيمااسم  يف       9141 -ةااا 9511

بعضهمل أجملزل جبمحم  أدوا اه، ابعضاهمل   عاه جبمحما  أدوا اه، ابعضاهمل   ا  التا     ساد          

 . احلحمملو اأجملز أدواب الت    امتيرى، امل يالدر ا م  قرارًا يف انيو وب

ةااا  9519صاا ر  19-19مبكااد انيكر ااد اإلااا     انيااس ر العااملني  امتال ل قتالااملب  (2)

ياارى انيااس ر أ  التاا    الت ااملري الااذي    : قااد جاامل  يف قراراتااه  ف 9149فرباياار  19-19

 ملرااه عار مل  التا    الت ملرياد يف ةااذا العالار ال حيقاق الالاحمغد الشار حمد لستعااملا          

ايقاا ح انيااس ر . االتضاامل ن، متدااه مل تتااوافر فحمااه الشااراط الشاار حمد الاايت تقتضاا  حسااه   

القتالااملب القا اح صااحمغد  تا لحما جل اد  اان ذاي االيتالاملص  ان  سماامل  الشاريعد ا سمامل  ا      

لستاا    يمللحمااد  اان الرباامل االغاارر، اتقااق التعااملا  اني شااوب بملللريقااد الشاار حمد باادال  اان   

 .الت    الت ملري

بتاملريط   22 س  ةحمئاد   املر العسمامل  بملنيمسكاد العربحماد الماعوبيد، جامل  يف قارارل رقام           (3)

 -  جااوازل بعااد الدرااااد ااني ملقشااد اتااداال الاارأي قاارر ا ساا    : " اامل يساا    4/4/9514

اإ كمل  اال ت مل  باه  ان التا    الت املري يف تقحماق  امل تتملجاه         -الت    التعملاد 

 ".امت د  ن التعملا  افق قوا د الشريعد اإلا  حمد

ةااا  كااد  9511الاادارو امتاىل عااع مل  اإلااا      ساا  ا ماا  ال قهاا  برابلااد العااململ (٤)

د اتااداال الاارأي يف ذلااك قاارر  بعااد الدرااااد الوافحماا : "انيكر ااد، جاامل  يف قاارارل  اامل ياا ت   

ال ضاملئ   أا  ا س  بملمت ثريد تريم الت    جبمحما  أدوا اه ااوا   امل   ساد الا   ،      

ااا  ذلااك   اان امت ااوال،  ماامل قاارر ا ساا  بملإلمجااملب انيوافقااد  سااد قاارار   أا  الت ملريااد،

 ".احملرل س  ةحمئد   ملر العسممل   ن جواز الت    التعملاد  بدال  ن الت    الت ملري 

ححمث اصادر ا تمعاو     9112 -ةا9419حبدل يف بارته الثملدحمد اإلا      م  ال قه (5)

 :  القرار التملل 

 بشأن التأمني وإعادة التأمني (2)قرار رقم 

يف بارو ادعقاملب  اس رل   اإلاا      اني  ثق  ن انيس راإلا     فإ   م  ال قه: أ مل بعد 

 .ل9112بيممرب  11-11ةا 9419  ربحم  الثملد 99-91الثملد  جبدو  ن 
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بعااد أ  تااملب  العاارامت انيقد ااد  اان العسماامل  انيشااملر   يف الاادارو حااول  و ااوب التاا   ،   

ابعااد أ  دااملقش الدراااامل  انيقد ااد، ابعااد تعمحمااق ال حااث يف اااملئر صااورل         . اإ ااملبو التاا    

فحممامل صادر  ان    اأدوا ه، ااني ملب  اليت يقول  سحمهمل، االغمليمل  اليت يهادف إلحمهامل، ابعاد ال ظار     

 :ا مل   ال قهحمد، ااهلحمئمل  العسمحمد بهذا الش   قرر

أ   قد الت    الت ملري ذا القمط الثملبت الاذي تتعمل ال باه عار مل  التا    الت املري        (1)

 .  قد فحمه ارر  ث    مد لسعقد، اهلذا فهو حرال عر مًل

تعاملاد ،  ةاو  قاد التا    ال   اإلاا      أ  العقد ال ديل الذي حي ل أصول التعمل ال  (2)

القملئم  سد أاملس التربب االتعملا ، ا ذلك احلاملل بملل ما د إل املبو التا    القاملئم      

 .  سد أاملس الت    التعملاد 

لسعماال  سااد إقمل ااد  ساماامل  التاا    التعااملاد ، ا ااذلك  اإلااا  حمد  ب ااوو الاادال  (3)

 ان االااتغ ل،   اإلاا       ساممل  تعملادحمد إل ملبو الت    حتد يتحارر االقتالاملب  

 . خمملل د ال ظملل الذي ير ملل اهلل هلذل امت دا ن 

القد  ت إجملزو التعمل ل بمللت    التعملاد  عريلد ا  ختض  هلذل الشراط لحمكو   قادًا  

إااا  حممل يمللحماامًل  اان انيخملل اامل  الشاار حمد يتااحمح  متفااراب  تمع اامل انيمااسم التمتاا  خبااد مل   قااد     

 -:ثل فحمممل يس  االذي يف ا تقملبدمل أ  أةم   ملبئه تتم اإلا   التكملفل 

 :التأمني: أواًل

اإلاا  حمد   ةا  عار د التا      اإلا     امتاملس التعملاد  سد  أال عر د ت    تعمل

 أدشاا ةمل ب ااك فحمالاال   -يف المااوبا ، اةاا  أال عاار د تاا    تعملادحمااد إااا  حمد يف العااململ      

المااوباد  ب اامل   سااد فتااوى ةحمئااد رقملبتااه الشاار حمد الاايت  اامل  يرأاااهمل برافمااور            اإلااا    

تارى اهلحمئاد أ  التا    الت املري اا       : ل اقد جامل  فحمهامل  9144الضرير،  ملدت تسك ال توى ا د 

جااملئز عاار مًل اةااذا ةااو رأي أ ثاار ال قهاامل  الااذين حبثااوا ةااذا انيو ااوب الكاان ةااسال  ال قهاامل    

ني  ، امجسد العسال ةا  الغارر ، الربامل، االقماملر، فمان ال قهامل   ان         انيملدع  قد ايتس وا يف  سد ا

ياارى أ  مجحماا  ةااذل احملظااورا   وجااوبو يف التاا    الت ااملري ا اا هم  اان ياارى اجااوب بعضااهمل       

فقط، اتارى اهلحمئاد ا  انياملد   ان جاواز التا    الت املري ةاو الغارر، اةاذا ةاو احملظاور انيت اق              

اأصال اني ا   ان  قاوب الغارر ارب يف      . القاملئس  باملني      سد تققه يف  قد الت    الت ملري   اد 

حديث صححمح راال الثقمل   ن مج   ن الالحملبد أ  راول اهلل صسد اهلل  سحمه ااسم دهاد  ان   

بحم  الغرر، اقاد ا ا  ال قهامل  ا تهادا  عاراطمًل لسغارر اني ماد لسعقاد، أ ثرةامل  ت اق فحماه،            

جيا  أ  تتاوافر يف الغارر لحمكاو   اسثرًا      ابعضهمل خمتسا  سحمه، اترى اهلحمئد أ  الشاراط الايت   

 : ا  مدًا لسعقد ة 
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 . أ  يكو  الغرر يف  قد  ن  قوب انيعملا مل  انيمللحمد (1)

 . أ  يكو   ث ًا (2)

 . أ  يكو  يف انيعقوب  سحمه أصمللد (3)

 .إال تد و إىل العقد حملجد (٤)

اةااذل الشااراط  ت ااق  سحمهاامل باا  انيااذاة  امتربعااد  اامل  اادا الشاارط امتال، فهااو  اا يوذ  اان        

 ذة  انيمللكحمد، أ امل انياذاة  الث ثاد فا  توافاق  ساد ةاذا الشارط، مت  الغارر   ادةم ياسثر يف            

 . قوب الترب مل  أيضمًل

اترى اهلحمئد أ  ث ثد الشاراط امتاىل  تحققاد يف  قاد التا    الت املري، فهاو  قاد  عملا اد         

 تحقااق فحمااه مت   مللحمااد، االغاارر فحمااه  ااث ، ايف انيعقااوب  سحمااه أصاامللد، أ اامل الشاارط الراباا  فغاا     

ال ملس يف مجحما  الا  ب يف حملجاد إىل اقاد مل  الايت تقاد همل ةاذل الشار مل  اقاد تعمل ال  اث             

 .  هم  عهمل تس حمد هلذل احلملجد

ااحلملجد إىل العقد ة  أ  يالل ال ملس إىل حمللاد حبحماث إ  مل ي ملعاراا ذلاك العقاد يكوداو        

 . يف جهد ا شقد، ل وا   السحد  ن انيالملحل انيعتربو عر مًل

 : ايش ط يف احلملجد اليت جتعل الغرر ا   سثر يف العقد عرطمل 

فملحلملجااد العمل ااد ةاا   اامل يكااو  االحتحماامل  فحمهاامل     -يملصاادأا  أ  تكااو  احلملجااد  مل ااد  (1)

ااحلملجد اقملصد ةا   امل يكاو  فحمهامل االحتحمامل  يملّصامًل بلملئ اد         -عمل   جلمحم  ال ملس

 . حرفدأا   ن ال ملس   ةل بسد،

همل أ  ت مد مجحم  اللرق انيشرا د لسوصول إىل الغارمت  ا ع د تعحم  -أ  تكو   تعحم د (2)

متده لو أ كن الوصول إىل الغرمت  ن طرياق  قاد    -اوى ذلك العقد الذي فحمه الغرر

فحمااه ااارر  غت اار، فااإ  احلملجااد إىل العقااد الااذي فحمااه ااارر  ااسثر ال  أا  آياار ال ااارر فحمااه،

 . تكو   وجوبو يف الواق 

العقد الذي فحمه ارر، لكن جيا  أ  يقتالار  ساد    فإذا توافر ةذا  الشرطمل  جملز    ملعرو 

 (. احلملجد تقدر بقدرةمل)القدر الذي يزيل احلملجد فقط،  م  بمللقمل دو انيعرافد 

- :إعادة التأمني: ًاثاني

يري يربا  الت    أ  عر مل  الت    ال ميكن ا  تماتمر يف أبا  ياد ملتهمل إال إذا أ املب     

أااا    سد  أ  دظملل الت     مل ًد يمع  لت تحمت اقلر ححمث)الت    يف عر مل  إ ملبو الت    

 اقااد  اامل   اان أةاام انيمااملئل الاايت  ر اات  سااد ةحمئااد الرقملبااد الشاار حمد ل  ااك فحمالاال         ( . دلااملق
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ةا   ما لد إ املبو التا    يف     اإلاا  حمد     د مل عارب ال  اك يف إدشامل  عار د التا        اإلا    

 .عر مل  الت    الت ملريد 

د اأفتاات ب دااه جيااوز لشاار د التاا    أ  تعحمااد التاا    لاادى        برااات اهلحمئااد ةااذل انيماا ل   

عر مل  إ ملبو الت    الت ملريد، اب ت فتواةمل  سد د   امتاملس الذي أفتت مبقتضملل ال  اك  

اجوب احلملجد انيتعحم د الايت  "بعدل جواز ت    ممتسكملته لدى عر مل  الت    الت ملريد، اةو 

عت اهلحمئد ب   حملجاد ال  اك إىل التا     ساد أ والاه      ، فقد اقت "جتعل الغرر ا   سثر يف العقد

يف عر مل  الت    الت ملرياد اا   تعحم اد ، ال  يف إ كملداه أ  ي شائ عار د تا    تعملادحماد         

إا  حمد ، ف فتت بعادل اجلاواز ، ااقت عات اهلحمئاد با   احلملجاد إل املبو التا    لادى عار مل            

حملجااد  تعحم ااد، لعاادل اجااوب  اإلااا  حمد  إ ااملبو التاا    الت ملريااد   ااد مل تقااول عاار د التاا     

، و تا    إاا  حمد  عر مل  إ ملبو ت    إا  حمد ، ا دل ااتلمل د ال  ك إدشمل  عر د إ ملب

- :ف فتت جبواز إ ملبو الت    لدى عر مل  إ ملبو الت    الت ملريد بمللقحموب التمللحمد

 أبداد حاد   تقسحمل ال م د اليت تادف   ان امتقماملط لشار مل  إ املبو التا    الت ملرياد إىل        (1)

 " .احلملجد تقدر بقدرةمل" مً  بمللقمل دو ال قهحمد  –القدر الذي يزيل احلملجد  –ممكن 

 .  دل تقمل د  مولد  ن عر د إ ملبو الت    الت ملريد (2)

امتاااسوب انيت اا  يف التعمل اال باا  عاار مل  التاا    الت ملريااد اعاار مل  إ ااملبو التاا          (3)

بو الت     موب امتقماملط انيت اق   الت ملريد ةو أ  عر د الت    تدف  إىل عر د إ مل

 سحمهمل، اتدف  عر د إ ملبو الت    إىل عار د التا     مولاد إ املبو التا    بملل ما        

اليت يت ق  سحمهمل  شملر د   هامل يف  الارافمل  إبارو عار د التا    اقاد اجهات اهلحمئاد        

 .أاملس القمط الالمليف  سد  ب   يتم التعمل ل    عر مل  إ ملبو الت   

يف التا     : فملئدو  سد االحتحمملطمل  اليت تت ظ بهملاإلا  حمد   د الت   أال تدف  عر (٤)

الت ملري تت ز عر مل  الت    جز ًا  ن امتقمملط انيماتحقد لشار د إ املبو التا        

 . نيقملبسد امتيلملر ا  اني تهحمد ، اتدف    همل فملئدو لشر د إ ملبو الت   

تثمملر عر د إ ملبو الت    أقماملط  يف طريقد اااإلا  حمد   دل تديل عر د الت    (5)

التا    انيدفو اد هلامل ، ا ادل انيلملل اد ب الاحم  يف  ملئاد اااتثمملراتهمل ، ا ادل انيماائولحمد          

 . ن اقمملرو اليت تتعرمت هلمل 

أ  يكو  االت ملق    عر د إ املبو التا    متقالار  ادو ممك اد ، اا  ترجا  عار د         (6)

أراب  جتدياااد االت ملقحماااد  ااا     إىل ةحمئاااد الرقملباااد الشااار حمد  سمااامل   اإلاااا  حمد  التااا   

 .عر مل  إ ملبو الت    الت ملريد 
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 ساد إدشامل  عار د إ املبو تا    تعاملاد        ( 9144)تث اهلحمئاد ال  اك أ  يعمال   اذ اآل       (7)

 .تغ حمه  ن التعمل ل    عر مل  إ ملبو الت    الت ملري 

 :عقود شركات التأمني اإلسالمية التكافلية

 ال املس   ان   ا     ادب  با   بقحمًقامل  ت ظحمًمامل    ظًمامل  تعملاًدامل "إال  التا    لاحم    إ    هاول 

 يف اجلمحما   تعاملا   ل عضاهم،  بملل ما د  اقلار  تقاق  إذا حتاد  قلار ااحاد،   مجحمًعمل  عر  

 باه  دازل  مبان  تحماق  جماحممد  أ اراًرا   ا هم يت فاو  بهامل     ال  ي اذهلمل  قسحمساد  بتضاححمد   واجهتاه 

 . "  هم اقلر

ا  هول التكملفل يف السغد  شتق  ن  ملبو َ َ َل، اتعين الَعُ ْز، أي  سيرو الش   الذي 

تمحمه، االعرب تقول  َِِِْ ٌل لكممل  يدار حول ا ملل ال ع  لحمح ظ را   الدابد  ن يس ه 

: العملئل، متده  الدر  مليد نين يعول، قملل تعملىل:    ال يق ، االكملفل تعين أيضمًل

 ِرَيملَاَ  ََّسَهمل َزَ  
" أدمل ا ملفل الحمتحمم يف اجل د ةكذا: "اقملل صسد اهلل  سحمه ااسم (1) 

الضمل ن د قته؛ أا  ، أي العملئل لسحمتحمم انُيرب  له،. (2)اأعملر بمللم ملبد االوالد افرَّ  بحم هممل

: الضمل ن،  ممل قملل تعملىل يف اصا حملل اني ئكد امتبرار: مت  الكملفل تعين أيضمًل  إْذ

أْقَ َ ُهْم أيُُّهُم َيْكُ ُل َ ْرَيَمُيْسُقوَ   
أي  م ه : أي يضمن  عحمشتهمل، اُيقملل َ َ َل الرجل  (3) 

اانيعملد  . تكملفل: فملنيشملر د بملنيمئولحمد االضممل  أةم  عملد   اللسح. ا لأا  يف َبّيٍن

ف    الممل حمد لستكملفل يقررةمل ايد وا إلحمهمل صريح القرآ  الكريم االمُّا َّد ال  ويد الشري د؛

: القرآ  الكريم دقرأ قوله تعملىل  َِاَتَعملَاُدوا َ َسد اْلِ رِّ َاالتَّْقَوى َاال َتَعملَاُدوا َ َسد اإِلْثِم َااْلُعْدَاا 

انيس ن لسمس ن  ملل  حممل  يشد : "، ا ن المُّا َّد ال  ويد انيلهرو قوله صسد اهلل  سحمه ااسم(4)

 ، اقوله (5)"بعضه بعضمل ، اال  (6)"م حتد حي  متيحمه  مل حي  ل  مهال يس ن أحد  : " 

. عك أ   ل ال ملس حي و  متد مهم دعمد امت ن اامت مل  اليت ال تت تد إال بمللتعملا  االتكملفل

 ن أب   جمل ا ن امتحملبيث ال  ويد الشري د اليت تد و اتث اتض  سد التكملفل،  مل 

 واد  امتْعَعِريَِّ ِإ َّ  : "  قملل راول اهلل:  قملل  َقلَّ َطَعملُل أا  ِف  اْلَغْزِا  (8)أْرَ ُسوا   إَذا   (7) 

                                                           

 54 مرا  اآليد  اورو آل   (9)

 راال ال خملري  (1)

 44اورو آل  مرا  اآليد   (  5)

 1: اورو انيملئدو   (4)

 راال ال خملري  (2)

 راال ال خملري ( 9)

 http://wasatiaonline.net/admin/softs/news/data/add-data.php - _ftn1دم د إىل ق حمسد  ن الحممن  ( 4)

  ن اإلر املل ، اةاو ف امل  اللعاملل االازاب ، اأصاسه  ان الر ال ا الا اب ا   دااهم لالاقوا بمللر ال  ان عادو ال قار االقس اد                    ( 1)
http://wasatiaonline.net/admin/softs/news/data/add-data.php - _ftn2 

http://wasatiaonline.net/admin/softs/news/data/add-data.php#_ftn1
http://wasatiaonline.net/admin/softs/news/data/add-data.php#_ftn2
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َجَمُعوا َ مل ِبملْلَمِديَ ِد   ِ حَمملِلِهْم َااِحٍد  ِف  ِإَدملٍ  اْقَتَمُموُل َبحْمَ ُهْم ُثمَّ َااِحٍد ِف  َثْوٍب ِ ْ َدُةْم َ ملَ  

.(1)"َفُهْم ِ  ِّ  َاأَدمل ِ ْ ُهْم ِبمللمَِّويَِّد  

أا  أ  امتععري   ملدوا إذا قلَّ زابةم اطعمل هم اوا  بملنيدي دا ع د احلديث الشريا 

أث مل  الغزا االم ر جيمعوا  مل   دةم  ن طعملل اخيسلوده   ده  ملٌل ااحٌد، اجيتمعوا  سحمه 

مجحمعهم   دهم عخص ااحد يت ملالوده اي  سو    ه  ل حم  حملجته، فحُمعم اق   سد 

 ن صور التكملفل ُيس ُّْن بهمل امتععريو  فهذل صورو . اي   وا  ن يلر اجلوب اجلمحم ،

اال لرو اإلا  حمد  أد مهم  د يلر اجلوب، ا ن عدو ُرقاحمِّهمل اُاُموَِّةمل ا ملعحمهمل    الراح

اإلدمملدحمد، أح همل ال و صسد اهلل  سحمه ااسم، اأح َّ فمل سحمهمل لتعملادهم اتكملفسهم اترا هم 

، ا سمد "فهم  ين اأدمل   هم: "فقملل حتد أده صسد اهلل  سحمه ااسم اصسهم ب  مه الشري د

ت حمد االتالمللحمد  ممل ةو  قرر يف قوا د السغد العربحمد، اةذا يعين أ  فعسهم  ن " َ ْن"

": فهم  ين اأدمل   هم"اإلا ل،  ممل قملل اإل ملل ال واي تعسحمقمل  سد قوله صسد اهلل  سحمه ااسم 

اةذل الالورو  ن صور . تعملىل ع ملل اني مللغد يف اتملب طريقهممل اات ملقهممل يف طمل د اهلل 

انيممل دو االعو ، اصورته يف احلديث : التكملفل ُيممحمه العسممل  ال َّْهُد، اال َّْهُد يف السغد

إيرا  اجلممل د د قملتاهم  سد قدر  دبةم، ايسلهمل   د انيرافقد يف الم ر، : الشريا ة 

َيَر انيمسمو  يف  امل: اقد يكو  يف احلضر أيضمل  ممل قملل اإل ملل ال خملري رااي احلديث

يقتممو      : اُ  ملزفد تعين. ُ  ملزفد... ال َّْهد ب امل، ب   ي  ل ةذا بعًضمل اةذا بعًضمل

بقدر حملجته  ن با  تعحم  اإ   مل  أ ثر مممل املةم به؛ دظرا إلبملحتهم طعمل هم بعضهم 

 .ل عض ا وااملتهم بملنيوجوب، اةو لض التعملا  االتكملفل 

 :أقرَّها وبيَّنها هذا احلديث الشريفاملبادئ واألسس اليت 

 التكملفل اإلدمملد  الذي ال يمعد إىل تقحمق ربح. 

  يمملةم امتفراب انيش  و   لٌّ حبم  ااتلمل ته، فممل يمملةم به فرب خيتسا

 . مًّمل ا قداًرا  مَّمل ي ت  به ا ل

 خيسلو   مل جيمعوده يسلمًل يزيل التمحمحمز. 

    مل يك حمه   د احلملجد ي يذ  ل فرب  ن انيش . 

اةذل اني ملب  اليت تعك  فلرو بشريد اسحممد ة  امتاملس الذي قملل  سحمه دظملل 

، الذي يهدف إىل تكملفل  مو د  ن ال ملس (اإلا   )عر مل  الت    التكملفس  

نيواجهد أيلملر لتمسد، اتوزي   مل ي ت   سحمهمل  ن أ رار   د اقو همل  سد  مو هم بدال 

ضرر مب ربل، مممل ُيخ ا  ن حدو انيخملطر احيد  ن آثملرةمل  ن أ  ت قد  سد  ملتق انيت

                                                           

 راال ال خملري ا مسم  (9)
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فمللتكملفل ةو ت مل ل . المس حمد االيت املل مل  مل تكو  أ رب  ن أ  تمتو  همل إ كملدحمد ال رب

يف العمر ( أا انيساممل  االشر مل )يتضمن قحمملل   مللد  ت ملبلد ب   مو د  ن امتفراب 

ل التكملفل ال يكو  متحد فضل  سد بف   ضرو، ايف حملأا  االحممر،  سد تقحمق  السحد،

 اآلير، ذلك أ  الع    وزب  سد اجلمحم  ُ لٌّ حبم  ااتلمل ته،  ممل أ  ال ملئدو   ه  ملئدو

مجحمعهم ُ لٌّ مبقدار حملجته؛ لذا فإ  أاملس العمسحمد الت  حم حمد حبم  دظملل الت     سد 

 .التكملفس  ختتسا ايت فمًل جذريمًل  ن الت    الت ملري

 يستزل مجمل   ت     قد"  : الَتَكملُفس ِّ ب دهاإلا     الت    تعريا مكنفحم  سحمه ب مل 

 لتعويض انُيتضررين التربب، ا حمل  سد انيملل  ن  ع    سغ بدف  فحمه مبوج ه  ل  ش ك

 ب جر الو مللد أاملس  سد عر د  تخالالد  ن ق ل التكملفل يدار أاملس  سد   هم

 ". عسول

   هم ب ي حيلُّ الذي اقلر ت عد بتحمل ُانيمت     مجحم  التزال ةو العقد فمو وب

 التضمل ن أاملس  سد يقول تعمُلقد فهو التربب، أاملس  سد امتقمملط  ن ذلك  مل يقتضحمه ابف 

( الشر د)فه مللك طرفمل  ةممل انيس ن  . آثملرةمل اتر حمم توزي  امتيلملر  سد االتكملفل

القد   ا تمملب الت    التكملفس   ن ق ل  دب  ن العسممل  اقرارا  ( انيش   )اانيس ن له 

أ   سد   مل   ال قه االم   يف ا تمملبةم ةو ط حمعد العقد الكمل  د ارا ل االذي ي  ين

أاملس امتصمللد اإمنمل ة  د  س لحم  ر  مًل اال  ملقدًا  ستز مًلاإلا     الشر د يف الت   

ا حمل  ن حمملب الت    حبكم ال ظملل امتاملا  اُأامت الشر د لسقحمملل ا مللًد بإبارو 

جر أ مل الشر د يف الت    الت ملري فهو أبدا  أا  جرأات ظحمم  مسحممل  الت    اذلك  قملبل 

 .العملقد امتاملا  اانيستز د بدف  التعويض لسمس ن هلم

- :ث ثد  قوب ة  سد    اإلا  لذا يقول الت   

حماملب   –( انيمات     )اانيشا     ( انياس ن ) قد ي ظم الع قد با  الشار د    (1)

 .بدا  أجرأا  أاملس الو مللد ب جر سد  الت   

ابا  امت اوال انيت معاد يف حماملب     ( انيماملةم  ) قد ي ظم الع قد ب  الشر د  (2)

 أاملس انيضملربد سد  رب انيملل –(  سد الوثملئق)الت    

 .أاملس التربب سد   قد ي ظم الع قد ب  انيمت     احمملب الت    (3)

 األسس اليت تقوم عليها شركات التأمني التكافلي 

افحمممل يس  عرح امتا  : ، انيضملربد االتربب االوقا (ب جر أا بدا  أجر)الو مللد : ة 

 :انيل قد لت صحمل الت    التكملفس 
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- :عقد الوكالة

يف انيعااامل    اتعاااين  اإلاااا  حمد  الالاااحمغ الشااار حمد   قاااد جاااملئز ا شاااراب اةااا   ااان  

َاِإْ  َجَ ُحوا ِلسمَّْسِم َفاملْجَ ْح َلَهامل َاَتَو َّاْل َ َساد السَّاِه ِإدَّاُه ُةاَو المَّاِمحمُ           :ض ، قملل تعملىل الت وي

ْد الَّااِذيَن َقااملَل َلُهااْم ال َّااملُس ِإ َّ ال َّااملَس َقاا   : قولااه تعااملىل  ااحل ااظ  ماامل جاامل  يف    (9)اْلَعِسااحمُم

اةاا   .  (1)َجَمُعااوا َلُكااْم َفملْيَشااْوُةْم َفااَزاَبُةْم ِإمَيملداامًل َاَقااملُلوا َحْمااُ َ مل السَّااُه َاِدْعااَم اْلَوِ حماالُ         

اا ل لسقحماملل بتالارف  عا  دحمملباًد   اه عاريلد ا  يكاو  التالارف جاملئز            ت ويض عاخصٍ 

 .فعسه

َاِإْ  ِيْ ااُتْم ِعااَقملَق َبحْمِ ِهَماامل    :  شاارا حمته  مااتمدو  اان الكتااملب االماا د َقااملَل َتَعااملَلد      

 َفملْبَعُثوا َحَكممًل ِ اْن َأْةِساِه َاَحَكمامًل ِ اْن َأْةِسَهامل ِإْ  ُيِرياَدا ِإْصا حمًل ُيَوفَّاْق السَّاُه َبحْمَ ُهَمامل ِإ َّ السَّاهَ           

ُلوا َبحْماَ ُهْم َقاملَل   َاَ اَذِلَك َبَعْثَ املُةْم ِلحَمَتَمامل َ   : اأيضمًل يف قوله َتَعاملَلد ،   (5)َ ملَ  َ ِسحمممًل َيِ  ًا

َبْعاَض َياْوٍل َقاملُلوا َربُُّكاْم َأْ َساُم ِبَمامل َلِ ْثاُتْم َفاملْبَعُثوا         أا  َقملِئٌل ِ ْ ُهْم َ اْم َلِ ْثاُتْم َقاملُلوا َلِ ْثَ امل َيْو املً     

ِبااِرْزٍق ِ ْ ااُه   َأَحااَدُ ْم ِبااَوِرِقُكْم َةااِذِل ِإَلااد اْلَمِديَ ااِد َفْسحَم ُظااْر َأيَُّهاامل َأْزَ ااد َطَعمل اامًل َفْسحَمااْ ِتُكمْ      

 َاْلحَمَتَسلَّاْا َاال ُيْشاِعَر َّ ِبُكاْم َأَحادا    
 (4)
 ،         ا ان الما د حاديث  اراو بان اجلعاد قاملل  ارمت

ف تحماات : ت اجلساا  فملعا  ل امل عااملو قاملل   ائا "ياامل  اراو  : ف  لااملد  بي املرًا فقاملل  جسا    لسا و  

أقوبةمامل فسقاحمين رجال     اأاجلس  فمملا ت صملح ه فملع يت عملت  بدي ملر ف عست أاوقهمل 

بااملللريق فمااملا ين ف عاات   ااه عااملو باادي ملر ف تحماات الاا و صااسد اهلل  سحمااه ااااسم بمللاادي ملر       

اصا عت  حماا؟ قاملل    : اةاذل عاملتكم قاملل   ، ةذا بي ملر م : يمل راول اهلل: ابمللشملو فقست

 . (2)السهم بملرك له يف ص قد ميحم ه : فحدثته احلديث فقملل

 :جملئز ا  ملحد اأر ملده: حكمه

اةو الذي يمتع  بغ ل لحمقول  قمل ه يف أ ور  عحم د يشا ط أ    :انيو ل (1)

 تكو  قملبسد لس حمملبد عر مًل

له االيد التالارف فحماه اأ    أا  أ  يكو  ممسو مًل لسمو ل: انيو ل فحمه (2)

 يكو   عسو مًل

 .أ  يكو   مل ل امتةسحمد: الو حمل (3)

                                                           

 61اورو امتد ملل اآليد  ( 9)

 173اورو آل  مرا  اآليد   ( 1)

 35اورو ال ممل  اآليد  ( 5)

 1١اورو الكها اآليد   ( 4)

 2/119انيغين   (2)
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ياق  اتكو  صحمغد الو مللد ااإلجملرو يف إبارو خمملطر ل ظد أقمملط الت     ان طر 

قحمااملل انيساماا  بااإبارو انيخااملطر  قملباال أجاارو ي يااذادهمل  اان ةااذل امتقمااملط اميكاان أ         

اخل اأ  تكااو  امتجاارو  ...دالااا العشاار  أا  تكااو  ةااذل امتجاارو   سغاامًل لاادبًا  مللعشاار   

إىل  فعقد الو مللد اإ   مل   قدًا ا   سزل لك ه قد يتحول. جز ًا  شمل مًل  ن امتقمملط

( حماملب التا     )ي ظم الع قد ب  الشار د اانيشا       قد  سزل يف ةذل احلمللد متده 

ال جيوز فمخه  تد عمل  أحد طرفحمه مت  الو مللد تتعسق حبقوق الغ  ابذلك يالا ح  قادًا   

 . سز مًل لحم  بذاته اإمنمل لتعسقه حبقوق الغ 

 :عقد املضاربة

  اانيضاملربد   اد ال قهامل  ةا  أ  يادف     ، انيضملربد  شتقد  ن الضارب يف امترمت   د ع 

أ  يكااو  الااربح بحم هماامل    سااد   ااملاًل لحمت اار بااه  ( انيضااملرب)العمل اال إىل  (رب انيااملل)انيمللااك 

رب انياملل احادل اال يتحمال انيضاملرب      ساد   أ مل اقمملرو فها   (9)بملل م د اليت يت قمل   سحمهمل 

خمملل ااد أا  تعاادأا  إةماامللأا   اان اقمااملرو عااحمئمل أ اامل إذا  ملداات اقمااملرو دتحم ااد لتقالاا   

ن جملدا  انيضاملرب يف ةاذل احلمللاد يضامن اقماملرو  مامل لدياه أااام         متحكاملل انيضاملربد  ا   

آير فهو القرامت  شتقد  ن القرمت اةو القل  إذ يقلا  رب انياملل جاز   ان  مللاه فحمعلاه       

لسمضملرب لحمت ر فحمه  ذلك يقل  له  ن رحبه جز ًا دظ   مساه ايتماملاى انيضاملرب ارب    

 .انيملل يف الربح

االماا د ااإلمجااملب االقحمااملس إذ جاامل  يف     مااتمدو  اان القاارآ  الكااريم    : ا شاارا حمته

ِإ َّ َربَّاَك َيْعَساُم َأدَّاَك َتُقاوُل َأْبَداد ِ اْن ُثُسَثا  السَّحْماِل َاِداْلاَ ُه َاُثُسَثاُه            :القرآ  الكريم َقاملَل َتَعاملَلد  

ملْقَرُ اا َاَطملِئَ ٌد ِ ْن الَِّذيَن َ َعَك َاالسَُّه ُيَقدُِّر السَّحْمَل َاال ََّهملَر َ ِسَم َأْ  َلْن ُتْحاُلوُل َفَتاملَب َ َساحْمُكْم َفا   

َ ِسَم َأْ  َاحَمُكوُ  ِ ْ ُكْم َ ْرَ د َاآَياُراَ  َيْضاِرُبوَ  ِفا  امَتْرمِت َيْ َتُغاوَ       َ مل َتحَممََّر ِ ْن اْلُقْرآِ 

ا ِ ْن َفْضِل السَِّه َاآَيُراَ  ُيَقملِتُسوَ  ِف  َاِ حمِل السَِّه َفملْقَرُ اا َ امل َتحَممَّاَر ِ ْ اُه َاَأِقحمُماوا الالَّا َو َاآُتاو      

َحَم مًل َاَ مل ُتَقادُِّ وا مَتْدُ ِماُكْم ِ اْن َيحْماٍر َتِ اُداُل ِ ْ اَد السَّاِه ُةاَو         الزََّ ملَو َاَأْقِرُ وا السََّه َقْر مًل 

َفاِإَذا   : اأيضامًل يف قولاه َتَعاملَلد     (1)َيحْمرًا َاَأْ َظَم َأْجرًا َااْاَتْغِ ُراا السََّه ِإ َّ السََّه َاُ اوٌر َرِحاحممٌ  

وا ِ ْن َفْضِل السَّاِه َااْذُ اُراا السَّاَه َ اِث ًا َلَعسَُّكاْم      ُقِضحَمْت الالَّ ُو َفملدَتِشُراا ِف  امَتْرمِت َااْبَتُغ

: ث ثاد فاحمهن الرب اد   : قاملل  ،  ان الا و     ذلك يف الم د  ان صاهحم      (5)ُتْ ِسُحوَ 

 .(4)أجل، اانيقملر د ايسط الرب بمللشع  لس حمت ال لس حم إىل  ال حم 

                                                           

 د   انيالدر المملبق  (9)

 2٢اورو انيز ل اآليد  ( 1)

 1٢اورو اجلمعد اآليد  ( 5)

 أيرجه ابن  ملجد يف بملب الشر د اانيضملربد   (4)
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فها   . تقاق ت محماد انياملل   الايت  اإلاا  حمد   فحكم  شرا حمته ة  أحدي صحمغ التمويال 

 .اي ظم الع قد ب  الشر د احمملب الت    الاتثمملر أ واله.  ن العقوب اجلملئزو

- :أركانه

 :لسمضملربد ث ثد أر مل  ة 

العمل ل ايش ط أةسحمد الو مللاد االتو حمال   : العملقدا  اةممل صملح  انيملل اانيضملرب  (1)

 .مت  انيمللك  و ل انيضملرب اانيضملرب ةو الو حمل

  يكاو   عساول انيقادار    أ ، اجي  أ  يكو  دقدًا ال  ارامت اال ااسعد   :  انيمللرأس  (2)

 .اأ  يكو   عحم مًل ال بي مًل يف ذ د انيضملرب اأ  يكو  رأس انيملل  مسممًل لسمضملرب

ايشاا ط أ  يكااو   عسااول انيقاادار اأ  يكااو  جااز ًا  شاامل مًل       : الااربح يف انيضااملربد  (3)

 (خلا% .....21أا  %41دالا أا  ثسث)دم د أا   مهم

 :اة  دو مل 

انيضملربد انيلسقاد اةا  الايت ال يشا ط فحمهامل رب انياملل عارطمًل يقحماد باه انيضاملرب  ان             (1)

 .التالرف يف  ملل انيضملربد

اةاا  الاايت يقحمااد فحمهاامل رب انيااملل انيضااملرب  اان  اادل االجتااملر يف        : انيضااملربد انيقحماادو  (2)

 .أص ملف  عحم د  ن الت ملرو

 :آلتحمدات ته  عر د انيضملربد بتحقق أي حمللد  ن احلملال  ا

مباااو  أحااادةممل  ، أا  راط امتةسحماااد متحاااد انيتعملقااادين  اااملجل و   اااث ً   اااااابملدت ااامل  ع

 .ة ك رأس انيمللاإلا ل ، أا  االرتداب  ن، أا  طااابملل م

 املقصود بالتأسيس على املضاربة

ةااو تل حمااق انيضااملربد يف ااااتثمملر  وجااوبا  التاا    فهااو لاال ات ااملق لاادى مجحماا            

 ج اا   ااا  الالاااحمغد االاااتثمملريد امتيااارى اةااا  الو مللاااد   ج  ااامًل إىل)عاار مل  التكملفااال  

 ( .بملالاتثمملر ب جرو لدبو

 : املضاربة كصيغة معاملة جديدة يف التجربة السودانية

 ممل ةو  عسول فمل  الدار احملداب لرأس انيملل يف عر مل  الت    التعملادحماد ا اعا   

ر يف  اااملل التااا    إح اااملل االااااتثمملأبى إىل  ملئاااد  ساااد امتااااهم يف أرباااملح رأس انياااملل  

تتحمح الالحمغد انيعتمدو حمللحممل حلمسد امتااهم االاات ملبو  ان ال اوائض احملققاد       التعملاد  إذ ال

 .االيت تعوب بكمل سهمل حلمسد الوثملئق
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 تعريف الصيغة اجلديدة  

أدهاامل تتااحمح لشاار مل  التاا    التعااملاد  ااااتثمملر أ ااوال  سااد الوثااملئق ااالحتحمملطاامل       

انيضملربد ، اافقمل لذلك يكو  أصحملب رأس انيملل  ضاملرب  اتتاملح هلام    انيتوفرو  ن طريق 

إ كملدحمد ااتثمملر أ وال  سد الوثملئق  سد أ  ي ملهلم دالحم   ان  وائاد ةاذل االااتثمملرا      

أ اا  يف أ  تكااو  عاار مل  التاا    التعااملاد  جملذبااد لسممااتثمرين اا  ت ااز الالااحمغد         

دشاامل  عاار مل  جدياادو اي تاا   سااد    اجلدياادو  سااد امتاااهم يف زيااملبو رؤاس أ ااواهلم اإ   

- :الالحمغد اجلديدو توزي  امتربملح  سد ال حو التملل 

 (.أربملب انيملل)حلمسد الوثملئق بمل ت ملرةم   ك الشر د %  21 (1)

 . حلمسد االاهم بمل ت ملرةم  ضملرب  %  21 (2)

نص الفتوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية بشركة شيكان للتأمني وإعادة التأمني 

 :بشان صيغة املضاربة( السودان)

اإلااا  حمد  ال  ااملد  عاار مل  اان أ  يتااول  انيمااملةمو  بعااض أ ااوال عاار د التاا         " 

 مضااملرب ايف ةااذل احلمللااد ال بااد أ  ي شاائ انيمااملةمو  إبارو    الااسد ل اااتثمملر يعحم ااو   

 متخد حمهمل ايوفرا  هلم انيعحم مل  ال ز د  ن  كملت  ا ربمل  اأجهزو اي فهامل  ساد أ    

الت    تويل  مل يتاوافر  ان احتحمملطحمامل  ارأس  املل ا امل ميكان أ  جي ا         تتول  عر د 

اإلبارو االاااتثمملر أ  تتقمل اا  دماا د  اا  و  .  اان أقمااملط التاا    انيدفو ااد هلااذل اإلبارو  

دما حممل  مضاملرب حيادبةمل  سا  إبارو الشار د ،  ساد أ  يتحمال أصاحملب رأس انيااملل         

بارو االااتثمملر،  ساد أ  يكاو     تعاد  ان ق ال إ   أا   ممل   ل يماملرو تقا  بما   تقالا     

 .{  هو مل أ  انيضملربد يف ةذل احلمللد تكو   ضملربد  لسقد

 :الفوائد املرجوة من تطبيق صيغة املضاربة

 .أ  تال ح ص مل د الت    التكملفس  أ ثر جملذبحمد لرؤاس امت وال (1)

 .تش حم   سد امتاهم  سد زيملبو رأمسملل الشر مل  (2)

د انيرا از انيمللحماد لسشار مل  ايزياد  ان      زيملبو ح م رأس انيملل يمملةم يف تقويا  (3)

 .ثقد انيتعمل س     ةذل الشر مل 

يس اال أ  تكااو  ةااذل الالااحمغد اجلدياادو حااً  لسشاار مل  جلااذب انيمااتثمرين االعماال   

 سااد تقويااد الشاار مل   اان ححمااث  را زةاامل انيمللحمااد اطملقملتهاامل االاااتحمعملبحمد امت اار الااذي         

 ا  و االتقسحمال  ان اال تماملب     احممك همل  متق    ن زيملبو احت ملظهامل بملمتقماملط بدرجاد    

.  سد  عحمد الت    الت ملري اةذا  ن أةم امتةداف الايت ي شادةمل دظاملل التا    التعاملاد      

ابعد إجملزو ةحمئد الرقملبد الشر حمد بشر د عحمكمل  لست    الالحمغد اجلديادو ابادأ العمال    
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الاايت  قا  تل حمقهاامل فامل  العوائااد الاايت تققات حلمسااد امتااهم يف  ااملل ااحااد فملقات العوائااد     

ااجلادير بمللاذ ر أ   ادبًا  ان عار مل  التا          . تققت ي ل العشر اا وا  انيمل احمد  

العمل سد يف الموق الموباد   ملدت قد اات ملب   ن فتوى ةحمئد الرقملبد الشر حمد بشار د  

عااحمكمل  لستاا    ححمااث قمل اات بتل حمااق الالااحمغد اجلدياادو  ثاال عاار د الت  حم اامل  انيتحاادو  

 . اخل...د جوبمل اعر د الشرق امتااطاعر اإلا  حمد  اعر د الت   

عااار مل  التكملفااال انيمللحمزياااد  ساااد أ  الع قاااد بااا  ( مجحمااا  أا)اقاااد ده ااات  عظااام 

الشر د انيريص هلامل مبزاالاد التا    ابا  انيشا    ا ساد الوثاملئق، ةا  انيضاملربد،          

اال .  (9)اا ترب ذلك التكحمحما  مّوامل حلالول الشر د  ساد دما د  ان ال املئض التا  حمين     

خي اااد أ  انيضااااملربد ال لاااال هلاااامل يف القحمااااملل ب  ماااملل التاااا   ، متدهاااامل يااااد مل  تمااااتت     

 الاارافمل ، الحمماات تالاارفمل  لققااد لسااربح نياان تقاادل إلحمااه باال ةاا  إجاارا ا  القاا ض          

ل عاا ا مل  االالاارف  سااد التعويضاامل  اةااد أ مااملل لاادبو ت ئاام الو مللااد، اأجاارو      

ني سغ  عسول اةو امتقمملط، الحم  ال املئض   الو مللد جي  أ  تكو   عسو د اذلك ب م تهمل

ثم إ  إ لمل  جز   ن ال ملئض  سد أده حالاد انيضاملرب  ان الاربح     .  متده  هول يف ال دايد

ا   متقحمم، مت  ال ملئض ةو رأس انياملل، الاحم  رحبامًل اانيضاملرب ال ي ياذ  ان رأس انياملل        

تماملل با  انيضاملرب    الذي جت  اقمليته اا  ته ل   اف بوجوب رباح زائاد   اه قملبال ل ق    

ا   ااد اإلااا  حمد     اقااد قمل اات ةحمئااد احململااا د اانيراجعااد لسمساماامل  انيمللحمااد . اأربااملب انيااملل

إ اداب  ادب  ان انيعاملي  احململاا حمد انيتعسقاد بمللتا    ا بمللماع  إىل التوفحماق با  عار مل               

التكملفااال مجحمعهااامل ا   قاااد  ااادو اجتممل ااامل   خضااات  ااان إجياااملب  مااات د  ق اااول نيااامل   

لسشاار د، اةااو أ  تقااول الشاار د بااإبارو أ مااملل التاا     ملداامًل باادا   خيالااص ال ااملئض

سااااهمل   ااااد اجااااوب فااااملئض  اااان  قملباااال،  اااا  ا اااادةمل حبااااوافز تعلااااد إلحمهاااامل  اااان أبا   م 

اقااد رح اات الشاار مل  انيمللحمزيااد بهااذا التالااححمح ف صاا ح الت اااحم   سااد    . االعاا ا مل 

فهااا  لااادى مجحمااا   قاااد انيضاااملربد  قتالااارًا  ساااد أ ماااملل االااااتثمملر أ ااامل أ ماااملل التااا     

الشر مل  قملئمد  سد أاملس  قد اإلبارو لكن أ امل أ  يكاو  مبقملبال  عساول حيادب   اذ       

تااتم  مسحمااد اإلبارو أ مااملل بادا   قملباال  اا  االلتاازال مبا ح حااملفز  اان ال ااملئض يف   أا  ال داياد 

امماامل اا ق يتاا   أ  مجحما  امتااا  انيشاملر إلحمهاامل ااملبقمًل تقااق احل املظ فحمهاامل      . حاملل اجاوبل  

ترب مًل  سد الوقاا بعاد   أا  التزا مل بمللتربب،أا  ربب اوا   مل  ترب مًل لضمًل، سد أاملس الت

 .إبرال  قد الوقا ابهذا ختتسا  سحممًل  ن عر مل  الت    التقسحمدي 

 

                                                           

 .بعض االجتملةمل  جعست اجلز  انيخالص  ن ال ملئض لسشر د ترب مًل  ن  سد الوثملئق اةو تربب يف ا  لسه  ( 9)



 

 24 

 :عقد التربع

أاملس التربب، االذي  سد  يف الت    التعملاد اإلا      حّما ال قهمل  بمل م  ال قه 

مسالحممل    د حداث انيخملطر  ن طريق انيمملةمد يقالد به ت تحمت امتيلملر اتمل اني

ربح إىل  فم مو د الت    التعملاد  ال يهدفو (  سد الوثملئق)لسمتضرر  ن أ وال انيترب   

أا   ترب مًل بكلاإلا      ن أ واهلم بل تعملا  ايعترب انيش ك يف دظملل الت    التعملاد 

حم  احتحممل   سد  بيق الت    اذلكص ملأا  ص داقإىل  جبز   ن امتقمملط اليت يدفعهمل

التعملا  فحمممل ب  انيش    َقملَل  سد  تسك الال ملبيق ، ةذا التربب ةو باللدأا  الال داق

َيمل َأيَُّهمل الَِّذيَن آَ ُ وا ال ُتِحسُّوا َعَعملِئَر السَِّه َاال الشَّْهَر اْلَحَراَل َاال اْلَهْدَي َاال اْلَق ِئَد َاال   :َتَعملَلد

ُكْم آ َِّ  اْلَ حْمَت اْلَحَراَل َيْ َتُغوَ  َفْضً  ِ ْن َربِِّهْم َاِرْ َوادمًل َاِإَذا َحَسْسُتْم َفملْصَلملُباا َاال َيْ ِرَ  َّ

ملَاُدوا َعَ آُ  َقْوٍل َأْ  َصدُّاُ ْم َ ْن اْلَمْمِ ِد اْلَحَراِل َأْ  َتْعَتُداا َاَتَعملَاُدوا َ َسد اْلِ رِّ َاالتَّْقَوى َاال َتَع

َ َسد اإِلْثِم َااْلُعْدَااِ  َااتَُّقوا السََّه ِإ َّ السََّه َعِديُد اْلِعَقملِب
ايف ذلك تز حمد لراح التواب  (9)

جملئحد ب ي   هم فهم أا  التكملفل فحمممل بحم هم اذلك يف حمللد دزال أي  الحم داال احم ا

إزالد أثرةمل  مل مًل أا  خت حما سد  اجلملئحد فحمعمسو أا  يتكملفسو      ن دزلت به انيالحم د

 . ممل يف الديد ا مل عملبه ذلك

 قد الت    التكملفس  ةو  قد تربب ب   مو د  ن انيش    يستقو   ن ي ل دظملل 

شر د التكملفس   سد تعويض انيش ك  ن امت رار ال عسحمد اليت ت  م  ن اقوب اقلر ال

 قوب الترب مل ، ا قوب الترب مل  ال ُي مدةمل : انيس ن  سحمه فحمديل  من  مل يممحمه ال قهمل 

 .الغرر  ممل ةو احلملل يف  قوب انيعملا مل 

 -:تعريف التربع

حمد ال حم  االشرا   ثً  ال ميكن  ّرف ال قهمل  التربب ب ده  سحمك  ن ا   ومت؛ فعمس

تال حم همل  سد أدهمل تربب؛ متدهمل اات دال اسعد  مل بعومت دقدي؛ فه   عملا د، ا ذا  قد 

الت    الت ملري  عملا د ب  قمط الت    الذي يدفعه انيس َّن له، اب    سغ الت    الذي 

أا  انُيَكسَِّا  ملاًل تدفعه عر د الت      د تقق اقلر انيس َّن  دل، فمللتربب ةو بذل

 .انيآل ب   ومت بقالد الرب اانيعراف املل مًلأا     عًد لغ ل يف احلملل

ال ارر ُ  مد لسعقد اال ُ قمل رو مت  التربب  سحمك  ن ا   ومت، اأاملس  قوب الترب مل  

قملئم  سد الرفق االتعملا  ب  امتطراف انيتكملفسد فحمممل بحم همل، ا سحمه ف  ت لوي  قوب 

 سد الغرر انُي مد لسعقد اال  سد الربمل اال  سد انيحممر االقمملر اليت ت لوي  سحمهمل الترب مل  

 قوب انيعملا مل  انيعمول بهمل يف عر مل  الت    الت ملري، بل إ  اجد عحمئمًل  ن اجلهمللد، 

                                                           

 2اورو انيملئدو اآليد  ( 9)
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اة   دل  عرفد انيتربب يف دظملل الت    التكملفس   م احمعوب  سحمه جّرا  ترب ه، اوا   ن 

 ن ال ملئض الت  حمين يف دهمليد الم د انيمللحمد، ةذل اجلهمللد  ع و أا  اقلر،تعويض   د اقوب 

  همل مت  انيقملل  قملل تربب ال  عملا د، حتد اإ  أيذ تعويضمًل  ن حملبث أَلمَّ به ا ملدت قحممته 

 .أ ثر مممل بف  فهذا جملئز، اال ُيعّد أ ً  مت وال ال ملس بملل ملطل؛ متده  قد تربب اإحممل 

التكملفس  القملئم  سد العقد التربب  الملحل  تضملربد  ممل ةو احلملل يف  فسحم  يف الت   

الت    الت ملري، ححمث تتضملرب  السحد انيس ِّن اانيس َّن له، فإذا تقق اقلر احالل 

اللرف الثملد   سد تعويض  رَّ بملللرف امتال، االعك  يف حملل  دل اقوب يلر يمت حمد 

 .اللرف الثملد  اللرف امتال  ن  مل ل امتقمملط اليت بفعهمل

دظملل الت    التكملفس  انيش ك  تربب، فحم ت    ن ترب ه ب   يعوب  سحمه يف امتاس  

أ ثر ممَّمل  مل تربب به مت  انيتربب إذا تربب جلممل د اص ت بال د  عحم د فإده يديل يف 

االاتحقملق    ةذل اجلممل د إذا توفر  فحمه ةذل الال د،  من تربب للس د  سم فإده يمتحق 

يف ةذا التربب إذا ادضم إلحمهم يف طس  العسم، ا ذلك  ن أاقا اقً مل  مل  سد فقرا   دالحم مًل

ت ملبل االع ا مل  يف دظملل : ثم افتقر ااحتمل  فإده ي يذ  ن ةذا الوقا، فممل ُيممد با

ُ َتَ رٍب اإلا     فكل  ش ك يف دظملل الت   . الت    التكملفس  ال ُيعملرمت   دأ التربب

 .يف د   الوقت، يعين اتملب ص د انيس ِّن اانيس َّن له يف  ل  ش ك اُ َتَ َرٌب له

الت    التكملفس  ال يهدف إىل تقحمق الربح؛ فهذا ال يعين أ   ن يتوىل إبارو أ وال 

ال يمعد إىل تقحمق الربح؛ فهو ع ده ع   أي  دير ( أي الشر د)ص داق ةحمئد انيش    

 ا مل  الت    ادل قمل  ن أا  ا  ملب  اإلبارو لال داق  ملل ، يتوىل إبارو ص داق اع

انيمللحمد المسحممد اانيتوافقد    الضوابط اامتحكملل الشر حمد بهدف تقحمق ربح يضمه إىل 

أ وال انيمملةم  الذين تك داا  الملريا ت احم  الشر د  ن أ واهلم اقملصد بغحمد تقحمق 

بح، فهذا يعين أ  ص داق ةحمئد فمللت    التكملفس  ال يهدف إىل تقحمق ر. أربملحمل  متق سحمد

الذين ترب وا ب  واهلم بغحمد تر حمم اآلثملر المس حمد لسمخملطر (  سد اثملئق الت   )انيش    

االتكحمحما الشملئ  لست    التكملفس  الذي ايتملرل . اليت تالحم هم  ن  موب ةذل امت وال

 مو د انيمت     مج   ن العسممل  انيعملصرين ةو أ  حمل ل الوثحمقد يسزل د مه بمللتربب 

أ مل  مل حيالل  سحمه انيمت  ن انيتضرر فهو أيضمًل التزال بمللتربب  ن . انيمللك  حمل ظد الت   

ل ظد الت    اةو التزال  عسق  سد اقوب الضرر انيس ن   ه اتقق الشراط اادت مل  

 .االاتث مل ا  اانيستزل له ةو انيمت  ن انيتضرر

أ  يترب وا ب قمملط الت    ( انيمت    )طمللو الت     ُت ش  ل ظد لست    ايلس   ن

اإ  ةذل احمل ظد . هلذل احمل ظد حم  السوائح اامتدظمد اليت يتم إ  دهمل  ن ق ل الشر د

 .ة  اليت تقول بدف  التعويضمل  إىل انيمت     حم  الشراط انيعس د يف تسك السوائح 
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بملل م د إلبارو احمل ظد ي حالر يف إدشمل  الشر د ال  سك ل ظد الت    اإ  بارةمل 

. حمملب  متقل مت واهلمل ا وائدةمل، ا الملري همل االتعويضمل  انيدفو د   همل، افوائضهمل

اجيوز لسشر د أ  . ايكو  ةذا احلمملب    الً   ن حمملب الشر د فالً   مل ً  

الكن بعض الشر مل  تسبي ةذل . تتقمل د أجرو  ن احمل ظد  قملبل ةذل اقد مل  

 .د مل  بدا   ومتاق

إ  الشر د تقول بملاتثمملر أ وال احمل ظد  سد أاملس انيضملربد الشر حمد، تكو  ة  

اتضط الشر د يف ا مل  انيضملربد جز ًا  ن رأس . فحمهمل  ضملربد، اتكو  احمل ظد رب انيملل 

إ  ل ظد الت    .  ملهلمل أيضمًل، فتمتحق رحبهمل  ضملفمل إىل  مل تمتحقه بال د انيضملرب 

مللغهمل بتزايد انيمت    ، ابمللعوائد اليت تكم همل  ن ااتثمملر أ واهلمل  سد أاملس تتزايد   

فإ  بقد ع   بعد بف  التعويضمل  إىل انيمت     حم  الشراط، . انيضملربد    الشر د 

اةو الذي يمم  ال ملئض الت  حمين، فإ  جز ًا   ه توز ه الشر د  سد انيمت     حم  

 .السوائح اني ظمد لذلك 

- :ة الوقفصيغ

 ع ملةمل ةو احل   اختالحمالهمل يف أاجه الرب اةو إيرا  عئ  ن انيسك اجعسه  سكمًل هلل 

 . ز اجل  وقوفمًل يف اجه اق 

َلْن َتَ ملُلوا اْلِ رَّ َحتَّد ُتْ ِ ُقوا ِ مَّامل ُتِح ُّاوَ  َاَ امل     :  شرا حمته  متمدو  ن الكتملب َقملَل َتَعملَلد

السََّه ِبِه َ ِسحمٌم ُتْ ِ ُقوا ِ ْن َعْ ٍ  َفِإ َّ 
ا ان الما د  مامل جامل  يف حاديث الا و صاسد اهلل  سحماه          (9) 

الاد  أا  صادقد جملرياد ا سام ي ت ا  باه     : إذا  مل  إبن آبل إدقل   مسه إال  ن ثمللث: ااسم أده قملل

 .فمللالدقد اجلملريد ة  اليت يممحمهمل ال قهمل  اق مًل –(1)صملحل يد و له 

- :أركان الوقف

ه لوجااه اهلل ماا أ مااملل اقاا  احيأا  الااذي يوقااا الالاادقدالواقااا اةااو الشااخص  (1)

 تعملل 

 اةو اني ت    ن الوقا: انيوقوف  سحمه (2)

 اخل... قملر  –اةو  و وب الوقا : انيوقوف (3)

- :أنواعه

 . مل يق ه الواقا مت مملل اق  لكملفد ال ملس اة   مل د: الوقا اق ي (1)

 اةو لألةل اامتقملرب: الوقا الذري (2)

                                                           

 ١2اورو آل  مرا  اآليد (  9)

 ملريخراال ال   (1)
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 : حمل الوقف

 اقا انيرةو   –اقا الع  انيسجرو  –ةو العقملر ااني قول ااقا انيشملب 

 : وشروطه

 تعحم  اجلهاد  –ا دل امتق ا  بشرط بملطل  –أ  يكو   مل ل امتةسحمد اا  يكو     زًا 

 .انيالرفأا 

- :إقامة التأمني التكافلي على أساس الوقف

 : حكملل الوقا   همليعتمد ةذا الت احم  لست     سد الوقا  دو قضمليمل تتعسق ب

اقا ال قوب، ط قمًل نيمل ذة  إلحمه مجهور ال قهمل   ن جواز اق همل اأدهمل تدف   ضملربد  (أ)

ايالرف الربح احلملصل   همل إىل انيوقوف  سحمهم حم  عراط الوقا اممن دقل   ه 

. ذلك اإل ملل الزةري، المد بن   د اهلل امتدالملري تسمحمذ زفر صملح  أب  ح حم د 

 (9)مل لإلقرامت  ممل أدهمل ميكن اق ه

. اع ط ل  مه االدت ملب    اآليرين أا  ادت ملب الواقا بوق ه أ   مل  الوقا  مل مل، (ب)

 .(1)اااتدلوا لذلك بوقا  ثممل  ر   اهلل   ه بئر را ه    جعل بلول  دال  انيمسم 

 مل يتربب به لسوقا ال يكو  اق مًل، بل ةو ممسوك لسوقا يالرف لسموقوف  سحمهم،  (ج)

 .(5)انيالملحل الوقا

 .(4)بملت ملق ال قهمل  . ال بد يف الوقا أ  يكو  جلهد ال ت قل   (د)

 سد أاملس ةذل اني ملب ، اذلك بإدشمل  ص داق ( 2)اتل ق صحمغد الوقا  سد التكملفل 

 : الت     سد أاملس الوقا بمللشكل اآلت 

ص داقمًل لسوقا اتعزل جز ًا  عسو مل  ن رأس  ملهلمل اإلا     ت شئ عر د الت    (1)

 سد انيتضررين  ن انيش    يف الال داق حم  لوائح الال داق، ا سد يكو  اق مل 

ايكو  ذلك  ن بملب اقا ال قوب الذي  ّر  وده  شرا مًل . اجلهمل  اق يد يف ال همليد 

فحم قد ةذا اجلز  انيعسول  ن ال قوب  متثمرًا بملنيضملربد، اتديل امتربملح يف الال داق 

 .متارامت الوقا

                                                           

دق   ن حبث الشحمط لمد تق  العثمملد  انيقادل   4/99ااإلدالملف لسمر بااي  9/19ا واة  اجلسحمل  9/91فتح القدير   (9)
  إىل دداو الرب د المملباد االعشرين

 . 9/915قدا ه اانيغين البن  1/511أيرجه ال مملئ  اال  ذي ا اال تملاى اهل ديد    (1)

 1114اإلااا  حمد  انيااس ر الثااملد  لسمالااملرف–امتاااتملذ الااد تور   ااد المااتملر أبوااادو حبااث أااا  التاا    التكااملفس       (5)
 . 5/119ااقملدحمد  1/491ال تملاى اهل ديد  -بد شق 

 . 9/194انيغين البن قدا ه  -انيرج  المملبق د مه     (4)

 .انيرج  المملبق د مه ( 2)
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أحد، اتكو  له عخالحمد  ع ويد يتمكن بهمل  ن أ   إ  ص داق الوقا ال ميسكه (2)

 يتمسك امت وال ايمتثمرةمل اميس كهمل حم  السوائح اني ظمد لذلك

 . إ  الراا   يف الت    يش  و  يف  ضويد الال داق بمللتربب إلحمه حم  السوائح (3)

 مل يتربب به انيش  و  خير   ن  سكهم ايديل يف  سك الال داق الوق   ، امبمل أده  (٤)

اق مل، اإمنمل ةو ممسوك لسوقا  ممل يف اني دأ الثمللث  ن   ملب  الوقا، ف  جي  لحم  

االحت ملظ مب مللغ التربب  ممل جي  يف ال قوب انيوقوفد، اإمنمل تمتثمر لالملحل 

 الال داق، اتالرف    أربملحهمل لدف  التعويضمل  اأارامت الوقا امتيرى

 ، ا  مللغ التربب ت ص الئحد الال داق  سد عراط ااتحقملق انيش    لستعويضمل (5)

اليت يتم بهمل االع اك يف  ل دوب  ن أدواب الت    اجيوز أ  يتم تعحم  ذلك  سد 

 .احلمملب اال تواري انيعمول به يف عر مل  الت    التقسحمديد

 مل حيالل  سحمه انيش  و   ن التعويضمل  لحم   و مل  ممل ترب وا به، اإمنمل ةو  لمل   (6)

سد انيوقوف  سحمهم حم  عراط الوقا،  متقل  ن ص داق الوقا لديوهلم يف مج

 ممل ا ق أ  الواقا جيوز له االدت ملب بوق ه إ   مل  باي  يف مجسد انيوقوف  سحمهم، 

 .اةذا االدت ملب لحم   و مل  ن الوقا الذي تقدل به

ححمث إ  الال داق الوق    مللك جلمحم  أ واله مبمل فحمه أربملح ال قوب الوق حمد االترب مل   (7)

    مل  م ت  ن امتربملح بملالاتثمملر، فإ  لسال داق التالرف  اليت قد همل انيش  و 

فسسال داق أ  . انيلسق يف ةذل امت وال حم  الشراط اني الوص  سحمهمل يف لوائحه 

يش ط  سد د مه مبمل عمل  بش    مل يممد ال ملئض الت  حمين فحم وز أ  ميمكه يف 

وز أ  يش ط الال داق  ملحتحمملط  نيمل قد حيدث  ن ال قص يف الم وا  انيق سد، اجي

جز ًا   ه  سد انيش    ارمبمل يمتحمن أ  أا   سد د مه يف السوائح أ  يوز ه  سه

قمم حيت ظ به  ملحتحمملط ، اقمم يوزب  سد : يقمم ال ملئض إىل ث ثد أقمملل 

انيش    لت سحمد ال رق انيسموس بحم ه اب  الت    التقسحمدي بشكل اا ح لدى  مل د 

اةذا . اق  إلبراز الال د الوق حمد لسال داق  ل ا د  ال ملس، اقمم يالرف يف اجول

 مل ايتملرل ص داق الت    لشر د التكملفل يف ج وب أفريقحممل اليت ط قت صحمغد 

 . الوقا يف  مسحممل  الت   

جي  أ  ي ص يف عراط الوقا أده إذا ص  د الال داق فإ  اني مللغ ال ملقحمد فحمه بعد  (8)

ه ا    قل   ن اجول الرب، اذلك  م  تمديد  مل  سحمه  ن التزا مل  تالرف إىل اج

 . ه فحمممل ا قل بملني دأ الراب   ن   ملب  الوقا اليت  هددمل



 

 29 

  . إ  عار د الت    اليت ت شئ الوقا تقول بإبارو الال داق اااتثمملر أ واله (١)

أ مل إبارو الال داق فإمنمل تقول الشر د به  متوٍل لسوقا، فت م  بهذل الال د 

  اتتالرف يف ال ملئض حم  عراط الوقا، ات الل حمملبمل  الترب مل  اتدف  التعويضمل

 . الال داق  ن حمملب الشر د فال  تمل مل، اتمتحق لقمل  ةذل اقد مل  أجرو

اأ مل ااتثمملر أ وال الال داق، فحممكن أ  تقول الشر د به  و حمل ل اتثمملر 

تعمل فحمهمل  مضملرب، فتمتحق بذلك جز ًا  شمل مل  ن امتربملح أا  فتمتحق بذلك أجرو،

 . حلملصسد بملالاتثمملرا

االظملةر أده ال  ملد   ن  ودهمل  تولحمد لسوقا ا ضملربد يف أ واهلمل يف اقت ااحد بشرط 

أ  تكو  انيضملربد بعقد    الل اب م د  ن الربح ت قص الو قسحمً   ن دم د ربح انيضملرب يف 

  ل فحممكن أ  تقملس  سحمه انيضملربد اإ  مل يرب يف  (9)الموق مبمل يزيد  سد أجرو انيثل

ال قهمل  بالراحد الئن  مل  ة ملك عك يف مج  الشر د ب  تولحمد الوقا اب  انيضملربد، 

أحد  وظ حمهمل  تولحممل لسوقا بال ته الشخالحمد، أا  فحممكن أ  يكو  أحد  ديري الشر د

ايمت جر الشر د إلبارو الال داق ب جر، ابدف  إلحمهمل امت وال ل اتثمملر  سد أاملس 

 . انيضملربد

أاال بملاتثمملر : س ميكن أ  تكم  الشر د  وائد  ن ث ث جهمل  ا سد ةذا امتامل

 . رأس  ملهلمل، اثملدحممل ب جرو إبارو الال داق، اثمللثمل ب م د  ن ربح انيضملربد

اإ  ةذل الالحمغد ط قتهمل . ةذل بملإلمجملل أا  لتلوير التكملفل بملاتخدال صحمغد الوقا

ص داقمل اق حممًل مب سغ مخمد عر د تكملفل ج وب إفريقحممل ب  ملح إ  ةذل الشر د أدش   

االال داق له اجوب قملدود   متقل ال  سكه ( العمسد الرائ د يف تسك ال  ب)آالف رادد 

ا ن عراط ةذا الوقا . الشر د اال انيش   ، اإ  انيش    يتقد و  إلحمه بمللترب مل 

  ن% 91أده يعومت أ رار انيش    حم  لوائحه اإ  الشر د اني شئد لسوقا ت يذ 

اإذا اق  دقص يف الال داق حبحمث إ  اني مللغ انيوجوبو فحمه . الترب مل  دظ  إبارتهمل لسال داق 

مل تكا لستعويضمل ، فإ  الشر د تقدل قر مًل ب  فملئدو إىل الال داق الذي يمدب القرمت 

يوزب  سد  42  ه يدف  إىل اجول الرب ا% 91أ مل إذا حالل ال ملئض فإ  . بملل ملئض يف انيمتق ل 

 ، اال ملق  حيت ظ به يف الال داق  سد أاملس  وده احتحمملطحممًل اة ملك عر مل  انيش  

 .يف ا حمل اإلدشمل  يف بمل متمل ،  سد أاملس صحمغد الوقا

                                                           

 . 1/419اة  ال تملاى اهل ديد،  -المملبق د مه  انيرج    (9)
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 : خالصة  الوقف

ال ملئض . الشر د  الملريا االبارو ال عسحمد دتتقمل . يوقا  ملل لرأس  ملل الشر د 

 .يذة  حلمسد الوثملئق ازيملبو الوقا

 :ات التأمني اإلسالميةدراسة تقوميية لشرك

عر مل  الت    )اإلا     إلحمكم الدرااد التقوميحمد لسمساممل  التل حمقحمد ل قتالملب

ت سغ امليتهمل اني شوبو حتد  ححمث إ  أي  شراب ي دأ ب كرو ثم تتلور رايدًا رايدًا( اإلا  حمد

ساممل  الذي  رف بمللتكملفل ف قحممت  اإلا     اةكذا امت ر بملل م د لست    التعملاد 

اقتالملبيد إا  حمد ححمث يتوج   سحمهمل االلتزال ب حكملل ا  ملب  الشريعد اإلا  حمد، ايف 

. د   الوقت تستزل بمللقواد  اال ظم المملريد اامتحكملل القضملئحمد يف ال سد اليت تعمل فحمهمل

ةذل  ى د سد  انيتوافق    أحكملل الشريعداإلا     ا   منو اتتلور الت    التعملاد 

ف قحممت  ساممل  لتل حمق ةذل ال ظريد  ن بحم همل أال عر د . ن ححمث العدب ااحل مالعقوب  

ل ا قرةمل بملقرطول 9141بمللموبا   ملل اإلا  حمد  إا  حمد يف العململ اة  عر د الت   

ا قرةمل القملدود  بب   (9)ل9111يف  ملل ( إيملك)العربحمد لست    اإلا  حمد  ثم ت عتهمل الشر د

بدالد اإل ملرا  العربحمد انيتحدو اال عس  جدو بملنيمسكد العربحمد المعوبيد ، ثم عر د 

ل، ثم عر د 9111ا قرةمل الريملمت بملنيمسكد العربحمد المعوبيد  ملل اإلا  حمد  التكملفل

  ل ايف د   العملل 9114 ور مبمللحمزيمل  ملل اإلا  حمد انيمللحمزيد ا قرةمل  واالني التكملفل

إدشمل  عر ت  ةممل بحمت الت    المعوبي التودم  ا قرل بتود  اعر د الرب د لست    

تملبعد  مو د بلد الرب د ثم تستهمل عر مل   دو يف أحنمل   –ا قرةمل بملقرطول بمللموبا  

 .العململ انيختس د

 ص مل د الت    توق  يربا  يف  ملل الت    أ  يق ب  دب الشر مل  اليت ت شط يف

عر د تغل   عظم أحنمل  الكرو امتر حمد، اا ترباا أ   511،  ن 1199يف  ملل اإلا    

التحديمل     لقد الشرق امتااط  ثل ثقل ا ر ز ةذل الال مل د،    إقرارةم بعدب  ن

اقملل اقربا  . اليت  مل زالت  ملثسد،   درو الكوابر ا عا انيعرفد حبقحمقد ةذل الال مل د

 عدل منو اوق الت    التكملفس ، مممل  عملل اجلديد  و وب بزيملبو، إ  ال«الشرق امتااط»لا

  سغ  1192يف  ملل اإلا     الت    يكو   ن ع ده تقحمق توقعمل  ت حمد ب   ت وق قحممد

 انيدير اإلقسحمم  لسم لقد الوالد)اقملل اق   الد تور  راب زريقمل   . سحمملر باالر 4.4

  رعح مت  1199التكملفس  يف اإلا     لت   إ  ا( لشر د الت    العربحمد التعملادحمد

 خيلو جبديد حنو الت ظ ، لحم زله   زل التل حمق االق ول لدى  عظم امتفراب، اانيساممل ،

                                                           

 صحمغ إبارو انيخملطر اااتثمملر أقمملط الت    التعملاد : حبث  ن –الد تور المحمد حمل د حمن لمد (  9)
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 11ا 92 توقعمًل أ  يزباب  دبةمل مبمل يممل د  سد منو اوق الت    التكملفس  مبمل ي ااح ب  

توزب احلالص . (9) سحمملر باالر 4.4إىل  1192يف  ملل اإلا     يف انيملئد، لتالل قحممد الت   

اأاربمل االواليمل  انيتحدو % 1، بال آاحممل بملا حمك %14،  مللحمزيمل %95الدال العربحمد :  ممل يس 

باا ، رئحم   س  لحم  الدين القرو سد  حث الد تورااات ملبا إىل برااد لس مل ،(1)% 9

  مل  الت    التكملفس ال ملئض الت  حمين يف عر»جمل عد الت محمد ال شريد بع وا   أ  مل 

صملح همل  ن ادهحمملر  ، ا مل1111   ظهور امتز د انيمللحمد العملنيحمد أااير  ملل »اأ ملف « اإلا   

االات  ملب  نيساممل  االقتالملب الرأمسملل ،  ن ب وك اعر مل  ت   ، تالمل د  صريمل 

  يف الغرب ق ل الشرق، ححمث رأاا فحمهمل فرصد جديدو لتل حمق دظريملاإلا     بملالقتالملب

اا ةمل  ن  االقتالملب اإلا   ، مممل يعين أ  فرصد اجوبل يف الموق امتارابحمد اامت   حمد

اأا ح أ  . امتي و أ رب مممل  ملدت  سحمه ي ل الث ث ا وا اإلا  حمد  ال  ب ا 

ل قتالملب اإلا   ، الك همل تظل  الم وا  امتي و عهد  دو مًل  ن التل حمقمل  العمسحمد

عكل  ساممل  ت شط بقوو يف  اتلوير،   حم مًل أ  ةذا التل حمق أيذلل  راجعد اتالححمح 

عر مل  ت    أا  الموق االقتالملبيد  مل مل  ممل ة   ساممل   مللحمد، اوا   الملرف

اأعملر زريقمل  إىل أ  ح م أ مملل الت     .تكملفس  اعر مل  إ ملبو ت    تكملفس 

ذي قدل  من القمد العملنيحمد ، ال«أردمت ايودغ»تقديرا  عر د  التكملفس  بسغ  ملنيحممًل، حم 

 سحمملر  2.5،  قملبل 1111 سحمملر باالر  ملل  1.1العملل انيحم بي انيمل    اقمل مد لستكملفل يف بب 

  حمدًا أ   عدل ال مو العملني  انير   لال مل د التكملفل  سد  متوى  ،1111باالر  ملل 

ب ظرو إىل الموق »تملب  ا .يف انيملئد 42انيملئد، ايف   لقد اقسحمج يالل إىل  يف 51العململ ي سغ 

عر د ت     11ةو  1191الموق حتد  المعوبيد جند أ   دب الشر مل  العمل سد يف

، ايالل أ سد ( سحمملر باالر 9.2)ريملل   سحمملر 2.1  ملعر، بإمجملل  رأمسملل  دفوب بمللكمل ل 

اأقل رأمسملل (  سحمو  باالر 195.5) سحمو  ريملل  111رأمسملل لشر د يف الموق نيمل يقملرب 

 ، «باالر  سحمو  19.9) سحمو  ريملل  911د يف د   الموق لشر 

 11عر د ا دب ال وافذ حوال   955 دب عر مل  التكملفل اني ملعر يف العململ حوال  

ايالل رأس ( A)عر د   همل ث ثد  ال  د  51دملفذو ا دب عر مل  إ ملبو التكملفل حوال  

سحمم  لسم لقد الوالد أ ملف انيدير اإلق (5)«عر د ال  ر» سحمو  باالر 211إىل   ملهلمل

التعملادحمد أده توجد بمللموق عر د ااحدو لتقديم يد مل  إ ملبو  لشر د الت    العربحمد

،  و حمل ( سحمو  باالر 199.9) دفوب بمللكمل ل قدرل  سحمملر ريملل  الت    التكملفس  برأمسملل

                                                           

 1199/  1/  92: تملريط ال شر  -دق   ن جريدو الشرق امتااط ( 9)

التا      دارقاد  مال نيستقا    -ال مو اخمملطر اجلماوب   الت    التكملفس  ب  بااف  –القضملو  دالد تور  واد  الل ( 1)
 ةا9451بمللريملمت 

 د   انيرج  المملبق  (5)
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 سحمملر  5.9) سحمملر ريملل  95.1حنو  1111بمللموق المعوبيد بسغ  ملل  أ  إمجملل  ح م امتقمملط

،  و حمل أده حم  دم د الزيملبو 1114يف انيملئد  ن أقمملط  ملل  14ب م د منو ( باالر

 سحمملر ريملل  95.1يكو  إمجملل  أقمملط الت    التعملاد  االتكملفل  احملققد، فإده يتوق  أ 

 4.9) سحمملر ريملل  94.2يتوق  أ  يالل ح م امتقمملط إىل  1191ايف  ملل  ،( سحمملر باالر 5.9)

 (. رباال  سحمملر

تراحمط   هو همل اامل د   سد قحمملل ص مل د إ ملبو    ص مل د الت    التكملفس  بدأ  يفإ

ةملدوفر ري »يف ال حرين عر د    ة مللك عر مل    همل ت امتإالت    التكملفس  ا

االشر د امتفريقحمد إل ملبو «  حمودط ري تكملفل»، ايف  مللحمزيمل   ت احم  عر د «تكملفل

الشر د امتفريقحمد إل ملبو الت    ا ذلك تكملفل ري اال وافذ التكملفل االيت أدش تهمل 

اليت فتحتهمل عر د  حمودط ري امتنيملدحمد ااويمري المويمريد اق ل ةذل الشر مل  عر د 

ا دب آير  ن  ل ،9111  ذ العملل اإلا     إ ملبو الت    بمللموبا  ححمث تولت لس ظملل

لسضوابط الشر حمد إل ملبو الت    عر مل  إ ملبو التكملفل حتد يكو  التل حمق  وافقمًل 

انيقملصد  اإ  قحمملل عر مل  الت    اإ ملبو الت    التكملفس  بعمسهمل افق . عقولد بدرجد

اليت  الشر حمد حيتمل  إىل اجوب جهملز يقول بض ط ا راجعد أبا  الشر مل  افق ال تملاى

يعرمت  فحمممليملرجهمل اتقديم ال توى االرأي الشر   أا  تالدرةمل ةحمئد لس توى بايل الشر د

 . سحمهمل  ن  شك   يف التل حمق

جتملرب تسك الدال اذلك  ن أجل انيراجعد االتلوير يف يد مل   سد  البد  ن الوقوف

أ ثر اإلا     قحمملل ص مل د الت    سد  ل دف  بهمل لتم  قد مًل إذ  ض اإلا     الت   

مت  ة مللك العديد  ن  ا حمل انيثملل الحم  احلالر سد   ن ث ثد  قوب ا ن أبرز تسك الت ملرب

الت ربد  -الت ربد انيمللحمزيد  -الت ربد المعوبيد  -الت ربد الموبادحمد  :الت ملرب   همل

 .الت ربد امتربدحمد اجتربد ج وب افريقحممل اجتربد ال وافذ ب اربمل اا ريكمل -اقسحم حمد 

أةم  مل أفرزته ةذل الت ملرب ةو  ن ااق   قوب الت    انيل قد  ن ِق ل عر ملتهمل 

أدظمتهمل يف يد مل  التكملفل  ن صحمغد انيضملربد، صحمغد اإلجملرو، صحمغد الو مللد اصحمغد ا

 سد )اانيس ن هلم (  سد رأس انيملل)الوقا اة  الالحمغ اليت تكم الع قد ب  انيسام  

- :اة اإلا  حمد  افق أحكملل الشريعد( انيش    -اثملئق الت    

لتكافلي يف شركات العامل اإلسالمي وحكم الشرع تعدد صيغ املعاملة يف ممارسة التأمني ا

 :يف كل صيغة من الصيغ الثالث التالية 

صحمغد بذل رأس انيملل لست احم  ، ااات  ملذ اظحم ته  ن بعد ، الحمشملرك  :الصيغة األولي 

اةذل الالحمغد ة  اليت قمل ت .  سد امتاهم إىل  يف امتربملح با  ال ملئض إ  مل يتم اا جمل ه
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فمل   –أال عر د ت    إا  حمد يف العململ  –يف الموبا  اإلا  حمد  ت    سحمهمل عر د ال

رأس انيملل هلذل الشر اد  مل  اهلدف   ه االات ملبد لسمتلس مل  القملدودحمد إلدشمل  عر د 

 مملةمد ، اقد بفعت   ه  الملريا الت احم   سد ا حمل القرمت، اادب ةذا القرمت  ن 

ل يمتثمر لالملحل انيمملةم  بكل طرق اع ا مل   سد الوثملئق ، ثم ظل رأس انيمل

 .الحمول، اال حق له يف ال ملئض  ن االع ا مل  إىل  االاتثمملر انيشرا د   ذ إدشمل  الشر د

 سد امتاهم  الواربو يف االات مملر ال لل هلمل يف إىل  ا  ملرو إ  مل يتم اا جمل ه

الشر د ، االاتمرارةمل ، ال  رأس انيملل البد  ن اجوبل إلدشمل   ال ظملل القملئم يف الموبا 

 .قملدودمًل 

صحمغد  شملر د رأس انيملل يف ال ملئض اامتربملح   د ا تمملب انيضملربد  :الصيغة الثانية 

ةذل الالحمغد ا   عرافد يف الموبا  ، فرأس انيملل يف عر مل  .   املس لسممملراد 

   ا   وجوب اا تمملب انيضملربد أاملامًل نيمملراد الت . الت    التعملاد   ال يشملرك يف ال ملئض 

  ددمل يف الموبا  ، اأ تقد أ  انيضملربد احدةمل ال ميكن أ  تكو  أاملامًل نيمملراد الت    

لم   بمحمط ةو أ  اني سغ الذي يدفعه رب انيملل يف انيضملربد يظل  سكمًل له يمتثمرل انيضملرب 

ه انيس ن له يف دملقالمًل اقمملرو ، أ مل اني سغ الذي يدفعأا  ثم يربل إلحمه زائدًا دالحم ه  ن الربح

 .ال  مل يمتحقه  ن ال ملئض إالت    ف ده خير   ن  سكه ، اال يعوب إلحمه 

  ضملربمل  التكملفل" يف أال دش تهمل دظملل يممد اإلا  حمد   مل  يف عر د الت   

يتكو  ةذا ال ظملل  ن  ضملربد ا  ن تكملفل ، يكو  فحمه القمط الذي يدفعه " اإلا    

  ه رأس  ملل  ضملربد يمتثمر لالملح ه  سد دظملل انيضملربد % 14ر2انيش ك يف ال ظملل 

فت ثر ةذا .   ه ترب مًل لال داق التكملفل تل ق  سحمه أحكملل التكملفل % 91ر2الشر حمد ، ا 

 .ال ظملل بملالرت ملب انيمتمر يف  عدال  التضخم آدذاك لذا توقا العمل به

صحملب رأس انيملل صحمغد احلالد انيقلو د  ن االع ا مل  لتدف  مت :الصيغة الثالثة 

 سد منط ا تمملب اإلجملرو  معمل سد لسممملراد، ةذل الالحمغد إذا  مل  انيقالوب   همل إ لمل  

  سغمًل لدبًا  ن االع ا مل  دظ  إبارتهم فعً   –انيمملةم   –أصحملب رأس انيملل 

اأ مل إذا  مل  . لسشر د فهذل إجملرو  شرا د ، اة   مل  سحمه العمل   ددمل يف الموبا  

  همل إ لمل  أصحملب رأس انيملل   سغمًل لدبًا  ن االع ا مل  دظ  ر اس أ واهلم ،  انيقالوب

فمل  ةذل تكو  إجملرو ا  صححمحد يف دظري ؛ متده يكو  فحمهمل ع ه الت ملرو يف الت    ، 

انيملل ة   سد  االت    لحم  لً  لست ملرو ، افحمهمل ع هد الربمل ، متدهمل إجملرو لسمملل ، اامتجرو

 .الربمل
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الحمغد اليت ال ع هد فحمهمل ة  الالحمغد اليت تعمل بهمل عر مل  الت    يف الموبا  إ  ال

، اة  إ لمل  امتجر انيقلوب نين يسبي  مً   ن اإلا  حمد    ذ إدشمل  عر د الت   

انيمملةم  لسشر د ، أ مل  ن ال يسبي  مً    هم فحممتثمر له رأس  ملله ب فضل اللرق 

 . عر مل  الت    أربملحهمل أفضل  ن امتاهم يف ال  وك انيشرا د ، االواق  أ  امتاهم يف

عار مل  تا      إىل  صححمح إ  الشر مل  اليت  ملدات تازاال التا    الت املري اتولات     

تعملاد  دقالت أربملح أاهمهمل مبقدار الكم  ا  انيشاراب  ان ال املئض الاذي  ملدات ت مللاه ،       

دحممل  أ ااعملفه يف اآلياارو ، إذا الرجااوب إلحمااه ،  ااااحم ملل  اان فقاادل يف الااد إىل  اةااذا  اامل ال ااا حمل

 .ا تثل مت ر الشرب خمسالمًل إ  عمل  اهلل 

، مل ، ال د   دعتقد أدهمل يا  الالاحمغ  العمل بهإىل  ةذل ة  صحمغت مل يف الت    التعملاد  دد و

 .   ا ن جمل دمل خب    همل ق س ملل 

 الفروقات اجلوهرية بني التأمني التكافلي والتأمني التجاري : القسم الثاني 

البد  ن أبراز ال راقمل  اجلوةريد ب  دظمل   الت    التكملفس  يف  قملبل الت     

، إذ انيقملردمل  تكشا  ن حقملئق انيعملد ، فمللضد يظهر حم ه الضد، ( التقسحمدي)الت ملري 

- :ابضدةمل تتمحمز امتعحممل  اميك  مل تديد ال راقمل  يف ال  وب اآلتحمد

- :املرجعية النهائية : أواًل

انيرجعحمد ال هملئحمد جلمحم  امتدشلد اامت مملل االعمسحممل  اليت جتري يف عر مل  تتمثل 

الغرا  ، اذلك يشمل اإلا  حمد  الت    التكملفس  ب دهمل ت حالر يف أحكملل ا  ملب  الشريعد

 مسحممل  الت    ااالاتثمملر االتعويضمل  اقوا د احتمملب ال وائض الت  حم حمد اتوزيعملتهمل، 

يضمًل ترعحمد اسوك انيسامد يف   قملتهمل ااحمملاملتهمل ايللهمل مبمل  ممل تشمل ةذل انيرجعحمد أ

الت عحمل ات  حمد . اإلا  حمد  يتحقق  عه ا تثملهلمل ال عس  بتل حمق أحكملل ا  ملب  الشريعد

 من ةحممل ل اإلا  حمد  ةذا ال رق اتكريمه  ن ال ملححمد العمسحمد فقد ااتحدثت انيساممل 

حبحمث  {ةحمئد ال توى االرقملبد الشر حمد  }: العمل الت ظحممحمد تشكحمل فريق عر   بملام 

ال عحمد  يضم  مو د  ن فقهمل  الشريعد انيتخالال  يف فقه انيعمل    انيمللحمد لحمقو وا بدار

االتوجحمه لعمسحممل  الشر د التكملفسحمد يف  ملال  الت    ااالاتثمملر  عمل ،  ممل ي ملط بهم 

ال عر د الت    التكملفس  ممملراد الرقملبد الشر حمد لستحقق  ن  دى جوبو اا  د التز

 .يف أ مملهلمل ا مسحمملتهمل  ملفد اإلا  حمد  بتل حمق أحكملل الشريعد

تك و  لسشر د ةحمئد رقملبد عر حمد ختتملرةمل اجلمعحمد العمو حمد ب عحمح  ن  س  

اإلبارو، اتدب  كملفآ  أ ضملئهمل،  سد أ  تكو   ن ث ثد أ ضمل   سد امتقل  ن  سممل  
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 أ  يكو  ااحد   هم  ن رجملل القملدو  له إنيملل ب حكملل الشريعدالشريعد اإلا  حمد، اجيوز 

 :ا ن  همل هم امتت اإلا  حمد 

تش ك ةحمئد الرقملبد الشر حمد    إبارو الشر د يف ا   منملذ  اثملئق الت    اال مملذ   (1)

 .امتيرى 

هلحمئد الرقملبد الشر حمد احلق يف  راجعد  مسحممل  الشر د لست  د  ن  لملبقتهمل  (2)

 .اإلا  حمد  عدمتحكملل الشري

 .جيوز هلحمئد الرقملبد الشر حمد حضور االجتممل مل  العمل د لسشر د اإبدا  أي رأي (3)

جيوز لرئحم  ةحمئد الرقملبد الشر حمد أا ن ميثسهمل طس  حضور اجتممل مل   س  اإلبارو  (٤)

 .للرح أي  و وب

ختض  إىل ( التقسحمدي)يف ح  إ  انيرجعحمد ال هملئحمد لشر مل  الت    الت ملري 

  اامت راف اقملصد بمللت    يف  ل بالد، االيت ة  بل حمعد احلملل ذا  أصل التشريعمل

تقسحمدي جتملري لض ي م م    فسم د انيدراد الرأمسمللحمد يف العمل الت ملري بال د  مل د ، 

ا مل ي ت   سد ذلك  ن  دل اال  اف بتديل الدِّين يف ترعحمد انيعمل    انيمللحمد ، اإجرا  

أاملس انيعملا مل  اني  حمد  سد الغرر ال ملحش اأ ل انيملل بملل ملطل   قوب  مسحممل  الت    افق

االربمل احنوةمل  ن انيخملل مل  الشر حمد ، اإجرا  أامللحم  ا قوب االاتثمملر  سد أاملس ال ملئدو 

الربويد، ححمث يالع  يف الواق  انيعملصر تالور عر د ت    تقسحمدي ال تقول  سد تعظحمم 

بائ  الربويد  ت و د امتجل، اذلك توطمًل  ن خمملطر  ديراتهمل ااحتحمملطحمملتهمل  سد ر حمزو الو

 .فسحم  لديهم ةحمئد رقملبد ختض  نيراجعد أ مملهلم. المحمولد لديهمل

 :العالقة القانونية: ثانيًا

، اإلا     ححمث يقول  قد الت    التكملفس   سد أاملس  قوب الترب مل  يف ال قه

 مو د انيش    يف تمل  التعملاد  عريكمل   أا  فحمكو  بملذل االع اك التكملفس 

امتيلملر حملل اقو همل اتققهمل  سد أفراب انيش    ، فمللع قد ة مل تكملفسحمد تعملادحمد ةدفهمل 

التكملفل يف جرب الضرر اتر حمم اقلر حملل اقو ه  سد آحملب انيش    ، : امتاملس ةو 

  همل فوائض  الذلك فإ  ص ملبيق الملفظ الت    التكملفس  ال ت تج رحبمل ، اإمنمل قد ي تج

ت  حم حمد تعوب نيالسحد انيش    أد مهم ، اذلك بعد يالم  الرافمل  اإلبارو ا متحقمل  

لذا فهو  قد تربب ات ل ق  سحمه  ل امتحكملل الشر حمد الواربو يف أحكملل . التشغحمل

 يسحق الغرر بعقد الت   . الترب مل  اةو  قد جيوز التعمل ل به اا  عملبه الغرر ت احمممًل

بل ده متده  قد تربب  ا قوب الترب مل  ال ي لسهمل الغرر يف   ه ال يكو  ا  مًلالكاإلا    

. بحموبأا  ابذلك ال تكو   من ال حموب انيم و د ال   قوب الترب مل  لحممت  قوب  عملا د  مللحمد
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بل ةو  سا   سحمه متده  قد  ن  اإلا     ملب  الت    يف  اأيضمًل راح التعملا  اا حد

 .الترب مل   مل ة  إال  قد تعملا   قوب الترب مل  ا قوب 

 قد  عملا د قملئم  سد احتمملل اقوب اقلر ، فهو  قد : أ مل  قد الت    الت ملري فهو 

بحم  لأل مل   ن أ  مل  انيخملطر االتهديدا  اليت قد تالل اقد ال تالل يف انيمتق ل ، 

و مبخملاف تقحمق الربح  ن ي ل انيتملجر: فمللع قد ة مل  عملا د رحبحمد تهدف أاملامل إىل

 ش ي × بملئ  امت ن ): ، اة داتهمل انيمللحمد تقول  سد طرف  ةممل( انيس َّن  سحمهم ) العم   

، الذلك فإ  ةذل الع قد القملدودحمد الرحبحمد تسال يف دهمليد أجل اثحمقد الت    الت ملري  (امت ن 

فهو  قد . اةم   ك الشر د التقسحمديد ( انيمملةمو  ) إىل تقحمق ربح يمللص يمتحقه 

 عملا د  مللحمد يشوبه الغرر ف بلسه ال   سد الغرر إذا حلق بعقد  ن  قوب انيعملا د انيمللحمد 

ل ده ايال ح العقد تسقملئحممًل  ن ال حموب انيم و د حتد الو  ملدت أر ملده يكو  ا  مًل ل 

فمللغرر ي لسه متده  قد  ن  قوب انيعملا مل  انيمللحمد يقول  سد فسم د االحتمملل . صححمحد

ب دهمل  عمل سد اعتمست  سد ارر اإلا     اليت ي مرةمل ال قه. بملل م د لسحالول  سد الِعَومت 

أببحمملته متده يقول يف   ممل أده ال تموبل راح التعملا  اا  بد . ابمللتملل  يال ح العقد بملطً  

 .جتملرا  انيس ن هلم تملرو افد أرااحهم تملرو أيرييف    ح امت مل يف   سد االاتغ ل االت ملرو

- (:الفائض التأميين ) العالقة املالية يف العملية التأمينية : ثالثًا

 سد قمم  خمتس    ن احلمملبمل  يقول اهلحمكل انيملل  لشر مل  الت    التكملفس  

، اميثل دظمل حممًل رأس  ملل الشر د، احمملب (  سد امتاهم)حمملب انيمملةم  : ةممل

اميثل دظمل حممًل ص داق الت    التكملفس  ، اقد يعرب (  سد الوثملئق)انيش    انيس ن  سحمهم 

 .  هممل بال داق انيمملةم  اص داق انيش    

( انيش ك)يقول انيس َّن  سحمه ( الال داق التكملفس ) افحمممل خيتص حبمملب انيش   

بمداب االع اك التعملاد  لالملحل ص داق انيش    ، اال خيسو إ مل أ  يق  الضرر  سحمه 

ال يق ، فإ  ُ وِّمت دظ  الضرر فقد تقق أا  فحُمَعوَّمُت  ن ص داق الت    التكملفس ،

تقق أيضمل  قالوب التكملفل   قالوب التكملفل اجلممل   بملل م د له، اإ  مل يق  فقد

 .اجلممل     ه بملل م د إىل ا ل  ن انيش    

فإ  تقق فملئض  ملل  يف ص داق الت    مل َيُ ز صرف ةذا ال ملئض جلهد أيرى ا  

مجمل د انيش    انيتكملفس  بواالد الال داق التكملفس  ، الذلك فإ  ةذا انيش ك 

فإده يمتحق دالحم مل  ن ةذا ال ملئض ، متده  ملل حملل  دل اقوب اقلر  سحمه ( انيس ن  سحمه)

 رصوب جلرب الضرر ي ل أجل لدب ، اقد ادت د ار ه فحمعوب إىل بملذلحمه ، اي حظ ةه مل 

أده ال يعوب بال ته رحبمًل دملجتمل  ن تشغحمل رحب  جتملري ، اإمنمل يعوب إلحمه بال د ال ملئض يف 
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ابط اليت تت عهمل  ل عر د الال داق ، اذلك بل حمعد احلملل افق امتا  االقوا د االضو

يقول  سد   دأ توزي  ال ملئض  سد انيس ن هلم الذين . تكملفسحمد يف ت ظحمم توزي  ال ملئض لديهمل

بفعوا إقمملط الت    ي ل ال  و انيع حمد اذلك  ٍل حم  قمط اع ا ه اادابل ال عس  

 .ني سغ القمط

ده  قد تربب  ن انيس ن هلم  سد أ ل أ وال ال ملس بملل ملطل متاإلا     يقول الت    ال

بعضهم بعضمل ايمتحقو   ن ةذل امت وال تعويضملتهم انيت ق  سحمه اي يذا   مل ت ق   ن 

اقمملرو الزائدو أ  مل تِا يف  يمملةمو أا  عكل فملئٍض ت  حمينيف  دهمليد ال  ويف  أ واهلم

 .أقمملطهم انيدفو د بملاللتزا مل  االتعويضمل  

فإ  انيس ن  سحمه يقول ب با  العومت الذي ( التقسحمدي)أ مل يف عر د الت    الت ملري 

ي ذله دظ  عرا  امت ن  ن اقلر انيمتق س ؛ مبع د تر حمم الضرر احلملصل اجرب اقلر حملل 

تققه ، فمللعمحمل انيس ن  سحمه إمنمل يمتهدف عرا  امت ن انيمتق س  ب ذل  ومت  ملل ، 

ت حم  لسعمحمل امت ن الذي يلس ه ( اثحمقد الت   )قد انيعملا د د مه اعر د الت    مبوج   

 ن احتمملل اقوب اقلر  متق ً ، اذلك دظ  أقمملط ت  حم حمد  عسو د ، ااهل داد انيمللحمد 

 . ( ش ي امت ن× بملئ  امت ن ): لسعقد تقول  سد طرف  ةممل

عملا د الرحبحمد أده يف حملل ةذل الع قد انيمللحمد الت ملريد القملئمد  سد أاملس اني سد  ايدل

اليت )ادتهمل  أجل التغلحمد انيت ق  سحمه مبوج  اثحمقد الت    ت تقل  سكحمد امتقمملط الت  حم حمد 

إىل  سكحمد يمللالد تسال إىل ربح لقق لالملحل (  ملدت  عسقد ي ل ز ن التغلحمد الت  حم حمد

 د بملمت ن عر د الت    الت ملري، اانُيَموِّغ لذلك أ  الشر د تكو  قد بذلت الو

انيمتق س   ن امتيلملر اااتحقت يف  قملبل ذلك االع ا مل  الت  حم حمد انيدفو د  ن ق ل 

، اب مل   سد ةذل ال سم د فإ  العمحمل ال حيق له انيلملل د ب يد حقوق متده (انيس ن  سحمه)العمحمل 

إمنمل بف  االع ا مل  لشرا   رب الو د بمللت     ن امتيلملر انيمتق سحمد، اقد حالل 

سعمحمل ةذا الو د الذي طس ه ، ا و  الضرر مل يق  فهذا أ ر آير ال حيول با   سك ل

ف  توزب فحمه ال وائض الت  حم حمد  سد مجهور انيس ن هلم بل . الشر د لألقمملط الت  حم حمد 

 .تول حلمملب  سام  عر مل  الت   

 مللحمد ي  رب فمللت    الت ملري  سا   سد أ ل أ وال ال ملس بملل ملطل متده  قد  عملا د 

 .بثراته انيسامو  إي أصحملب الشر د اي يذ فقط انيس ن هلم التعويضمل  

- :األسس االستثمارية: رابعًا

تقول عر مل  الت    التكملفس   غ ةمل  ن عر مل  الت    بتالمحمم ةحمكسهمل انيملل  

مسحممل  افق  مو د  علحممل  ف حمد ااقتالملبيد ُتَرعُِّد ةحمكستهمل انيمللحمد ، ححمث يتم مبوج  الع
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الريمل حمد ااجلداال اإلحالملئحمد تقدير احتحمملجمل  اوق الت     ن المحمولد نيواجهد خمتسا 

التعويضمل  احملتمسد اال ملجتد  ن   ت مل  الت    ، ا مل زاب  ن ذلك  ن أقمملط الت    يتم 

 .     ااتثمملرل بهدف تعظحمم إيرابا  الشر د اتعزيز  ر زةمل انيملل  

تثمملرا  يف صحمغ ا ملال  خمتس د ، اافق آجملل طويسد ا توالد ا ملبو  مل يتم ت وي  االا

اقال و ، اذلك  سه  ن ي ل ةحمكل  ملل   تحرك باريمل حبحمث يرا   خمتسا انيخملطر 

 .انيمللحمد احملحملد بعمل الشر د 

اانيهم ة مل بحممل  أ  ةذل امتاجه  ن االاتثمملرا  لأل وال الت  حم حمد يف الشر مل  

، ف  حيل هلمل أ  تمتثمر اإلا  حمد  تكو  ا  خمملل د لسشريعد التكملفسحمد يش ط فحمهمل أ 

أ واهلمل يف الوبائ  االاتثمملريد ااالبيملريد الربويد ب دوا همل ، مت  حقحمقتهمل قرامت ب وائد ربويد 

بواالد ( التواع أا  الرأمسملل )لر د عر مل ،  ممل حيرل  سحمهمل  ويل   زةمل انيملل  

، بل يش ط  سحمهمل أيضمل أ  يكو  ( التقسحمديد )  ملريد االق امت الربوي  ن ال  وك الت

ااتثمملرةمل انيملل  اني ملعر لالورا يف عر مل   مللحمد تكو  ا  سد امتقل ا  توافقد    

، ف  جيوز  ث  االاتثمملر انيملل   ن طريق اال تتملب يف أاهم ال  وك اإلا  حمد  الشريعد

أدظمتهمل امتاملاحمد ا  سد أ مملل تالملبل الربويد احنوةمل  ن الشر مل  اليت تقول ا افق 

 .أحكملل الشريعد اإلا  حمد، ابشكل بقحمق اتت إعراف ةحمئد الرقملبد الشر حمد 

فإدهمل تقول بملاتثمملر أ واهلمل الت  حم حمد  ن ( التقسحمدي ) أ مل عر مل  الت    الت ملري 

 حمد ، إذ  ن ي ل توظحم همل يف خمتسا أاجه االاتثمملر بعحمدا  ن  را ملو امتا  الدي حمد الشر

أدهمل تقول أصمللد بتوظحما فوائضهمل ( التقسحمدي )   ملب  ا مسممل  ص مل د الت    الت ملري 

لربويد ب دوا همل ، االم دا  انيمللحمد يف أا حمد االاتثمملر الربويد احملر د ،  مللوبائ  الت ملريد ا

اتس   بداةد فإدهمل ( التواع  / الرأمسملل  )   اقزادد ، اأ مل يف جملد   ويل الع ز ملداأذا

 بعحمدًا  ن أحكملل الشريعدأا   ن ىفإ  االاتثمملر يتم مب  .إىل االق امت بمللربمل احملرل عر مل 

اال ت ملر احل ل ااحلرال اتكو  الع قد ب  يف  انيتعسقد بملالاتثمملر اال يسيذاإلا  حمد 

حملب أاملس انيضملربد ف   حمللد أ  انيضملرب ةو أص سد  أصحملب رأس انيملل ا سد الوثملئق

فإ  رب انيملل ةو  سد الوثملئق ايتقمل و  دم د  ن امتربملح اال ملق  ( الشر د)رأس انيملل 

يذة  لسمضملرب  ايف ةذل احلمللد البد أ  ي شئ أصحملب رأس انيملل إبارو يملصد إلبارو ةذل 

انيضملربد أ مل يف حمللد أ  تكو  الشر د ة  اليت تدير انيضملربد فإ   ملل انيضملربد ةو  سك 

 .اهم ابذلك ميثسو  أصحملب انيملل اتوزب امتربملح أيضمًل حم  االت ملقحلمسد امت
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 :أسس التغطيات التأمينية: خامسًا

إ   ن أبرز ال راقمل  ال  حمد اليت  حمز الت    التكملفس   ن ا ل أ  دلملق التغلحممل  

، ف  جيوز  سد ا حمل انيثملل الت     سد الديو  اإلا  حمد  الت  حم حمد تكمه الشريعد

ممثسد بم دا  ربويد، ا ذا   ملعط ال مملب أا  الربويد ؛ اوا   ملدت  ديودحممل    ملعرو

امتي ق  االت ملري  مح   انيتملجرو بملمتف ل اامتاملد  احملر د ، فض   ن عح مل  

اقمور االم ملئر احنوةمل مممل يدايسه احلظر الشر   ، ف محم  الالور انيذ ورو ادظملئرةمل 

أ  تغلحمهمل ت  حم حممل ؛ اإ   ملدت قد تقق اإلا     لتكملفس حيظر  سد عر د الت  حمين ا

أححمملدمل  وائد جحمدو لسو مل  التكملفس  ، اةذا اني دأ تستز ه ا حبمد اهلل ا  مل د عر مل  

لحم   ن  قوب ال حموب ابمللتملل  يكو  اإلا      قد الت   . الت    التكملفس  اإلا   

 .يمللحممًل  ن الربمل ال  امتصل فحمه التعملا 

   إحكملل الشريعد اقملصد بملني اث االوصحمد ابمللتملل  حي ظ اإلا     م م الت   ي 

دص  ن  أيحمللد تعملرمت يف  به صملح  انيملل بل داصألسورثد حقهم السموصد هلم حقهم الذي 

بالورو  حممًلغ   قوا د اني اث االوصحمد يكو  ةذا الشرط  س اإلا   دالوص  قد الت    

 .تسقملئحمد 

    اقوط اليت  ال يمقط احلق بمللتقملبل  م  بملمتحكملل ال قهحمد اإلا   الت     يف

 .احلق بتقملبل الز ن 

لن تتح ظ  سد تغلحمد الالور ( التقسحمدي ) ايف انيقملبل جند أ  عر مل  الت    الت ملري 

المملبقد ، بل إدهمل ات ملبر إىل اي اب تغلحممل  يشتد حظُرةمل  رفمًل اعر مًل ، إذ العربو لديهمل 

أا   رفحمدأا  حمق أ سد  عدال  رحبحمد ممك د ، ابغض ال ظر  ن أيد ا ت ملرا  عر حمدتق

 .أي قحمد ، إال  مل قل اددر 

ال ضرب أ ثسد فمل حد  سد التغلحممل  الت  حم حمد التقسحمديد ، االيت ختمللا  قتضد الشرب 

ملبي االعقل اامتي ق  تمع  ، افحمهمل  ن الق ح االوقملحد  مل ي م م    ط حمعد ال كر اني

 :(9)الغرب  ، ا  همل 

 .الت     سد حملال  االدتحملر  (1)

 .الت     سد  واي  الد ملرو ابحمو  الزدمل  (2)

 .الت     سد حملال  التهري   (3)

                                                           

جااواز تاا     " جاا ل لمااد إبااراةحمم ،  . ب.. التاا    افقاامل لسقااملدو  الكااوييت   : ادظاار ت الااحمل احلااملال  انيااذ ورو يف    ( 9)
 . 159-111، ابقحمد احلملال  يف ص 191-119ص" االدتحملر 
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، حبحمث تكو  ة  ( العشحمقد / اقسحمسد ) الت    نيالسحد الزادحمد انيممملو  (٤)

 .انيمت حمدو يف حمللد افملو انيس ن له يف اثملئق ت  حم مل  احلحمملو 

 مللحمه يقول  سد تعظحمم   ملف  ا الملحل انيسام   دالت    الت ملري  قد  عملا فعقد 

دهم يتملجرا  خبد مل  الت    ايال ح مبعين أ. ل جتملر ا تقحمق الثراو الذين يتخذاده ااحمسد 

بمللتملل  اهلدف امتصس   ن ارا  ةذل اقد مل  ةو مج  انيملل متصحملب الشر د ا مل الثراو 

فحمممل يتعسق ب حكملل اني اث اإلا     قوا د ال قهيف  تزال مبمل جمل  ممل ال يسبه فحمه االل.

 .ةذل ال ملححمد اإلا    يف  االوصحمد مممل جيعسه يتعملرمت    أحكملل ال قه

اثملئق الت    فإذا يف  افحمه أيضمًل يمقط احلق مب رب ادقضمل  أ د  ع  ي ص  سحمه  ملبو

به افد ةذا تعملرمت    أحكملل ادقضت انيدو احملدبو ال جيوز لالملح  احلق أ  يلملل  

 .الشريعد اإلا  حمد

 :املشاركة يف إدارة العمليات التأمينية: سادسًا

إبارو يف  اإلبارو إذ يش ك انيس ن هلميف   سد   دأ انيشملر داإلا     يقول الت   

 :التمللحمد  اإلباريد رب  سامملتهمل اإلا  حمد  عر د الت   

 ن مجهور انيس ن هلم الذين يلسعو  فحمهمل  سد ةحمئد انيش    اةد ةحمئد تتكو   (أ)

احلمملبمل  اقتمل حمد اتقرير  س  اإلبارو اتقرير انيراج  اقملرج  اتقرير ةحمئد 

 ممل لد قحمملبو الشر د  ن أبائهمل العملل  ممل يق حو  يف  الرقملبد الشر حمد اهلم احلق

 .جز ًا   ه أا  توزي  ال ملئض  ً 

أ ضمل  جز    هم ميثل انيسام  ااآلير ميثل  س  إبارو الشر د اةو يتكو   ن  (ب)

انيش    الذين يٌ تخ و   ن ي ل اجتمملب ةحمئد انيش    ايضلس   س  اإلبارو 

الشر د بمللشكل الذي حيقق بو   المحمملامل  العمل د اانيحمزادحممل  اإبارو  ملل 

 .أةدافهمل

ااجلمعحمد  اتت لا  ن انيسام  الذين بفعوا رأس  ملل الشر د: اجلمعحمد العمو حمد (ج)

تعحم   س  اإلبارو اانيدير العملل اانيراج  اقملرج  ارئحم  يف  العمو حمد هلمل احلق

اأ ضمل  ةحمئد الرقملبد الشر حمد ةذا بملإل ملفد إىل إقرارةمل لتوزي  ال ملئض الت  حمين  ن 

إبارو يف  ابمللتملل  يال ح انيس ن هلم يشملر و . توصحمد ةحمئد انيش    سد   د ه ب ملً 

 . سامملتهم القملدودحمد القملئمدالشر د  رب 

اقمملرو الزائدو  ن امتقمملط يف   سد   دأ انيشملر داإلا      ممل يقول الت   

. المرا  االضرا يف  انيدفو د  ن انيس ن هلم ادل قمل  ن   دأ التعملا  فحمممل ب  انيس ن هلم
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احلداث ا سد الرام  ن أ  ةذا اني دأ يف ظل اجوب فكرو أ ملبو الت    يكو   م  

 سد  امت  اقمملرو الزائدو ميكن تل حمقهمل. الك ه ي ق    دأ  ن   ملب  الت    اإلا   

 منوذ  انيضملربد سد  الذي أا اإلا     امتعحممل  بادمل  ن  قد التكملفل سد   قد الت   

رب انيملل  مل مل خيمللا  سد  تكو  اقمملرواإلا  حمد  ده افقمًل ني ملب  انيضملربدأإذ اإلا  حمد 

 .إبارتهملي رط يف أا  يقالرأا  أ واهلمل سد  يتعدأا  انيضملرب أحكملل انيضملربد

إبارو الشر د إذ ي  رب بإبارتهمل يف  الت    الت ملري ف  يشملرك انيس ن هلميف  إ مل

يمملرو يف  (انيش  و ) ممل ال يشملرك انيس ن هلم ( .أصحملب رأس انيملل)انيسامو  

 .الشر د 

منل   مل الت  حمين التكملفس  االت ملري التقسحمدي تكمن أ  ال راقمل  اجلوةريد ب  

، ، ا سد  متوى الع قد القملدودحمد يف ال راقمل  ال  حمد ب  ال ظمل    ن جهد انيرجعحمد ال هملئحمد

ثم الع قد انيمللحمد ، ثم االاتثمملريد، ثم دلملق التغلحممل  الت  حم حمد ، إ   ل ةذل ال راقمل  

االت ملري اإلا      دظمل   الت    التكملفس اجلوةريد تس د  سد اعد الت ملين ب 

 .التقسحمدي
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 احملور الثاني

 احلياة والسياراتعلى  بيان أحكام التأمني

 : التأمني التكافلي على احلياة والسيارات 

التا    دو امل  أحاداةممل ةاو تا    امتعااخملص ا  اه تا    احلحماملو، احلاوابث الشخالااحمد          

 اخل....اإصملبمل  العمل 

 .اخل...اال وب اآلير ت    امتعحممل   ثل الم ن االلملئرا  اانيالملد  ااني ملزل االمحمملرا  

اذلاك  اإلاا      الت    التكملفس   سد احلحمملو جملئز إذا قملل  سد أا  التا    التعاملاد   

فتا    احلحماملو بمللتا       . بملجت ملب  الغرر اني مد االربمل، اةو قملئم  ساد   ادأ التاربب اانيواااملو     

ت ااملري تستاازل عاار د التاا    باادف    سااغ التاا    انيت ااق  سحمااه ال  قاادار الضاارر ال ااملتج  اان     ال

فقاادا    ااملف  امت ضاامل  ال يشاا ط إث ملتااه فمللضاارر ة اامل  اارر أبباا     أا  الع اازأا  حااملبث الوفااملو

يتعااذر تقااديرل فمللضاارر   اا مت اف ا اامًل اادااه ال يقاال حبااملل  اان   سااغ التاا    انيت ااق  سحمااه يف   

  دأ التعملا  ب  مجمل د  ان ال املس يتعر او      سد  التكملفس  العملئس  الذي يقولالعقد اأيضمًل 

قلر  ش ك ابترب هم مبمل يدفعوده  ن اع ا مل  يك   لتعويض نيان يالاملب  ا هم بضارر     

فمللضرر أبب   ممل بمللمملبق يف الت ملري يتعاذر تقاديرل اقحمملااه لاذا يقادر مبساغ التا    انيت اق         

 .اال يوجد  مل مي   أ ضمل  انيش     ن ةذا االت ملق سحمه بعقد التكملفل العملئس  

 ( : التكافل)كيفية توزيع التعويضات يف التأمني التعاوني على احلياة 

جيوز يف الت    التكملفس  العاملئس  أ  يكاو  التعاويض   سغامًل تادبل اثحمقاد التا    با         

ملل ماا د لسوفااملو ط قاامًل   احلملجااد إىل التقحمحمااد بمللضاارر ال عساا  ،ا يكااو  توزياا    سااغ التعااويض ب      

متحكااملل انياا اث  سااد ا ت ااملر أدهاامل  اان تر ااد انيشاا ك انيتااوفد،  ماامل جيااوز أ  تااوزب  سااد        

اجلهاامل  اامتااارامت الاايت حياادبةمل انيشاا ك يف طساا  التاا     سااد ا ت ااملر أ          أا  امتعااخملص

التعويضمل  تربب  ن انيش    نين حيدبل انيشا ك تادف  إلحماه بعاد افاملو انيشا ك الحممات  ان         

 ماامل تتحاادب  مااملةمتهم مبقاادار حالااتهم يف ال ااملئض التاا  حمين،    . (9)ر ااد انيشاا ك انيتااوفدت

فإ  حالد انيشا ك يف ال املئض التا  حمين تاورث   اه حبكام الشارب اتقمام قمامد  ا اث أ امل            

انيمت حمدين  ن ا  الورثاد  أا  الورثد الشر حم  سد  بملل م د لتوزي  التعويض بعد افملو انيمت حمد

خيتااملرل انيااس ن لااه فحماادف  نياان عاارط هلاام حبكاام الشاارط مت  انيشاا ك ال يمااتحق     حبماا   اامل 

التعويض اال يديل يف  سكه بعد الوفملو مت  اني سغ ُيماتحق بملل ما د لتوزيا  التعاويض بعاد افاملو       

انيماات حمدين  اان ااا  الورثااد حبماا   اامل خيتااملرل انيااس ن لااه    أا  الورثااد الشاار حم  سااد  انيماات حمد
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ذا  امل  ةاذا   إفامللتوزي  يت ا  الشارط الاذي عارطه انيشا ك        د عملا ا لشرط متده تربب الحممات  

الشرط  ت قمًل  ا  دظاملل التا    الاذي ارتضاملل انيشا  و    اد الاديول فحماه لاذا ال ياديل يف            

 مامل اداه تاربب    . أااملس قوا اد ال  اد    سد  تر ته اال ي  ذ  سحمه الدائ و   ن الدين اال يوزب

قمًل ل ظملل تكملفس  تدب فحمه  اوارب ا الاملرف ةاذا    مبمل بفعه  مممل دو يف حمللد الكوارث اف

أا  امتعااخملص ت عاامًل متةمحمااد العضااو   سااد  ة مللااك ت ااملا  يف امتقمااملط االتعويضاامل   . الالاا داق

اجياوز عار مًل   . احلملاد اني قوبو ،  مللحمد لس راح االراملل اانيعسم اال يوجد  مل مي عه يف الشارب 

 :أ  ي ص ال ظملل امتاملا  لست    التكملفس  بملآلت 

 ارمت أا    زأا  احلحمملو بم   فقر سد  ش ك الذي يع ز  ن اداب أقمملط الت   اني  

 ساد    لسقامًل اا  اهلحمئاد تادف    اه امتقماملط     أا  ل ن المداب  دو   ز دفقد  مل يع أا 

انيماات حمدين الااذين يعحماا هم انيشاا ك   سااغ     أا  الورثاادأا  ااا حمل التااربب ايمااتحق انيشاا ك   

 .الت     مل ً 

  أا  امتيتاملل أا  احلحماملو  ملدامًل لس قارا     ساد   ت ص بامل   ا ح اثاملئق تا        جيوز لسشر د أ

اخل مت  ....نياان ال يمااتلحم  بفاا  االعاا ا مل  اميك هاامل إ ااملفد عااراط  اامللت وق  ااثً   

امتصل ةو التربب فسحم  ة مللك  مل مي   عر مًل  ن التاربب متعاخملص  وصاوف  بالا د اال     

نين  مل   ملئسه يف ان   كرو اةاو  ان   (  حمه ذا ج)..يدف    سغ : انيعحم   بذااتهم  ثملل

 . ن  مل   تمحمزًا يف برااته اتويف  ملئسه الحم  له  ملئلأا  (ا ه21ق ل ال)انيت وق  

يمتحق  سد اثملئق الت    التكملفس  احدةم ال ملئض الت  حمين ، ايقتالر حاق أصاحملب   

يوصا   . حقوق انيسكحماد يف الشار د  ساد  مولاد اإلبارو ادالاحم  انيضاملرب  ان رباح االااتثمملر         

أااااملس إجياااملب الوقاااا انيخالاااص  انيشاااملر و  بو ااا  آلحمااامل  لستااا    التكاااملفس  تقاااول  ساااد  

مل سد لس محماا  با  اقتالااملر  سااد انيشاا    يف اثااملئق    الالاادقمل  االترب اامل  الشاا  أا  ،لستاا   

 .(9)الت    

انيلراحاد  ان ق ال عار مل  التا    اإلاا  حمد،       اإلاا      تعترب  ال مناملذ  التكملفال   

 احلحماااملو  الااايت مل جتزةااامل  ااامل   فقهااامل  الشاااريعد     ساااد  ل ماااملذ  التااا    اإلاااا     ال اااديل

عسماامل  ، اال املحثو  يف فتاملايهم ، اأحبااملثهم   ، نيامل فحمهامل  اان خمملل امل  عار حمد بَّحم هامل ال     اإلاا  حمد 

 .العسمحمد 

 :تأمني السيارات

- :يشمل ث ثد أدواب  ن التغلحممل  الت  حم حمد
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 التساا ال املتج  ان احلاملبث افحماه يعاومت انياس ن        أا  ت    جمم المحمملرو  د اهل ك: أااًل

حيادب  افحماه  . له  ن امت رار اليت تالحم  المحمملرو بم   احلاملبث يف حاداب   ساغ التا       

 .أاملاه حيدب احيم  قمط االع اك سد  الذي( قحممد المحمملرو)  سغ الت    

 ًالوفااملو بماا   احلااملبث افحمااه يااتم التعااويض  اإلصااملبد أا تاا    اااملئق المااحمملرو  ااد : ثملدحماامل

 (.اة  الديد الشر حمد)انيمت حمد أا  ارثتهأا  بدف    سغ تدبل الوثحمقد لسمس ن له

 ًاالمحمملرو جتملل الغ   ن الضرر اني ت   ن حاملبث الماحمملرو   ت     مسالحمد المملئق : ثمللثمل

 .لسغ   ن جرا  احلملبث بم   يلئه افحمه تستزل الشر د بتعويض انيس ن له  ن الضرر

 ل أدواب التغلحممل  انيذ ورو لسمحمملرو أ  ل تكو  أيضامًل ت  حم امًل تعملادحمامًل إاا  حممًل  مامل      

اخل فكساهمل يمل اعد لا       .....احباري   يتم لكل أدواب الت  حم مل  امتيرى  ان حرياق اة داا    

امتا  اليت ت ت   سحمهمل ذا  امتحكاملل ااقا ف لاحم  يف  شارا حمته اال امتاا  الايت تقاول        

 .  سحمهمل الكن يف تقحمق   ملطهمل دظرًا لل حمعد الضرر انيلسوب تعويضه

فمللتعويض يف الت    يدف  لتغلحماد أ ارار  ع وياد  توقعاد ااا  لادبو فمللشار د تادف          

قحممد الضرر لسمش ك اذلك بملل م د لس وب امتال  ن التغلحمد الورثته بعاد  او    أا  الت     سغ 

إث مل  اقوب  رر  ملبي ميكن قحمملاه بملنيملل فمللضارر  قادارل   ارامت    إىل  انيش ك با  حملجد

فر مًل ايمتحق انيش ك التعويض لسضارر الواقا  دتحم اد اقاوب يلار  غلاد ايكاو  التعاويض         

 .انيس ن  سحمه بقدر الضرر ال عس  يف حداب   سغ الت      ي أصملب الش ن الضرر ال عس  الذ

إةممللااه يف  أ اامل بملل ماا د لتاا    انيماائولحمد انيددحمااد لسمااملئق اني ت ااد  سحمااه بماا   يلئااه أا        

القحمملبو تتعهد عر د الت    ب   تعومت إدملبد   اه  مامل اا  ه  ان  ارر لسغا  ايتمثال ذلاك يف         

امتداواب تشا ك مجحمعهامل يف أدهامل ات املق با  مجمل اٍد  ان ال املس          فهاذل  .   سغ التعويض لسمضارار  

ب حماد التاربب   ( القماط )خت حماا ةاذا اقلار يادفعو  اعا اك      أا  يتعر و  قلار  عا  لات يف   

 الع از  لتعويض انيالملب بمللضرر   هم  ن جرا  يلٍر  غلد بعقد الت    انيعين  ثل الوفاملو أا 

   لورثتاه ايف ةا ك الشا   أا  باملنيس ن لاه   حمهامل  ارر  انيرمت يف ت    امتعخملص اليت ي ت   سأا 

تس ااه يف تاا    انيمتسكاامل  اامتعااحممل  ااحلااوابث الاايت ي تاا   سحمهاامل   أا  اح اقااهأا  انيااس ن  سحمااه

 . رر يالحم  انيس ن له اذلك ب قص   ملصر ذ ته انيمللحمد 

ى الت    التعملاد  التكملفس   ثسه  مثل التا    التقسحمادي يالاسح لكملفاد امتداواب امتيار      

 ثاال التكملفاال الزرا اا  بشااقحمه احملالااول  ااحلحمااواد ، التكملفاال اللااو، تكملفاال احل اامل       

 اانيعتمااارين، تااا    حالاااحمسد الالاااملبرا  االتمويااال امتصاااغر إال أداااه خيضااا  لشاااراط التااا      

انيعرافد أااًل ثم ختض  لسدرااد  ن ِق ل ةحمئاد الرقملباد الشار حمد الايت تراجا  عاراط       اإلا    

 .الممحمل اإلا  حمد  عوائ  الربمل االقمملر لتخض  متحكملل الشريعدالوثملئق ات قحهمل  ن 
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 :احلياة للموظفنيعلى  حكم التأمني التجاري

انيوظاا أحما    أا  أااملس جتاملري با   وافقاد العمل ال     ساد   احلحمملو الاذي ياتم   سد  الت   

ا ملئداتااه تعتاارب  ااملل فملاااد ميكاان أ  يق ضااه   اإلااا  حمد  أدااه يتعااملرمت  اا  أحكااملل الشااريعد 

ا ةاام با  أ  أا  انيوظااا ايالاارف يف أ مااملل اقاا  اااوا   اامل  ال قاارا   اان أةسااه أا  العمل اال

 .أارتهأا  يمت حمد   ه لشخاله

الوبائاا   سااد  المااحمملرا  االتاا    دأحكااملل التاا     ااد احلااوابث االتاا    الشاامل ل  ساا 

 :االدين االالملبرا 

مبمملراااد ةااذل امتدااواب  اان انيمملراااد ال عسحمااد افقاامًل ل تااملاى ةحمئاامل  الرقملبااد الشاار حمد تماامح 

ا ان تا    الادين    . الت    يملصًد الت    الشمل ل لسمحمملرا  ااحلوابث الشخالحمد االالملبرا 

( المااوبا )فقااد صاادر  فتااوى  ااسيرًا  اان ةحمئااد الرقملبااد الشاار حمد بشاار د عااحمكمل  لستاا     

الوبائا   جبوازل ا ذلك التمويل امتصغر االت    اللو االزرا   اي فه اأ امل التا     ساد    

 .ف  دعسم   ه عحمئمًل حتد اآل 
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 اخلامتة

التكملفس  أص ح اآل  ااقعمًل  عملعمًل ا ملثً  بقوو يف االقتالملب العملني   ااإلا    أ الت   

ا هربمًل لسعديد  ن انيساممل  االشر مل  الغربحمد اليت  ربتهمل امتز د انيمللحمد احلمللحمد، 

يف قلمل   الت    اانيالملرف امت ثر  مملدمًل اتالحم مًل  ن اإلا  حمد  اأص حت اني ت مل 

ا تالملص امتز مل  اانيلسوب   مل اآل  ةو  سد  صحم ملتهمل الت ملريد يف الغرب اأ ثرةمل  قدرًوا

قدر التحدي لقحمملبو االقتالملب العملني  بعد أ    مل    رين لعقوب  سد  االاتعداب مت  دكو 

 ىأ وال ال ملس بملل ملطل اال يحمملر ل مل ة مل اوطويسد ارا  اراب قوا ه اجلش  االربمل اأ ل 

ط ق  ن ذة   ممل أحم  أده ا ن  سد  ق ول ةذا التحدي ااقت ملص ال رصد اليت أتت إلحم مل

ي ل  مل ّتم طرحه  ن منملذ  خمتس د لسممملراد ف دين أتقدل مبشراب القرار اآلت  اعحممًل 

 :لتوححمد انيمملراد

 مشروع قرار

ن ال قهمل   ن ةحمئمل  الرقملبد الشر حمد ايربا  الت    الد وو لعقد  س ر جمل   لعدب  

صحمغد  سد  بشر مل  الت    الَتَكملُفسحمِّد  ن  دب  ن الدال ذا  امتدظمد انيختس د ل ت ملق

 :اتديدًااإلا      وحدو نيمملراد الت    الَتَكملُفس ِّ يف  ملفد بال العململ

حمللحممًل تت ملا  ال مملذ  ب  ) س  منوذ  ااحد لسَتَكملُفل  سد  المع  ل ت ملق (أ)

 ...(الوقا، الو مللد، انيضملربد، الو مللد اانيضملربد 

أا  يف حمللد حداث يمملئر)صحمغد  وحدو لتوزي  ال ملئض  سد  المع  ل ت ملق (ب)

 ( دل حداثهمل

 ملفد اني ت مل  الت  حم حمد يملصد اني ت مل  اليت  سد  تعمحمم جتربد التكملفل (ج)

تكملفل الزرا   االتمويل الالغ  ححمملو ال قرا   ثل ال سد  تسثر إجيملبمل

 اخل.... اامتصغر  

 ااهلل ال  التوفحمق ،،،،

 عثمان اهلادي إبراهيم. د

 2102فرباير 
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 املراجع والكتب

- :القرآن الكريم

 ٤اورو قريش اآليد  (1)

 945ا 11،  44، 54اورو آل  مرا  اآليمل     (2)

 1: اورو انيملئدو (3)

 61اورو امتد ملل اآليد  (٤)

 35اورو ال ممل  اآليد  (5)

 1١اورو الكها اآليد   (6)

 2٢اورو انيز ل اآليد  (7)

 1٢اورو اجلمعد اآليد  (8)

- :األحاديث النبوية

راي ةااذا احلااديث ب اااملدحمد  دياادو  اان  اال ااحااد  اان الالااحملبد انيااذ ورين،       (1)

أيرجااه  مااسم يف صااححمحه اأ ااد ااباان ححماامل  اال حمهقاا  ااباان  ملجااد االاادارقلين  

 .يف انيوط  كااللرباد  اأبو باااب ا ملل

  خملريراال ال (2)

 راال ال خملري ا مسم (3)

 2/119انيغين  (٤)

  9/915اانيغين البن قدا ه  1/511أيرجه ال مملئ  اال  ذي ا اال تملاى اهل ديد  (5)

 أيرجه ابن  ملجد يف بملب الشر د اانيضملربد (6)

 . 9/194انيغين البن قدا ه  (7)

 . 1/419ال تملاى اهل ديد،  (8)

- :الكتب والبحوث

أيضامًل اإلعاراف    – 911:   – 911أ اد ص فاساب  . اإلمجملب البان اني اذر بتحقحماق ب    (1)

 .1/414انيغين  – 2/511ت م  القرطو  –أ 25اإلق ملب  – 1/111

اال ت املرا  الشار حمد   )حباث بع اوا     –الربافمور الالاديق لماد امت ا  الضارير      (2)

فربايار   99-94دداو الت    التكملفس  بملقرطول يف ال  و  ن ( نيمملراد الت   

 ل1114

اجلاز  اقامل      - ن انيرتضاد بان   ضال ابان   الاور احلماين      ا د بن حيحمد ب (3)

 .ةا  141انيتوفد ا د  - 42ص 



 

 48 

  194الد تور ال درااى الت     (٤)

حبثااه  اان الت  حم اامل  ،   شااور يف حبااوث   : الشااحمط لمااد ا ااد فاار  الماا هوري    (5)

 .ةا9511اإلا  حمد  اقتالملبيد اتشريعحمد لسمس ر المملب   م  ال حوث

 .ل9124ةا فرباير 9544 دب رج  اإلا ل  صححم د لوا  (6)

برااااد فقهحمااد ت صااحمسحمد   اإلااا     التاا    –لاا  الاادين القاارو باااا     سااد  .ب.أ (7)

 ةاا عار د بار ال شاملئر   9412ط (  قملردد الت    الت ملري    التل حمقامل  العمسحماد  )

 ب ا  –اإلا  حمد 

 ل9149لم د  5 سد الش مل  انيمسم  العدب  (8)

 الغاارر اأثاارل يف العقااوب يف ال قااه   -الضاارير  الربافمااور الالااديق لمااد امت اا    (١)

اسماااسد صاااملحل  مل ااال لسرااااملئل اجلمل عحماااد يف     –الكتاااملب الثمللاااث  –اإلاااا    

 ةا 9491اإلا     االقتالملب

اإلاااا ل  دظاااملل التااا    يف ةااادي أحكاااملل )الاااد تور لماااد ال هااا  يف  تملباااه   (1٢)

 (ا رارا  ا تم  انيعملصر

 9/19ا واةاااا  اجلسحماااال  9/91فااااتح القاااادير  -الشااااحمط لمااااد تقاااا  العثمااااملد   (11)

  ال حث انيقدل إىل دداو الرب د المملباد االعشرين 4/99ااإلدالملف لسمر بااي 

انيااس ر –امتاااتملذ الااد تور   ااد المااتملر أبوااادو حبااث أااا  التاا    التكااملفس    (12)

ااقملدحمااد  1/491ال تااملاى اهل ديااد  -بد شااق  1114اإلااا  حمد  الثااملد  لسمالااملرف

5/119 

صاحمغ إبارو انيخاملطر ااااتثمملر    : حباث  ان   –حمان لماد    الد تور المحمد حمل اد  (13)

 أقمملط الت    التعملاد 

 1199/  1/  92: تملريط ال شر  -جريدو الشرق امتااط  (1٤)

الت    التكملفس  ب  بااف  ال ماو اخماملطر    –القضملو  دالد تور  واد  الل  (15)

 ةا9451ارقد  مل نيستق  الت    بمللريملمت  -اجلموب 

التااا    افقااامًل لسقاااملدو    -" جاااواز تااا    االدتحاااملر  "  جااا ل لماااد إباااراةحمم  . ب (16)

 الكوييت

 . 91/5 – 5/9119اهلحمئد الشر حمد انيوحدو  مو د الرب د  (17)

 . 94/5ا   9/9119اهلحمئد الشر حمد انيوحدو  مو د الرب د  (18)

/ ةااا 9419رجاا   1 – 4ب شاق  اإلااا     داداو الرب ااد الثمل  ااد  شارو ل قتالااملب   (1١)

 ل1111( أ توبر)تشرين امتال 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احل   هلل  ب اشعما    واشصاله واشسال  ةلا  ااععادر   اا شلعاما  سا  نم   ا        

 وةل  آش  و حع   مجع    وهع 

ل  حااامب   و  6212هي ااا  إمااار  11 اادافااا    هاااا1341  ه ااال اشيااامني 62إنااا  ل  اااد  

 هعامبت وآفمقا  ومدقال اشراي عا     : اشاامم  اشاعاموني    ):  مؤمتي  ا اشزاهيه انع  األ بنممعا اجل

 اإلساالمي  اااؤمتي  اةظ ا اشامهل   اش وشي اإلسالمي اش    ع لاشلا نظ    (اإلسالم ا مة  

  ( إ س ساكد )وااةظ اا اإلساالم ا شليه اا واشعلاد  واشي مفاا        اجلممعا األ بن اا   همشاعمون مل

  مبرام يفا   (ةضد ع دةاا اشعةاا اإلساالمي شلاة  اا    )إلسالمي شلعحدر واشا   ب وااع   ا

 اإلساالمي اشاامم    ل  اةمةا اااخصصا   وهعا  اش   ام    وهعا      ال    اجمل ةضام   هعا   

 .  وة ب مر  سامتله اجلممعا األ بن ا ومر خم ج م  األ بن ا اهلممش امر باخ  اا لكا 

  جلسم   عمح ا ومسامي ا ل  ثالثا   م ةل  م ا   يااؤمت اا ي   ة مل هلااااسق  و

   اامو   ي سااا ل ااد ااد    مثمن ااا  تطيقااإ إد ب اسااا  حبيااًم مثمن ااا وثالثاادنقاا   خالهلاام 

 :  وانا إ إد اشاد  م  اشامش ا  ندقرإ مةمقرا مسا  ضا

  ن اارام يف  ل اااؤمتي قا  فضالدا اسااع مل تعاعم اشاامم  اإلساالمي         االحظا مل م

 . تد  م  ااؤمتيه اًل مر اشاعموني   ومر ثم  م  اساع مش  ل مج ل 
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 احملور األول

 اإلسالميمفهوم التأمني 

 :(بعد التصويت عليه) اإلسالميالتأمني تعريف : أواًل

ا ةلاا   ن  اا فل يفاا  مااة م ةاا هااد  ن  ا اا  ةاا ه  تااخمن  اعي اادن اطااي  و  خطاام  مع 

اعااد   األ اايا  اشاا  تصاا ب  حاا هم إذا   اا  خطااي شاشاعاامون اتاايايفًم مع ةااًم ةلاا  سااع   

 .مع  

 :حمل التأمني: ثانيًا

هد ااطي  وااطي هد احلامبر  و اشداقعاا اشا  تيتاب ااسام ه اامب اا ل اشاامم  ةلا          

 .  و ساح  ه م اشاعد  األت م   و ااسم ه ااعةد ا ل اشامم  ةل  األتخمن

 :هدف التأمني: ثالثًا

 (.ااؤمَّر هلم)من شل ساممة    األم هد   

 : هم اش يوق ه  اشامم  اشاجم ا واشامم  اإلسالمي

ة اا  معمو ااا  سااا  ح اشاايهأ ماار اشااامم  ن ساا   وتطعاا  ةل اا   ( اشاجاام ا) ن اشااامم   (1)

 حكم  ااعمو م  اامش اا اشا   اؤثي ف  ام اش اي   وحكام اشاامم  اشا ل ا ا  نا   اي            

 .وال  ؤثي ف   اش ي  همشاعمونلي ف د اشازا  تيةًم  و مم اشامم  اشاكمف

وهلام احلا  ل     ل اشاعمقا  ةار حسامب اشاامم      ااشرييفا ل اشاامم  اإلساالمي ويف لا    (6)

ل ح   ن م طيح   لي ل اشامم  اشاجام ا  وتاعمقا      احلصدل ةل   جي م مه  ذشا

 .هممس م

مبعلااا اشااامم    ماام   اشرااييفا ل اشااامم  اشاجاام ا متلااا األقسااما ل م مهاا  اشازام اام   (4)

ن األقساااما تصاااعأ  اشراااييفا ل اشاااامم  اإلساااالمي فاااال متلاااا ق  ااا  االتااايا   أل     

 .حلسمب اشامم  مملديفا

مم  اع   مر األقسما وةداي هم اا هع  ااصيوفم  واشاعد ضم  ااا  ع ا  ملكاًم حلسامب      (3)

شاجام ا   وهد اش امي  اشالا  ادع  ةلا  م  وال  اصاد  هالا ل اشاامم  ا          ل  اشدثمي  

 عااا  إ اايابًا و حباااًم ل    ف ااد ألن األقسااما تصااعأ ملكااًم شلرااييفا همشع ااا  واش ااع        

 .اشامم  اشاجم ا
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ل األقسما هع  حسم نسع  ااضام ها شلراييفا تعادب حلسامب  لاا      دةداي  اساي م     (5)

 .اشدثمي  ل اشامم  اإلسالمي  وهي تعدب شلرييفا ل اشامم  اشاجم ا

إد      اشاعمون ه   فياب اجملا ل  وال  ساا  ح اشايهأ مار        ح اشامم  اإلسالمي (2)

 .ة ل ا اشامم   ل ح   ن اشامم  اشاجم ا  سا  ح اشيهأ مر اشامم  ن س 

  همح اشرييفا ل اشامم  اإلساالمي تعادب إد اسااي م ات م ألمداهلام  وحصاا م مار  هاأ         (7)

 .يب ااملشااضم ها  ح ث هي مضم ب  وحسمب اشامم  

خمااال   ل   من يفمنااإاارااي  وااااؤمر ل اشااامم  اإلسااالمي ل ح   ا  اام واحاا   و      (8)

 .االةاعم   وه م ل اشامم  اشاجم ا خمال من متممًم

اشرااييفا ل اشااامم  اإلسااالمي ملازمااا همحكاام  اشرااي عا  وفاااموي ه  ا اام اشرااية ا    (9)

 . مم اشامم  اشاجم ا فل س ف   اشازا  همحكم  اشري عا

  اشاا   خاال  ماار اشصااة وق وه  ااإ إد تصاا    اشرااييفا تصاايح ل وجاادت   ااخصصاام (12)

 .اام  وال تعط  شل سمه    ل ح   ن م تعدب إش  م ل اشامم  اشاجم ا

 :أهم اجلوامع بينهما

 .يف  مة  م  ام همشيا ي (1)

 .يف  مة  م ة   مسا ي (6)

مقا   واش اي  ل   إال  ن اش ي  ل اشامم  اشا ل ا ا   سا  اشاع    يف  مة  م ة   احا مشي (4)

 .اشاعموني م ا ي

 :(بعد التصويت عليه) اإلسالميالتكييف الشرعي للتأمني 

هد ة   ج      خ  ل مظلا اشاعمون ااةضعط هضداهط اشري عا ااسا  ه مر اش يآن 

 .واشسةا

 .االلتزام بدفع قسط التأمني اإلسالمي: رابعًا

ف كدن احلم     س  همبا  اش سطمةرم هلا االشازا  هد  ن ااساممر  يح هإشزا  ن 

واشدة  الع   وتا ال اشدةدب همش ده االزما هص   غمشعا  واشدفم  ه  واجب    اشازامًم هدة ت 

 .( 1: اامي ه)   َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقوِد  : ش دش  تعمد

 .حكم التأمني التجاري: خامسًا

ل ( 9/6)اشسااامه   قااام  ع ااال اش  ااا  اإلساااالمي اشااا وشي ا  قااايمااام و ب ل  ؤيفااا  ةلااا  

 :اش  يت   واًل   وثمن ًم ونص  م 
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ن ة ااا  اشاااامم  اشاجااام ا ذا اش ساااط اشيمهاااإ اشااالا تاعممااا  هااا  تاااييفم  اشاااامم   إ  : واًل

 .وشلا ف د حيا  تيةًم. اشاجم ا ة   ف   غي  يفعم م س  شلع  

  دل اشاعمماا  اإلسااالمي هااد ة اا  اشااامم  اشاعاامونين اشع اا  اشعاا    اشاالا  ااي    ااإ  :ثمن ًم

اش ااميم ةلاا   ساامع اشااا   واشاعاامون  ويفاالشا احلاامل همشةسااعا إلةاامبه اشااامم  اش ااميم  

 .ةل   سمع اشامم  اشاعموني

 .ونظام التأمني اإلسالمي ،نظام التأمني االجتماعي: سادسًا

حملمفظا ةلا   و ام    وا   ين يف  مر اشةظمم  ةل        غياض إنسمن ا يفيميا

وخيالال    واشعجاز    وااايض   واش  اي    اشعطمشاا  : اشةمع االجا مة ا اش   اعي دن هلام مار   

اشامم  اإلسالمي ةر اشامم  االجا مةي ل  ن مجمةا اشامم  اشاعموني  اح لدن  ةعام  هالا   

 ماام   اشاامم  ل  ااد ه االتاايايفم  اشاا   ساا بهم يفا  مااة م ل اشصااة وق اارااي  ه ااة م  

ف د مظ ي مر مظمهي اشاضممر االجا مةي وت ي   س مساا اجا مة اا     اشامم  االجا مةي 

ت  ح إد  سا  حمشاا اش  ام  اشعمملاا  وتامم   فاياب اشةامع اشعاممل            ميسدما مر اش وشا

 .ومياةمه ح دق ااسة  واألط مل ويفاله م جميز تيةًم     احلمجا
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 احملور الثاني

 :ووثائقه ،وعقوده، ني التعاونيتشريعات التأم

      بةااده ااييفااز اإلسااالمي اشاا وشي شل صاامحلا واشاحكاا م هإةاا اب مراايو  قاامندن ونظاام

ةل   د  مم ح ب مر تد  م  ل و قاا اشاصاد       سمسي شرييفم  اشامم  اإلسالم ا

يض عا ةلا   ن     اشر دشي ارايو  قامندن ونظام   سمساي شراييفم  اشاامم  اإلساالم ا       

 .   اإلسالمي اش وشيةل  ع ل اش 

 بةده اش ول واحلكدمم  اإلسالم ا إل  ا  تري عم  خم ا شلامم  اإلسالمي. 
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 احملور الثالث 

 املشكالت اليت تواجه التأمني التعاوني

 :اإلسالميمر  هم ااركال  اش  تداج   ةمةا اشامم  

مش اام نا جااا  اااعياايه م اإلسااالميةاا   وجاادب قاادان  و نظ ااا   ااي تااييفم  اشااامم       (1)

 .اشعجز اشكلي يف م ل اش ول ااا  ما

 .ة   اشازا  هع  تييفم  اشامم  همشري عا اإلسالم ا ل اشاطع   اشع لي (6)

 .ة   اسا عمب اش ضم م ااساج ه ش ي اارييف   و تييفم  اشامم  (4)

هاد إاامب تايا      مر احللدل االقاصمب ا ل حمشا ةجز اشراييفا ةار بفال اشاعد ضام      (3)

 .يف  ه فل معمشا إ مف ا   به ل عمر  ةا ي ف   اش ي  واجل مشا لز  ااري

ل حمشااا وجاادب هةاا   ااةك ةلاا  ذشااا      إال إشاازا  اارااييف  هاا فل معاامشا إ اامف ا     ةاا    (5)

 .و  بت

  اا  يف اام ه وصاامح  ااةمةا مباام االها اام  هااماال ه اامش ااا شصااة وق اشاعاامون اإلسااالمي   (2)

 .اشامم  اإلسالم ا

  اا  حب ااث ي  ااة وق اشااامم  اإلسااالمي ماار اشةمح ااا اامش ااا   اشع اا  ةلاا  ع اامبه تطااد   (7)

 . ه اف  ااةردبه

اعمجلا ااركال  اشا  قا  تطاي       تطد ي ه كلا ومة ج ا  ة وق اشامم  اإلسالمي (8)

 . ممش م وقمندن م

ةةاا  حصاادل ةجااز  اجااموع ماام ل  ااة وق اشااامم  واالحا مط اام  اايايف ااا ل هاالا         (9)

اشااامم  اإلسااالمي ت ع اا  اشازام اام هااإقياض  ااة وق       اااع  ةلاا  مؤسسااا    اشصااة وق

اشااامم  اإلسااالمي حاا  اشيجااد  ةلاا   وشرااييفا اشااامم  اإلسااالمي مباام   طااي اشعجااز   

 ة وق اشامم  السيجم  معلا اش يض مر فمي  اشامم  ل اشسةدا  اشالح ا شاح  ا   

 .اشعجز

ساااد  تصااايح  ل حااامل حصااادل ةجاااز ل  اااة وق اشاااامم  اإلساااالمي  عااادب ساااعع  إد   (12)

اشاامم   تاييفا  فاإن ذشاا اشعجاز تاح لا        اشاامم  اإلساالمي  تاييفا  وإه مل مر قعا   

 .اإلسالمي
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 احملور الرابع 

 رقابة الشرعية على شركات التأمنيال

وهةمً  ةل  قيا  ع ل اش    اإلساالمي اشا وشي   ش  اسا وااةمقرا شلعحدر اا  ما  هع  ا

 ه  ا ام   : ارية ا ل  عط  ة امل اشعةاد  اإلساالم    هرمن بو  اشيقمها اش( 177/4/19) قم 

 د ااي ااراام يفدن هضااعط  ة اامل اشيقمهااا اشرااية ا ل تااييفم    تاايوط م  طي  ااا ة لاا م  

 : اشامم  اإلسالمي ةل  اشةحد اآلتي

 :املقصود بالرقابة الشرعي على شركات التأمني اإلسالمي  :أواًل

إ ا ا  اش ااموي واألحكام      :الميةل  تييفم  اشاامم  اإلسا    ص  همشيقمها اشرية ا 

ومامهعااا تة  االهم  واشاميفاا  ماار   معااممال  تااييفم  اشااامم  اإلسااالمي    :اشرااية ا اااعل ااا 

 .سالما تطع   م

 ن الرقابة الشرعية يتكو :ثانيًا

 :مر ثالثا مكدنم   ي سا هيتاكدن اشيقمها اشرية ا 

 : هيئة الرقابة الشرعية( 1) 

وخبم اا ف ا  ااعاممال  ال      صا  ل اش  ا  اإلساالمي   وهي ع دةا مار اشعل ام  اااخص  

  اا  ةاا بهم ةاار ثالثااا  مماار تاح اا  فاا  م األهل ااا اشعل  ااا واش  ا ااا هاامشداقل اشع لااي  ت ااد     

ماداف ااا ماال   تااييفا اشااامم  هإ اا ا  اش اااموي وااياجعااا شلاميفاا  ماار  ن مج اال معااممال       

 ع ا اشعمما  وتكادن قيا ات ام    حكم  ومعمبئ اشري عا اإلسالم ا  وت   م ت ي ي هلشا شلج

 .ملزما

 :اب  ن تكدن ه  ا اشيقمها اشرية ا مسا لا  وشاح    ذشا  ياة  مم  متي 1/1

و   اا  مكمفاا ت م ماار    وإة ااممهم    اام  اشرااية ااهل كاادن تعاا    ةضاام   (  )

  وتااام ااصاامبقا ةلاا  ذشااا ماار اشيقمهااا اشرااية ا شلرااييفاقعاا  اجل ع ااا اشعممااا 

 .د  م مم مااييفز ا   و مم   

   و مدظ اًم ف  ام   و   ا   إش  ام     اشرييفا ن ال  كدن اشعضد م  يًا تة  ل ًم ل  (ب )

 . ة ماًل خالفًم شع ل  ل اهل  ا

 .ااعة ا اشرييفا ال  كدن مسمه ًم ل  (ج )
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 : داهط االجا مب واش ادي ل اهل  م  اشرية ا 1/6

يا ا  اجملااممل االشااازا  ه اايا ا  ع اال اش  اا  اإلسااالمي اشاا وشي  ماال مياةاامه قاا  (  )

 .وه  م  االجا مب اجل مةي األخيي

جتةب األقدال اشرمذه  وتاعال اشايخك  و اشال  ا  اا ةاد  وفا  مام  ا   ل قايا           (ب )

 (.1/8) 72 :ع ل اش    اإلسالمي اش وشي  قم

 .مياةمه م م   اشري عا وم ال  األفعمل ةة  ه من احلكم اشريةي (ج )

مياةامه ماام  اا   ةاار ع اال اش  ا  اإلسااالمي اشاا وشي هراامن  ااداهط اش ااادي ل    (ب )

 (.6/17) 154 :قيا ت  قم

 :الرقابة الشرعية الداخلية( 6) 

وهاااي اإلجااايا ا  اشالعماااا شضااا من ساااالما تطع ااا  قااايا ا  اهل  اااا اشراااية ا ل مج ااال       

 :  وترا   ةل  اشعةم ي اآلت ااشرييفاااعممال  اش  تة لهم 

بشااا واإلجاايا ا  شلاميفاا  ماار تة  اال اشع ل اام  وفاا  فاااموي ه  ااا اشيقمهااا    مياجعااا األ (  )

 .اشرية ا

مباام ميكهااة م ماار  با   ة اامهلم هرااك   ااح أ ماار      اشرااييفاتمه اا  اشعااممل  ل   (ب )

 .اشةمح ا اشرية ا واا ة ا

تكااد ر في اا  شلااا ق   اشراايةي اشاا اخلي  ا ااال همشامه اا  اشعل ااي واشع لااي و كاادن  (ج )

جلةاا ااياجعاا  و    :ميا  شلراييفا  م باخ  اهل ك  اشاةظ  اي  مسا اًل  و اعل ج ا ةل 

 .علس اإلبا ه  و كدن تع  ة  وإة ممت همشاةس   مل ه  ا اشيقمها اشرية ا

 :الرقابة الشرعية املركزية( 4) 

ل اام ا همة امل اشاامم    وهي ه  ا شليقمها اشرية ا ةل  مسادي اشسلطم  اإلتياف ا 

 :سا  ه ماش وشا  وتضطلل مب  ا   ي 

 .اإلتياح ةل  ة ل م  اشسلطا اإلتياف ا اشامهعا هلم (  )

  تااييفم  اشااامم  اإلسااالمي اشاميفاا  ماار فمةل ااا اشيقمهااا اشرااية ا ةلاا  مسااادي    (ب )

واشيقمهااا اشرااية ا   وذشااا ماار خااالل اشااا ق   ةلاا   ة اامل ه  اام  اشيقمهااا اشرااية ا

مبام ل ذشاا آش اا      اش اخل ا  مل و ل شدايأ ومعام م تاةظم  ة امل اشيقمهاا اشراية ا     
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اشاا  هاام  اشرااييفاوة لاا م ل   وةاا بهم  و هل ااا م  وإة اامي م  تعاا   األةضاام 

 . ةضم  ل ه  ا م

 توصيات عامة  :ثالثًا

تااعا اشساالطم  اإلتااياف ا ل يفاا  بوشااا إ اا ا  ترااي عم  وقاادان  شاةظاا م  ة اامل      (  )

 .اإلسالمي اشامم 

وقاادان  شاةظاا م  ة اامل   تااعا اشساالطم  اإلتااياف ا ل يفاا  بوشااا إ اا ا  ترااي عم    (ب )

  واختاامذ ماام  لااز  ماار إجاايا ا     اإلسااالمي ل تااييفم  اشااامم   اشيقمهااا اشرااية ا 

 .شاحد ل م إد ج ا مسا لا



 

 

 :مالحظة 
راام يف  ل اشةاا وه   وال تعاا  ةاار   ا ع اال اش  اا   إن األحكاام  اشرااية ا اشاادا به ه االت اشاد اا م  تعاا  ةاار   ا اا 

 .اإلسالمي اش وشي   وال ةر   ا ااؤسسم  اااعمونا   إال إذا مت إقيا هم مر علس اجمل ل ل بو ت  اش مبما 

 

- 11- 

  اخلامساحملور 

 أنواع التأمني التعاوني

 :األشخاصالتأمني على : أواًل

ك ل ة ااادب اشاااامم  اإلساااالمي ةلااا  تعاااد   األ ااايا  اشااا  تلحااا  هداحااا  مااار   إذا ن ااا (1)

 ن مار  ب يفا  اااد  ماة م قام  ااراييفدن        : ويفمن مر هةدب هلا اشع ا     رييف اا

 . فإن ذشا ادع تيةم  ها   م معدنا ممب ا شد ثا  

 كاادن تييفااا     ااعلااا ااساااح  هدث  ااا اشااامم  ةلاا  احل اامه ةةاا  مااد  ااساااممة          (6)

 .وجتيا ةل    حكم  اامار  وإن ة  مسا   ا جتيا ةل    حكم  اشد  ا

 : التأمني على األشياء: ثانيًا

ع ل اش  ا   قيا   ًم ا  د واشامم  مر ااسؤوش ا وف   ادع تيةم اشامم  ةل  األت م 

اا لكا األ بن ا اهلممش اا  ) اشيمشيا هع من ل بو ه انع مبت   ( 1/4) 14 قم  اإلسالمي اش وشي

 .ي شلاة  ا   هرمن اسا سم ا  اشعةا اإلسالم 1982ااداف   ها1322م  ة

 : تأمني الودائع املصرفية: ثالثًا

تااييفم  هداسااطا   دع اشااامم  ةلاا  اشدباياال ااصاايف ا شاا ي ااصاام ح اإلسااالم ا     ااا

ي ااا وفاا   حكاام  اشرااي عا اإلسااالم ا  يف اام   ومؤسساام  اشضاا من اش م  اإلسااالمياشااامم  

  .ادع اشامم  اإلسالمي ةل  اش  دن
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  السادساحملور 

 اإلسالمي أحكام التأمني 

 :بشأن إعادة التأمني: أواًل

دجااادب ش  شااا ي تاااييفم  إةااامبه اشاااامم  اإلساااالم ا    وجااادب االشاااازا  هإةااامبه اشاااامم    (1)

 .تييفم  إةمبه تمم  إسالم ا ل ة ه مةمط  مر اشعممل اإلسالمي

و ااا مغا اشعالقاااا اشاعمق  اااا   اقاااياح تمسااا س ة ااا  اشاااامم  ةلااا   سااامع اارااام يفا   (6)

 .ة   اشامم  وف   حكم  اشرييفم  ل اش    اإلسالمياااعمبشا ه   طياح 

  اهاكم  مةاجم  تمم  وإةامبه تامم  إساالم ا ج  ا ه    : بةده  ه  اشصةمةا اامش ا إد  (4)

 .وة   االيفا م  هماةاجم  احلمش ا

وإةاامبه اشااامم  اإلسااالمي  وو اال     ب اسااا ذاادذج ااراام يفا ااازا اا ه إلبا ه اشااامم    (3)

 .صمح اشضداهط اشك  لا هإ

مب ة ااا  مم  وإةاامبه اشااامم  اإلسااالمي  احلااين ةلاا  إبا ه ااخاامطي ل تااييفم  اشااا     (5)

و   ااا  احلديف اااا   وذشاااا همسااااخ ا  اشة ااامذج اامش اااا شلاحااادا مااار ااخااامطي  ةمش اااا

 .اشيت  ه ااؤسسا ةل   حكم  اش    اإلسالمي

م هااد ب اسااا حلاادل ج  اا ه حلاامش  اشعجااز اجلزيااي واشكلااي شدجاادب اةيا اام  ةلاا  ماا     (2)

 .مع دل ه  حمش ًم

 :بشأن الفائض التأميين: ثانيًا

مااام  اع ااا  مااار األقساااما هعااا  حسااام اشاعد ضااام  اشامم ة اااا       : اش ااامي  اشاااامم ا هاااد   (1)

  .شل اضي  ر مر اُاساممة   وحسم ااصم  ل اشاسد   ا  واإلبا  ا  واشار  ل ا

و اادع  اش اامي     جااز  ماار مدجاادبا  حساامب اشااامم األ اا   ل اش اامي ت اشااامم ُا  نَّاا     (6)

وتعا ا هم ه  اا     اارييف  وف اًم شلضاداهط اشا   ا بهم علاس اإلبا ه     ه   اشامم ا

 .وهلم االحا مظ ه  ل حسمب اشامم   اشيقمها اشرية ا

ت َعاا جم عاامال ت اشااامم ت يفلو اام ع دةااًا واحاا ًه ل احاساامبت اش اامي ت اشااامم ُا تعز اااًزا           (4)

 . شلاكمف ت

 . اش    اإلسالمي اشسمه  ل حكم عيفمه اش مي ت اشامم ُا  ياجل قيا  ع ل (3)
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ةار اشضاي  ل اشاامم  ةلا  األتا م        هماسؤوش ا   تييفا اشامم      لا اشدثمي   (5)

 .وال     ل  ل اشامم  ةل  األتخمن   طمشعا همشاعد   وبةدي اشاعد  لش

 :بشأن التصفيه: ثالثًا

فااإنَّ مدجاادبا  اشصااة وق اشااامم ا تصاايح ل وجاادت    ل حااملت تصاا  ات تااييفات اشااامم ت    

وإن ه ي ممل ةة  اشاص  ا وةيح   احمه     َةكَّ ةل  ذشا ل ة   اشامم    ةل   ن  اام 

ف ع ا  ها  مام       ع   ه  مم  ع   همش مي   ومم يفمن مر احا مطي ميايفم ال   علم   احمه   

 . ع   همامل اشلا ش س ش  ممشا

 :شركة التأمني حبملة الوثائق بشأن عالقة: رابعًا

وةالقا  لا اشدثمي  هععضا م    ةالقا تييفا اشامم  حب لا اشدثمي  ةالقا ويفمشا همجي

 .ةالقا تعمون ةل  تيم م  ثي احلمبر
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 احملور السابع

 آفاقه، معوقاته، مشكالته :  الدور التنموي لشركات التأمني التعاوني

 ( أبعاده، وأحكامه، وضوابطه، ومشكالته):  ياإلسالماالستثمار يف شركات التأمني 

 ومشاركة محلة الوثائق يف إدارة الصناديق

 ن شألمااا "ن  ماي اشع اام ه واشاَّة  ااا ماار األمااد  اشاا  تةا  ج  ااإ فاايوض اشك م ااا هسااعب   إ

مصمحل يفيمه اله  مر وجدبهم شاةظ م  حداهلم  وتسع  ل ح مت م  ومر هلت ااصمحل مام ال  

مصمحل يفايمه شألماا        اشاَّة  ا يف م  ن   " همساع اب خمن وتعلم وب ا ا إال      ةل   

وهلت ااصمحل     م شألما مار ملاا نم ا ا اشعلام واش ا  اا وااعيفاا واشامه ا  واش ا  ه ةلا           

إبا ت م  وهلت ااصمحل إذا يفمنإ واجعاًم يف مي اًم تكادن واجعاًم ة ة اًم اار ملاا اش ا  ه ةلا           

  بو  خ مم  اشاَّمم  اإلسالمي شلح م ا مر ااسم ه شل صمحل اشاة د اا  ن يف م     تة  لهم

حبساعمن  ن    ؤبا إد إعاشا اار ا اش  ق   داج  م وااساا   ون مار ااصامحل اشاة د اا وذشاا     

هلالا   .اشاَّمم  اإلسالمي  ع ا  ةلا  إةامبه ااضايو  إد اشد ال اشالا يفامن ةل ا  قعا  اشضاي           

  :تد ي اشة وه مبم  لي

 ن جتا   ه  م  اشامم  اإلساالمي واجل ام  اشيمس اا واشاعل   اا ذا  اشصالا ل اشع ا         (1)

 .وو ل احللدل ااةمسعا حل  مركالت اإلسالمي اشدةي اشامم ا  رين: ةل  

    ااام الط  ةااامن م   ل إبا ه  اااةمب   اشااامم   ( هلااامااااؤمر  )مراام يفا ااراااييف    (6)

ن اام  لازماادن هاا فل إ اايابا   ااةمب   اشااامم   أل   ومااامهعا م شةرااما اشااامم  اإلسااالمي

و ةاامشدن مة اام تعد ضاامت م و  ة اادن فميضاا م  وهاالا  ااؤبا إد تع  اا  قةمةااا اارااييف   

  .همشامم  اشاعموني اإلسالمي وإب ايف م ام مي زت ةر اشامم  اشاجم ا
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  الثامناحملور 

 بعادهبكل أ اإلسالميتصور مشولي ملشروع قانون يضبط شؤون التأمني 

ت اامق  تااخمن  اعي اادن ألخطاام  مع ةااا ةلاا  تااالل األ اايا      ااشااامم  اإلسااالمي هااد   (1)

وذشاا هامشازا  يفا  تاخك ها فل اتايايفم  ةلا   ساامع          اشةمتا ا ةار هالت األخطام     

اشاعاامون  و اكاادن ماار ذشااا  ااة وق تاامم  شاا  حكاام اشرخصاا ا االةاعم  ااا  وشاا  ذمااا  

م  إذا وقال ااطاي اااؤمر مةا   وذشاا       اام مةا  بفال معلاا اشاام     (  اة وق )ممش ا مسا لا 

طع ًم شلادايأ واشدثامي   و اادد إبا ه هالا اشصاة وق ه  اا خماام ه مار  لاا اشدثامي    و           

 .ت  يت تييفا مسمه ا همجي نظم إبا ه  ة مل اشامم   واساي م  مدجدبا  اشصة وق

  يوا اإلهمحاا  ن األ ا  ل اشع ادب واشرا    : ساة  اشامم  اإلسالمي ةل  اش مة ه اشعمما (6)

 .مم مل  يب بش   حمظي

  .اشازا  اشرييفا همحكم  ومعمبئ اشري عا اإلسالم ا ل يف   نرطا م (4)

وال مامنل    اب  ن  كدن شلامم  اإلسالمي قمندن مسا   ةر قامندن اشاامم  اشا ل ا ا    (3)

 . ن  كدن جز  مر قمندن اشامم  اشا ل  ا ةة  اشاعل 

وه امن طع عا ام و ها اف م      تييفا تامم  إساالمي    اب إهياع اش م ا اشيي سا مر إنرم  (5)

 .وخصميص م

 .سا مبه مر ااعم م ذا  اشصلا همشامم  اإلسالمي اشصمب ه ةر اجل م  اااخصصااال (2)

يف اام  ناا   اح اا      خياااك حساامب اشااامم  مبدجاادبا  اشااامم  وةداياا  اساااي م ات         (7)

 .اشازاممت 

خاااي خااامن واآل  ن سااا م ه م خااامن همشراااييفا حااا   ااااب إنرااام  حسااامه  مة صااال  (8)

 .هصة وق  لا اشدثمي 

تكدن فامواهام ملزماا شلراييفا  ووجادب     و  مسا لا  كدن هطي  ا اشيقمها تع   ه  ا  (9)

واااب  ن ت اا   ه  ااا اش ااادي واشيقمهااا اشرااية ا       إبا ه  قمهااا وتاا ق   تاايةي باخلااي   

 .ت ي يًا سةد ًم ةر  ة مل اشرييفا

 ل م  اشامم  مر خالل إامب  ا  ا قمندن اا    فضل ا مرم يفا  لا اشدثمي  ل إبا ه ة (12)

 .مةمسعا ا م سا ح  م ل اشيقمها  و م ا مصمحل م  مي  متي ل م ل علس اإلبا ه



 

 

 :مالحظة 
راام يف  ل اشةاا وه   وال تعاا  ةاار   ا ع اال اش  اا   إن األحكاام  اشرااية ا اشاادا به ه االت اشاد اا م  تعاا  ةاار   ا اا 

 .اإلسالمي اش وشي   وال ةر   ا ااؤسسم  اااعمونا   إال إذا مت إقيا هم مر علس اجمل ل ل بو ت  اش مبما 
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 اايح مج اال ااخصصاام  اااعل ااا همشااامم  واش ااداي  اايايف ااا ل وجاادت اااام ةةاا   (11)

 .تص  ا اشرييفا

مباام ف اا  ااصاالحا حسااب    ااادع  ن ترااا   اشلاادايأ ااعا اا ه ةلاا  اشاصاايح ل اش اامي     (16)

 و اشاااا   هااا  شلج ااام   االتااايايفم تكاااد ر االحا مط ااام   و خت ااا    :اشلااادايأ ميااا 

ةلا   ن ال تساااح  اشرااييفا اااا  يه    جااز  مةا  ةلاا  اارااييف     واام اا  و تدع عاا   

 .ت  م مر ذشا اش مي 

    و اادع  اش اامي  اشااامم ا هاا  اش اامي  اشااامم ا جااز  ماار مدجاادبا  حساامب اشااامم      (14)

شلضاااداهط اشااا   ااا بهم علاااس اإلبا ه  وتعا ااا هم ه  اااا اشيقمهاااا    ًمااراااييف  وف ااا

 .اشرية ا  وهلم االحا مظ ه  ل حسمب اشامم 

 .تلاز  اشرييفا ها ط ا حسمب اشامم  ل حمل اشعجز ةل  سع   اش يض احلسر (13)

  األتاا م ااا  اشضااي  مباام ال  اجااموع معلااا اشااامم  ااا اا  ةل اا  ل حمشااا اشااامم  ةلاا       (15)

 .و كدن حسب وث  ا اشامم  ل حمشا اشامم  ةل  األتخمن

تسااااي ي  مااادال اشاااامم  و  ع مااامل اشراااييفا مبااام ال  اعااام ض مااال  حكااام  اشراااي عا      (12)

 .اإلسالم ا

 .اب إةمبه اشامم  ش ي مع  ا تمم  إسالمي مم  مكر (17)

ول ؤطمشعا ااسا    اشرييفا اإلسالم ا     لا اشدثمي  ل اشامم  ةل  األت م  ل م (18)

 .ةر اشضي 

م حُكا   وم ةةا  اااالح    لجاد  إد اشاحكا  شاب  ن تض ر وثمي  اشامم  اإلسالمي ا (19)

 .احملك دن وف ًم ألحكم  اشري عا اإلسالم ا

 

   واهلل اادف 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلىى للىو وبى وو وسىلم     

 .أمجعني 

 متهيد

ال ريب أن التأمني التجاري ومن ثم شركات التأمني التجىاري أبىوض وىرورة للتجىارة     

ظم األساسىية لرىركات   احمللية والدولية ، وللتجار واألفراد ، وقىد اتتمىا الىدوو ب وىن الى      

تط رت تذه الى ظم عى     التأمني حتدد فيها تيكل وو ابط وشروط تذه الرركات ، وقد

ريتىىم مىىن عمىىر التىىأمني وفىىب التجىىارب واملصىىال ، وقىىد انرىى ل املسىىلم ن ك   التىىاريا املديىىد

ما فيهىا مىن أبى و وموىادط تصىطدم وق اعىد الرىر  حتىا          مبعايرة واقن تذه الرركات من

حيمىىل املسىىلمني علىىى   ات واحلاجىىات الىىغ ال   ىىا  ع هىىا ، ولىىل تىىذا ال اقىىن   وىى ط الوىىرور 

 هىىىى د ال  هىىىىا جبو ال م ىىىىاه ع ىىىىو ، حتىىىىى بىىىىدأت ب وىىىىل اهلل تعىىىىا  ثىىىىم معايرىىىىتو وتطوي ىىىى

املخلصني مسرية املؤسسات املالية اإلسىالمية ترى ل حيى ان مىن واقىن اتتمعىات        واالقتصاديني

ة قرارات ال دوات واملؤرمرات واتىامن ال  هيىة الىغ    اإلسالمية ، وأعان وسدد يف تذه املسري

مىىا ردتهىىا وقىىدما   حتىىا الىىدرل وال ظىىر ، ه  مل تىىد  معوىىلة كىىورية أو بىى رية هال وووىىعتها   

مىىا احتىىاه م هىىا ه  تعىىديل ألسىىلمتها ، األمىىر الىىذي جعىىل تىىذه    وق مىىا دلاوىىديل ، وهمىىا عىىال

  أو ت ىىافا املؤسسىىات املاليىىة  املؤسسىىات املاليىىة اإلسىىالمية ر ىىم بىى ر عمرتىىا تعىىاي  بتميىى     

 .التجارية من الو  ك والرركات الت ليدية

مىى ران ودهىىدان لل ظىىر يف م اقىىن التىىأمني     سسىىات املاليىىة اإلسىىالمية كىىان   وجنىىاا املؤ 

التجىاري ، فى ن العالقىة بىىني الو ى ك الت ليديىة وشىركات التىىأمني عالقىة محيمىة وعوىى ية ،         

تىأمني وحماولىة أسىلمتها ، أو ه ىاد الوىداشل الرىرعية ،       فاجتو نظر العلما  ه  دراسة نظم ال

ف اما ال دوات واملؤرمرات واتامن ال  هية بدورتا وواجوها الررعي  ري م   ه ، وكان 

دت تىىذه الرىىركات تكىىاد ت ىىافا حتىىى  ىى. ا  شىىركات التىىأمني اإلسىىالميمىىن نتيجتىىو هنرىى

 ىدر  نا بعد طريىب ط يىل ، و  شركات التأمني التجاري وتست طب املساتمني وهن كان أمامه

رسىىا مىن جنىاا شىركات التىأمني الىغ مىىا او      ؤسسىات املاليىة اإلسىالمية أوسىن وأ    أن جنىاا امل 

 .أمامها بعض الع وات ال اقعية واإلدارية وال  ية

وت ابىىيل أحكامىىو    اقىىن التىىأميت التجىىاري واإلسىىالمي  ولسىى ا ت ىىا بصىىدد ربىىد ال   

ل وىىايا واملوىىادط الىىغ قامىىا عليهىىا شىىركات    ومسىىت  اتو ، ولك ىىا بصىىدد الت  يىىو بىىأتم ا   

 .التأمني التجاري ، وما من بد م ها ل يام واستمرار شركات التأمني اإلسالمي

ت أتم تذه ال وايا أو املوادط الغ ترىتد احلاجىة هليهىا وحتتىاه ه  ت  يتهىا      خرتاوقد  

 .أو حتريرتا ووون الو ابط والرروط الررعية هلا
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عرض تذه ال وايا وتأبيلها من ال احية الررعية ونظمتهىا  وقد ووعا تذا الو ث ل 

 : يف أربعة مواحث 

  يف موىىدأ حتمىىل املرىىاركة يف الىىربض واشسىىارة يف شىىركات التىىأمني   : املو ىىث األوو

 .اإلسالمي

 ال اشض التأميت وت  يعو يف شركات التأمني اإلسالميمودأ يف :  املو ث الثاني. 

 و يف شركات التأمني التجاري واإلسالمييف مودأ احلل :  املو ث الثالث. 

  يف اشرتاط الت مل يف شركات التأمني اإلسالمي : املو ث الرابن. 

 يف هعادة التأمني يف شركات التأمني اإلسالمي:  املو ث اشاما. 
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 املبحث األول

 مبدأ حتمل املشاركة يف الربح واخلسارة 

 ات التأمني اإلسالمييف شرك

 متهيد

التىىأمني اإلسىىالمي التكىىافلي التعىىاوني قاشمىىان علىىى التىى   ، فىى ن اإللىى ام        ملىىا كىىان  

 .بالت مل واست  اق املؤمن لو لربض ما ت   بو ير ش أو يتعارض من أبل الت  

ف الرىىرعي لرىىركة التىىأمني  وإل الىىة شىىوهة تىىذا التعىىارض بتىىاه ه  بيىىان التكييىى    

والت امىىات كىىل طىىرى ، فىى ن بىى ة ، وعالقىىة املىىؤمن بىىاألطراى األخىىر  وح ىى ق  اإلسىىالمي

املؤسسىىى ن ، واملرىىىرتك ن ،  : التعىىىاون والتكافىىىل م صىىىد يرىىىرتك فيىىىو األطىىىراى مجلىىىة     

 .والرركة

وبعد عىرض التصى ر شىامالن ألعمىاو الرىركة والعالقىات بىني أطرافهىا يتمهىد بىذل            

 .معرفة وحتديد التكييف الررعي ملودأ الت ميل تذا

 :أطراف شركة التأمني اإلسالمي 

( تيئة املؤسسني) ك ن شركة التأمني اإلسالمية من املساتمني املؤسسنيتت

 .، والرركة املديرة ( تيئة املررتكني)واملررتكني محلة ال ثاشب 

فهم من يوع ن رأل ماو الرركة وي قع ن على ع د التأسيا : أما املؤسس ن 

وتم من  ح ان ،ل من يساتم يف رأل املاو الوال ظام األسال ؛ وميكن أن ي وم هليهم ك

دع ة الرا وني يف و   هنرا  شركة التأمني اإلسالمية ، ومتابعة هجرا اتهاي ن عليهم عب

وأتم ما يلت م بو املساتم ن التعهد بت طية العج  الذي قد يطرأ على  .املساتمة فيها 

تف  ف ذا مل ، وذل  عن طريب الرركة املررتكني على سويل ال رض احلسن ،ب دوق 

املطل بة ومل يتم ال فا  عن طريب شركات هعادة التأمني ف ن ررتكني بالتع يوات أم او امل

الرركة تلت م بال رض احلسن لص دوق التأمني وتذا الت ام موت على ال عد املل م الذي 

 .ية ملا  وأقرتو العديد من ال دوات العقاو بو بعض ال  ه

دفن أقساط التأمني على ب ة فهم محلة وثاشب التأمني وعليهم :  وأما املررتك ن

الت   ويت مل ن األورار واملخاطر الغ قد ت  و بهم أو بأحدتم ، ويلت م ن بدفن التع يض 

 .من وعا  أو ب دوق أقساط التأمني  التأميت

والتع يوات لد  وللمرىرتكني حب اسىتثمار ما  اد عىن اإلن اق من أقسىاط التأمني 

هم يف بايف ال اشض التأميت الذي يت  ب يف حساب فيست   ن نصيو شركة التأمني ،

عمليات التأمني لد  الرركة يف نهاية الس ة املالية وفب ال ظم والل اشض املعتمدة من جملا 

 . هدارة الرركة ، وذل  بعد ت طية ما يل م من االحتياجات وال   ات واملصروفات اإلدارية 
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املساتم ن لل يام بأعماو التأمني  فهي الرركة الغ أسسها :وأما شركة التأمني 

واالستثمار وفب أحكام الرريعة اإلسالمية ، وأتم أعماهلا التأمني على كل ما ت ص عليو 

التأمني لصال املررتكني ، واستثمار ما  اد من أم او املررتكني ب سوة من الربض  بوثاش

 .أو بأجر 

 :التحمل تبعا لطبيعة العالقة بني األطراف 

بني األطراى توني طويعة وب ة وحدود حتمل املساتمني أو املؤسسني العالقات 

 . واملررتكني والرركة 

فالعالقة بني املؤسسني أن سهم عالقة جتارية تتمثل باستثمار أم اهلم يف الرركة 

ب فكرة الرركة التعاونية الغ ي رئ نها ، وأما سويل التعاون فيأتي توعان باعتوارتم أب ا

 .راشها ورمكني املررتكني من العمل التعاوني اإلسالمي يف هن والساع ن

كما أن املؤسسني يتعهدون تعهدان مل مان على أن سهم للمررتكني بت طية العج  هن 

 .وجد ب رض حسن 

وكذل  العالقة بي هم وبني املررتكني عالقة جتارية أيوان ت  م على املواربة 

قساط التأمني الغ يدفعها املررتك ن ، أو ب سوة من الربض نظري قيام الرركة باستثمار أ

ت  م العالقة على أسال ال كالة بأجر نظري قيام الرركة بساشر أعماو ومتطلوات  

 .التأمني اإلدارية و ال  ية  وما يستل م ذل  من أعوا 

وأما العالقة بني املررتكني فهي العالقة التعاونية بااللت ام بالت   من الص دوق 

 -ر أو بدونو أو بال سوة    م بالعمل التعاوني بأجوالرركة تي الغ ت.  للمتورر م هم

 .-تي كما سيأ

 :حساب املساهمني واملشرتكني وما يتحمله كل منهم : ثالثا 

تيئة املساتمني : ملا كانا شركة التأمني اإلسىالمية تتك ن من تيئتني مسىت لتني 

ها ، ويت دد ب اً  على تذا ال صل ب كل م اوتيئة املررتكني ، كان البد من فصل حس

ما يت ملو كل م ها على و   مك نات احلساب وتما حساب املساتمني وحساب 

 .املررتكني 

 :يتكون حساب املساهمني من 

 ملتمثل يف قيمة األسهم املدف عة رأل املاو ا (1)

 ثمار املاو املتو ي من رأل املاوعاشد است (2)

 ستثمرة ربض أقساط املررتكني امل حصة الرركة من (3)

 :ويتحمل املساهمون 

 ثمار األم او وأية مصاريف أخر  مصاريف است (1)

 رواتب امل ل ني  (2)



-5 -
 

 أجرة املو ى وب ه  (3)

 بدو االحتياطيات ال ان نية  (4)

ويسمي حساب محلة ال ثاشب ، أو ب دوق أو حم ظة تيئة املررتكني  : حساب املشرتكني

 :ويتك ن من 

 .أقساط التأمني  (1)

 .األقساط  حصة املررتكني من أرباا (2)

 :ويتحمل املشرتكون 

 .ما يدفن من تع يوات للمتو رين (1)

 م ابة هعادة التأمني واحتياطي هعادة أخطار سارية  (2)

 تدفن للمتورريناملطالوات امل ق فة الغ س (3)

 عمليات التأمني املدف عة للرركة أجرة  (4)

  (1) ةبدو االحتياطيات ال  ية وال ان ني (5)

 :لتأميين أثر الفصل بني احلسابني والفائض ا

 ( ال ت)م ن يف ال اشض التأميت أن ال يرارك املسات (1)

بعد التع يوات وحسم  شض التأميت على املررتكني وحدتمأن ي    ال ا (2)

 تياطاتاالح

ي تطن االحتياطي ال ان ني من ع اشد استثمار أم او املساتمني ويك ن من  (3)

ال     ح  قهم وكذل  كل ما يت جب اقتطاعو دا يتعلب برأل املاو و

 .اقتطا  ج   من أم او محلة ال ثاشب أو أرباحها لصال املساتمني 

ل أم اهلم وأرباحهم باإلوافة ه  نصيب حم ظة ح  ق املساتمني ترمل رؤو (4)

من الربض املت  ب من تر يلهم أم او املررتكني ، وترمل حم ظة املررتكني 

 .االحتياطيات  ال اشض من أقساطهم بعد حسم التع يوات واملصاريف وتك ين

 وج ه اشري  ع د التص ية تؤوو امل ج دات يف حم ظة املررتكني ه  (5)

ميكن اسرتداد رأل ماو املساتمني ع د است  ا  حم ظة التأمني ع و ، أو ع د  (6)

تص ية الرركة ، كما ميكن ب رار من اجلمعية العم مية للرركة الت   بو 

 التأمني  احتياطي حم ظة ومو ه  كليان أو ج شيان ، أو

 دف عة تع د ه  ح  ق املررتكني املوالغ املسرتدة من التع يوات امل (7)

                                                 
، للدكت ر حممد عثمان شوري ، وحبث شركة التأمني وهعادة  154املعامالت املالية املعابرة يف ال  و اإلسالمي   (1)

 .، للدكت ر فت ي الشني  111التأمني يف اإلسالم 
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 :      ما تتحمله شركة التأمني وما تستحقه 

نتيجة وج د حسابني يف شركة التأمني اإلسالمية ف ن واجوات شركة التأمني 

 :عديدة جتاه تذين احلسابني ، تتلخص فيما يلي 

لرأل املاو وباقي ح  ق املساتمني ، وتك ن  أن رمس  الرركة حسابات م صلة (1)

األرباا احمل  ة من استثماراتها من ح  ق املساتمني ف ط موافان هليها نسوة من 

األرباا احمل  ة من استثمارات أقساط التأمني حسوما حتددتا اجلمعية  العم مية ب ا  

 ن الرركة ثاشب التأمني الصادرة معلى ت بية جملا اإلدارة وما ي ص عليو يف و

ت  م الرركة ب دارة ب دوق التكافل ، وت ظيم عملياتو مبا يومن هعادة كل  (2)

ال اشض الذي يت  ب يف حسابات عمليات التكافل ه  مجاعة املتكافلني وف ان 

 عها ويعتمدتا جملا هدارة الرركة لل  اعد الغ يو

 اطات للرركة ني وال  اشض واالحتيال يام باستثمار األم او احملصلة من املررتك (3)

ت  ين األرباا الصافية لالستثمارات وفب ال سب الغ حيددتا ال ظام األساسي ، وأما  (4)

 ما ميلكو كل مساتم يف رأل املاو هن وجدت فيتم ت  يعها ب سوة  راشساش

حتسم الرركة املصرفات وال   ات املرتوطة بأعماو االستثمار وكل ما خيص  (5)

 . (1)حدتم املساتمني من ربيد محلة األسهم و

دارة ددتا جملا  االت تطن الرركة من همجالي األرباا  ري الصافية نسوة مئ ية حي (6)

ختصص الستهالك م ج دات الرركة أو للتع يض عن ن وو قيمتها ، وتستعمل تذه 

  ين تذه األم او لررا  امل اد واآلالت وامل رآت الال مة أو إلبالحها ، وال     ت

 األم او على املساتمني 

يسري على الرىركة وهعادة التأمني من حيث العالقة بني املساتمني والرركات  (7)

تأمني يف شركات املواشرة األحكام الغ تطوب يف ت ظيم عالقة املساتمني بال

 التأمني املواشرة

تت مل الرركة املصروفات اشابة بتأسيا الرركة ، ومجين املصاريف الغ  (8)

  (2)ختصها ، أو ختص استثمار أم اهلا 

 :ما تست  و شركة التأمني 

ت  م العالقة بني الرركة واملررتكني على أسال ال كالة يف مجين ما خيص 

هدارة عمليات التأمني من حيث الت قين ع هم وتسليم األقساط ، ودفن موالغ التأمني وهعادة 

 وب  ذل  ل ا  أجر أو بدون أجر  التأمني ،
                                                 

؛ والتأمني على احلياة ومستجدات الع  د ، للدكت ر  ، للدكت ر فت ي الشني 111شركة التأمني وهعادة التأمني   (1)
 . 66، ويف تامرو كتاب االحتاد الدولي للو  ك اإلسالمية  136على حميي الدين ال ره دا ي 

ال دوة ال  هية لويا التم يل الك يغ ؛ ومعيار التأمني يف املعايري الررعية هليئة احملاسوة واملراجعة  تمن قرارا  (2)
ملالية اإلسالمية ؛ وال ظام األساسي للرركة ال ط ية للتأمني التكافلي ، الك يا ؛ وشركة التأمني املؤسسات ا

 .التكافلي ، الك يا 
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أسا ال كالة بأجر ، ت  م الرركة ب دارة وهذا كانا العالقة بي هما قاشمة على 

عمليات التأمني من هعداد ال ثاق ومجن األقساط ، ودفن التع يوات ، و ريتا من األعماو 

ال  ية م ابل أجرة معل مة ي ص عليها يف الع د حتى يعت  املررتك قابالن بها مبجرد الت قين 

 ارية نظري األجر ذ تت مل الرركة مجين املصاريف االدعلى الع د ، وحي ئ

على ( محلة ال ثاشب ) وت  م الرركة بص تها مواربان باستثمار أم او املررتكني 

أسال ع د املواربة الغ حتدد فيها حسب الع د نسوة الربض لكل من الطرفني وتي بذل  

موارب ، وحساب التأمني رب املاو وال تومن الرركة هال بالتعدي أو الت صري أو خمال ة 

،  وتت مل الرركة ما يت ملو املوارب من املصروفات املتعل ة باستثمار األم او الرروط 

 .  (1)نظري حصتو من املواربة 

 :التكيف الشرعي ملبدأ استحقاق الربح وحتمل اخلسارة 

بعد تذا التص ر الرامل للعالقات بني أطراى الرركة وح  قهم وواجواتهم وحدود  

التكييف الررعية ملودأ املراركة يف الربض واشسارة يف مسئ لياتهم ميكن باطمئ ان بيان 

 .شركات التأمني اإلسالمية

هن مرجن مودأ الت مل من ب ة الت   يع د ه  طويعة االشرتاك أو االلت ام يف  

شركة التأمني اإلسالمي ، هذ التأمني اإلسالمي ي  م على االلت ام بالت    ملصل ة ومحاية 

لتأمني لتاليف ما قد ي ن من أخطار على املؤم ني أو املررتكني املررتكني يف ب دوق ا

، ولذا ي ص نظام الرركة األساسي على أن    الورر املت ب على التع يض ع وحسب ن

 .املررتك يت   بال سط وع اشده حلساب التأمني مبا يك ي لدفن التع يوات

را وان طاشعان خمتاران  ري وتذا االلت ام بالت   أقدم عليو املؤمن وشرطو على ن سو  

مكره ، وااللت ام بو وبآثاره ، فاالت اق على االشرتاك مل م ما مل خيالف حمل االلت ام أو 

ألحاديث على وج ب الت ام من ، وقد دلا اآليات وا شروطو كتاب اهلل وس ة نويو 

ُفوْا ِباْلُعُقوِد َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْو : ط على ن سو شيئان ف او تعا  اشرت
، وقاو ال يب   (2)

  " :وما قد يك ن يف نظام  " أو حرَّم حالالن  املسلم ن ع د شروطهم هال شرطان أحل حرامان

التأمني من  رر فه  حمتمل هذ الع د ع د ت   ال معاووة وي ت ر ال رر يف ع  د الت عات 

 .ما ال ي ت ر يف ع  د املعاووات

   ت قن ال اشدة واستهدافها توعان ، ف نو همنا أقدم على الت   وال يعكر قصد الت 

وتوادو املصال ، وخت يف ل ج د مت عني لخرين ي صدون التعاون ، والتكافل ، 

 .، فيوع ن أم اهلم يف ب دوق خاه بهم يلت م ن برروط يت   ن عليهااملخاطر

                                                 
 .انظر معيار التأمني يف املعايري الررعية هليئة احملاسوة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  (1)
 . 6 :املاشدة   (2)
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نسوة الت مل ب در وال مانن أن يوع ا من الرروط ما حي ب مصاحلهم في ددوا  

مساتمة كل واحد م هم ول  من األخذ باالعتوار اختالى أح او املررتكني ، وشروط 

التع يض وحتمل اشساشر ، ومدة االشرتاك ، وخيار الررط ، أو عدم الت مل يف حاالت 

ما داما ال ظم والرروط لت  يب  ي ص عليو يف نظم ووثاشب التأمنيمعي ة ، وب  ذل  دا 

رروعة معت ة تم   املررتكني ، وخابة هذا ترتب على املساواة من كل وجو مصال م

ويسوب خلالن يف ب دوق التأمني ، ورر يل ب بأفراد املررتكني أو مجلة املررتكني 

 .فالورر ي او شرعان هذا ال ورر وال ورار

 وهذا ات ب املررتك ن على استثمار ال اشض لصاحلهم وفب شروط يت   ن عليها فال 

مانن م و ، بل تذا مر  ب فيو لت سعة أعداد املررتكني وما يتون ذل  من ت  ين املخاطر 

وقدرة مالية أك  لرركتهم يك ن مردودتا للمررتكني مجيعان ، كما أن مردودتا 

اجتماعي يف ت ليف األم او واألشخاه ، وهعانة احملتاجني ، وترجين العمل اشريي ، 

فاجتما  تذه  التامني اإلسالمي ،شركات و نظم التأمني يف  ي أن ت ص عليوتذا ما ي و

املصال ي ر بال ريب الت سن يف هنرا  شركات التأمني اإلسالمية ، ويعطي املرروعية 

لألعماو واألنرطة وااللت امات واحل  ق املرتتوة على الت ام الت   يف ات اق جمم   

 .املررتكني يف شركة التأمني اإلسالمية
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 املبحث الثاني 

 الفائض وتوزيعه 

 يف شركات التأمني اإلسالمي

 متهيد

هن ال اشض أو ال اشض التأميت ، مصطلض جديد على ب اعة التأمني ، فه  من 

م ردات شركة التأمني اإلسالمي ، ال تعرفو شركات التأمني الت ليدي ؛ ألنو نتج من 

 .طويعة التأمني اإلسالمي والعالقات بني أطرافو

 :ذا كان ال ق ى على ح ي تو وب تو وأحكامو يستل م معرفة ما يأتي ول

 .تعريف الفائض وصايف الفائض التأميين : أواًل 

 .التكييف الفقهي للفائض : ثانيا 

 كيفية توزيع الفائض : ثالثا 

 :تعريف الفائض وصايف الفائض التأميين : أواًل 

 .دي فاض املا  أي كثر حتى ساو على و ة ال ا: ي او 

مىىا ي ىىوض أو ي يىىد يف سىىجالت الرىىركة مىىن اشىىرتاكات      : وي صىىد بال ىىاشض ت ىىا   

 . التأمني ، وعاشد استثماراتو بعد خصم تكاليف هعادة التأمني والتع يوات 

ال ىرق بىني الىثمن الىذي دفعىو املرىرتي فعىالن ومىا كىان          : وي صد بو ع د االقتصاديني 

نىا م  عىة السىلعة أكثىر مىن الىثمن املىدف          مستعدان لدفعو حتىى ال حيىرم السىلعة ، فى ذا كا    

 . هن ت اك فاشوان للمستهل : فيها ، قيل 

عىد  ملررتكني واالحتياطيىات وع اشىدتا ب  ما تو ى من من أقساط ا: وي صد بال اشض 

فهىذا ال ىاتج   . خصم مجين املصروفات والتع يوىات املدف عىة ، أو الىغ سىتدفن خىالو السى ة       

 .(1) ضليا رحبا ، وهمنا يسمى ال اش

 ف الفقهي للفائض  يالتكي: ثانيا 

ال اشض نتج من طويعة ع د التأمني اإلسالمي هذ ت  ع د موت على مودأ الت مل 

 :وااللت ام بالت   ، وبيان ذل  

أن مرجن مودأ الت مل من ب ة الت   يع د ه  طويعة االشرتاك ، أو االلت ام يف 

ملصل ة ومحاية  (2)سالمي ي  م على االلت ام بالت   شىركة التأمني اإلسالمية هذ التأمني اإل

املررتكني يف ب دوق لتاليف ما قد ي ن من أخطار على املؤم ني أو املررتكني حسب ن   

الورر املت ب على التع يض ع و ؛ ولذا ي ص نظام الرركة األسال على أن املررتك ت   

 . يوات بال سط وع اشده حلساب التأمني مبا يك ي لدفن التع 
                                                 

عرب البن م ظ ر ب عداد ي سف خياط ونديم مرعرلي ، ومعيار التأمني ، تيئة احملاسوة خمتار الص اا ، ولسان ال  (1)
 .واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

 .معيار التأمني تيئة احملاسوة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  (2)
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املؤمن وشرطو على ن سو را وان طاشعان خمتاران  ري  وتذا اإلل ام  بالت    أقدم عليو

مكره ، وااللت ام بو وبآثاره ، فاالت اق على االشرتاك مل م ما مل خيالف حمل االلت ام أو 

وقد نصا اآليات واألحاديث على وج ب الت ام من  شروطو كتاب اهلل تعا  أو س ة نويو 

، وقاو ال يب   (1) َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقوِد : رتط على ن سو شيئان ف او تعا  اش

  " : وكذا ميكن ختريج " املسلم ن ع د شروطهم هال شرطان أحل حرامان أو حرم حالالن ،

ن  اتهم على قدر هخراه ال  م : االلت ام بالت   على   ال هد ، وت  بكسر ال  ن وفت ها 

هخراه كل من الرف ة ن  ة على قدر ن  ة باحوو، وحكى : عدد الرف ة ، والت اتد ت  

أخرج ا نهدكم ف نو أعظم لل كة، وأحسن : " عمر بن عويد عن احلسن الوصري أنو قاو

 .  (2)" ألخالقكم وأطيب ل   سكم 

ال ثاشب ط عان بدفن وختريج االلت ام بالت   على ال هد لاتر ، حيث يررتك محلة 

موالغ حمددة ويرتاو ن على همكان أن يأخذ بعوهم أكثر من بعض ، ف د يع ض بعوهم 

ة بي هم وهلم أن يسىىىتثمروا ما حل ادث ت ن لو دون  ريه ، ويتعاون ن يف مصاريف الررك

ن على ال  ، ال تعارض أبل ، وتذه هوافات على ال هد ، وت سين مل ابد التعاوب ي 

 . (3)وت  املراركة يف الطعام واقتسامو ف د يأكل بعوهم أكثر من بعض  ،ال هد

وقد رجض اتلا الررعي هليئة احملاسوة تذا التكييف ، فجا  يف معيار التأمني 

هن مست د ع د التأمني ع دان ت عيان ال مان للعاقدين ت  أنو يكيف على أسال : اإلسالمي 

 -روي اهلل ع هما  -وردت لثار عن علي وابن مسع د ال هد ، أو االلت ام بالت   ، وقد 

، كما ورد عن أبي بكر " اهلوة جاش ة هذا كانا معل مة قووا أو مل ت وض : " أنهما قاال 

ما يدو على أن اهلوة ال تل م هال بال وض ، فجمن مال  بني  -روي اهلل ع هما  -وعمر 

و ريتما يف ل وم الع د  - هما روي اهلل ع -تذه اآلثار ف مل لثار علي وابن مسع د 

 -روي اهلل ع هما  -على أن الع د من حيث ت  ع د ال م ، ومحل لثار أبي بكر وعمر 

،  على أن ال وض شرط لتمام الع د ، وأن ذل  كان لسد الذريعة الغ ذكرتا عمر 

 . "الذي يع د يف توتو كالكلب يرجن يف قيئو : "  ويدو على ذل  أيوا ق و رس و اهلل 

مل هذ الع د ع د ت   ال ت ن يف نظام التأمني من  رر فه  من ال رر احملوما قد يك

، وال يعكر   د املعاوواتما ال ي  ر يف ع  اتد الت ع معاووة ، وي ت ر ال رر يف ع 

تواعان، ف نو هذا أقدم على الت   ل ج د مت عني  اقصد الت   ت قن ال اشدة واستهدافه

تعاون والتكافل وتوادو املصال وخت يف املخاطر فيوع ن أم اهلم يف لخرين ي صدون ال

 .يوريه الفهذا دا خاه بهم ويلت م ن برروط يت   ن عليها  قب دو

وال مانن أن يوع ا من الرروط ما حي ب مصاحلهم ، في ددوا نسوة الت مل ب در 

رتكني وشروط مساتمة كل واحد م هم ول  من األخذ  باالعتوار اختالى أح او املر
                                                 

 . 1: املاشدة   (1)
 . 454ا ي ، التأمني اإلسالمي لألستاذ الدكت ر علي ال ره د  (2)
 ( .373)، ه ( 26)معيار التأمني اإلسالمي رقم   (3)
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ومدة االشرتاك وخيار الررط ، أو عدم الت مل يف حاالت ، وحتمل اشساشر ، التع يض 

وب  ذل  دا ي ص عليو نظم ووثاشب التأمني ؛ ماداما ال ظم والرروط لت  يب  ، معي ة

 . مصال معت ة تم   املررتكني 

ا ترتب على املساواة وخابة هذوقد ال يلت م باملساواة من كل وجو وي ص على ذل  ،

أو محلة املررتكني ، ويسوب خلالن يف  وجو ورر يل ب بأفراد املررتكني ، من كل

 .ب دوق التأمني فالورر ي او شرعان هذ ال ورر وال ورار 

وهذا ات ب املررتك ن على استثمار ال اشض لصاحلهم وفب شروط يت   ن عليها فال 

اد املررتكني وما يتون ذل  من ت  ين املخاطر مانن م و، بل تذا مر  ب فيو لت سعة أعد

وقدرة مالية أك  لرركتهم يك ن مردودتا للمررتكني مجيعان كما أن مردودتا 

اجتماعي يف ت ليف األم او واألشخاه وهعانة احملتاجني وترجين العمل اشريي وتذا ما 

املصال ي ر بال  فاجتما  تذه ، ي و ي أن ت ص عليو نظم التأمني يف الرركات اإلسالمية

ريب الت سن يف هنرا  شركات التأمني اإلسالمية، ويعطي املرروعية لألعماو واألنرطة 

ررتكني يف شركة وااللت امات واحل  ق املرتتوة على الت ام الت   يف ات اق جمم   امل

 .التأمني اإلسالمي

 وعليو ف ن ال اشض من اشرتاكات التأمني وع اشد استثماراتو حب خالص

للمررتكني بعد خصم التع يوات وهعادة التأمني وكذل  يست   ن ال اشض التأميت بعد 

 .حسم االحتياطات ال ان نية وال  ية ، وتذا ليا رحبان وهمنا ت  فاشض كما سوب الت  يو

 طرق توزيع الفائض  : ثالثا 

 :يتم ت  ين ال اشض بعدة طرق 

ررتكني في    عليهم ب سوة أن ي    ال اشض على مجين امل: الطري ة األو 

اشرتاكهم ، ال فرق بني مررتك است ب تع يوان أو مل يأخذ شيئان من التع يض وتذا موت 

 . على أن كل مررتك مت   لآلخرين 

تذا املسل  أو  ع دي دا تسلكو بعض : ويف تذا ي  و الريا بديب الورير 

ع يوان وحماسوتو على الواقي الرركات من خصم التع يض من اشرتاك العو  الذي أخذ ت

هن وجد ، وحرمانو من املراركة يف ال اشض هذا  اد التع يض عما دفعو من أقساط أو 

مبا  نوعلل لذل  بأن ال اشض حب املررتكني مجيعان فكل مررتك مت   باآلخري. ساواه 

 حتتاه هليو الرركة لدفن التع يوات ، والتع يض حب من حت  ا فيو شروط است  اقو ؛

وألن خصم مولغ التع يض من األقساط قد يع د على مودأ التعاون الذي ي  م عليو التأمني 

، وتذا تعليل وجيو ، ولكن ال يعت خالفو ن ض مودأ التعاون مادام كل  (1)بال  ض 

مررتك دخل على أسال الت   ول  اختلف عن تذا املسل  ، فهذا ال ي  ض مودأ الت   أو 

 .فب الرروط املت ب عليها بال سوة لل اشضااللت ام بالت   و

                                                 
 .، وقرارات ال دوة ال  هية الرابعة لويا التم يل الك يغ  127حبث التأمني التجاري وهعادة التأمني   (1)
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أن ي    ال اشض على من مل يع ض يف حادثة مهما كانا نسوة : الطري ة الثانية

التع يض وتذا موت أيوا على أن االت اق مت على أسال الت   ، وقد قول املررتك ن 

 . (1)حبرمان من ع ض عن حادث من ال اشض 

على محلة ال ثاشب بعد حسم التع يوات املدف عة  أن ي    ال اشض: الطري ة الثالثة

هلم خالو ال رتة املالية ، في ظر يف تذه الطري ة نسوة التع يض ه  نسوة ال اشض ، في    

ال اشض التأميت على املراركني كل ب سوة اشرتاكو بعد خصم التع يوات ، ف ذا كان 

 . (2)ه احلالة ال يست ب شيئان ما دفن لو أك  من نصيوو يف ال اشض التأميت ، ف ي تذ

وتذه الطرق كلها اجتهادية جاش ة مادام ال ظام قد نص عليها ، ودخل املرارك ن 

على أساسها ، وللهيئة الررعية أن حتدد أي طري ة ول  مل تكن وفب تذه الطرق ، مراعية 

 .حت يب العدالة وم صد املراركني يف التأمني اإلسالمي

 :ى من ال يستمر يف التأمني توزيع الفائض الالحق عل

من دخل من املررتكني ودفن ما عليو ، ثم خره ألي سوب قول ت  ين ال اشض على 

 .محلة ال ثاشب ، ف نو ال يعت  مست  ان لل اشض ؛ ألنو مل يعد مراركان

وي و ي أن ي ص على ذل  يف نظام الرركة على أن من مل يستمر يف التأمني ل اية 

الح ة ال يعت  مراركان يف ت  ين ذل  اجل   من ال اشض التأميت ال  اشض املالية ال

وامل تطن كاحتياطي والذي يوم ه  العام التالي ؛ هذ يعت  أسال الت   ساريان على تذا 

 . (3)اجل   

 :إطفاء خسارة سنة مالية من سنة مالية أخرى 

ال ثاشب الرروط الغ ملا كان الع د مو يان على أسال االلت ام بالت   وقو و محلة 

فال مانن شرعان من االت اق على هط ا  خسارة أي س ة من الس  ات املالية . دخل ا ب ا  عليها

؛ ألن  س ة املاليىة التاليىة لتل  الس ةمن حساب محلة ال ثاشب من ال اشض الذي يت  ب يف ال

من الرركة أو من ذل  ت  م توى التعاون بني محلة ال ثاشب س ا  من ب ي م هم متعامالن 

 . (4)مل يستمر يف التعامل من الرركة 

 :تغري مالك العني املؤمن عليها 

هذا ت ري مال  العني املؤمن عليها كت ري ملكية سيارة ه  مال  جديد ، في ل 

؛ ألن  (5)املال  اجلديد حمل املال  ال ديم يف املراركة يف ال اشض على أسال التخاره 

 .  ن محلة ال ثاشب وال اشض من حب من كان شريكان ع د ت  يعو املال  اجلديد أبوض م

                                                 
 . 185، وفتاو  التأمني  312التأمني اإلسالمي لألستاذ الدكت ر علي ال ره دا ي   (1)
 . 176، وفتاو  التأمني  367ررعي للتأمني املعيار ال  (2)
 . 367، واملعيار الررعي للتأمني  184فتاو  التأمني ،   (3)
 . 186فتاو  التأمني ،   (4)
 185، وفتاو  التأمني  312التأمني اإلسالمي لألستاذ الدكت ر علي ال ره دا ي  (5)
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 املبحث الثالث

 مني التجاري واإلسالميول يف شركات التأمبدأ احلل

تها مودأ احلل و من املوادط املهمة واملست رة يف شركات التأمني التجارية ، وارتو

كات التأمني التجارية ولذا س ت اوو تذا املودأ يف شر.  كذل  شركات التأمني اإلسالمي

 .ثم تكيي و يف شركات التأمني اإلسالمي 

حل و املؤمن حل الن قان نيان حمل املؤمن لو يف ح  قو جتاه ال ري : ي صد مبودأ احلل و  

املسئ و عن الورر مبا يك ن قد أداه املؤمن من مولغ التأمني التع يوي ويف حدود ما يل م 

و يتوني أن أطراى احلل و وم . (1)أبابا املوروربو ال ري من تع يض األورار الغ 

، تي املؤمن وال ري املسئ و عن الورر ويواى هلما املؤمن لو املورور ، وتذا الظاترة

بني املؤمن أو الرركة واملؤمن لو أو املررتك يف ع د  ل و حب نرأ من العالقة التعاقديةاحل

: ويدرك ذل  من تعريف ع د التأمني بأنو . التأمني ذاتو الذي حيدد أطرافو ولثاره ال ان نية 

عملية حيل مب تواتا أحد األطراى وت  املؤمن لو نظري دفن قسط على تعهده لصاحلو أو " 

يدفن مب تواه تذا األخري أدا  معي ان  الصال ال ري من الطرى اآلخر وت  املؤمن ، تعهد

ن جمم عة من املخاطر ع د حت يب خطر معني ، وذل  بأن يأخذ على عات و مهمة جتمي

 .(2)"وهجرا  امل ابة بي ها وف ان ل  انني اإلحصا  

فاألبل أن يرجن املؤمن لو على املتسوب بالورر مواشرة ، ولكن ع د التأمني بي و  

وبني املؤمن جعل لو حب الرج   على املؤمن مواشرة باشرتاط ذل  يف الع د ، فو ا  على 

الرج   على املتسوب ، وع د التأمني  عل لو حب  ال  اعد العامة ف ن للمؤمن لو حب

الرج   على املؤمن لو فاجتمن لو ح ان ، واألبل أنو ليا ت اك ما مي ن املؤمن لو من 

الرج   مبولغ التأمني على املؤمن ثم الرج   على ال ري املسئ و القتوا  التع يض م و على 

و مصدر مست ل رمامان عن اآلخر ، أسال املسئ لية ، فكل من مولغ التأمني والتع يض ل

فاألوو مصدره ع د التأمني واآلخر مصدره أحكام املسئ لية ، أو مبع ى لخر ف ن وق   

اشطر املؤمن م و من ال ري ي رأ ع د مسئ لية مدنية حسب ق اعد املسئ لية الت صريية 

جو المت ا  املؤمن للمؤمن لو جتاه من تسوب بالورر ، ومسئ لية تعاقدية جتاه املؤمن ، وال و

عن التع يض است ادان ه  أن للمؤمن لو الرج   على املتسوب بالورر وهال النت ا حكمة 

التأمني ، ولكن الرج   ه  طرفني عن ورر واحد ، واحلص و على تع يوني لورر واحد 

أو بأكثر دا وقن عليو من ورر ، تذا كلو خمالف للعدو ولل  اعد العامة ، وقد يك ن 

ولعل عاله تذا ال يكمن يف ه الق باب التأمني ،  لرثثرا  بال سوب ، وتذا مركل سويالن

ثري بال واالكت ا  بتع يض املسئ لية ، وهال انعدما كل قيمة للع د ومسض للمؤمن بأن ي

                                                 
 :س قي أب  الليلهبراتيم الد. د .لى ال ري املسئ و عن الورر الت ام املؤمن بالتع يض ومد  رج عو على املؤمن لو وع ((  

 (.826)ه  –جالو هبراتيم . د –، والتأمني وف ان لل ان ن الك يغ ( 111)ه 
، وتذا تعريف ال  يو ال رنسي تيمار وت  ( 21)ه  –أمحد شرى الدين . د –أحكام التأمني يف ال ان ن وال وا   ((  

 .ين أفول تعريف للتأمنيأمحد شرى الد. كما قاو د
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رمان املؤمن لو صض كذل  االكت ا  بع ض التأمني وحوال ي سوب على حساب املؤمن لو ،

سئ و، وهال مس  ا هلذا األخري بأن ي لا من املسئ لية املرتتوة على من الرج   على ال ري امل

فعلو ، همنا يكمن احلل يف هل ام املؤمن بدفن مولغ التأمني مب توي الع د ، واملساا لو بعد 

ذل  باحلل و حمل املؤمن لو ملواشرة الرج   على ال ري املسئ و ، تذا احلل ال ي ط ي على 

ويك يو مؤنة الو ث عن  –املؤمن  –ناحية ي فر لو مدي ا م سران   نب للمؤمن لو ؛ ألنو من

املسئ و وم اواتو ، ومن ناحية أخر  ي يد يف خت يف قسط التأمني ؛ ألن املؤمن يون يف 

اعتواره لد  ت دير ال سط احتماو حص و اشطر ب عل شخص من ال ري ميك و الرج   

ذل  ف ن الص ة التع يوية ت طوب ف ط يف عليو السرتداد ما أداه من ع ض التأمني ، ومن 

تأمني األورار دون تأمني األشخاه ، ولذل  كان م ط يان أن ي تصر جماو الرج   على 

تأمني األورار ، فم ن املؤمن الرج   يف تأمني األشخاه ألن تذا ال    من التأمني ت ت ي 

غ التأمني وتع يض فيو الص ة التع يوية ، ويك ن من حب املؤمن لو أن  من بني مول

ولذل  ف د است رت الترريعات املختل ة على ت رير حب املؤمن يف الرج   على . (1)املسئ لية

 .ال ري املسئ و، ويو ى بعد ذل  اشالى يف مست د تذه احلل و

 أساس حق احللول 

بعد أن ات ب ال ان ني ن على أن املؤمن حيل حمل املؤمن لو ، اختل  ا يف أسال أو  

تذا احلل و تل ت  العرى التجاري الو ري وال ي ، أو ت  ح الة احلب ، أو ت  احلل و  مست د

 . ال ان ني ، وأق   تذه االجتاتات أن احلل و مست دة ح الة احلب ، أو احلل و ال ان ني

 : أساس حق احللول القانوني 

احلل و ت ظيم ال ان ن حلب احلل و موت على موادط العدالة حيث جعل للمؤمن حب  

هذا ويف مبولغ التأمني من األورار وحظر على املؤمن لو أن  من بني التع يض التأميت 

والتع يض عن الورر من املتسوب فيو ، وامل ص د باحلل و ال ان ني احلاالت الغ نص عليها 

ال ان ن ، وتي احلالة الغ حيل فيها امل يف حمل الداشن هذا كان امل يف مل ما بالدين من 

ل من ناحية ، أن انت د تذا الرأي من ناحيتني ، ف يملدين ، أو مل ما ب فاشو ع و ، ول د ا

تطويب تذا ال ص ي توي أن يك ن مصدر هل ام كل من الدافن واملدين مت دان وسووهما 

مدي ان واآلخر ك يالن  مررتكان ، كأن يك نا مدي ني متوام ني ، أو أن يك ن أحدتما

ت  ما ال يت  ب يف احلالة الغ بن بصددتا ، فمصدر الت ام املؤمن ، وذاتو الدين لو يف 

ت  ع د التأمني يف حني أن مسئ لية ال ري ناشئة عن ال عل الوار ، وعلى أية حاو ف ن من 

بني حاالت احلل و ال ان ني الغ ي جد فيها نص خاه ي رر للم يف حب احلل و كما ت  يف 

ولذل  ف ن وثاشب التأمني ت ص على ( دني ك يغ م/ 364مدني مصري ، وم /  326م ) 

                                                 
خالد . جابر حمج ب علي ود. د –أحكام التأمني يف ال ان ن الك يغ من امل ارنة بال ان نني املصري وال رنسي  (( 1

، وامللت م بتع يض الورر ال اجم (7/1146)عودالر اق الس ه ري . د –، وال سيط ( 364-362)ه  –اهل دياني 
مصط ى حممد . د –، وأب و التأمني والومان ( 248)ه  –الدس قي أب  الليل  هبراتيم. د –عن ح ادث السيارات 

 (.484) –أمحد شرى الدين . ، وأحكام التأمني يف ال ان ن وال وا  د( 461)ه  –اجلماو 
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شرط احلل و والذي مب تواه حيل املؤمن حمل املؤمن لو يف ح  قو ودعاواه قول ال ري 

 .( )املسئ و أو مؤم و ، وتذا احلل و ال ي ن هال على حب قد حل أداؤه فعالن

 : أساس حق احللول حبوالة احلق 

يف وثي ة التأمني أو يف ات اق الحب يتومن ير  الوعض أن شرط احلل و س ا  ورد  

ح الة حب حمتمل مب تواه يت ا و املؤمن لو للمؤمن عن دع اه بالتع يض ود ال ري املسئ و 

عن احلادث ، على أنو يررتط إلعماو تذه احل الة أن ي ن اشطر ب عل ال ري ، كما 

ملسئ لية املدي ة ، أن ي ولها يررتط ل  اذتا يف حب ال ري املسئ و باعتوار املدين يف تع يض ا

وهذا ما حت  ا شروط ( مدني ك يغ  366مدني مصري ، م  315م ) أو أن يعلن بها 

هعماو احل الة ، ف نو     للمؤمن ع د رج عو على ال ري املسئ و أن يتمس  وده بكل ما 

حيتج يف كان يستطين املؤمن لو أن يتمس  بو قولو ، وم ابل ذل      لل ري املسئ و أن 

 .م اجهة املؤمن بكل الدف   الغ كان يستطين التمس  بها ود املؤمن لو

وتظهىىر أتميىىة تكييىىف تىىذا الرىىرط علىىى أنىىو ح الىىة حىىب ، ولىىيا حلىى الن ات اقيىىان أو      

قان نيىىىان يف نىىى احي متعىىىددة ، فمىىىن ناحيىىىة أو  حيىىىب للمىىىؤمن الرجىىى   علىىىى ال ىىىري املسىىىئ و     

تو ، حتى قول أن ي يف مبولغ التأمني للمىؤمن لىو هذا وجىد    بالتع يض املست ب للمؤمن لو يف ذم

شرط احل الة يف ال ثي ة ، يف حني أن املؤمن ال حيل ، ات اقىان أو قان نىان ، حمىل املىؤمن لىو هال      

بعىىد أن يىى يف لىىو مبولىىغ التىىأمني فىىال حلىى و هال مىىن ال فىىا  ، ومىىن ناحيىىة ثانيىىة  ىى   للمىىؤمن أن  

ي ح الىة احلىب بكىل التعى يض املسىت ب يف ذمتىو للمىؤمن لىو         يرجن على ال ري املسئ و مب تو

، على مىا أداه مىن مولىغ التىأمني      -كما يف حالة احلل و االت اقي  -وال ي تصر رج عو ، 

للمىىؤن لىىو ، يف حىىني أن املىىؤمن ال حيىىل حمىىل املىىؤمن لىىو ، وف ىىان ل  اعىىد احللىى و ، هال بال ىىدر    

، ومىن  (مدني كى يغ   366مدني مصري ،  326م ) الذي أداه األوو للثاني من مولغ التأمني 

ناحيىىة ثالثىىة ف نىىو حىىني يرجىىن املىىؤمن لىىو علىىى ال ىىري املسىىئ و يف حىىدود مىىا تو ىىى مىىن وىىرر مل     

يرىىملو مولىىغ التىىأمني بىىالتع يض ، علىىى فىىرض أن تىىذا جىىاش  بعىىد احل الىىة ، ف نىىو يت اسىىم مىىن  

علىى حىني أنىو وف ىان لل اعىدة      املؤمن التع يض املست ب يف ذمىة ال ىري املسىئ و قسىمة  رمىا  ،      

يت ىدم املىؤمن لىو ، وتى      ( مدني كى يغ   367مدني مصري ، م 331/1م ) العامة يف احلل و 

الداشن الذي است فى ج  ان من ح و ، على املؤمن يف استي ا  مىا تو ىى لىو مىن ح ىو ، ولىذل        

علىى ال ىري هليىو     ف ن من مصل ة املؤمن لو أن يت ب من املؤمن على عدم انت او ح و يف الرج  

باحل الىىة هال بعىىد أن حيصىىل علىىى تعىى يض كىىاى جلىى  كىىل مىىا أبىىابو مىىن وىىرر ، أي أن         

تك ن لو األول ية يف استي ا  ما تو ي لو من حب ، كما أن من مصل ة املؤن لو أن يت ىب مىن   

املىىؤمن علىىى أن حمىىل رجىى   تىىذا األخىىري علىىى ال ىىري يت ىىدد مب ىىدار مىىا أداه مىىن مولىىغ التىىأمني   

 .(2)ف ط

                                                 
 (.482)ه  –أمحد شرى الدين . د –أحكام التأمني يف ال ان ن وال وا   ((  
،  أحكام التأمني يف ال ان ن الك يغ من امل ارنة بال ان نني املصري ( 487) أمحد شرى الدين. د –املرجن السابب  ((  

 (.483)خالد اهل دياني  ه . جابر حمج ب علي ود. د –وال رنسي 
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ويظهر من اعتوار احلل و من ح الة احلب أورار ميكن أن تل ب باملؤمن لو ،  

واملخره همنا ت  يف احلل و ال ان ني الذي اجتها هليو ال  انني ، وم ها ال ان ن الك يغ 

 عو حمل حيث جعل الرج   ت  احلل و هثر ال فا  ، وت  ما يعت أن املؤمن حيل يف رج

مبا يرملو من ومانات ودعاوي وما يرد عليو من دف    ن سو  وح املؤمن لو ، فيك ن لو

على الر م من أن ال وا  الك يغ يذتب يف بعض أحكامو ه  تكييف الرج   على 

أسال ح الة احلب ، وتذا احلل و يتعلب بال ظام العام ، مبا يعت أنو ميت ن على املؤمن أن 

اشص ه ف نو ال يستطين أن يرجن على  خيتار طري ان لخر للرج   على ال ري ، وعلى وجو

أسال ح الة احلب ، ملا ميكن أن ي ط ي عليو تذا الرج   من خماطر على املؤمن لو  

فاحل الة تسمض للم او بأن يرجن على املدين قول ال فا  للداشن احمليل ، وأن يررتي احلب 

،  -اإلشارة كما سو ا  -بأقل من قيمتو ، وت  ما يؤدي ه  اإلورار باملؤمن لو 

ولذل  ف ن املؤمن ال يستطين أن يسل  طريب ح الة احلب ، ول  كان ذل  باالت اق من 

املؤمن لو ، ولكن يتعني مالحظة أن تعلب الرج   بال ظام العام ال يصل ه  حد جعلو 

 . (1)هل اميان بال سوة للمؤمن ، فالرج   ت  خيار للمؤمن يواشره أو يرتكو وف ان ملطلب ت ديره

 : شروط احللول 

يررتط الست ادة املؤمن من احل و ال ان ني ، فوالن عن حت ب الص ة التع يوية  

ملولغ التأمني ، ووج د ع د التأمني ابتدا  شروط ترجن يف مجلتها ه  ال  اعد العامة ، 

 :وتي 

أن يك ن املؤمن قد دفن مولغ التأمني للمؤمن لو ، وتذا الررط :  الررط األوو

 اعدة العامة الغ ت وي بأنو الحل و دون ال فا  ، ويعد تذا الررط متعل ا تطويب لل

بال ظام العام فال     االت اق على خالفو ، وتذا الررط ت  الذي ميي  احلل و ال ان ني 

، لم يلعن ح الة احلب ، حيث     يف احل الة للم او لو أن يرجن على املدين قول وفاشو ل

ا أن يك ن ال فا  ن ديان ، فيج   أن يك ن ن ديان أو عي يان ، بأن قام وال يتطلب ال ان ن ت 

، وي ن على عاتب  املؤمن بت مل ن  ات هبالا التلف الذي أباب الري  املؤمن عليو مثالن

 .هثوات قيامو بال فا  للمؤمن لو املؤمن هذا ما ن    عب 

ري حتى حيل املؤمن فيها أن يك ن للمؤمن لو دع   مسئ لية جتاه ال :  الررط الثاني

حملو بعد ال فا  بالتع يض للمؤمن لو ، فاحل و ال ان ني ي رتض أن ت اك شخصان لخر 

ملت مان من املؤمن بدفن التع يض للمؤمن لو ، وأن تذا األخري لو احلب يف مطالوتو بالتع يض 

لتأمني ، و    املست ب يف ذمتو ، وتذا احلب ت  الذي ي ت ل ه  املؤمن بعد وفاشو مبولغ ا

 .أن تك ن دع   املؤمن لو ود ال ري املسئ و دع   مسئ لية ت صريية أو تعاقدية

                                                 
ه  –أمحد شرى الدين . واملرجن السابب د(  363)ه  –جابر علي والدكت ر خالد اهل دياني . د –املرجن السابب  ((  

(484. ) 
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وترتيوان على تذا الررط ال حيل املؤمن حمل املؤمن لو هذا مل يكن للمؤمن لو أي  

حب يف الرج   على ال ري املسئ و ، س ا  أكان املؤمن لو مل يكتسب أبالن ح ان يف 

املسئ و لعدم اكتماو شروطو ال ان نية ، أم كان املؤمن لو قد اكتسب  الرج   على ال ري

تذا احلب ، ولك و ت ا و ع و قول ال فا  مبولغ التأمني ، ومثاو ذل  أن يت ا و املؤجر 

املؤمن لو يف التأمني على الع ار املؤجر ود احلريب يف ع د اإل ار عن ح و يف الرج   

 .األخري يف احلريب على املستأجر يف حالة تسوب تذا

وت اك حاالت ي و ي مراعاتها حني يتعذر فيها على املؤمن احلل و حمل املؤمن لو  

بسوب راجن ه  تذا األخري ، فيك ن املؤمن لو قد أوا  ب علو فربة حل و املؤمن حملو ، 

ومن أمثلة ذل  فوالن عن ت ا و املؤمن لو عن ح و يف الرج   على ال ري املسئ و ، أن 

صال معو دون م اف ة املؤمن ، أو أن يرتك ح و تذا حتى يس ط بالت ادم قول أن يرجن يت

على املؤمن ، يف مثل تذه ال روض هن قيل بالت ام املؤمن بدفن التأمني للمؤمن لو ف ن تذا 

ال  و ال ت ره العدالة ، وال يتسب من ال  اعد العامة لل ان ن ، من أجل سد تذا الواب  ب 

مة املؤمن جتاه املؤمن لو ب در ما أواعو عليو من فره الرج   على ال ري املسئ و أن ت أ ذ

بدع   احلل و ، وتذا حكم ت روو ال  اعد العامة حتى يف حالة عدم ال ص عليو براحة 

ت أ ذمة " على أن  811/، وهلذا نص قان ن التأمني الك يغ يف ال  رة الثانية من املادة 

و من كل مولغ التأمني أو بعوو هذا أبوض حل لو حملو متعذران بسوب املؤمن قول املؤمن ل

، وهلذا  ب على املؤمن لو أن يراعي يف تصرفو مصل ة املؤمن ، وأن " راجن على املؤمن لو 

يك ن حسن ال ية يف حمافظتو على ح و قول ال ري املسئ و عن الورر ، فال يأتي فعالن أو 

ف ن حدث م و فعل من ذل  ف ن ذمة املؤمن ت أ من . املؤمن امت اعان يؤدي ه  ويا  ح و من

االلت ام بدفن مولغ التأمني كليان أو ج شيان ، وباجلملة ف ن املؤمن لو ي  د ح و يف الومان 

 .ب در ما ساتم بو فعلو يف ه الق باب احلل و أمام املؤمن

ؤمن لو دن يك ن أال يك ن املسئ و عن الورر قريوان أو بهران للم :الررط الثالث 

، مدني مصري771م ) معو يف معيرة واحدة أو شخصان يك ن املؤمن لو مسئ ًو عن أفعالو 

ويرجن م ن املؤمن من الرج   على أشخاه يع هلم املؤمن لو أو (. مدني ك يغ  811/1م 

يسأو عن أخطاشهم هذا وقن احلادث املؤمن وده ب علهم ه  عدة أسواب ، فمن ناحية أو  

أجي  رج   املؤمن عليهم لكان تذا رج عان على املؤمن لو ، ف ذا كان من تسوب يف ل  

وق   احلادث دن يسأو املؤمن لو عن أفعالو كتابعو مثالن ، وأج نا للمؤمن الرج   عليو 

لكان من ح و أن يرجن على املؤمن لو باعتواره مسئ الن ع و ، وبذل  يأخذ املؤمن باليسار 

 .فتوين على املؤمن لو م  عة التأمني ما أعطاه باليمني

ومن ناحية ثانية هذا كان الرخص الذي أحدث الورر من أقارب املؤمن لو أو  

أبهاره فمن امل رتض أن تذا األخري لن يرجن عليو لعالقتو اشابة بو ، ولذل  ال     

و لن يرجن على للمؤمن ، باألو  أن يرجن عليو ، ومن ناحية ثالثة ، ف نو هذا كان املؤمن ل
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املتسوب يف احلادث فال يك ن مثة حاجة لل ل و ، ألن احلل و ، باعتواره وسيلة م اسوة 

لت  يب م توي الص ة التع يوية ملولغ التأمني ، ي صد بو م ن املؤمن لو من اجلمن بني 

تع يوني ، ف ذا كان املؤمن لو لن يرجن على املسئ و عن الورر ف نو لن  من بني 

 .فت ت ي ال اية من احلل و تع يوني

 : ويرتتب على احلل و ب  ة ال ان ن من وقا ال فا  مبولغ التأمني نتيجتان  

أنو ال     لداشت املؤمن لو من تاريا ال فا  مبولغ التأمني احلج  على ما  :األو  

ع يض لد  ال ري املسئ و ، فهذا احلج  ي ن على  ري حمل ؛ ألن الت( املؤمن لو ) ملدي هم 

 .املست ب يف ذمة املسئ و يك ن من تذا التاريا من حب املؤمن

أنو ال حيتج على املؤمن بت ا و املؤمن لو عن ح و يف الرج   على ال ري املسئ و  :الثانية 

مادام أن تذا الت ا و قد مت بعد أن أوفى املؤمن مبولغ التأمني للمؤمن لو ، فهذا احلب أبوض 

 (. )مؤمن ، وال     للمؤمن لو من ثم أن يت ا و عن شي  ال ميلكومن تاريا تذا ال فا  لل

 : آثار احللول القانوني 

يتمثل األثر اجل تري حللى و املىؤمن يف حرمىان املىؤمن لىو الىذي عى ض بالكامىل مىن          

 .الرج   على ال ري املسئ و ، حيث ي ت ل ح و يف الرج   ه  املؤمن الذي حل حملو

يك ن للمؤمن أن يرجن على املسئ و مب دار ما دفعىو للمىؤمن   ويرتتب على احلل و أن  

لو دون  يادة ، ويف تذه احلدود ال يك ن للمؤمن لو أن يرجن على  ري املسىئ و ، باعتوىار أن   

احلل و همنا ت رر يف تذه احلدود ذاتها ب  ة ال ان ن ، وهذا كىان مىا اسىت ب للمىؤمن لىو قوىل       

األخىري أن يعى د فريجىن علىى املسىئ و بىال رق بىني مىا          املؤمن أقىل مىن قيمىة الوىرر كىان هلىذا      

قووو من املىؤمن وبىني ال يمىة الكليىة للوىرر الىذي يسىأو ال ىري عىن تع يوىو وف ىان حلكىام             

املسئ لية ، ويف تذه احلالة تك ن لىو األول يىة علىى املىؤمن يف اسىتي ا  ح ىو مىن أمى او ال ىري          

بر للوىرر ، وتأسيسىان علىى أن احللى و     املسئ و ، ومانان حلص لو على كامل التعى يض اجلىا  

 .ال ان ني ال ي و ي أن يؤدي ه  اإلورار بو

وهذا مىىا كىىان للمىىؤمن لىىو مؤم ىى ن متعىىددون ، وحىىل كىىل مىى هم حملىىو مبىىا دفعىىو لىىو،    

فت امح ا بذل  يف رج عهم على ال ري املسىئ و ، كىان ا متسىاوين يف تىذا الرجى   ، حبيىث       

الن كل ات اق بني املؤمن لىو وبىني أحىد املىؤم ني ، خيى و      خيوع ن ل سمة ال رما  ، وي ن باط

للمؤمن أفولية على  ريه من املؤم ني ، ذل  أن رج   املؤم ني على ال ري املسىئ و يسىت د ه    

نص ال ان ن ، وأنهم مجيعان متسىاوون أمىام تىذا الى ص ، فىال يكى ن لالت ىاق بىني املىؤمن لىو           

 .بهذه املساواة وبني أحدتم أي أثر يف م اجهتهم إلخاللو

                                                 
، واملرجن ( 367)ه  –جابرعلي وخالد اهل دياني. ، واملرجن السابب د( 513)أمحد شرى الدين . د –السابب املرجن  ((  

 ( .464)مصط ى اجلماو ه . واملرجن السابب ، د( 116)ه  –هبراتيم الدس قي . السابب د
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وهذا كان ما است ب للمؤمن لو قول املؤمن يساوي قيمة الورر كامالن ، امت ن عليىو   

الرج   على ال ري املسئ و ، بال ظر ل واو مصل تو يف تذا الرجى  ، وألن املىؤمن يكى ن قىد     

 .حل حملو يف الرج   حل الن كامالن ب  ة ال ان ن

املؤمن يف الرج   يت يد بأقىل ال يمىتني، م ىدار    وتطوي ان ل اعدة احلل و تذه ف ن حب  

مىىا أداه مىىن مولىىغ التىىأمني ، أو م ىىدار مىىا يلتىى م ال ىىري املسىىئ و بدفعىىو وف ىىان ل  اعىىد املسىىئ لية   

 .املدي ة

واملىىؤمن همنىىا حيىىل حمىىل املىىؤمن لىىو يف ح ىىو ذاتىىو قوىىل املسىىئ و ، ولىىذل  فىى ذا كىىان        

املىؤمن علىى ال ىري علىى أسىال املسىئ لية        مصدر تذا احلب ت  املسئ لية الع دية كىان رجى    

الع دية ، وهذا كان مصدر تذا احلب تى  املسىئ لية الت صىريية كىان رجى   املىؤمن كىذل         

على أسال املسئ لية الت صريية ، بكل ما يرتتب علىى ذلى  مىن نتىاشج يف اإلثوىات ويف ت ىادم       

 .الدع   ويف االختصاه ال واشي ويف  ريتا

ؤمن حمل املؤمن لو املورور ال يعطيو ف ط احلب يف الرجى   علىى   وأخريان ف ن حل و امل 

املسئ و وحده ، وهمنا يعطيىو كىذل  احلىب يف الرجى   علىى مىؤمن لخىر يكى ن املسىئ و قىد           

أمن على مسئ ليتو لديو ، وتذا مىا حيىدث عىادة يف حى ادث السىيارات ع ىدما يكى ن املىؤمن         

من املورور بدفن قيمىة التىأمني ، ثىم يرجىن     على هحداتا مسئ الن واآلخر موروران ، في  م مؤ

  .(1)بها على مؤمن املسئ و

 : التكييف الشرعي حلق احللول يف شركات التأمني اإلسالمية 

ال شىىى  أن طويعىىىة الع ىىىد الىىىذي يىىى ظم العالقىىىات والرىىىروط والوىىى ابط يف التىىىأمني      

بىامل ه م ال ىان ني    التجاري خيتلف ع ها يف التأمني اإلسالمي ، وتذا يؤثر على موىدأ احللى و  

فالعالقة بني الرركة واملؤمن يف التأمني التجاري عالقىة معاووىة بىدفن املىؤمن      –السابب  –

أقساطان  ري مرجتعة ، ي ابلها الت ام الرركة بتع يوو عما قىد يل ىب بىو مىن وىرر مرىم و       

، ؤمن لىو شرتاط حل و الرركة حمل املبالع د ، وب ا  على الرروط االت اقية يف الع د ف ن ا

 .وتومي و الع د ي سجم وطويعة ع د الرركة وفب التكييف ال ان ني سابب الذكر

فيختلىىف بىىال ظر ه    اطو يف شىىركات التىىأمني اإلسىىالمي وأمىىا حىىب احللىى و أو اشىىرت   

طويعىىة العالقىىة بىىني الرىىركة واملىىؤمن لىىو ، فالرىىركة ال رملىى  حسىىاب التىىأمني ، وهمنىىا تىىي 

، ووبىى ها الرىىرعي أنهىىا وكيىىل عىى هم فالعالقىىة عالقىىة       مىىدير لل سىىاب ملصىىل ة املىىؤم ني    

وكالىىة بىىأجر ، وعليىىو فيىىد الرىىركة يىىد املىىؤم ني املىى كلني ت عىىل مىىا فيىىو مصىىل تهم وفىىب        

شروط الع د ، وال يؤثر ك ن م و   الع د احتمالي من حيث ال ق   أي أنو معلىب علىى مىا    

دىا قىد أجىا ه احل  يىة     قد حيدث أو وقد ال حيدث ، ف ن تعليىب بىي ة ال كالىة علىى شىرط      

: و ىىىىىى واحل ابلة على الص يض يف املذتب والرافعية يف م ابل األبض ، ومثلى ا لىذل  ب  ى  ق ل   

                                                 
، واملرجن ( 373)ه  –دياني جابرعلي وخالداهل . ، و د(  وما بعدتا  464)ه  –مصط ى اجلماو . املرجن السابب د ((  

 ( .521)ه  –أمحد شرى الدين . السلوب د
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هذا قىىدم احلىىاه فوىىن تىىذا الطعىىام ، وهذا طلىىب أتلىىي م ىى  شىىيئان فادفعىىو هلىىيهم ، واسىىتدل ا       " 

ة مؤتىة  يىد بىن    يف  ى و  أمىر رسى و اهلل   : " حبديث عود اهلل بن عمر روي اهلل ع همىا قىاو   

تىىذا يف ، و(1)"هن قتىىل  يىىد فجع ىىر ، وهن قتىىل جع ىىر فعوىىد اهلل بىىن رواحىىو    : " حارثىىة ، ف ىىاو 

هباحىىة هنع ىىاد ال كالىىة ع ىىد اعتىى  يف حىىب ال كيىىل حكمىىو ، وتىى    : ، وقىىال ا أيوىىان مع ىىاه 

وألنىو هذن يف التصىرى أشىوو ال بىية والتىأمري ، علىى أن        التصرى وب تو فكان ب ي ان ؛

 .(2)عية يف األبض واحل ابلة يف ق و ذتو ا ه  عدم ب ة تعليب ال كالة بررطالراف

حللىى و يف شىىركات التىىأمني ويكىىاد رأي ال  هىىا  املعابىىرين يت ىىب علىىى جىى ا  موىىدأ ا  

ب بف ال كالىة ، وبعوىهم أجىا  مىن حيىث اجلملىة ويف تىذا الصىدد يىر  الرىيض            اإلسالمي

ة ال كالىة ، ولك ىو ي ىرق بىني بى ر جىاش ة       الصديب حممد الورير ج ا  مودأ احلل و بصى  

وأخر   ىري جىاش ة ، فىري  أنىو هذا تعىرض مىاو املىؤمن لىو ه  خسىارة كاملىة بىأن سىرق ، أو             

اعتىىدي عليىىو شىىخص فأتل ىىو ، أو حىىدث بىىو عيىىب مىىن  ىىري تعىىد مىىن أحىىد ، جعلىىو يف حكىىم      

 .اهلال 

لىى و الرىىركة ، ال يىىر  الرىىيا وجهىىان حل -السىىرقة وأمثاهلىىا  -ويف الصىى رة األو   

يف رمل  املاو ، و ىب أن يعى د املىاو لصىاحوو ، ويىرد التعى يض        –املؤمن لو  –حمل املررتك 

ه  الرركة كامالن ، هذا عاد هليىو مالىو حبالتىو األو  ، وهذا حىدث فيىو ن ىص اسىت ب مىن         

 .التع يض م دار ال  ص ، ورد الواقي

ن األخىذ مبوىدأ احللى و، ورملى      ال يىر  مانعىان مى    –حىدوث عيىب    –ويف الص رة الثالثة  

الرركة للماو املعيب ، ألن املررتك قد أخذ التع يض عن مالو كامالن ، فما ب ي مىن املىاو   

 .يصوض ح ان للرركة

حمىىل املرىىرتك يف    فيجىى   أن حتىىل الرىىركة   –االعتىىدا    –وأمىىا يف الصىى رة الثانيىىة    

عن املررتك ، وهلذا ال  ى   هلىا   ألن الرركة تعت  يف تذه احلالة وكيالن  م اواة املعتدي ؛

أن تتملىى  مىىن التعىى يض احملكىى م بىىو أكثىىر دىىا دفعتىىو للمرىىرتك ؛ ألن تىىذا التعىى يض حىىب    

، ولكىىن الرىىركة تسىىت ب    -ال كيىىل  –ولىىيا ح ىىان للرىىركة    –امل كىىل  –للمرىىرتك 

 .م دار التع يض الذي دفعتو للمررتك بطريب امل ابة

التعى يض املىدف   للمرىرتك ال ترجىن عليىو       وهذا كان التع يض احملكى م بىو أقىل مىن     

الرىىركة برىىي  ؛ ألن املرىىرتك اسىىت ب التعىى يض مب توىىي الع ىىد ، ويؤيىىد تىىذا أنىىو لىى  مل        

 .(3)حيكم بتع يض ، ف ن املررتك يست ب كل التع يض الذي دفعتو لو الرركة

                                                 
 (.7/511)الوخاري  ((  
 (.45/15)املرجن امل س عة ال  هية الك يتية  ((  
( 166)ه  –الصديب حممد األمني الورير . التأمني التجاري وهعادة  التأمني بالص ر املرروعة واملم  عة للريا د ((  

 .م1687لذار  17-11تى 417رجب  11-7ال  هية األو  لويا التم يل الك يغ امل ع دة يف  ومن أعماو ال دوة
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ت  الذي ت توىيو ق اعىد الرىر  يف املىاو      لريا من استث ا  ب رة السرقةوما ذكره ا 

،  فىال خىالى بىني ال  هىا      (1)"على اليد ما أخذت حغ تؤدي : "  املسروق وامل ص ب ل  لو 

يف وجىى ب رد املسىىروق هن كىىان قاشمىىان ، علىىى مىىن سىىرق م ىىو ، وال خىىالى بيىى هم يف وجىى ب       

،  (2)وىىمان املسىىروق هذا تلىىف فيجىىب أن يىىرد مثلىىو هن كىىان مثليىىان ، وقيمتىىو هن كىىان قيميىىان      

الص ا ختريج احلل و االت اقي على أسال أن شىركة التىأمني وكيلىة    كما ير  الريا على 

بىىأجر عىىن مجيىىن األفىىراد املىىؤمن هلىىم ، وأنهىىا مل مىىة حبكىىم ع ىىد التىىأمني التعىىاوني باملطالوىىة 

، وما يثوىا هلىم قوىل ال ىري وحتىل حملىهم يف ذلى  ، كمىا ت ى م نيابىة عى هم            ن هلمحب  ق املؤم

املىؤمن هلىم ، أي مىن ال عىا  التىأميت علىى أسىال         بتع يض من تعرض مالو للخطر من أمى او 

التىى   ، ال مىىن ماهلىىا اشىىاه فىى ذا حصىىلا علىىى تعىى يض مىىن املتسىىوب يف الوىىرر ف نهىىا ال           

 .(3)رملكو ، وهمنا تع د ملكيتو لل عا  التأميت

وهذا بض حل و املؤمن حمىل املىؤمن لىو يف التىأمني علىى األشىيا  فيرىمل ذلى  التىأمني           

الدي ن ، وفيو ي  و الريا وتوة ال حيلي يف مسألة حل و املؤمن حمىل املىؤمن   اإلسالمي على 

املرك ك فيو ، ودفن املؤمن للمؤمن لو الىدين فى ن املىؤمن     لدينلو يف التأمني التعاوني على ا

حيل حمل املؤمن لو يف الرجى   علىى املىدين، ومطالوتىو بت صىيل الىدين وأداؤه باعتوىاره ناشوىان         

 ب ال ص يف وثي ة التأمني على ذل  ، ف ن جنض املىؤمن يف حتصىيل الىدين    ع و ووكيالن ، و

سىىاب ان ، واملولىىغ الىىذي حصىىل  ف نىىو  ىىري عمليىىة م ابىىة بىىني مىىا دفعتىىو الرىىركة للمىىؤمن لىىو 

 .(4)ن ، وتك ن الرركة وكيلة يف حتصيل الديعليو

 آثار اخلالف بني التكييف الشرعي والقانوني ملبدأ احللول 

تالى التكييف الرىرعي ملوىدأ احللى و عىن التكييىف ال ىان ني ترتتىب لثىار         وب ا  على اخ

 : ت سجم وطويعة أو وبف الع دين التأمني الررعي وال ان ني ، م ها 

أن الرىركة يف التىىأمني اإلسىىالمي مل تىىدفن مىىا دفعتىىو للمىىؤمن لىىو مىىن مالىىو  اشىىاه ،   (1)

، وبالتىالي ف نهىا ال حتىل    وهمنا دفعتو من حساب التأمني ومن أم او املىؤمن هلىم وكالىة    

حمل املؤمن لو حل الن قان نيان ، يف حني أن الرركة يف التأمني التجاري دفعا ذل  مىن  

 .ماهلا اشاه وبالتالي حلا حملو حل الن حبكم ال ان ن

أن الرركة يف التىأمني التجىاري ال تسىتطين أن تأخىذ أكثىر دىا للمىؤمن لىو ، أمىا يف           (2)

ن أن تأخذ من املسئ و عن احلىادث كىل قيمىة التعى يض     التأمني اإلسالمي فهي تستطي

؛ ألنها تأخذه حلساب التأمني وليا ل  سها ، ولكىن الرىركة هذا أخىذت كىل قيمىة      

 .التع يض لن تأخذ كل احلب عن احلادث على و   الت صيل اآلتي يف ال  رة التالية

                                                 
احلسن خمتلف يف ( : 3/53)من حديث احلسن عن مسرة ، قاو ابن حجر يف التلخيص ( 3/822)أخرجو أب  داود  ((  

 .مساعو من مسرة
 (.24/346)امل س عة ال  هية الك يتية  ((  
 .على حممد الص ا. د.ل و أحبث مودأ حب احل ((  
بحث منشور ضمن أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل  –التأمين على الديون المشكوك فيها من خالل شركة التأمين التعاونية  ((  

 .الكويتي
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ملسىىئ و عىىن أن الرىىركة يف التىىأمني التجىىاري ال حتىىل حمىىل املىىؤمن لىىو يف حالىىة كىى ن ا   (3)

وتىذا االسىتث ا  مىن احللى و     (  771كما يف املادة م) احلادث قريوان أو بهران للمؤمن لو 

موت على قاعدة قان نية ت وي مبسئ لية املتو   عن ورر أحدثو تابعىو ، ولىذل  يعتى     

 .ال ان ن تذا االستث ا  من ال ظام العام الذي ال     خمال تو

ت ب من املوادط العامة للرريعة اإلسالمية الغ ت وي بأنىو  وتذه ال اعدة ال ان نية ال ت

  َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ،  وأنو ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة       و ىري ذلى  مىن اآليىات

واألحاديث الغ تدو على أن اإلنسان  ىري مسىئ و عىن تابعىو ولى  كىان قابىران أو جم  نىان هال         

 .(1)ت  لو دور فيما أحدثو ب در مسئ ليتو الرخصيةهذا كان 

                                                 
أحكام : ى وأحاو اجل شية األخرية عل( 311)ه  –املرجن السابب  –الريا الدكت ر على حميى الدين ال ره دا ي  ((  

 .م1667ط دار ال كر العربي  –الومان للريا على اش يف 
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 املبحث الرابع

 اشرتاط التحمل يف شركات التأمني اإلسالمي

( املؤمن لو  )حتمل املررتك : مودأ اشرتاط الت مل ت  مصطلض خاه ي صد بو 

جل   من تكاليف الورر حمل التأمني ، بأن يت مل املررتك مول ان من املاو م ابل كل 

يطالب الرركة مبا  اد ، ف ذا كان التع يض أقل من مبلغ الت مل أو مساويان لو  حادث ثم

فال تدفن الرركة شيئان ، وهذا كان أكثر تدفن الرركة ال رق ف ط ، وتذا الررط 

 .خاه بالتأمني من األورار ال اقعة على املمتلكات وال يرمل التأمني على األشخاه 

ت  ومان عدم هسا ة استخدام اشدمات  واهلدى من العمل مبودأ الت مل ،  

التأمي ية الغ ت طيها وثي ة التأمني ، ألن املستأمن هذا علم أنو سيت مل ج  ان من التع يض 

ف نو يوذو جهده لت ادي وق   الورر خبالى ما ل  كان مطمئ ان ه  أن الورر مجيعو 

 .(1)سيك ن التع يض ع و مسئ لية الرركة

ال احية الررعية ، وت  وهن كان شرطا مبثابة ال يد على وتذا الررط م و و من  

، فيدخل املؤمن لتعاوني ، والروى بالرروط ابتدا املؤمن لو هال أنو ال يعارض أبل الع د ا

لو ع د التأمني خمتاران قابالن بهذا الررط قو لو لو ية الرروط  ري امل افية لع د التأمني 

 .اإلسالمي

 ة الع دحتديد نسوة الت مل من قيم

ملا كان التكافل ي طوب عليو حبب املودأ أن التأمني ليا وسيلة لرثثرا  على حسان 

ال ري ، لذا ف ن ت اك موادط شرعية حتدد مد  الت طيات لكي حت ب خل تا من االسرتباا 

 .واقتصارتا على التع يض عن األورار

، وفيما يلي وقد أسهما عدة تيئات شرعية يف حتديد املد  املررو  للت طيات  

 . نص ه ال تاو  امل ظمة لذل  جمردة عن األسئلة 

البد من الت ديد ل يمة الس قية ع د التأمني وعدم األخذ بت دير العميل ، وحيدد  (أ )

ال سط حبسب ال يمة الس قية ، ثم ع د وق   حادث يرجن ه  ال يمة الس قية قويل 

 . (2)قية أو الت ديرية أيهما أقلاحلادث بال ة ما بل ا ، وال يؤخذ مبودأ ال يمة الس 

ساشر املادية الغ تصيب التع يض يف التأمني التعاوني  ب أن يك ن عن اش (ب )

، ف ذا كانا اشساشر التوعية أو األرباا الغ ي  دتا املررتك بسوب احلادث املررتك

                                                 
ومن أحباث احلل ة ال  اشية ملوادط التأمني التكافلي امل ع دة يف ( 6)عودالستار أب   دة . د –حبث مودأ الت مل  ((  

 .تى1425ربين اآلخر  8الك يا 
لويا التم يل الك يغ ، ( 381)وب ه فت   رقم ( 14/2)فتاو  اهليئة الررعية امل حدة لل كة ، ال ت   رقم  ((  

فتاو  التأمني ) الغ ت ص على أن التع يض يف حدود الورر ال علي ال حيسب املولغ االفرتاوي ( 184)وال ت   رقم 
 (161و  175



-24 -

 

 ميكن ت ديرتا ت ديران سليمان فال مانن شرعان من التأمني عليها ودفن تع يض ع ها ،

 .(1) ري أن ا ن بي بأال تت سن شركات التأمني التعاونية يف تذا ال    من التأمني

يتم ت  يم املمتلكات ع د التأمني ويدفن على أسال تذا الت  يم مولغ التأمني مب دار  (ه )

 .(2)األورار ال علية الغ وقعا ، وت در قيمتو ي م وق   الورر

ل فيها اعتوارات متعددة باإلوافة على ما أما عملية حتديد ال سوة الت مل ف نو يدخ  

سوب برأن ال يادة أو ال  ص فيها باختالى املررتك فهي أيوان ختون حلساب االحتماالت 

 .وت ديرات ال  يني على أسال املالشمة بني اإلمكانيات املتاحة واألخطار املت قعة

لذي يظهر لي وا: وير  الريا على ال ره دا ي أنو ال حاجة هلذا الررط في  و   

أن تذا الررط من حيث ت  جاش  ، هذ ال يتعارض من موادط : رج انو يف تذه املسألة 

التأمني اإلسالمي ولك و  ري حمتاه هليو فيو ؛ ألن املررتكني يف التأمني اإلسالمي تم 

املؤم  ن واملؤمن هلم ، وأن احلساب هلم ، ف ذا ب ي فاشض فه  هلم ، وهذا احتاه ه  امل يد 

 نو يؤخذ م هم ، على عكا التأمني التجاري الذي تأخذ الرركة فيو كل األقساط ، ف

وأن أي هوافة من املاو فهي هلا ، لذل  فاألفول خل  التأمني التعاوني اإلسالمي عن تذا 

 .(3)الررط ، وتذا ما بدرت بو فت   ن ة ال كة الرابعة لالقتصاد اإلسالمي

و سدان لذريعة هسا ة استخدام مي ات التأمني اإلسالمي والذي نراه أن احلاجة داعية ل  

والتساتل يف جت ب األورار ، فهذا الررط حيملو على بذو  اية اجلهد لتاليف ال ق   يف 

 .الورر، وتذه مصل ة تعم املراركني 

 

                                                 
 (.154فتاوي التأمني ) فت   اهليئة الررعية لو   فيصل اإلسالمي املصري  ((  
ما سوب يف حتديد نسوة الت مل يراجن املصدر وت صيلو يف الو ث السابب ( 252)يل الك يغ رقم فت   بني التم  ((  

 (.14-13)للدكت ر عودالستار أب   دة 
 (.346) على ال ره دا ي . املرجن السابب د ((  
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 املبحث اخلامس

 تأمني يف شركات التأمني اإلسالميإعادة ال

 متهيد

هعادة التأمني  ت اجو شركات التأمني اإلسالميغ هن من ألهر وأتم الع وات ال

بل  بال ظر ه  أتمية وتودو تذه الع وة جلية واو ة. لد  شركات متخصصة هلذا ال رض 

ورورة هعادة التأمني لومان قدرة شركات التأمني اإلسالمية على ت طية املخاطر الغ 

محلة وثاشب شركات بها  الغ يتمتنذاتها الك ا ة وامل درة يتعرض هلا محلة ال ثاشب ب

 .وتي كلها تستظل ب طا  شركات هعادة التأمني . التأمني التجارية 

احلديثىىىة لرىىىركات التىىىأمني  وي يىىىد مىىىن أتميىىىة ذلىىى  وبىىىع بتو ال رىىىأة االبتداشيىىىة     

الىىغ واكوىىة نرىىأة الو ىى ك   م ارنىىة بالتىىاريا املديىىد لرىىركات التىىأمني الت ليديىىة     اإلسىىالمي

هعىىىادة التىىىأمني لىىىد     تسىىىتطين شىىىركات التىىىأمني اإلسىىىالمي ال ، ويف ال قىىىا ذاتىىىوالرب يىىىة 

م بت ريىر مجىاتري   حمىر شركات التأمني التجارية ، باعتوار أن التعامل من شركات التىأمني  

العلما  املعابرين ، وكذا ال دوات واملؤرمرات الغ انع ىدت لو ىث مسىتجد التىأمني ، وهذا     

 ر واجلهالة وال احرة والدخ و يف ع  د الو  كملا فيو من ال ركان التأمني يف أبلو حمرمان 

فىى ن تىىذا السىى   واشوىىث يل ىىب أيوىىان شىىركات هعىىادة التىىأمني ؛ ألنهىىا مىىن جىى ا شىىركات    

 لة وتوعان التأمني ، في رم التعاون معها أبا

ومل يتىىىوني ل  هىىىا  العصىىىر خمرجىىىان حلمىىىل هعىىىادة التىىىأمني علىىىى اجلىىى ا  ، وأقىىىروا          

ومل يكىىن أمىىامهم مىىن خمىىره سىى   ال ظىىر يف  . و كلىىها باسىىت كام احلرمىىة فيىىو مىىن ج انوىى 

 .حت يب مودأ أو قاعدة الورورات أو احلاجة املل ة الغ ت  و م  لة الورورة 

وتىىذه اإلشىىكاالت الرىىرعية وال اقعيىىة تىىي الىىغ جعلىىا هلىىذا امل وىى   أتميتىىة الىىغ      

 : وفب الو  د اآلتيةوقد ت اولا امل و   . ع دنا تذا الو ث لتذليلها 

 .م ه م هعادة التأمني :   الأو

 .نرأة شركات هعادة التأمني :   ثانيا

 .أن ا  ع د هعادة التأمني :   ثالثا

 . تأمني يف شركات التأمني اإلسالميهعادة ال:  رابعا

 .لد  شركات هعادة التأمني التجارياحلكم الررعي إلعادة التأمني : خامسا

 .التأمني  احلل و اإلسالمية امل رتحة إلعادة: سادسا

 مفهوم إعادة التأمني :أوال 

اختل ا عوارات الواحثني يف تعريف هعادة التأمني وهن ت اربا يف املع ى أو تطاب ا 

التأمني شركة ع د بني : تعريف هعادة التأمني بأنو : يف بعوها ، ومن تذه التعري ات 

بدفن حصة من  املواشر وشركة هعادة التأمني تلت م مب تواه شركة التأمني املواشر
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أقساط التأمني املست  ة هلا من املستأم ني لرركة هعادة التأمني م ابل الت ام شركة 

 .  (1)هعادة التأمني بت مل حصة من املخاطر الغ تلت م بها شركة التأمني املواشر 

هعادة تأمني اشطر املؤمَّن فه ع د تأمني جديد : مني بأنو وعرى ع د التأمني التأ

 . (2)مِّن وامُلؤمِّن امُلعيد بني امُلؤ

ي صد ب عادة التأمني قيام : ويوني الدكت ر وفيب املصري املراد ب عادة التأمني ب  لو 

شركة التأمني ب و و األخطار ذات املوالغ الكورية ، ومن ثم ت  ين تذا اشطر ب عادة 

املخصص هلا تأمني ج   أو أج ا  م و لد  شركات تأمني أخر  ت  م باملراركة باجل   

يف حتمل األخطار حبدود األج ا  الغ ت ولها ، وذل  م ابل دفن عم لة مت ب عليها 

للرركة األو  ، وباجل   املعاد تأمي و تعمل الرركة األو  بهذه احلالة عمل التأمني 

 .   (3)بال كالة على أن تو ى مسؤولة مسؤولية مواشرة أمام العميل 

ع د بني املؤمن املواشر واملؤمن : د هعادة التأمني بأنو ويعرى الدكت ر الس ه ري ع 

املعيد مب جوو خي و األوو للثاني ج  ان من املخاطر الغ يت ملها يف نظيىر م ابل معني من 

 . (4)ب ا  املؤمن املواشر ت  املدين وحده للمؤمن هلم 

لى هعادة التأمني والذي حيدث  الوان أن املؤمن يع د من املؤمن املعيد ات اقان عامان ع

بال سوة ه  ن   من ال ثاشب ك ثاشب التأمني من احلريب ع دتا أو سيع دتا يف املست ول ، 

ومتى ع د املؤمن بعد هبرام تذا االت اق العام من املؤمن املعيد وثي ة تأمني تدخل يف تذا 

 .ية هعادة التأمني ال    املت ب عليو ف نها تعت  تل اشيا قد أعيد تأمي ها وف ان لرروط ات اق

دفن شركة التأمني : ويوني الدكت ر عود الستار أب   دة م ه م هعادة التأمني بأنو 

ج  ان ُيت ب عليو من أقساط التأمني الغ حتصل عليها من املستأم ني لرركة هعادة 

ف ذا وقن . ، تومن هلا نظري أقساط هعادة التأمني تذه م ابلة ج   من اشساشر منيالتأ

ر املؤمَّن وده وطالب امُلستأمن بتع يض ما حل و من أورار تدفن شركة التأمني كل اشط

 .(5)اشسارة ثم ُتطالب شركة هعادة التأمني بدفن حصتها من التع يض حسب االت اق معها 

قيام شركة التأمني اإلسالمي بالتأمني : ويعرفها الدكت ر حممد عثمان شوري بأنها 

املستأم  ن على ترميمها فيما بي هم لد  شركات هعادة التأمني  على األخطار الغ يتعاون

العاملية م ابل أقساط تدفعها للرركة العاملية وتت مل األخرية عن األو  التع يوات الغ 

 . (6)يست  ها املستأم  ن يف حاو وق   األخطار 

                                                 
 . 111هعادة التأمني وتطوي اتها يف شركات التأمني اإلسالمية ، الدكت ر أمحد سامل مل م ، ه   ( )
، والتأمني اإلسالمي بني ال ظرية والتطويب و عود  13مدخل ه  هعادة التأمني ، عود اللطيف عو د ه : انظر   ( )

 . 116، عن هعادة التأمني للدكت ر أمحد مل م ، ه  44السمين املصري ، ه 
 . رر م ، دار  تران لل  1668، طوعة  316ه " امل ظ ر والعملي " هدارة اشطر والتأمني   ( )
 . 555، ف رة  7/1121ال سيط     ( )
 .، األردن  68ندوة التأمني اتم عة يف كتاب التأمني اإلسالمي ، بادر عن شركة التأمني املية ،   ( )
 . 157املعامالت املالية املعابرة ، الدكت ر حممد عثمان شوري ، ه   ( )
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 قيىىام شىىركة التىىأمني: أمني بأنىىو وعىىرى الىىدكت ر الصىىديب الوىىرير ع ىىد هعىىادة التىى

" شركات هعىادة التىأمني   " بالتأمني لد  شركة أخر  أو شركات تسمى ( املؤمن املواشر )

 . (1)دا قد يل  ها من تع يوات ، تل م بسدادتا 

ع ىد مب توىاه تلتى م هحىد  شىركات التىأمني يف حتمىل        : وعرى هعادة التىأمني بأنىو   

 . (2)أعوا  املخاطر املؤمن م ها لد  شركة أخر  

حت يل أعوا  املخىاطر املىؤمن عليهىا مىن املىؤمن      : دة التأمني أيوان بأنو وعرى ع د هعا

ه  معيىىد التىىأمني ، وتعىى يض املىىؤمِّن مىىن قوىىل معيىىد التىىأمني عمىىا يىىتم دفعىىو للمىىؤمن هلىىم هذا     

 . (3)تعرو ا للورر أو اشسارة 

العمليىىة الىىغ  : وأخىىريان عىىرى اتلىىا الرىىرعي هليئىىة احملاسىىوة هعىىادة التىىأمني بأنهىىا      

يت مىل مب جوهىا معيىدو التىأمني م ابىل اشىىرتاك معىني مىن الرىركة مجيىن أو بعىض املخىىاطر           

، للمؤمن لو بعملية هعادة التىأمني  الغ قام املؤمن بالتأمني عليها ، وال تتأثر احل  ق ال ان نية

وتكىى ن الرىىركة الىىغ قامىىا بالتىىأمني أبىىالن علىىى املىىؤمن لىىو مسىىؤولة أمامىىو عىىن دفىىن أيىىة       

 . (4)ان لرروط وثي ة التأمني الت امات طو 

ومىىن تىىذه التعىىاريف يتىىوني م هىى م هعىىادة التىىأمني فيمىىا ميكىىن بيانىىو أو تعري ىىو مبىىا         

ع د ت  م مب تواه شركة التأمني ب عادة تأمني جى    : " يكرف عن ح ي تو وماتيتو بأنو  

 . "من األخطار الغ الت ما بها جتاه ال ري لد  شركات هعادة التأمني نظري عم لة 

وامل ص د من تذا الع د أن ت  م شركة هعادة التىأمني جتىاه شىركة التىأمني بالىدور      

ذاتو الذي ت  م بو شركة التأمني جتاه املؤم ني لىديها حىاملي وثىاشب التىأمني ، وبىذل  تتى          

 .األخطار بني شركة التأمني وشركة هعادة التأمني 

د األخطىار الكىورية الىغ قىد     وعادة ما تلجأ شىركات التىأمني ه  هعىادة التىأمني وى     

ت يىد عىن قىدراتها املاليىة ، فتت مىل شىىركة التىأمني جى  ان ي اسىب ماليتهىا ، وتىؤمن األجىى ا            

 .األخر  لد  شركة هعادة التأمني بالعالقة بني الرركتني ، وال شأن للمستأم ني يف ذل  

 :  الصورة التطبيقية إلعادة التامني 

 أنىو يف األحى او الىغ ُيعىرىض علىى هحىد  شىركات        الص رة التطوي ية إلعىادة التىأمني  

التىىأمني املواشىىر أن تىىؤمن وىىد خطىىر معىىني مبولىىغ كىىوري ي ىى ق همكانياتهىىا املاليىىة ، مثىىل أن    

يك ن مولغ التىأمني ي يىد عىن رأمسىاو الرىركة واحتياطياتهىا ، ف مىا أن تىرفض التىأمني أو          

العىرض  الوىان وحتىت ز جبى       تدخل يف خماطرة  ، ولذا فى ن األسىلم أن ت وىل الرىركة ذلى       
                                                 

 .م  1687وة ال  هية األو  لويا التم يل الك يغ ، ال د 214التأمني التجاري وهعىادة التأمني ، ه   ( )
 .، األردن  68ندوة التأمني الصادرة عن شركة التأمني اإلسالمية ،   ( )
 .الالش ة الت  يذية ل ظام مراقوة شركات التأمني التعاوني ، السع دية   ( )
هليئة احملاسوة واملراجعة للمؤسسات املالية معيار التأمني اإلسالمي وهعادة التأمني ، امل ر من اتلا الررعي   ( )

 .واإلسالمية ، الو رين 
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م ىو وت ى م بالتىىأمني علىى اجلىى   املتو ىي لىىد  هحىد  شىىركات هعىادة التىىأمني لت  يىن اشطىىر        

 .على الرركتني 

هذا ت دم أحد مصانن األدوية بطلب ه  شركة التأمني اإلسالمية يطلب : ومثاو ذل  

لرىىركة ذلىى  حبيىىث فيىىو أن ُتىىؤمِّن لىىو الرىىركة املصىى ن وىىد خطىىر احلريىىب مىىثالن ، وقولىىا ا  

يك ن مولغ التأمني ملي ني دي ىار وقسىط التىأمني عرىرين ألىف دي ىار ، فى ن الرىركة تىؤمن          

على املص ن وحتت ز حبصىة مىن اشطىر تت اسىب مىن مال تهىا املاليىة فت ىت ز ل  سىها ب سىوة           

 .معي ة وتعيد تأمني الواقي لد  هحد  شركات هعادة التأمني اإلسالمي 

ت سىىم بىىني ( مصىى ن األدويىىة ) لتىىأمني الىىغ يىىدفعها املسىىتأمن  وتىىذا يعىىت أن أقسىىاط ا 

شىىركة التىىأمني اإلسىىالمية وشىىركة هعىىادة التىىأمني ب سىىوة حتمىىل اشطىىر املرىىار هليىىو سىىاب ان  

 .فتأخذ شركة التأمني م ها حصتو ويك ن نصيب شركة هعادة التأمني الواقي م ها 

مصى ن  ) فى ن املسىتأمن   ( املثىاو   احلريىب كمىا يف  ) ويف حالة حت ب اشطر امُلؤىمَّن م و 

فيتم تع يوو عىن اشسىارة املت   ىة بسىوب     . يست ب التع يض املت ب عليو يف الع د ( األدوية 

احلريب من شركة التأمني اإلسالمية وشركة هعىادة التىأمني وبال سىوة ن سىها الىغ اقتسىما       

 .فيها أقساط التأمني فال  م بال رم 

حيانىان ب عىادة جى   مىن التىأمني املعىاد لىد  شىركات         وت  م شركات هعىادة التىأمني أ  

 . (1)هعادة تأمني أخر  ذات طاقة تأمي ية عالية 

 :ومن ت ا يتوني ورورة وأتمية هعادة التأمني يف أنو حي ب اآلتي 

ميكن شركة التأمني من قو و التأمني علىى م رىآت أو بوىاشن وب تىا مبوىالغ       – 1

 . كورية من حتمل خماطر ج   م ها ف ط

حتمىىي الرىىركة محلىىة ال ثىىاشب مىىن ال قىى   يف خسىىاشر فادحىىة قىىد تصىىل ه  حىىد     – 2

 .هفالل الرركة 

 .يؤمن للرركة االست رار والت سن اآلمن ووفرة يف الع اشد  – 3

 نشأة شركات إعادة التأمنييف : ثانيا 

بدأت فكرة هعادة التأمني يف ال رن الرابىن عرىر للمىيالد مصىاحوة للتىأمني التجىاري       

 1371الذي لهر يف ال رن ن سو وأوو وثي ة معروفة يف هعادة التىأمني يرجىن عهىدتا ه  عىام     

م ولك ها مل تكن قاشمة وقتئذ على أسا ف ية ب ي ة ، بىل كانىا أقىرب مىا تكى ن ه       

 1864م ، واستمر امل ن حتىى عىام    1746وقد م عا هعادة التأمني يف هجنلرتا يف س ة . الرتان 

ادة التأمني بداية فعلية هال يف بداية ال رن التاسن عرر بعد أن انترىر التىأمني   م ، ومل تودأ هع

                                                 
، التأمني يف الرريعة اإلسالمية وال ان ن  75 – 74سليمان بن هبراتيم بن ث يان ، ه . التأمني وأحكامو ، د : انظر   ( )

 .ال  ل بتصرى  ، وع و مت 111، وهعادة التأمني للدكت ر أمحد مل م ، ه  153 ريب اجلماو ، ه . ، د 
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انتراران مطردا مدة ط يلة ، ومل تكىن ت ىاك يف بىادط األمىر شىركات متخصصىة يف هعىادة        

،  (1)التىىأمني ، بىىل كانىىا شىىركات التىىأمني املواشىىر ت رىىي  فروعىىان فيهىىا إلعىىادة التىىأمني          

األملانيىة إلعىادة    –عىادة التىأمني ، وتىي شىركة ك ل نيىا      أوو شىركة إل  1846فأنرئا عىام  

م  1883م أنرىئا الرىركة الس يسىرية إلعىادة التىأمني ، ويف عىام        1863التأمني ، ويف عىام  

م أنرىئا الرىركة ال يطانيىة ، ثىم      1617أنرئا شركة مي نيا إلعىادة التىأمني ، ويف عىام    

سىىرعان مىىا انترىىرت يف معظىىم الىىوالد   تىى ا  بعىىد ذلىى  هنرىىا  شىىركات هعىىادة التىىأمني الىىغ    

ويف بدايىىة ال ىىرن التاسىن عرىىر حىىدثا سلسىىلة حراشىب عامليىىة يف مدي ىىة شىىيكا     . الصى اعية  

ني بى فرة مل  لىة ، دىا أد     وأوروبا دا دعا الرركات املواشرة ه  اللج   ه  هعادة التأم

ه  انترار هعادة التأمني يف ال ىرن العرىرين ، هذ ترتىب علىى ذلى   يىادة وىخمة يف هسى ادات         

 .هعادة التأمني 

نرىىىا  تيئىىىات أتليىىىة إلعىىىادة ل ىىىد شىىىاتد ال ىىىرن العرىىىرون اجتىىىاه الىىىدوو ه  فكىىىرة ه

 شىركات التىأمني ترجىن    أما بعد احلرب العاملية الثانية ف د رما عمليات هدمىاه بىني   .التأمني

ساتم تىذا اإلدمىاه ب  ىاد شىركات     . أسوابها ه  ارت ا  مصاريف اإلدارة وتكاليف اإلنتاه 

 . (2)مواشرة بأحجام كورية جدان 

 أن ا  ع د هعادة التأمنييف : ثالثا 

، وتأخىذ  عن ع د التىأمني التجىاري املواشىر    ع ىد هعادة التأمني ال خيتلف يف تك ي و

شىىركات التىىأمني املواشىىر وشىىركات هعىىادة التىىأمني منىىاذه خمتل ىىة ، م هىىا مىىا     العالقىىة بىىني

يسمى باالت اقي ، وم ها االختياري ، ولعل أشهرتا ، هعادة التأمني عن طريىب االت اقيىات ،   

 :وتي على ن عني 

وتي الغ ت ولها يف ال الب شركات التأمني اجلديدة على  ريتا  :اتفاقية املشاركة  (1)

باعتوار أنها خت ىف مىن العىب  املىالي علىى الرىركة اجلديىدة عىن طريىب           من االت اقات

االحت ىىال ب سىىوة بىى رية مىىن اشطىىر ، وهعىىادة الوىىاقي لىىد  شىىركات اإلعىىادة ، فعلىىى    

ه  معيىدي التىأمني وىمن    %  61من اشطر وهعادة %  11االحت ال ب سب : سويل املثاو 

ات اقيىىة هوىىافية تسىىمى ات اقيىىة  مولىىغ حمىىدد مسىىو ان يف تىىذه االت اقيىىة ، ويوىىاى هليهىىا 

وذلىى  ل يىىادة الطاقىىة االسىىتيعابية للرىىركة وىىمن حىىدود      –كمىىا سىىيأتي   –ال ىىاشض 

موىىالغ معي ىىة ، وحيىىدد يف تىىذه االت اقيىىة مسىىؤولية كىىل طىىرى بال سىىوة حلصىىتو مىىن         

األقسىىاط ، والتع يوىىات ، وعم لىىة هعىىادة التىىأمني ، واحلسىىابات وامل ىىاطب اجل رافيىىة    

طىىار ال ىىان ني هلىىا ، واملخىىاطر املرىىم لة بالت طيىىة وكىىذل  املسىىتث اة ،  لالت اقيىىة ، واإل

                                                 
، والتأمني التجاري والوديل اإلسالمي للدكت ر  ريب اجلماو ، ه  113هعادة التأمني للدكت ر أمحد مل م ، ه   ( )

 .، بتصرى  141، واملعامالت املالية املعابرة للدكت ر حممد عثمان شوري ، ه  6
 . تصرى يسري ، ب 313هدارة اشطر والتأمني للدكت ر حممد رفيب املصري ، ه   ( )
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وعملىىة االت اقيىىة ، وم عىىد ن اذتىىا وانتهاشهىىا ، و ريتىىا مىىن الرىىروط الىىغ يت ىىب عليهىىا    

 .مسو ان بني شركة التأمني وشركات اإلعادة 

وتساعد تذه االت اقية شىركة التىأمني املواشىر علىى الوىد  بتكى ين حم ظىة تأمي يىة         

ت ا نىىة بأقىىل كل ىىة هداريىىة ، كمىىا تىى فر الىىدعم ال ىىت الىىال م عىىن طريىىب التعىىاون يف تسىىعري  م

 .األخطار وتس ية التع يوات 

وت م بعد مرور فرتة علىى عمىل الرىركة بعىدما ُتكى عن قاعىىدة مىن         :اتفاقية الفاائض   (2)

ل قىا  املعل مات ، والويانات ، وحم ظة تأمي ية تست د عليها يف ت ىدير املخىاطر ، ويف ا  

ن سىىىو تكىىى ن قىىىد اسىىىتطاعا تكىىى ين احتياطىىىات ف يىىىة ماليىىىة تسىىىاعدتا علىىىى  يىىىادة  

، وحجىىم تكرارتىىا  تعىىرى علىىى ن عيىىة املخىىاطر وأسىىوابها   احت الهىىا مىىن اشطىىر ، وال 

خىىالو السىى  ات املاوىىية ، فات اقيىىة ال ىىاشض تعطىىي قىىدرة اسىىتيعابية أكىى  ، وتعطىىي     

اشطىىر طو ىىان ل ىىدرتها املاليىىة   قىىدرة لرىىركة التىىأمني يف حتديىىد نسىىوة احت الهىىا مىىن     

وال  ية ، وحتدد نسوة االحت ال من كل خطر طو ان جلدوو خماطر حمىددة ، وحىدود   

احت ال مسو ة من كىل خطىر ، وكىذل  الطاقىة االسىتيعابية لكىل ات اقيىة سى ا  يف         

تأمني املمتلكات ، أو الو ري وال هري ، أو تأمني احلى ادث العامىة ، وتىرتوط جىداوو     

 .بدرجة اشطر ومد  احتماالتو االحت ال 

ة ثانيىىة ، ويف بعىىض احلىىاالت   وقىىد تكىى ن ات اقيىىة ال ىىاشض ات اقيىىة أو  ، أو ات اقيىى    

، وذلىى  ل يىىادة ال ىىدرة االسىىتيعابية للرىىركة ، وت ىىاك ب ىى د وشىىروط يف كىىل ات اقيىىة      ثالثىىة

ال ان نيىة   حتدد بد  وانتها  االت اقيىة ، ونى   العملىة ، واحلىدود اجل رافيىة للخطىر ، واجلهىة       

الدولية الغ يتم بها تس ية ال  اعات ال ان نيىة ، ونى   املخىاطر الىغ تكى ن مرىم لة يف تىذه        

 .االت اقية س ا  أكانا يف ات اقية املراركة أم ات اقية ال اشض 

ويف حالة قيام شركات التأمني على ال    املىوني سىاب ان ، فى ن العالقىة تت ىدد ف ىط       

هعادة التأمني ، أما املستأمن لد  شركة التأمني ، فىال يتمتىن   بني شركة التأمني وشركة 

ا يتعلىب  بأية ح  ق لد  شركة هعادة التأمني ، وت  صر عالقتو بالرركة الغ أم ا لو فيم

 .ع د حدوث اشطر املؤمن وده بدفن التع يض

ومب جىىب هعىىادة التىىأمني ، تىىدفن شىىركة التىىأمني املواشىىر ه  شىىركة هعىىادة التىىأمني   

قسىط  " ماليىان يف بى رة أقسىاط حتىدد قيمتهىا توعىان حلجىم اشطىر املىؤمن وىده يسىمى             مول ان

، وت  م شركة هعادة التأمني ب اجوها كطرى مىؤمن ، حيىث تت مىل جى  ان     " هعادة التأمني 

من املخاطر الغ تلت م بها شركة التىأمني املواشىر ، وذلى  ب سىوة حصىتها دىا تت اوىاه مىن         

 .األقساط 

عم لىىة هعىىادة " عىىادة التىىأمني للرىىركات املؤم ىىة لىىديها موىىالغ باسىىم   وت ىىدم شىىركة ه

 " .عم لة أرباا هعادة التأمني " وأخر  باسم " التأمني 
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فتك ن مبثابة تع يض لرركة التىأمني عىن ال   ىات الىغ     : أما عم لة هعادة التأمني 

ومساتمة مىن  ، ( مني دارسة التأ) و على العمل األبلي تت ملها الرركة يف سويل احلص 

 .شركة هعادة التأمني يف ال   ات اإلدارية الغ ختص اشطر املؤمن وده 

وأما عم لة أرباا هعادة التأمني ، فت دم علىى أسىال أنهىا مكافىأة لرىركة التىأمني       

 .  (1)على مهارتها يف دارسة التأمني من عمالشها املؤم ني لديها 

 : فيما يأتي وميكن تلخيص أنواع أو صور عقد إعادة التأمني

عىرض كىل خطىر    تأمني الىغ ي ى م املىؤمن مب جوهىا ب    هعادة ال: هعادة التأمني االختياري  (1)

تأميت على حدة على معيد التأمني ، ويكى ن ملعيىد التىأمني اشيىار يف قوى و أو رفىض       

 .املخاطر املعرووة عليو 

ب سىى اد خمىىاطر هعىىادة التىىأمني الىىغ يتعهىىد املىىؤمن مب جوهىىا   : هعىىادة التىىأمني االت ىىاقي   (2)

معي ة يف حدود موىالغ أو نسىب معي ىة ملعيىد التىأمني ويتعهىد معيىد التىأمني ب وى و هعىادة           

 .التأمني على املخاطر املس دة لو 

هعىىادة التىىأمني االت ىىاقي الىىغ يتعهىىد املىىؤمن مب جوهىىا ب سىى اد     : هعىىادة التىىأمني ال سىىيب   (3)

ني ، ويتعهىد معيىد التىأمني    خماطر معي ة يف حدود نسب معي ة مت ىب عليهىا ملعيىد التىأم    

 .ب و و التأمني على املخاطر املس دة هليو 

هعادة التأمني االت اقي الىغ يتعهىد مب جوهىا املىؤمن ب سى اد      : هعادة التأمني  ري ال سيب  (4)

خماطر معي ة يف حىدود موىالغ معي ىة فيمىا ي يىد علىى مولىغ اشسىارة الىذي ي ىرر املىؤمن            

 .  (2) و التأمني على املخاطر املس دة هليو حتملو ، ويتعهد معيد التأمني ب و

 التأمني اإلسالمي التأمني التجاري أو شركاتلدى  إعادة التأمنييف : رابعا 

دىىا يكىىاد  مىىن عليىىو أتىىل ال ظىىر أن هعىىادة التىىأمني وىىرورة أو حاجىىة ت ىى و م  لىىة      

عىادة  الورورة ال تتمكن شركات التأمني اإلسىالمية مىن ال كىاك م ىو ، بىل هن سىد بىاب ه       

التأمني كلية قد يؤدي ه  هفالل الرركات فيما قد تتعرض لو من خسىارة نتيجىة التىأمني    

على م رآت أو معدات وب تا كالتأمني على املطارات واتمعات والسى ن والطىاشرات ومىا    

 .ه  ذل  يف حاو العج  عن التع يض املطل ب 

                                                 
، من  13 – 12م ، ه  2111ندوة التأمني التكافلي الغ أقامتها شركة التأمني التكافلي ، الك يا ، : انظر   ( )

وأوراق عمل ندوة التأمني اتم عة يف كتاب التأمني . م  1665أعماو ال دوة ال  هية الرابعة لويا التم يل الك يغ 
أمحىد سامل مل م ، التأمني التعاوني اإلسالمي . ، د  66ني اإلسالمي ، ه اإلسالمي ، الصادر عن شركة التأم

وانظر مرجن ذل  يف . م  2111، الطوعة األو  ،  36 – 35وتطوي اتو يف شركة التأمني اإلسالمية ، األردن ، ه 
 .  58أوراق معهد جناحات للتط ير والتدريب ، ه 

ت التأمني التعاوني السع دية ، وانظر ت صيالن يف األن ا  يف هدارة اشطر الالش ة الت  يذية ل ظام مراقوة شركا  ( )
وما بعدتا ، والتأمني اإلسىالمي للدكت ر علي حميي الدين ال ره  311والتأمني للدكت ر حممد رفيب املصري ، ه 

تجاري والوديل ، والتأمني ال 116وما بعدتا ، وهعىادة التأمني ، للدكت ر أمحد املل م ، ه  427دا ي ، ه 
 . وما بعدتا  64اإلسالمي ، للدكت ر  ريب اجلماو ، ه 
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واالخىتالى بىني هعىادة    وحيسن بصىدد بيىان احلكىم الرىرعي  أن نىوني أوجىو االت ىاق        

 .التأمني يف شركات التأمني التجاري و شركات التأمني اإلسالمي 

 : أما أوجو االت اق فهي 

أن أطىىىراى ع ىىىد هعىىىادة التىىىأمني واهلىىىدى م ىىىو واحىىىد يف شىىىركات التىىىأمني التجىىىاري    (1)

 .واإلسالمي 

أن هعىىىادة التىىىأمني ع ىىىد معاووىىىة ماليىىىة تىىىدفن مب جوىىىو شىىىركة التىىىأمني التجىىىاري أو     (2)

سالمي على حىد سى ا  ه  شىركة هعىادة التىأمني حصىة مت  ىان عليهىا مىن األقسىاط           اإل

الىغ اكتتوهىىا م ابىىل التى ام شىىركة هعىىادة التىأمني بت مىىىل حصىىتها مىن األخطىىار الىىغ     

 .تتعرض هلا شركة التأمني املواشرة 

يف ع ىد هعىادة التىأمني وفيمىىا يتعلىب بىدفن التع يوىات ع ىىد حىدوث اشطىر املىؤمن م ىىو           (3)

د العالقة بني شركة هعادة التأمني وشركة التأمني التجىاري أو اإلسىالمي ف ىط    تت د

أمىىا املسىىتأمن فىىال يتمتىىن بأيىىة ح ىى ق لىىد  شىىركة هعىىادة التىىأمني وت  صىىر عالقتىىو           

 . بالرركة املؤم ة لو 

ت دم شركة هعادة التىأمني للرىركات املؤم ىة لىديها التجىاري م هىا واإلسىالمي موىالغ          (4)

عادة التأمني وأخر  باسم عم لة أربىاا هعىادة التىأمني ، أمىا عم لىة      مالية باسم عم لة ه

هعىىادة التىىأمني فتكىى ن مبثابىىة تعىى يض لرىىركة التىىأمني املواشىىرة عىىن ال   ىىات الىىغ        

تت ملها يف سويل احلص و على عمليات التأمني ، ومساتمة من شركة هعادة التىأمني  

أمىىا عم لىىة أربىاا هعىىادة التىىأمني  يف ال   ىات اإلداريىىة الىىغ ختىص اشطىىر املىىؤمن م ىو ،    

فت ىىدم علىىى أسىىال أنهىىا مكافىىأة لرىىركة التىىأمني املواشىىرة علىىى مهارتهىىا يف دارسىىة  

 .التأمني من عمالشها املؤم ني لديها 

وأما أوجو االخىتالى يف هعىادة التىأمني بىني شىركات التىأمني التجىاري واإلسىالمي         

 :فهي 

عتوىىار يف دارسىىتها إلعىىادة التىىأمني     أن شىىركات التىىأمني التجىىاري ال تأخىىذ بعىىني اال      (1)

 . مرروعية املعاملة أو عدم مرروعيتها 

أمىىا شىىركات التىىأمني اإلسىىالمي فىى ن مرىىروعية املعاملىىة أو عىىدم مرىىروعيتها حمىى ر        

 .أسال يف مجين معامالتها وم ها هعادة التأمني 

ي رمىارل  فهى . أن شركات التأميىن التجاري تعت  طرفان أبيالن يف ع د هعىادة التىأمني    (2)

هعادة التىأمني باألبىالة عىن ن سىها لتىتمكن مىن الت لىب علىى األخطىار اجلسىيمة الىغ            

تهىىددتا ذاتيىىان ؛ ألنهىىا مل مىىة حبكىىم ع ىىد التىىأمني بىىدفن التع يوىىات الىىغ تل مهىىا ع ىىد  
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حت ب اشطىر املىؤمن م ىو وال يت مىل املىؤمن لىو سى   قسىط التىأمني الىذي يلى م بدفعىو             

 .هليها حبكم ع د التأمني 

أمىىا شىىىركات التىىأمني اإلسىىىالمي ف نهىىا رمىىىارل ع ىىد هعىىىادة التىىأمني بال كالىىىة عىىىن      

املررتكني يف التأمني التعاوني ، فهي حبكم هدارتهىا للعمليىات التأمي يىة وحبسىها التىأميت      

ال تك ىىي ( محلىىة ال ثىىاشب  ) تىىدرك أن أقسىىاط التىىأمني املسىىت فاة مىىن املرىىرتكني  بالتىىأمني    

 .طار املؤمن م ها حاو وق عها لدفن التع يوات عن األخ

فالبد من جهة أخر  ت فر للمررتكني يف التىأمني اإلسىالمي احلمايىة وال طىا  للت لىب      

 .على األخطار اجلسيمة الغ تهددتم وتذه اجلهة تي شركات هعادة التأمني 

أن شىىركات التىىأمني التجىىاري حتىىت ز مبوىىالغ احتياطيىىة مىىن حصىىة شىىركات هعىىادة         (3)

 .تثمارتا ، و الوان ما يك ن استثماران رب يان التأمني وت  م باس

أما شركات التأمني اإلسالمي ف ن املوالغ االحتياطية الغ تو يها من حصىة شىركات   

هعىىادة التىىأمني لىىديها تو ىىى لىىد  شىىركة التىىأمني اإلسىىالمي ك ديعىىة أو ُتسىىتثمر مىىن قوىىل          

 .احب املاوادة التأمني تي الطرى بشركة التأمني تي الطرى املوارب وشركة هع

أن املوىىالغ املاليىىة الىىغ تىىدفعها شىىركات هعىىادة التىىأمني كتع يوىىات عىىن األوىىرار أو        (4)

عم لىىىة هعىىىادة التىىىأمني أو عم لىىىة أربىىىاا هعىىىادة التىىىأمني ال ختوىىىن حلكىىىم شىىىرعي يف    

 .شركات التأمني التجاري 

أمىىا يف شىىركات التىىأمني اإلسىىالمي فُيراعىىى يف رملكهىىا وبىىرفها رأي تيئىىة الرقابىىة     

 .        (1)ية الررع

 احلكم الشرعي إلعادة التأمني لدى شركات إعادة التأمني التجارييف : خامسا 

ال ريب أن ع د هعادة التأمني لد  شركات التأمني التجاري ع د معاووىة حيكمىو   

بطالن ع د التأمني من حيث األبل ، وت  ما تكىاد ال ىدوات واتىامن ال  هيىة جتمىن علىى       

 رر وامل امرة واجلهالة ؛ ألن املستأمن ال يعلم م دار التع يض ، بىل قىد ال   حرمتو ملا فيو من ال

يأخىىذ شىىيئان وملىىا فيىىو أيوىىان مىىن الربىىا ب  عيىىو ربىىا ال وىىل للت ىىاوت يف التع يوىىات عمىىا دفىىن        

وفيىو  . املستأمن ، ف د يدفن  يادة بال ع ض ، وال سيئة لتأجيل الدفن واملاو من ج ا واحىد  

يف دع ة الىدوو اإلسىالمية للعمىل علىى هقامىة      ( 6/2) 6اإلسالمي رقم بدر قرار جممن ال  و 

مؤسسىىىات التىىىأمني التعىىىاوني ، وكىىىذل  مؤسسىىىات تعاونيىىىة إلعىىىادة التىىىأمني حتىىىى يت ىىىرر      

 .االقتصاد اإلسالمي من االست الو ومن خمال ة ال ظام الذي ال يرواه اهلل هلذه األمة 

                                                 
وما بعدتا ، والتأمني على احلياة وهعادة التأمني ، للدكت ر حممد  121هعادة التأمني للدكت ر أمحد مل م ، ه   ( )

أعماو ال دوة وما بعدتا ، ومن  212وما بعدتا ، وحبث الدكت ر علي ال ره دا ي ، ه  162سليمان األش ر ، 
 .ال  هية الرابعة لويا التم يل الك يغ 
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 التجىىاري ذاتهىىا ، فىىال شىى  أن  وملىىا كىىان ع ىىد هعىىادة التىىأمني مىىن شىىركات التىىأمني   

ومىىن ت ىىا ثىىار . حكمىىو حكىىم أبىىلو ، فىىال  ىى   الىىدخ و يف تىىذا الع ىىد مىىن حيىىث األبىىل   

التسىىاؤو يف حكىىم ع ىىد هعىىىادة التىىأمني بىىال ظر ه  عىىدم وجىىى د الرىىركات هعىىادة تىىىأمني         

هسىالمية ، كمىىا ثىىار السىىؤاو يف حت ىىب الوىىرورة أو احلاجىىة املتعي ىىة ، أو احلاجىىة الىىغ ت ىى و  

 .  لة الورورة م

وقىىد سىىوب ه  دراسىىة تىىذا امل وىى   تيئىىة ال تىى   ألوو شىىركة تىىأمني هسىىالمية يف          

 .الس دان وألتمية ذل  ومش لو حيسن ذكر السؤاو واجل اب يف تذا الرأن 

ال قيىىام لرىىركات التىىأمني وال ا دتىىار لصىى اعة التىىأمني هال برتتيوىىات هعىىادة  : السىىؤاو 

ويسمى التأمني ت ىا  ) مني مىن نى   خاه هذ ت  م شركة التأمني وهعادة التأميىن تأ. التأميىن 

بىدفن جى   يت ىب عليىو مىن أقسىاط التىأمني الىغ حتصىل عليهىا مىن مجهى ر             ( التىأمني املواشىر   

املستأم ني لرركة هعادة تأمني تومن هلا نظري أقساط هعىادة التىأمني تىذه م ابلىة جى   مىن       

 .اشساشر 

لجىأ املسىتأمن ه  شىركة التىأمني املواشىر مطالوىىان      وع ىد وقى   اشطىر املىؤمن وىده ي     

جبرد ما حل و من خسارة ، فت  م تذه األخرية بىدفن كىل اشسىارة علىى أن تطالىب شىركة       

هعىىادة التىىأمني بعىىد ذلىى  بىىدفن جىى   التعىى يض حسىىب نصىى ه ات اقيىىة هعىىادة التىىأمني امل مىىة    

 .بي هما 

أمني املواشىىر وشىىركة هعىىادة  وات اقيىىة هعىىادة التىىأمني عالقىىة ع ديىىة بىىني شىىركة التىى   

 .التأمني ، وال شأن جلمه ر املستأم ني بها 

والعىىرى السىىاري أن تىىدفن شىىركة هعىىادة التىىأمني لرىىركة التىىأمني عم لىىة لت طيىىة         

مصىىاري ها اإلداريىىة الال مىىة لل صىى و علىىى أقسىىاط التىىأمني يف امل ىىام األوو مىىن هوىىافة قىىدر      

ويف نهايىة كىل عىام بعىد أن ت ى م      . من عمىل  رمثيل كأجر لرركة التأمني نظري ما قاما بو 

شركة هعادة التىأمني بعمىل حسىاب األربىاا واشسىاشر ، هذا تىوني أنىو قىد فىاض عىن أقسىاط            

هعىىادة التىىأمني شىىي  بعىىد خصىىم ال   ىىة اإلداريىىة ودفىىن التع يوىىات للمتوىىررين فىى ن شىىركة     

. ن تىىذا ال ىىاشض التىىأمني التجىىاري تسىىت ب يف العىىادة عم لىىة أربىىاا عوىىارة عىىن نسىىوة مئ يىىة مىى   

ولكن هذا  ادت التع يوات املدف عة عن مجلة أقساط هعادة التأمني ف ن توعة اشسىارة ت ىن   

علىىى عىىاتب شىىركة هعىىادة التىىأمني ب صىىيب يف اشسىىارة ، كمىىا أن العىىرى جىىر  يف التىىأمني   

) التجىىاري علىىى أن ت توىىي شىىركة هعىىادة التىىأمني مىىن شىىركة التىىأمني املواشىىر سىىىعر فاشىىدة  

عىىىن املوىىىالغ الىىىغ ت ىىى م تىىىذه الرىىىركة األخىىىرية باحتجا تىىىا         ( يف املت سىىىط  %  355مبعىىىدو  

وقد جر  العرى علىى أن ت لىف شىركة التىأمني تىذا      . كاحتياطي مل ابلة األخطار السارية 

 .حمت ظة بال رق بني سعري ال اشدة %  355االحتياطي ب قراوو بسعر فاشدة ي يد عن 
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ذه ع ىىد الىىت كري يف هنرىىا  شىىركة التىىأمني   ول ىىد واجهت ىىا مسىىألة هعىىادة التىىأمني تىى   

التعاوني ، هذ كما ذكرنا ف ن عدم هجرا  ترتيوات هعادة التأمني قد يرتتىب عليىو يف حىدوث    

خسىىىاشر وىىىخمة انهيىىىار الرىىىركة وب ىىىا  بىىى اعة التىىىأمني ه  األبىىىد يف أيىىىدي اليهىىى د الىىىذين  

 .يسيطرون من األسف على تذه الص اعة 

 تعمل على ال ظام التعاوني ف ن الوىرورة ت توىي هعىادة    ونظران لعدم وج د تيئة تأمني

التىأمني يف ال قىا احلاوىر لىد  شىركات هعىادة التىأمني املعروفىة ، وذلى  ه  أن ت ى م مثىل            

تىىذه اهليئىىة التعاونيىىة إلعىىادة التىىأمني ، وقيىىام تىىذه اهليئىىة مىىرتوط ب جىىاا شىىركات التىىأمني       

ن جنىىىاا شىىىركات التىىىأمني التعاونيىىىة   التعاونيىىىة وتك ي هىىىا الحتياطيىىىات مع  لىىىة ، كمىىىا أ  

تل     للورورة عمل : لكل ذل  نسأو . واستمرارتا مرتوط بدوره مبسألة هعادة التأمني 

ترتيوات هعادة تأمني مىن شىركات هعىادة التأميىىن التجاريىىة حتىى ت ى م شىركة هعىادة تىأمني           

ادة التىأمني جت ىب   تعمل وفب أحكىام الرىريعة السىم ة ل علمىان بأن ىا سى راعي يف ات اقيىة هعى        

 :  احملظ رات الررعية وباألخص 

سىىت  م االت اقيىىة علىىى أسىىال املرىىاركة بي  ىىا وبىىني شىىركة هعىىادة التىىأمني مبع ىىى أن      (1)

مىىىن مجلىىىة أقسىىىاط التىىىأمني  %  55شىىىركة هعىىىادة التىىىأمني يف م ابىىىل ت ا ل ىىىا هلىىىا عىىىن   

نسىوة مىا    من اشسارة الغ نتعىرض هلىا ، وسى  لل تىدر يان    %  61املت صلة ستومن ل ا 

 .ندفعو لرركة هعادة التأمني ، وت ل بالتالي ال سوة الغ يت مل نها من اشسارة 

 .لن نت اوى أية عم لة من شركة هعادة التأمني  (2)

 .لن نت اوى عم لة أرباا من شركة هعادة التأمني  (3)

لن بت ز بأية احتياطيات عىن األخطىار السىارية حتىى ال نوىطر ه  دفىن ف اشىد رب يىة          (4)

 .ع ها 

قسىىاط هعىىادة التىىأمني املدف عىىة ال نتىىدخل يف طري ىىة اسىىتثمار شىىركة هعىىادة التىىأمني أل  (5)

، وليا ل ا أي نصيب يف عاشد استثماراتها ، كمىا أن ىا بالتىالي لسى ا مسىؤولني عىن       هلا

 .أية خسارة قد تتعرض هلا 

نكىىىرر ال ىىى و أن جل  نىىىا ه  التعامىىىل مىىىن شىىىركات هعىىىادة التىىىأمني التجاريىىىة أملتىىىو 

ة هذ يرتتب على عدم هعادة التىأمني قى  فكىرة التىأمني التعىاوني يف املهىد ، ويف تىذا        الورور

اإلجرا  املؤقا الذي نلجأ هليىو إلعىادة التىأمني مصىل ة حم  ىة لرثسىالم ميكىن مىن ا دتىار          

ب اعة التأمني املتس ة من ال هج اإلسالمي ، ورمهد ل يام شركات هعادة تأمني هسىالمية يف  

 .هلل وقا قريب ب ذن ا

اجلىى اب عىىن االست سىىار املىىذك ر اشىىاه ب عىىادة التىىأمني خيوىىن أيوىىان       : اجلىى اب 

أي الغ ذكرتها اهليئة يف شأن ردتىا علىى االست سىار اشىاه بالتىأمني      ) للو ابط املت دمة 
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؛ ألن ع ىىد هعىىادة التىىأمني التجىىاري ال فىىرق بي ىىو مىىن حيىىث ح ي تىىو وبىىني ع ىىد     (1)( التجىىاري 

فهىى  ع ىىد تىىأمني جتىىاري يكىى ن املىىؤمن لىىو فيىىو شىىركات التىىأمني هال هذا  التىىأمني التجىىاري ، 

دعا هليو احلاجة املتعي ة ، فهىل ت ىاك حاجىة ه  هعىادة التىأمني ، أي تىل تكى ن شىركات         

 .التأمني يف مر ة وحره هذا مل تتعامل من شركات هعادة التأمني 

التىأمني فيىو ، وقىد     واجل اب عن تذا السؤاو ت ن مسؤوليتو على هدارة الو ى  وخى ا   

ورد يف االست سار ما يدو داللة واو ة على وج د احلاجة اشابة ه  هعادة التىأمني ، ف ىد   

ال قيىام لرىركات التىأمني وال ا دتىار لصى اعة التىأمني هال برتتيوىات        " جا  يف أوو االست سار 

ات هعىادة تىأمني   عمىل ترتيوى  ( 2)تل     للوىرورة  " وجا  يف وسط االست سار " هعادة التأمني 

من شركات هعادة التىأمني التجاريىة حتىى ت ى م شىركات إلعىادة تىأمني تعمىل وفىب أحكىام           

 .وتكرر مثل تذا يف أكثر من م ون يف االست سار " الرريعة السم ة 

هذا كان تذا ت  رأي خ ا  الو   وهدارتو ف ن اهليئة تر  ج ا  هعادة التأمني ل ج د 

 :املل  لات والت  ظات التالية احلاجة املتعي ة من هبدا  

تر  اهليئة أن ي لل ما يدفن لرركة هعادة التأمني ه  أدنى حد دكن بال در الذي  (1)

وت دير ما ي يل احلاجة مرتوك " احلاجة ت در ب درتا " ي يل احلاجة ، عمالن ب اعدة 

د تي احل( 1ب د)الغ جا ت يف االست سار%  55للخ ا  يف الو   ، ف ذا رأوا أن 

األدنى فال اعرتاض للهيئة عليو ، كما أنو ال اعرتاض على ال سوة الغ ستوم ها 

 .شركة هعادة التأمني من اشسارة الغ تتعرض هلا شركة التأمني التعاوني 

مىن أن شىركة التىأمني التعىاوني     (  3،  2ب ىد  ) ت افب اهليئة على ما جا  يف االست سار  (2)

 . لة أخر  من شركة هعادة التأمني لن تت اوى عم لة أرباا وال أية عم

مىن أن شىركة التىأمني التعىاوني لىن      (  4ب ىد  ) ت افب اهليئة على مىا جىا  يف االست سىار     (3)

حتت ز بأية احتياطيات عن األخطار السارية ؛ ألن ح ظها يرتتب عليو دفن فاشدة رب يىة  

 .لرركة هعادة التأمني 

مىىن عىىدم تىىدخل شىىركة التىىأمني   (  5ب ىىد ) ت افىىب اهليئىىة علىىى مىىا جىىا  يف االست سىىار     (4)

التعاوني يف طري ة استثمار شركة هعادة ألقساط هعادة التأمني امل و عة هلا ، وعىدم  

 .املطالوة ب صيب يف عاشد استثماراتها ، وعدم املسؤولية عن اشسارة الغ تتعرض هلا 

                                                 
ال  ها  الذين حبث ا تذا هشارة ه  فت   اهليئة يف أن التأمني التجاري  ري جاش  شرعان ، وتذا ت  رأي أكثر   ( )

، ا ، وال مارال رر ، والرب: ب تي ، ولكن تؤال  ال  ها  املانعني قد اختل  ا يف أسواب امل ن ، ومجلة األسواامل و  
فمن ال  ها  من ير  أن مجين تذه احملظ رات م ج دة يف التأمني التجاري ، وم هم من ير  وج د بعوها ف ط ، 
وتر  اهليئة أن املانن من ج ا  التأمني التجاري ت  ال رر ، وتذا ت  احملظ ر اتمن على حت  و يف ع د التأمني 

ال ت   املط و يف فتاو  تيئة الرقابة الررعية لو   فيصل اإلسالمي ي ظر نص .. التجاري ع د ال اشلني بامل ن 
 .وما بعدتا  24الس داني ، ه 

أن يولغ املر  حدان هن مل يت اوو املم    " الورورة باملع ى ال  هي  ري متص ر وج دتا يف التأمني ؛ ألن الورورة تي   ( )
، وواوض أن املراد بالورورة ت ا احلاجة ؛ ألن " عدة الرابعة ال ا – 77األشواه وال ظاشر للسي طي ، " تل  أو قارب 

 .عدم التأمني أو هعادتو ال يرتتب عليو خ ى اهلالك 



-37 -

 

رجىن  تر  اهليئة أن يك ن االت اق من شركة هعادة التأمني ألقصىر مىدة دك ىة وأن ي    (5)

 .الو   ه  اهليئة هذا أريد جتديد االت اق 

حتث اهليئة الو   أن يعمل م ذ اآلن على هنرا  شىركة هعىادة تىأمني تعىاوني ت  يىو عىن        (6)

 . (1)التعامل من شركة هعادة التأمني التجاري 

وجا  يف قرارات ال دوة ال  هية الرابعىة لويىا التم يىل الكى يغ فيمىا خيىص وى ابط        

 :آلتي هعادة التأمني ا

ملا كان هعادة التأمني أمران البد م و لت  ين املخاطر ، كىان مىن رمىام ال اجىب هقامىة      

حبيىث تلىيب احتياجىات    ( التكافىل  ) شركات هعادة تأمني على األسال التعاوني اإلسالمي 

وحتىىى يىىتم ذلىى  ال مىىانن مىىن اللجىى   ه  شىىركات هعىىادة التأميىىىن الت ليديىىة ، هذا         . السىى ق 

 :بو ابطها الررعية ، من مراعاة ما يلي  حت  ا احلاجة

هقىىالو مىىا يىىدفن لرىىركة هعىىادة التىىأمني ه  أدنىىى حىىد دكىىن ، بال ىىدر الىىذي ي يىىل         (1)

 .احلاجة ، كما ي دره اش ا  

أال تت اوىىى شىىركة التىىأمني التعىىاوني عم لىىة أربىىاا وال أيىىة عم لىىة أخىىر  مىىن شىىركة     (2)

 .هعادة التأمني 

ي بأية احتياطيات عىن األخطىار السىارية ، هذا كىان     أال حتت ز شركة التأمني التعاون (3)

 .يرتتب على االحت ال دفن فاشدة رب ية لرركة هعادة التأمني 

 .أن يك ن االت اق من شركة هعادة التأمني ألقصر مدة دك ة  (4)

يسري على شركة هعادة التأمني من حيث العالقة بني املساتمني والرركات 

 ظيم عالقة املساتمني بالتأمني يف شركات التأمني املواشرة األحكام الغ تطوب يف ت

 .املواشرة 

 . (2)ورورة ه اد تيئة رقابية شرعية لكل شركة تأمني أو شركة هعادة تأمني 

( هياك)رعية للرركة العربية اإلسالمية و در أن نذكر أيوان فت   تيئة الرقابة الر

ملا فيها من هوافات م اسوة ، ورأي تيئة الرقابة الررعية لرركة التأمني اإلسالمي 

 .وكذل  الرأي املخالف هلذه ال تاو  ل ويلة الريا الدكت ر عود الع ي  اشياط 

                                                 
، وفتاو  (  31 – 26)انظر ال ص املذك ر يف كتاب فتاو  تيئة الرقابة الررعية لو   فيصل اإلسالمي الس داني    ( )

وما بعدتا ،  235ستار أب   دة والدكت ر ع  الدين حممد خ جو التأمني ، مجن وت سيب وفهرسا الدكت ر عود ال
 .، وما بعدتا  74والتأمني التجاري والوديل اإلسالمي للدكت ر  ريب اجلماو ، ه 

 1416مجاد  اآلخرة  8 – 6أعماو ال دوة ال  هية الرابعة لويا التم يل الك يغ ، امل ع دة يف الك يا يف ال رتة من   ( )
 .م  1665ن فم   1 –أكت بر  31 – 31ب تى ، امل اف
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 ( :إياك)رأي هيئة الرقابة الشرعية للشركة العربية اإلسالمية للتأمني (أ )

أجىىا ت تيئىىة الرقابىىة الرىىرعية أن تتعامىىل شىىركات التىىأمني اإلسىىالمي مىىن شىىركات     

اري على أسال مودأ احلاجة يف ال  ىو اإلسىالمي علىى أن تكى ن احلاجىة      هعادة التأمني التج

متعي ة وت در ب درتا وعلى أن يك ن التعامل حمصى ران بىني الرىركة اإلسىالمية وشىركات      

هعادة التىأمني دون أن يكى ن للمىؤمن لىو بىلة بهىا ، وال  ى   لرىركات التىأمني اإلسىالمي           

ماتها للمىؤمن هلىم ، وتسىت ب أن تأخىذ أجرتىا      أخذ عم لىة نظىري اشىدمات ؛ ألنهىا تىؤدي خىد      

مى هم مواشىرة ؛ ألن أخىذ الرىركة اإلسىالمية للعم لىة مىن شىركات هعىادة التىأمني التجىىاري           

 . علها مبثابة امل تج هلا 

وفيما خيص أخذ عم الت األرباا من شركات هعادة التأمني التجىاري فى ن اهليئىة تىر      

المية تلى  العمى الت الىغ تىدفعها شىركات هعىادة       أنو ال مانن من أن تتسىلم الرىركات اإلسى   

التأمني التجاري على أن ال ُتدخلها يف حسىاب أمى او الرىركة ، بىل  ىب عليهىا أن تصىرفها        

 .يف أوجو اشري واملصال العامة 

 :رأي هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمني اإلسالمي يف األردن  (ب )

ني لىد  شىركات هعىادة التىأمني التجىاري      أجا ت تيئة الرقابة الررعية بأن تعيىد التىأم  

يف حالىة تعىىذر اإلعىادة كليىىان أو ج شيىان لىد  شىركات هعىىادة التىأمني اإلسىالمية ، واسىىتدل ا         

على ج ا  ذل  بأن احلاجة تدع  ه  هعادة التأمني كما أكد ذل  ال اشم ن علىى الرىركة   

وهن شىىركات هعىىادة   و ريتىىم مىىن خىى ا  التىىأمني ، واحلاجىىة العامىىة ت ىى و م  لىىة الوىىرورة       

التىىأمني اإلسىىالمية قليلىىة وال تسىىىتطين أن تسىىىد حاجىىة شىىركة واحىىدة مىىن شىىركات التىىأمني  

 .اإلسالمي فيما يتعلب ب عادة التأمني 

وب اً  على ذل  ف ن الرىركة رمىارل ات اقيىات هعىادة التىأمني وفىب األسىا والوى ابط         

 :التالية 

التىىأمني مب جىىب ات اقيىىات سىى  ية   ت ىى م شىىركة التىىأمني باالت ىىاق مىىن شىىركات هعىىادة   (1)

ي صىىد م هىىا ن ىىل جىى   مىىن اشطىىر الىىذي تت ملىىو شىىركة التىىأمني ه  شىىركة هعىىادة        

 . التأمني 

تلتىى م شىىركة التىىأمني م ىىدمان بىىأن حتيىىل ه  املعيىىد اجلىى   املت ىىب عليىىو مىىن جمم عىىة         (2)

   ، األخطار الىغ تطوىب عليهىا ات اقيىة هعىادة التىأمني ، ويلتى م املعيىد ب وى و تىذا اجلى           

وت رأ مسؤولية املعيد مبجرد هبرام ع د التأمني األبىلي مىن املىؤمن لىو ، وذلى  حسىب       

 .شروط ات اقيات التأمني

تلتىى م شىىركة التىىأمني بىىدفن قسىىط هعىىادة التىىأمني ل ىىا  التىى ام املعيىىد بىىدفن نصىىيوو مىىن   (3)

 املطالوات ، كما يلت م بأن يدفن لرركة التأمني عم لة على الع  د ومن االت اقيات
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املع  دة ، وميكن أن ُي ص يف االت اق على أن تررتك شركة التىأمني يف األربىاا الىغ    

 .حي  ها املعيد يف االت اقيات املع  دة معها 

الت اقيىات احلريىب   %  41ت  م شىركة التىأمني حبجى  نسىوة مىن األقسىاط املعىادة وتىي          (4)

ذ املعيىد اللت اماتىو   واحل ادث العامة ، والتأمني الو ري والص ي ، وذل  ومانان لت  يى 

جتاه شركة التأمني ، وي ره عن تذا املولغ بعد س ة وىمن ات اقيىات هعىادة التىأمني ،     

وتسىىىتثمر تىىىذه املوىىىالغ احملجىىى  ة لىىىد  الو ىىى  اإلسىىىالمي األردنىىىي بىىىالطرق الرىىىرعية ، 

 .وُيعطى املعيد احلصة املت ب عليها من أرباا تذه املوالغ احملج  ة 

للمعيىد وىمن حسىىاباتو وخيصىم م هىا العمى الت امل و وىة مىىن        تىدخل األربىاا املت صىلة    (5)

 .املعيد على أسال أنو من تكاليف عملية هعادة التأمني 

يلتىى م املعيىىد بىىأن يىىدفن عم لىىة ه  شىىركة التىىأمني ، حتىىدد ب سىىوة مئ يىىة معي ىىة مىىن           (6)

 . أقساط هعادة التأمني 

د التىأمني يف ال   ىات   وال ميثل ذل  عم لة مبع ى الكلمة ، وهمنا تي مساتمة من معي

 .املواشرة الغ تت ملها شركة التأمني ، واشابة باألخطار الغ أعيد تأمي ها 

 .تدخل تذه العم الت يف حساب محلة ال ثاشب ومن اإليرادات  (7)

ت ص ات اقيات هعادة التأمني عادة على حب شركة التىأمني يف مرىاركة املعيىد ب سىوة      (8)

الىىغ ح  تهىىا مىىن ات اقيىىة هعىىادة التىىأمني باعتوارتىىا    مئ يىىة معي ىىة مىىن األربىىاا الصىىافية   

مكافأة هلا على دارسىتها الت اقيىات هعىادة التىأمني جبهىد هوىايف وأسىل ب متميى  يف         

 .األمانة واالحرتاى 

حتتسىىب تىىذه العم لىىة يف نهايىىة االت اقيىىة ، وتىىدخل وىىمن عمىى الت هعىىادة التىىأمني يف        (6)

 .حسابات محلة ال ثاشب ومن اإليرادات 

 من عم لغ هعادة التأمني وأرباا هعادة التأمني ال تىدفن مىن أمى او املعيىد الىغ      هن كال (11)

ت م  وتستثمر بالطرق املرروعة ولك ها ج   من مست  اتو املالية على الرىركة الىغ   

 .يتم استو اؤتا يف الرركة 

 :رأي جملس اإلفتاء األردني  (ج )

شىركة التىأمني اإلسىالمية يف    قرر جملا اإلفتا  األردني فيما يتعلىب مبرىروعية هبىرام    

 : األردن الت اقيات هعادة التأمني من شركات هعادة التأمني التجاري ما يلي 

بعىد االطىىال  علىى بىىيغ التعامىل يف شىىركة التىأمني اإلسىىالمية ونظامهىا األساسىىي ،      " 

تىىوني للمجلىىا أن تىىذه الصىىيغ ت ىى م علىىى نظىىام التىىأمني التعىىاوني اجلىىاش  شىىرعان ، ولكىىن          

  م أيوان يف تعاملها على هعادة التأمني ع د الرىركات التجاريىة اشابىة ب عىادة     الرركة ت

 .عاملها بأحكام الرريعة اإلسالميةال تلت م يف ت( أي شركات هعادة التأمني ) التأمني وتي 
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ومبا أن شركات التأمني اإلسالمية موىطرة ه  هعىادة التىأمني ع ىدتا كىي تىتمكن       

فىى ن تىىذا األمىىر سىىيظل حتىىى ت ىى م شىىركات هسىىالمية هعىىادة    مىىن العمىىل يف قطىىا  التىىأمني ، 

 .التأمني 

تعت  حاجة ت  و م  لة الوىرورة ، وقىد بىيَّن     –واحلالة تذه  –وعليو ف ن هعادة التأمني 

العلما  أن احلاجة ما يرتتب على عىدم االسىتجابة هليهىا عسىر وبىع بة ، سى ا  كانىا حاجىة         

أي يكى ن االحتيىاه   ) أو كانىا خابىة   ( يىن األمىة   أي أن يك ن االحتيىاه شىامالن مج  ) عامة 

فليا املراد خبص بها أن تكى ن فرديىة ، هلىذا  ى       ( لطاش ة م هم ، كأتل بلد أو حرفة 

وي وىو اتلىا ه     –التعامل ب عادة التأمني ما ب يا احلاجىة قاشمىة يف حىدود تىذه الوى ابط      

دولىي حتىى ال تكى ن اإلجىا ة     ورورة أن تت جو شركات هعادة تأمني هسىالمية علىى مسىت      

مو ية على االوطرار ، كمىا أن اتلىا يؤكىد علىى تيئىة الرقابىة الرىرعية أن ال ُيلجىأ ه          

 . (1)واهلل تعا  أعلم  –هعادة التأمني هال ع د احلاجة املتي ن م ها 

  : الرأي املخالف ملا سبق من آراء  (د )

ل ظر ، ويسىاعد علىى تكى ين    وت  رأي الريا عود الع ي  اشياط ، وت  رأي جدير بىا 

 :رأي حمدد من هعادة التأمني لد  شركات التأمني الت ليدية 

العميىىد السىىابب لكليىىة  –ي ىى و فوىىيلة الرىىيا األسىىتاذ الىىدكت ر عوىىد الع يىى  اشيىىاط 

هنىىو ال  ىى   لرىىركات  :  -الرىىريعة يف اجلامعىىة األردنيىىة ، عوىى  جملىىا اإلفتىىا  األردنىىي   

)  اقيىىات هعىىادة التىىأمني مىىن شىىركات هعىىادة التىىأمني الت ليىىدي      التىىأمني اإلسىىالمي هبىىرام ات  

حبجىىة أن ذلىى  مىىن بىىاب الوىىرورات الىىغ توىىيض احملظىى رات ؛ ألن املع ىىى الرىىرعي     ( التجىىاري 

للورورة الغ يواا على أساسها احملظ ر  ري مت  ىب يف تىذه املعاملىة ، فالوىرورة تىي بلى         

 .تذا يويض ت اوو احملرم اإلنسان حدان هن مل يت اوو املم    تل  ، و

كما ير  أنو ليسا ت اك حاجة ت  و م  لة الورورة إلباحىة هعىادة التىأمني اإلسىالمي     

 ( .التجاري ) من شركات هعادة التأمني الت ليدي 

وخيرى الدكت ر اشياط أن يؤدي اإلذن لرركات التىأمني اإلسىالمي ب عىادة التىأمني     

قا ه  أن تىىركن الرىركات اإلسىالمية لىذل      لد  شركات التأمني الت ليدي ك جرا  مؤ

 .وال ت را شركات هعادة تأمني هسالمية 

وي صض شركات التأمني اإلسىالمية ال اشىئة بىأن ال تىؤمن فى ق طاقاتهىا وهمكاناتهىا ،        

 .  وأن ال تعتمد ه   يادة مكتسواتها باملكسب احلرام وي صد بذل  الربا تعامالن 

                                                 
انظر أوراق عمل ندوة التأمني امل ع دة يف عمان بدع ة من شركة التأمني اإلسالمي العام ، واتم عة يف كتاب   ( )

، عن كتاب هعادة التأمني وتطوي اتها يف شركات التأمني  25 – 24التأمني اإلسالمي الصادر عن الرركة ، ه 
وما بعدتا ، وورقة التطوي ات العملية للتامني اإلسالمي لألستاذ عثمان  134 ر أمحد مل م ، ه اإلسالمي للدكت

 .اهلادي املدير العام لرركة شيكان للتأمني وهعادة التأمني 
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، مني علىى اخىتالى أن اعهىا مىن الربىا     ل  معامالت املسلواألبل أن خت: " ويويف قاشالن 

وهذا اوىىطرت بعىىض املؤسسىىات اإلسىىالمية ه  معاملىىة رب يىىة كىىالغ ُتجوىىىر عليهىىا الو ىى ك           

اإلسالمية من الو  ك املرك ية فال يعطى ب ة احلالو وال ي ر تذا التعامىل وهن كىان جى ان    

 .عليو 

أي ب عىادة التىأمني علىى بى  مىا      ) تيارتىا  أما أن تتعامل شركات تىأمني اإلسىالمي باخ  

وتلتما التخريج الررعي لىذل  وتستصىدر ال تىاو  مىن تيئىة املسترىارين الرىرعيني        ( ت دم 

 " .فهذا دا ال ن افب عليو 

وهلذا فأنا أر  الرأي الذي ال  ي  هعىادة التىأمني ع ىد شىركات     : " وخيلص ه  ال  و 

أنىو وقىد   : تعامىل معهىا فيىو هال يف حالىة واحىدة ف ىط وتىي        هعادة التأمني الغ تتعامل بالربا وت

وجىىىدت شىىىركات التىىىأمني اإلسىىىالمي وتعل ىىىا بهىىىا مصىىىل ة ال ىىىري وعملىىىا مىىىن الرىىىركات   

علىىى أن تسىىتثمر حصىىتها بطري تهىىا احلىىالو وخيرىىى     ( شىىركات هعىىادة التىىأمني   ) الوىىام ة 

ادة التىىىىأمني ، أي ابالهلىىىىا هذا مل ُتعاىىىىد  التىىىىأمني ، وه  أن ت جىىىىد شىىىىركات هسىىىىالمية إلعىىىى

شىىركات وىىام ة ، فىى ني أر  أن ال جىىو الىىذي تسىىتمر بىىو شىىركات التىىأمني اإلسىىالمية يف        

العمىىل مىىن هعىىادة التىىأمني ، تىى  أن ال ىىان ن األردنىىي   تىىا علىىى التعامىىل مىىن الرىىركات            

أي إلعىىادة ) وال ي جىىد شىىركات هسىىالمية   ( شىىركات هعىىادة التىىأمني الت ليىىدي    ) الوىىام ة 

 . (1)عامل معها مؤقتان ه  أن ت جد الرركات اإلسالمية فتت( التأمني 

 :هعادة التأمني لد  شركات التأمني الت ليدية : ما يرتجض من األحكام الررعية يف 

 :إعادة التأمني لدى شركات تأمني جتارية ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة : أواًل 

لتىأمني لىد  شىركات تىأمني جتاريىة      ال تاو  الصادرة يف تذا الرأن الغ جتي  هعىادة ا 

جتيىى  بتعليىىل الوىىرورة وبعوىىها بتعليىىل احلاجىىة ، أو جتمىىن بي همىىا ، أو تىىي احلاجىىة امل  لىىة      

م  لة الورورة ، وقد ي هم من تذا أن مرادتم من احلاجة أو احلاجة امل  لة م  لىة الوىرورة   

احلاجىىة أو احلاجىة امل  لىة     أنها تي الغ تويض احملرم ب طالق وتذا ما حيتىاه ه  ت  يىو ، فى ن   

الورورة تي بل  ىو  : " م  لة الورورة ، ال تويض احملرم ب طالق ، قاو ال ركري والسي طي 

حدان هن مل يت اوو املم    تل  ، أو قارب ، وتذا ال يويض احلرام ، واحلاجىة كاجلىاشن لى  مل    

وقىىاو اإلمىىام .  (2)"   ىىد مىىا يأكلىىو مل يهلىى   ىىري أنىىو يف جهىىد ومرىى ة وتىىذا ال يوىىيض احلىىرام   

وليا حيل باحلاجة حمرم هال يف الوىرورات مىن خى ى تلىف الى  ا ، فأمىا  ىري        : " الرافعي 

ويف تىذا قىاو الرىيا    .  (3)" ذل  فال أعلمىو حيىل احلاجىة ، واحلاجىة فيىو و ىري احلاجىة سى ا          

 هباحىة  احلاجة ال ميكن اعتوارتىا قاشمىة م ىام الوىرورة بصى ة مطل ىة يف      : " عود اهلل بن بيو 

                                                 
تراجن مذكرة الريا عود الع ي  اشياط وتي مط لة وم ث ة باألدلة يف مل  ات كتاب هعادة التأمني للدكت ر   ( )

 . 211 – 186م ، ه أمحد مل 
 . 85، واألشواه وال ظاشر  2/316امل ث ر ،    ( )
 .، طوعة الرعب املصرية  3/38األم    ( )
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احملرم ، بل هن األبل أن الورورة وحدتا توىيض احملىرم ، وأن تىذا احلكىم ال ي سى ب علىى       

، وقىىىاو " ولىىىيا حيىىىل باحلاجىىىة حمىىىرم هال يف الوىىىرورات  : " احلاجىىىة كمىىىا قىىىاو الرىىىافعي  

أكىل  : " والسي طي ن سو برا بذل  " احلاجة ال حتب ألحد أن يأخذ ماو  ريه : " الرافعي 

، ذلى  أن أكىل امليتىة فيىو حىب اهلل تعىا        " الورورة ي دم على أخذ مىاو ال ىري    امليتة يف حالة

وقىىد : " قىىاو ال ىىرايف . ف ىىط ، وأخىىذ مىىاو ال ىىري وم ىىو الربىىا فيىىو حىىب اهلل تعىىا  وحىىب اآلدمىىي  

ي جد حب اهلل تعا  وت  ما ليا للعود هس اطو ، ويكى ن معىو حىب العوىد كت رميىو تعىا        

فهىىذه الع ىى د حمرمىىة حلىىب اهلل وحىىب العوىىد فكيىىف ت ىى و     " هىىاالت لع ىى د الربىىا وال ىىرر واجل 

وي ىى و الرىىيا الىىدكت ر حممىىد األشىى ر وهباحىىة     .  (1)احلاجىىة م هىىا م  لىىة الوىىرورة بىى طالق    

 . (2)موى  تويض احملظ ر فرمبا كان تذا فيما احلاجة للم رم ع دي تردد وهن قل ا هنها

 ت ليدية ، ت  عدم اجل ا  ال وىرورة  والذي نراه يف هعادة التأمني لد  شركات تأمني 

وهذا سىلم ا ال ى و بىاجل ا      –؛ ألن الورورة  ري مت   ىة ، وال حاجىة ، وتىي ال توىيض احملىرم      

لل اجة امل  لة م  لة الورورة ، ف ن ذل  ي ت ي من وج د شركات هعادة تأمني هسالمية ولى   

دة التىىأمني اإلسىىالمية، أو مل تت  ىىب معهىىا امليىى ات كلىىها ، هال مىىا تعجىى  ع ىىو شىىركات هعىىا  

كىان ن عىىان مىىن التىىأمني ال ترىىملو وثىىاشب التىىأمني اإلسىىالمية فيكىى ن حمىىل نظىىر لىىد  تيئىىات  

 –هن كانىا تىر  ذلى      -الرقابة الررعية يف مد  حت ب احلاجة الغ ت  و م  لة الورورة 

مية وقد ميكن االست  ا  عن تذا ال    من التأمني حلني ت طيتو لد  شىركات تىأمني هسىال   

. 

العمااوالت الااق تتقاضاااها شااركة التااأمني اإلسااالمية ماان شااركة إعااادة التااأمني        : ثانيااًا 

واالحتياطات لدى الشركة اإلسالمية وعوائد استثمارات شركة إعادة . التقليدية 

 :التأمني التقليدية ألقساط إعادة التأمني 

أمني حتى ع ىد مىن   ال وجو ألخذ شركة التأمني اإلسالمية عم لة من شركة هعادة الت

 ي  ذل  لل اجة أو الورورة نظري اشدمات ؛ ألن ج ا  التعامل م در ب دره ،  وتىذا  يىادة   

وقىىد أخىىذت . علىىى قىىدر احلاجىىة وهمنىىا ت علىىو شىىركات هعىىادة التىىأمني مىىن نظرياتهىىا التجاريىىة  

ن شىىركة التىىأمني اإلسىىالمية نسىىوتها املت ىىب عليهىىا نظىىري هدارتهىىا مىىن محلىىة ال ثىىاشب ، ولكىى     

حيتمىىل أخىىذ عم لىىة األربىىاا لصىىرفها يف املصىىاريف العامىىة ، وتىىذا مىىا أفتىىا بىىو تيئىىة الرقابىىة  

وكىذل  مىا يسىمى باحتياطيىات     . الررعية يف ب   فيصل اإلسالمي الس داني كما سىيأتي  

األخطار  ري امل تهية لد  شىركة التىأمني اإلسىالمية ال تسىت  ها ألنهىا ملى  لرىركة هعىادة         

 .التأمني التجارية 

                                                 
، وقد فصل يف  6حبث ال رق بني الورورة واحلاجة من بعض التطوي ات املعابىرة من قرارات اتامن ال  هية ، ه    ( )

 . تذا امل و   ت صيالن دقي ان فلرياجن 
 .  167أعماو ال دوة ال  هية الرابعة لويا التم يل الك يغ ،    ( )



-43 -

 

وحيسن أن نثوا ت ا بعض ال تاو  الىغ عاجلىا امل وى   ، ف ىد ورد سىؤاو علىى تيئىة        

 :الرقابة الررعية لو   فيصل اإلسالمي الس داني م اده 

نرجىىى  هفتا نىىىا ب ىىىراركم عمىىىا هذا كىىىان املسىىىم ا بىىىو لرىىىركة التىىىأمني اإلسىىىالمية    " 

التىأمني مىن بعوىها الىوعض     وشركات هعادة التأمني اإلسالمية أن تعيد التأمني وت ول هعىادة  

 " .هذا كان ذل  مرروطان من شركة من شركات التأمني أو هعادة التأمني 

 : وكان جواب اهليئة اآلتي 

ل د ب ىا تيئىة الرقابىة الرىرعية فت اتىا جبى ا  تعامىل شىركة التىأمني اإلسىالمية مىن            " 

إلسىىالمي ، ومىن   شركات هعادة التأمني  ري اإلسالمية على أسال مودأ احلاجىة يف ال  ىو ا  

و ابط تذا املودأ أن تك ن احلاجة متعي ة وأن ت در ب درتا ، وهلذا حربا أيوان علىى أن  

يكىى ن التعامىىل حمصىى ران بىىني الرىىركة ومعيىىدي التىىأمني ، وال يكىى ن للمىىؤمن هلىىم ع ىىد           

 .شركة التأمني اإلسالمية بلة برركة هعادة التأمني 

التأمني اإلسىالمية عم لىة مىن شىركات      ومن ت ا جا  اعرتاض اهليئة على أخذ شركة

هعىىادة التىىأمني  ىىىري اإلسىىالمية نظىىىري اشىىدمات ؛ ألن الرىىركة اإلسىىىالمية تىىؤدي خىىىدماتها       

للمؤمن هلم وتست ب أن تأخذ أجرتا م هم مواشرة ال عن طريب شركة هعىادة التىأمني ؛ وألن   

 .تأمني  ري اإلسالمية أخذ الرركة اإلسالمية للعم لة  علها مبثابة امل تج لرركة هعادة ال

تذا بال سوة للتعامل مىن شىركات هعىادة التىأمني  ىري اإلسىالمية ، أمىا تعامىل شىركة          

التأمني اإلسالمية من شركات هعادة التأمني اإلسالمية فيج   من وجهة ال ظىر الرىرعية أن   

أن يكى ن علىى    ى    يك ن علىى أسىال جممى   األقسىاط املت صىلة وأخىذ عم لىة ، كمىا         

أي مىىن املعىىاملتني حيكمىىو االت ىىاق بىىني  وهتوىىا يف األقسىىاط وعىىدم أخىىذ عم لىىة ، أسىىال بىىا

 .الرركتني 

ومن أن اهليئة تؤكد أنو ال مىانن شىرعان مىن دفىن وأخىذ عمى الت بىني شىركات التىأمني          

أن يكى ن األبىل يف التعامىل    : " وشركات هعادة التأمني اإلسىالمية ف نهىا تؤيىد اقرتاحكىم     

للمى ر الىذي   " مية على أسال بىايف األقسىاط وعىدم دفىن عم لىة      بني تذه الرركات اإلسال

 .   (1)ذكررم ه وت  الت رقة بني ال ظام اإلسالمي وال ظام  ري اإلسالمي إلعادة التأمني 

وقد أفتا اهليئة جب ا  أخذ عم لة أرباا من شركة هعادة التأمني علىى أن تصىرى ويف   

بعم الت األرباا مىن شىركات هعىادة التىأمني      فيما خيص ما يعرى: " أوجو اشري ، فأجابا 

فال مانن من أن تتسلم الرركة اإلسالمية تىذه العمى الت هذا قولىا شىركات هعىادة التىأمني       

التجاري دفعها خمتارة على أال ت  م ب دخاهلا يف أم او الرركة ، بل  ىب بىرفها يف أوجىو    

 .اشري واملصال العامة 

                                                 
 . وما بعدتا  244، وفتاو  التأمني ،  36فتاو  اهليئة ،    ( )
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ت وع اشىىد اسىىتثمار شىىركات هعىىادة التىىأمني     وكىىذل  احلكىىم بال سىىوة لالحتياطيىىا   

ألقسىىاط التىىأمني ، وال  ىى   أخىىذتا واالسىىت ادة م هىىا لرىىركة التىىأمني اإلسىىالمية ؛ ألنهىىا        

دل كة لرركة هعادة التأمني ، وتذا ما ورد ج ابو يف تيئة الرقابة الرىرعية لو ى  فيصىل    

 : اإلسالمي الس داني يف ج اب اهليئة اآلتي 

طىىار  ىىري امل تهيىىة الىىغ حتىىت ز بهىىا شىىركة التىىأمني اإلسىىالمية مىىاو    احتياطيىىات األخ" 

مست ب ودلى ك لرىركات هعىادة التىأمني فىال  ى   لرىركة التىأمني اإلسىالمية التصىرى           

فيىىو باالسىىتثمار أو  ىىريه هال بىى ذن وروىىا مىىن مالكىىو ، فىى ذا أرادت الرىىركة اإلسىىالمية أن       

لتىىأمني يف اسىىتثماره علىىى أحىىد الىى جهني   تسىىتثمره فعليهىىا أن تطلىىب هذنىىان مىىن شىىركة هعىىادة ا  

 :التاليني 

أن يعتىى  قروىىان وتكىى ن الرىىركة اإلسىىالمية وىىام ة لىىو ويف تىىذه احلالىىة ال تسىىت ب        

 .شركة هعادة التأمني شيئان من الربض ؛ ألنها ال تت مل شيئان من اشسارة 

او أن يعتىىى  املىىىاو مىىىاو موىىىاربة وال تكىىى ن الرىىىركة اإلسىىىالمية وىىىام ة لىىىو هال يف حىىى 

التعدي أو الت صري ، ويف تذه احلالة تسىت ب شىركة هعىادة التىأمني نسىوة شىاشعة مىن الىربض         

 .  (1)يت ب عليها الطرفان يف الع د 

 : الضوابط التالية يف إعادة التأمني كما جيب مراعاة

 : يف حالة هعادة التأمني لد  شركات تأمني ت ليدية  ب مراعاة ما يأتي 

  أخىىىذ ال اشىىىدة ، أو دفعهىىىا سىىى ا  احت ظىىىا شىىىركة التىىىأمني     أن ال يىىىؤدي التعامىىىل ه  (أ )

 .اإلسالمية باحتياطيات حتا التس ية معها أو ال 

أن ال تطالب شركة التأمني اإلسالمية ب صيب من ع اشىد اسىتثمارات شىركات هعىادة      (ب )

 .التأمني الت ليدية ألقساط هعادة التأمني 

ليديىة عىن هعىادة التىأمني لىديها ،      عدم قو و أية عم لة من شركات هعىادة التىأمني الت    (ه )

 . وال مانن من االت اق على خت يض قسط اإلعادة بديالن عن ذل  

ال مانن من أخذ ما ترده شركات هعادة التأمني على ن ا املوادط الررعية ، واألسىا   (د )

 .ال  ية للتأمني اإلسالمي ، وبذل  تك ن شركات التأمني تي املررتك 

 .(2)ت التأمني اإلسالمية ال مانن من قو هلا العمى الت امل دمىة من شركا (ه )

كما جا  يف قىرارات ال ىدوة ال  هيىة الرابعىة لويىا التم يىل الكى يغ وى ابط هعىادة          

 :التأمني لد  الرركات الت ليدية ما يأتي 

                                                 
 .املرجعني الساب ني : انظر    ( )
. سالمية ، اتلا الررعي هليئة احملاسوة واملراجعة للمؤسسات املالية اإل( 41)معيار هعادة التأمني اإلسالمي رقم    ( )

 .بتصرفات 
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ملا كان هعادة التأمني أمران البد م و لت  ين املخىاطر ، كىان مىن رمىام ال اجىب هقامىة       " 

حبيىث تلىيب احتياجىات    ( التكافىل  ) على األسال التعاوني اإلسالمي شركات هعادة تأمني 

السىى ق ، وحتىىى يىىتم ذلىى  ال مىىانن مىىن اللجىى   ه  شىىركات هعىىىادة التىىأمني الت ليديىىة ، هذا        

 :حت  ا احلاجة بو ابطها الررعية ، من مراعاة ما يلي 

ي يىىل  دكىىن ، بال ىىدر الىىذي    هقىىالو مىىا يىىدفن لرىىركة هعىىادة التىىأمني ه  أدنىىى حىىد        (1)

 .، كما ي دره اش ا  احلاجة

أال تت اوى شركة التأمني التعاوني عم لة أرباا وال أية عم لة أخر  من شىركة هعىادة    (2)

 .التأمني 

أال حتت ز شركة التىأمني التعىاوني بأيىة احتياطيىات عىن األخطىار السىارية ، هذا كىان          (3)

 .يرتتب على االحت ال دفن فاشدة رب ية لرركة هعادة التأمني 

 . (1)يك ن االت اق من شركة هعادة التأمني ألقصر مدة دك ة  أن (4)

وأيوىان جىىا  يف وى ابط هعىىادة التىأمني يف األج بىىة الرىرعية للىىدكت ر عوىد السىىتار أبىى       

 :  دة اآلتي 

 ب العمل على حصر هعادة التأمني بالرركات اإلسالمية ال اشمة على التكافىل ،  " 

ت ليدية هال ع د عدم ت افر اشدمىة الال مىة مىن حيىث     وال يلجأ إلعادة التأمني لد  شركات 

الكي ية أو الكمية لد  شركات هعادة تأمني هسالمية ، ف ي ئذ يواا لل اجة العامىة الىغ   

 .ت  و م  لة الورورة 

 : ويف هذه احلالة يراعى ما يلي 

 .االقتصار على ال در الوروري ، واملدة الورورية  (أ )

احتياطيىىات حتىىا التسىى ية مىىن شىىركات هعىىادة     يف حىىاو احت ىىال شىىركة التكافىىل ب    (ب )

التأمني الت ليديىة ال تىدفن ف اشىد هلىا ع هىا ، ويف بعىض االجتهىادات ميكىن اسىتثمارتا          

مبعرفىة شىىركة التكافىىل وهعطىىا  نسىىوة مىىن الىىربض املت  ىىب فعىىالن ه  شىىركات هعىىادة  

 .التأمني 

ديىىة ألقسىىاط عىىدم املطالوىىة ب صىىيب مىىن عاشىىد اسىىتثمار شىىركات هعىىادة التىىأمني الت لي    (ه )

 .هعادة التأمني 

عدم قو و أية عم لة من شركات هعىادة التىأمني الت ليديىة عىن هعىادة التىأمني لىديها ،         (د )

حتى ال ت  م شركة التكافل بدور امل ىتج للرىركات الت ليديىة ف نهىا ت تصىر علىى مىا        

 .(2)نسوة جمملة قد حتت ي على حمرمات ت  حالو ، وال ت ول

                                                 
 .   467قرارات وت بيات ال دوة ال  هية الرابعة لويا التم يل الك يغ ،   ( )
 . 241فتاو  التأمني ،   ( )
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 املقرتحة إلعادة التأمني احللول اإلسالمية: سادسا 

هن تيئىىات ال تىى   الىىغ أجىىا ت لرىىركات التىىأمني اإلسىىالمية هعىىادة التىىأمني التجاريىىة    

أس دت اجلى ا  حلىاو الوىرورة ، أو احلاجىة املل ىة الىغ ت ى و م  لىة الوىرورة ، وملىا كانىا            

 الورورة واحلاجة ت ىدر ب ىدرتا ، فى ن وجى د شىركات هعىادة تىأمني هسىالمية يصىوض مطلوىان          

مل ىان ، وحىالن حامسىان ، هال أن حت يىب ذلى  حيتىاه ه  وقىا وعمىر مسىت ولي مديىد ت مى  فيىىو            

شىىركات التىىأمني اإلسىىالمية وحت ىىب جناحىىات مل  لىىة مىىؤثرة ، وه  أن حيىىدث ذلىى  فىى ن      

عىىد مطلوىىان جىىديران بىىال ظر تىى  اقىىرتاا حلىى و ت ىىرب املسىىافة ، وحت ىىب امل صىىد بأقصىىر طريىىب ت 

 .ة التأمني لد  شركات هعادة التأمني الت ليدية ، بل أوجب من هعادأو 

لخذين يف االعتوار نر   عدد قليل من شركات هعادة تأمني هسالمية لك ها مىا  الىا   

 .قابرة عن حت يب الت طية التأمي ية املطل بة 

ول ىد قىىدما عىىدة م رتحىىات وتصى رات يف تىىذا الرىىأن نعىىرض ألتمهىا مىىن هبىىدا  الىىرأي    

 .فيها ترشيدان للمسرية 

حبيىىىث تتعىىىاون عىىىدة  : التىىىأمني بالتوىىىامن بىىىني شىىىركات التىىىأمني اإلسىىىالمي   : أوالن 

الىذي ال تسىتطين أي م هىا حتملىو مب ردتىا فتت مىل        شركات يف اقتسام اشطر املىؤمن م ىو  

كل شركة من تل  الرركات ج  ان من اشطر الىذي تىر  أن لىديها ال ىدرة علىى اسىتيعابو       

 .ني باالكتتاب ات أ وت  ما يعرى لد  املختصني بالتأم

تأسيا احتاد عام لرركات التأمني اإلسالمي علىى أسىال التىأمني التعىاوني     : ثانيان 

، وهنابة واحدة م ها بالتعاقىد مىن املسىتأم ني مىن قوى و ب يىة الرىركات هلىذا          بني الرركات

 التعاقد كل م هىا يف اجلى   الىذي خيصىها ، وتى  مىا يعىرى بالتىأمني املرىرتك أو االكتتىاب          

اتمن ، فلكل شركة شخصيتها االعتوارية وذمتهىا املسىت لة ، وهذا حصىل احتىاد بىني تلى        

الرركات فتوم ذدها ه  بعوها الىوعض لترىكل ذمىة واحىدة ذات طاقىة تأمي يىة مرت عىة        

وبذل  يت  ب الواعث األوو على هعادة التأمني وت  تى فري ال طىا  الىذي ميك هىا مىن الت لىب       

الغ ت  ق تع يواتها املالية يف حاو وق عها قدرات كىل شىركة مىن     على األخطار اجلسيمة

 .شركات التأمني اإلسالمي املواشر مب ردتا 

واملسىىت د ال  هىىي للتعىىاون اجلمىىاعي يف التىىأمني اإلسىىالمي تىى  نظىىام الع اقىىل الثابىىا         

 .بالس ة الص ي ة 

 تأسىىيا شىىركات هعىىادة تىىأمني هسىىالمي مبسىىاتمة مىىن شىىركات التىىأمني        : ثالثىىان 

تؤسا تذه الرركات بص ة شركات مساتمة بىرؤول أمى او مرت عىة     : اإلسالمي املواشر

يسىىاتم فيهىىا باإلوىىافة ه  شىىركات التىىأمني اإلسىىالمي املواشىىرة أبىى اب رؤول األمىى او        

الكىورية حبيىث تكى ن قيمىة السىهم فيهىا مرت عىة لتمىارل التىأمني التعىاوني علىى مسىت يات             
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رمارسىىو شىىركات التىىأمني اإلسىىالمي العاملىىة يف وقت ىىا     أعلىىى مىىن مسىىت يات التىىأمني الىىذي     

 .احلاور دا ميك ها من  يادة طاقتها االستيعابية 

هنرا  شركات إلعادة التأمني اإلسالمي برأل ماو كوري مبساتمة املصارى : رابعان 

ردان للجميىىل باجلميىىل ، فكمىىا أن هنرىىا  شىىركات التىىأمني  اإلسىىالمية يف العىىامل اإلسىىالمي

ي ُتسىتكمل بىو حل ىة االقتصىاد اإلسىالمي مىن خىالو دعمهىا للمصىارى واملؤسسىات           اإلسالم

املاليىىىة اإلسىىىالمية حيىىىث هن تلىىى  املؤسسىىىات ال تسىىىتطين أن تىىىؤدي رسىىىالتها االقتصىىىادية هال     

 . (1)بتعاملها من شركات التأمني اإلسالمي 

  كل شركة أن تت  : الطري ة التعاونية املوسطة إلعادة التأمني اإلسالمي : خامسان 

تأمني هسالمية مبولغ يت اسب من األخطار احملىددة الىغ تريىد ت طيتهىا ، ويىدفن املولىغ م ىدمان        

وجتتمن تل  املوالغ حتا يد هدارة م ث قة مستأجرة ، ثم ت طى م ها اشساشر الغ دفعىا عىن   

 .األخطار احملددة 

ات املتعاونىة يف عمليىة   وميكن أن ال تدفن املوالغ م دمان ، بىل ت وىل اإلدارة مىن الرىرك    

 .ثم  ري الت اه بني الرركات . هعادة تعهدان بدفن ما ي  بها ع د حص و اشطر احملدد 

وتذا ال    بر يو تعىاوني بىرى ، م افىب للرىريعة بصى رة لىاترة ، كمىا تى  واوىض          

،  من م ارنتو بوعض الص ر التعاونية الغ وقعا يف العهد ال و ي وأقرتها الرريعة اإلسىالمية 

 . (2)ك ديث األشعريني 

 .ويف تذه الطري ة يك ن كل من شركات التأمني مستأم ان ومعيدان يف ال قا ن سو 

 :كيفية إجراء العمل بهذه الطريقة 

أن تلتى م كىل شىركة داخلىىة يف تىذا التعىاون مب ىدار معىىني مىن املخىاطرة وتتىى   هدارة         

وات هعىادة التىأمني حسىب موىالغ التىأمني      التجمن هحصا  تذه امل ادير اتتمعة ، ثم تأتيها طل

الىىغ الت مىىا بهىىا كىىل شىىركة لعمالشهىىا وفاوىىا عىىن قىىدرتها ، فت  عهىىا هدارة التجمىىن علىىى 

الرركات بال سب امللت م بها ، وحيىث وقعىا اشسىارة املىؤمن م هىا تسىدد كىل شىركة مىا          

 .ي  بها م ها حسب حصتها 

 . سوة اشرتاكاتها أما يف حالة حت ب فاشض ف نو يعاد ه  الرركات ب

أن تتى   شىركة جتاريىة ،     : ت لي هعادة التأمني مىن قوىل شىركات جتاريىة     : سادسان 

 .س ا  كانا ب كان أو  ريه ، هدارة أعماو هعادة التأمني التعاوني اإلسالمي 

                                                 
، التأمني بني احلظر واإلباحة ،  82التأمني اإلسالمي بني ال ظرية والتطويب ، عود السمين املصري ، ه : انظر    ( )

، والتأمني بني الرريعة  14، ومدخل ه  هعادة التأمني ، عود اللطيف عو د ، ه  61 – 61سعدي أب  حويب ، ه 
 . 156، عن هعادة التأمني اإلسالمي أمحد مل م ، ه  151وال ان ن ، الدكت ر  ريب اجلماو ، ه 

ال  و أو قل  هن األشعريني هذا أرمل ا يف: قاو  أن ال يب  أخره الوخاري ومسلم من حديث أبي م سى األشعري    ( )
 " .طعام عياهلم باملدي ة ، مجع ا ما كان ع دتم يف ث ب واحد ، ثم اقتسم ه بي هم بالس ية ، فهم مت وأنا م هم 
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 : ولذل  ب ر 

أن يك ن التعىاون مىن الوسىيط املىار ذكىره ، فتتجمىن األقسىاط الىغ          :الص رة األو  

  بها شركات التأمني لد  شركة اإلعادة ، وتىي تتى   الصىرى مىن تلى  األقسىاط يف       تت 

 .حالة حدوث اشطر ، وتت   هعادة ال اشض بت  يعو على الرركات املستأم ة 

وميكىن أن ت وىىن املوىىالغ اتتمعىىة يف حسىىاب جىىار ، أو حسىىاب تىى فري ، أو اسىىتثمار ،  

 .عد التصرى فيها طو ان ملا ت دم لد  ب   هسالمي أو أكثر ، ه  أن حيني م 

أن تتىى   عمليىىة هعىىادة التىىأمني التعىىاوني شىىركة جتاريىىة مسىىاتمة ،    :الصىى رة الثانيىىة 

ت رىىأ ب ىىرض أساسىىي تىى  تىى لي هعىىادة التىىأمني اإلسىىالمي ، وتىىي تت وىىل االشىىرتاكات مىىن         

يف  الرىىركات املسىىتأم ة طو ىىان لألبىى و املتوعىىة يف ت ىىدير األقسىىاط ، وتتىى   الصىىرى م هىىا   

 .حاو وق   األخطار احملددة 

وميكىىن أن تت ىىدد مصىىل ة تىىذه الرىىركة التجاريىىة يف م ابىىل هدارتهىىا لعمليىىة هعىىادة       

 :التأمني يف أحد األمرين التاليني 

أن تتىىاا هلىىا فربىىة املوىىاربة باألقسىىاط املتجمعىىة لىىديها باسىىتثمارتا يف األوجىىىو    :األوو 

%( 11)حتىدد م ىدمان ، وتعلىن م ىدمان ، بى        يك ن للرركة نسىوة مت ىب عليهىا   . الغ تراتا 

يوم ه  ربيد األم او التأمي ية اتتمعة لىديها ، وهن حت  ىا باالسىتثمار املىذك ر خسىارة      

 .مل تت مل الرركة شيئان ، وي  تها حت يب مكسب ملساتميها 

أن تأخىىذ شىىركة هعىىادة التىىأمني علىىى عمليىىة هعىىادة التىىأمني ، وعلىىى اسىىتثمار     :الثىىاني 

 .س ا  أرحبا يف االستثمار أم خسرتويف تذه احلاو تست ب األجر . م او التأمي ية أجران األ

مىىن  %( 1)وميكن حتديد األجر لكل من العملىني بال سىوة ، فتأخىذ نسىوة معي ىة بى        

مىن  %( 5)كل قسىط تأميت يرد هليها ، م ابل العمليىة التأمي يىة ، ونسىوة معي ىة أخىر  بى        

 . (1)ستثمارتا لس ة مثالن ، م ابل العملية االستثمارية املوالغ الغ  ري ا

ونعت ىىد أن تىىذه الصىىيغ م اسىىوة كلىىها ، ولعىىل بعوىىها يسىىلم األمىىر ه  الىىوعض اآلخىىر      

مرحليان ، فكل الصيغ باحلة للتطويب ، و ب ترجيعها ودعمها حاشا الصي ة األخىرية مىا   

التطويىب والتجربىة ، كمىا أن    مل تكن مؤقتة واختالى تذه الصىيغ اخىتالى وسىاشل ي خلىها     

تعددتا ي رث مرونة ت اسب شركة أو شىركات هعىادة تىأمني أكثىر دىا ي اسىب أخريىات ،        

املهم أن تتعدد شركات هعىادة التىأمني مىن مىال ة عاليىة مىن توىافرتا متىآ رة لتسىد الث ىرة ،           

وكمىىىا جن ىىىا مسىىىىرية الو ىىى ك اإلسىىىالمية ر ىىىم وىىىخامة الصىىىعاب ، وتوعتهىىىا يف ال جىىىاا        

 -ات التأمني اإلسالمية ، في و ي أن ت جض أيوان شركات هعىادة التىأمني اإلسىالمية    شرك

                                                 
، ومن أعماو ال دوة ال  هية الرابعة لويا  31كت ر حممد سليمان األش ر ، ه اشاما والسادل م رتا الد   ( )

 .التم يل الك يغ 
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وتكثىر ألن كثرتهىا مىن لى ا م جناحهىا ، ونعت ىد أن جنىاا         –ر م جناا امل ج د م ها ج شيىان  

شركات هعىادة التىأمني م وى   وقىا ف سىب ، ليتكامىل ب ىا  االقتصىاد اإلسىالمي ، فى ن           

مني وهعىىادة التىىأمني مثىىل حىىاجتهم للو ىى ك واملؤسسىىات املاليىىة  حاجىىة املسىىلمني لرىىركات التىىأ

 . اإلسالمية ، حتى يت  ب للمسلمني روا ربهم بعوادتهم املالية لو جل وعال 
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 مقرتح قرارات بشأن

 مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة يف شركات التأمني اإلسالمي: أواًل 

م بالت   ملصل ة املررتكني ب صد ملا كان التأمني اإلسالمي ق م على مودأ االلت ا

رك مجين اتع يض ما قد ي ن من ورر على املررتكني أو بعوهم، كان من امل رتض أن ير

 .املراركني يف ب دوق التأمني يف الربض واشسارة وفب الرروط والو ابط املت ب عليها

 الفائض التأميين يف شركات التأمني اإلسالمي:  ثانيًا 

شرتاكات وعاشد استثماراتها بعد حسم املصروفات وتك ين ت  ما تو ى من اال

 .ركهم فيو املساتم نااملخصصات واالحتياطيات ، وت  حب حلملة ال ثاشب ال ير

 : طرق توزيع الفائق التأميين  

الت  ين على محلة ال ثاشب مجيعهم دون ت رقة بني من حصل على تعى يض حلىادث    (1)

 .وقن لو ، ومن مل حيصل على تع يض

 .  ين على من مل حيصل ا على تع يواتالت (2)

الت  ين على من مل حيصىل ا علىى تع يوىات ، وعلىى مىن حصىل ا علىى تع يوىات          (3)

افىىب ل ىىرار جممىىن  وتىىذا م).أقىىل دىىا دفعىى ه مىىن اشىىرتاكات خىىالو ال ىىرتة املاليىىة 

 (ل  و ا

 .الت  ين بني محلة ال ثاشب وأب اب ح  ق امللكية (4)

 .املثلىوتعت  الطري ة األو  تي الطري ة 

 مبدأ حق احللول يف شركات التأمني اإلسالمي :  ثالثًا 

 أن يرجنو    هحالو املؤمن الذي وفى مبولغ التأمني للمؤمن لو حمل تذا األخري 

 .على املسئ و عن الورر املؤمن

 : مبدأ التحمل يف شركات التأمني اإلسالمي : رابعًا 

ورر ع د حدوثو ، ثم يطالب وي صد بو حتمل املؤمن لو ج  ان من تكاليف ال

 .الرركة مبا  اد

 : إعادة التأمني لدى شركات التأمني التجارية : خامسًا 

، ولكن نظران لعدم  ني هال على أسال التأمني اإلسالمياألبل عدم ج ا  هعادة التأم

مبا ي طي احلاجة من حيث عدد الرركات وت  عها والطاقة  اإلسالميت افر هعادة التأمني 

يعابية هلا ، ف نو     هعادة التأمني لد  شركات هعادة التأمني التجارية بال ي د االست

 : التالية 
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ت ليل ال سوة الغ تدفن مىن األقسىاط لرىركات هعىادة التىأمني التجاريىة ه  أدنىى حىد          (1)

احلاجىة ت ىدر ب ىدرتا    : عمالن بال اعدة ال  هيىة   –ال در الذي ي يل احلاجة بدكن ، 

 .مرتوك للخ ا  ، وتذا الت دير

م لة  عل شىركة التىأمني   الع لة من شركة هعادة التأمني ألن أخذعدم ت اوي عم   (2)

 ىى   فعلىىو ال  ىى      ك هعىىادة التىىأمني التجاريىىة ، ومىىاال   مبثابىىة امل ىىتج لرىىر   اإلسىىالمي

 .ال ساطة فيو

فاشىدة عىن االحتياطىات الىغ حتىت ز بهىا ، علىى أن         أال تدفن شركة التأمني اإلسالمي (3)

م االت اق من شركات هعادة التىأمني الت ليديىة علىى أن تسىتثمر الرىركة اإلسىالمية       يت

 .تذه االحتياطات بالطرق املرروعة ، وتدفن هلا نسوة من الربض باعتوارتا رب املاو

يف طري ىىىة اسىىىتثمار شىىىركة هعىىىادة التىىىأمني  عىىىدم تىىىدخل شىىىركة التىىىأمني اإلسىىىالمي (4)

اراتها ، ثموعىدم املطالوىة ب صىيب يف عاشىد اسىت     ألقساط هعادة التأمني املدف عة هليها ، 

 .وعدم املسئ لية عن اشسارة الغ تتعرض هلا

وأن ترجىن شىركة    أن يك ن االت اق من شركة هعادة التأمني ألقصىر مىدة دك ىو ،    (5)

ه  تيئة الرقابة الررعية كلما أرادت جتديد االت اقيىة مىن شىركة     التأمني اإلسالمي

 .هعادة التأمني التجارية 

تذا نص قرار مؤرمر وثاق األوو للتأمني التكافلي امل ع ىد يف الك يىا يف ال ىرتة مىن     )

وي اف ىو قىرارات بىدرت مىن      .م2116ف ايىر   21-16تى الذي ي اف و 1427حمرم  21-21

 (جهات علمية أخر 
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 رقم الص  ة امل و  

 1 التمهيد 

يف شركات التأمني سارة مبدأ حتمل املشاركة يف الربح واخل: املبحث األول 

 : اإلسالمي
3 

 3 أطراى شركة التأمني اإلسالمي-

 4 الت مل توعان لطويعة العالقة بني األطراى   -               

 6 ما تت ملو شركة التأمني وما تست  و   -               

 7 التكيف الررعي ملودأ است  اق الربض وحتمل اشسارة   -               

 6  :الفائض وتوزيعه يف شركات التأمني اإلسالمي : ث الثاني املبح

 6 تعريف ال اشض : أوالن                

 6 التكييف ال  هي لل اشض : ثانيان                

 11 كي ية ت  ين ال اشض : ثالثان                

 13 :  يمبدأ احللول يف شركات التأمني التجاري اإلسالم: املبحث الثالث 

 14 ال ان ني : أسال حب احلل و   -              

 15  الة احلب: أسال حب احلل و   -              

 16 شروط احلل و   -              

 18 لثار احلل و ال ان ني  -              

 16 التكييف الررعي حلب احلل و يف شركات التأمني اإلسالمي -              

 21 لثار اشالى بني التكييف الررعي وال ان ني ملودأ احلل و  -              

 23 : اشرتاط التحمل يف شركات التأمني اإلسالمي : املبحث الرابع 

 23 حتديد نسوة الت مل من قيمة الع د  -               

 25 : إعادة التأمني يف شركات التأمني اإلسالمي: املبحث اخلامس 

 25 م ه م هعادة التأمني :  أوالن

 28 .نرأة شركات هعادة التأمني : ثانيان 

 26 .أن ا  ع د هعادة التأمني : ثالثان 

 31 هعادة التأمني يف شركات التأمني اإلسالمي : رابعان 

احلكىىم الرىىرعي إلعىىادة التىىأمني لىىد  شىىركات هعىىادة التىىأمني        : خامسىىان 

 التجاري 
33 

 46 مية امل رتحة إلعادة التأمني احلل و اإلسال: سادسان 

 52 الفهرس



-53 -

 

 



 

العشرونالدورة   

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي
Bottom of Form 

 
 

  منوذجي نونقا شروعم

 التكافلي التأمني يف
 ( تكافلي تأمني لشركة منوذجي أساسي نظام مع )

 
 

 أعده

 ( دبي ) والتحكيم للمصاحلة الدولي اإلسالمي املركز

 من بتوصية

 منه اإلسالمية الشريعة وموقف وآفاقه أبعاده : التعاوني التأمني مؤمتر

 اجلامعة بني بالتعاون 0212 أبريل 11-11 الفرتة يف باألردن املنعقد

 للرتبية العربية واملنظمة الدولي اإلسالمي الفقه وجممع األردنية

 عضو والتدريب للبحوث اإلسالمي واملعهد" إيسسكو" والثقافة والعلوم

   .للتنمية اإلسالمي البنك جمموعة

 يقدمه

 اخلويلـدي الستـــــار عبد. د

 والتحكيم للمصاحلة الدولي اإلسالمي للمركز العام األمني
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 الشريعة وموقف وآفاقه أبعاده التعاوني، التأمني مؤمتر عن الصادرة التوصية نص

 األردنية اجلامعة بني بالتعاون 0212 أبريل 11-11 الفرتة يف باألردن املنعقد منه اإلسالمية

 واملعهد" إيسسكو" والثقافة والعلوم للرتبية العربية واملنظمة الدولي اإلسالمي الفقه وجممع

 .للتنمية اإلسالمي البنك جمموعة عضو والتدريب للبحوث اإلسالمي

 

 الثاني احملور

 ووثائقه وعقوده، التعاوني، التأمني تشريعات

 

 ونظام قانون مشروع بإعداد والتحكيم للمصاحلة الدولي االسالمي املركز دعوة 

 التصور ورقة يف توصيات من حدد ما ضوء على اإلسالمية، التأمني لشركات أساسي

 يعرض أن على اإلسالمية، التأمني لشركات أساسي ونظام قانون ملشروع الشمولي

 .الدولي اإلسالمي الفقه جممع على

 اإلسالمي للتأمني خاصة تشريعات إلصدار اإلسالمية واحلكومات الدول دعوة. 
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 الرحيم الرمحن اهللبسم 

 : مقدمـة

 يستطيع ال اليت اجلسيمة واألضرار  احلوادث وكثرة وتشعبها املدنية احلياة تقدم أدى

 التجاري التأمني بشركات تعرف تأمني شركات قيام إىل جمموعة أو فرد  يتحملها أن

 .منهجها وفق األضرار جرب تتوىل

 يعترب املتعددة وبأنواعه جتماعيواال قتصادياال اجملال يف اليوم ميارس كما والتأمني

 اإلسالمية الشريعة يف خاصة أحكام له توجد وال اإلسالمي الفقه يف املستجدة العقود من

  1الفقه يف عامة أصول له كانت وإن

 حتققها واليت واهلالك التلف من ممتلكاته محاية على القدم منذ اإلنسان وحرص

 الذين فحتى. واخلرباء املختصني بني خالف حمل ليست واليت جزئيا أو كليا التأمني صيغة

 نظام أن" يرون  حمرم جتاري وتأمني مباح تعاوني تأمني بني التفريق يف جدوى يرون ال

 . 0"الثالث وبأنواعه اإلسالمية الشريعة ظل يف مستحب بل مقبول، ذاته يف التأمني

 وتعويض الناس من كبري عدد بني وتوزيعها األضرار جتزئة أن اإلمجاع هذا ومضمون   

. قطعيا شرعيا نصا يعارض وال الناس عرف ينكره ال ذاته حد يف تعاون مبدأ هو املتضررين

 مصدر هو وهذا شرعا، مقبولة صيغة إىل للوصول والكيفية التفصيل يف ننظر أن بقي

 .اآلراء يف والتباين اخلالف

 املالية املؤسسات يف الشرعية واللجان الفقهية اجملامع هتماما التأمني موضوع نال وقد    

  الفقهي للمجمع اخلامس القرار: املثال سبيل على ونذكر. مبكر وقت يف اإلسالمية

 يف قرارا أصدر والذي هـ1931 شعبان 12 يف املنعقدة األوىل دورته يف املكرمة مبكة

 مبوضوع  الدولي اإلسالمي الفقه جممع اهتم كما. وأشكاله صوره بشتى التأمني موضوع

 ولكن(. 3/0)3 رقم القرار) املوضوع حول قرن ربع من أكثر منذ قرارا أصدر فقد. التأمني

 مسائل ثالث إثارة على اقتصر بل املوضوع، يف الدولي اإلسالمي الفقه جممع يتوسع مل

 أفتى فقد. واألسس املبادئ لتلك تفصيل دون مقتضبة وبطريقة واألسس املبادئ هلا وضع

 وهو البديل أعطى ثم شرعا، حرام واعتربه  التجاري، التأمني وهو سائد هو فيما اجملمع

 القائم:  "إسالمي منظور من التأمني عليها يقوم اليت األسس موضحا التعاوني التأمني عقد

                                                           
عقد التأمني من العقود اليت ال يوجد هلا أحكام خاصة يف الشريعة اإلسالمية ومل يبحثه الفقهاء املسلمون املتقدمون "  1

التأمني وإعادة "الشيخ رجب التميمي " )ألن نظام التأمني حديث نقل إلينا من الغرب مع ما نقل من أنظمة وقوانني
 (555م  ص 1311هـ 1121اجلزء الثاني . العدد الثاني. الدورة الثانية. اإلسالميجملة جممع الفقه ". التأمني

. أنظر رسالة فضيلة الشيخ مصطفى امحد الزرقاء إىل األمني العام جملمع الفقه اإلسالمي حول التأمني وإعادة التأمني   0
. 111م ص 1311/هـ1121اجلزء الثاني . العدد الثاني. الدورة الثانية. رسالة منشورة مبجلة جممع الفقه اإلسالمي

التأمني ( ج)التأمني من املسئولية وتسمى تأمني ضد الضرر، و( ب)التأمني على األشياء، ( أ: )واملقصود باألنواع الثالثة
 .  تأمني أسرة املستأمن بعد وفاته على احلياة، وهو
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 دعى توصية شكل ويف ثم ،(املذكور القرار من الثانية الفقرة" )والتعاون التربع أساس على

 . 9التعاوني التأمني مؤسسات إقامة على للعمل اإلسالمية الدول اجملمع

 اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هليئة أرضية املبادئ هذه شكلت وقد     

 إىل املذكور املعيار أشار وقد". اإلسالمي التأمني: "عنوان حتت 01 رقم حيمل معيار إلصدار

 .املعيار نص رافق الذي الشرعية األحكام مستند يف اجملمع قرار

 ال التأمني عقد تكييف فإن اجملال يف املعاصر والفقه القانون يف كتب ما خالل ومن     

 : اثنني فنييتكي عن خيرج

 النتيجة تكون وبالتالي والغرر، 1الربا فيها حيرم اليت املعاوضة بعقود يلحق أن إما 

  الشرعية، الناحية من الصيغة هذه منع

 وتكون فيها، فيغتفر الغرر أما الربا، فيها يتصور ال اليت التربع بعقود إحلاقه أو 

 . الشرعية الناحية من احلل النتيجة

 منذ يعمل املعاوض أن يف التربع وفكرة املعاوضة فكرة بني الفاصل احلد ويكمن     

 وإذا ابتداء الغري حلساب يعمل فهو املتربع أما الغري، حلساب ال نفسه حلساب البداية

 األصلية النية على يؤثر وال عرضية بصفة ذلك فيكون إنتهاء عمله من  استفاد أن صادف

 .التربع يف

 منظومة هو( "التجاري التأمني ذلك يف مبا) صوره كافة يف التأمني أن يرى من وهناك     

 نطاق من خيرج لذلك وأنه املنظومة، أفراد هلا يتعرض اليت املخاطر آثار لتوزيع مجاعية

 حبسب مباحا معه يكون حنو على الفردية املعاوضات حيكم الذي والغرر الربا يف البحث

 . 5"األصلي وضعه

 أشارت فقد القضاء ساحة إىل انتقلت والفقهاء الباحثني بني اإلختالفات هذه ومثل    

 خالف مثار مسألة اإلسالمية الشريعة ألحكام التأمني خمالفة" بقوهلا ذلك إىل احملاكم

 الشريعة أحكام مع التأمني تعارض عدم إىل ذهب من منهم املسلمني علماء بني شديد

                                                           
واستخدم املعيار الشرعي رقم ". التأمني التعاوني"ة من الناحية املصطلحية استخدم جممع الفقه اإلسالمي الدولي عبار  9

، بينما استخدم جملس اخلدمات املالية اإلسالمية "التأمني اإلسالمي"الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة عبارة  01
وهذا املصطلح األخري هو األكثر شيوعا يف سوق التأمني امللتزم بأحكام الشريعة ". التأمني التكافلي"عبارة 

 .اإلسالمية ومبادئها
الربا يف التأمني كعقد معاوضة ليس ثابتا وحيتاج إىل تدقيق ألن البدلني يف معاوضة التأمني يكونان من جنسني   1

خمتلفني بإعتبار أن أحدهما وهو القسط يكون مبلغا من النقود وأن البدل اآلخر وهو الضمان يكون إصالح الضرر 
أما  استثمار أموال التأمني بالصيغ . ا اليت تقوم على احتاد اجلنس ليست متوفرةأوالتعويض عن قيمته، وشبهة الرب

 .الربوية فهذه مسألة أخرى ختص كيفية إدارة األموال
الطبعة ". الوسيط يف التأمني اخلاص وفقا ألحكام قانون املعامالت املدنية اإلماراتي"مصطفى حممد اجلمال . د.أ  5

 .قم واحد، اهلامش ر1331-1331األوىل 
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 واسع نطاق على التكافلي التأمني انتشار ولكن.  1"ذلك خالف رأى من ومنهم اإلسالمية

 .املاضي من االختالفات هذه أصبحت وخارجه اإلسالمي العامل داخل

 أنه على 01 رقم الشرعي املعيار من الثانية املادة يف  اإلسالمي التأمني تعريف مت وقد     

 ، األخطار هذه عن الناشئة األضرار تاليف على معينة ألخطار يتعرضون اشخاص اتفاق"

 له تأمني صندوق ذلك من ويتكون بالتربع، االلتزام أساس على االشرتاكات بدفع وذلك

 األضرار عن التعويض منه يتم( صندوق) مستقلة مالية ذمة وله ،االعتبارية الشخصية حكم

. والوثائق للوائح طبقا وذلك منها، املؤمن األخطار وقوع جراء من املشرتكني أحد تلحق اليت

 بأجر مساهمة شركة تديره أو الوثائق، محلة من خمتارة هيئة الصندوق هذا إدارة ويتوىل

 ".الصندوق موجودات واستثمار التأمني أعمال بإدارة تقوم

 :التالية املالحظات إجراء ميكن الشامل، التعريف هذا من وانطالقا     

 وهلما له واملؤمن املؤمن صفة فيه جتتمع مشرتك عضو كل التكافلي التأمني يف 

 .مشرتكة واحدة مصلحة

 يف تدخل و هلم، ملك هي املشرتكون يدفعها اليت( االشرتاكات) التأمني أقساط 

 منهم، للمتضررين التعويضات منها تدفع حيث بهم، اخلاص الوثائق محلة حساب

 شكل يف إليهم منها املتبقي اجلزء ويعاد فنية، كاحتياطيات منها جزء ويرصد

 .تأميين فائض

 الصندوق موجودات استثمار وبني التأمني أعمال إدارة بني فصل هناك. 

 املشاركني بني وملزم منظم تربع عقد على التكافلي التأمني يقوم . 

 مشروعا يتضمنها أن جيب اليت األساسية احملاور املشروع هذا يف نتناول سوف     

 التفاصيل ضبط( التنفيذية اللوائح) الرتتيبية للنصوص اجملال ترك مع اجملال، يف متكامال

 . نظام كل وفق

 :احملاور هذه ومن

 التكافلي التأمني تعريف 

 التكافلي التأمني إدارة صيغ. 

 التكافلي التأمني أطراف وواجبات حقوق. 

 وشرعية قانونية إشكاالت من يطرحه وما التأميين العجز تغطية طرق. 

 تنافسية سوق يف التكافلي التأمني قدم تثبيت سبل 
                                                           

 العربية اإلمارات بدولة العليا االحتادية احملكمة أحكام جمموعة.  5/11/1312 جلسة ق0 لسنة 11 رقم الطعن  1
  191 ص 1311 ديسمرب آخر إىل 1313 يناير أول من الثالثة إىل األوىل من السنة. والتجاري املدني النقض. املتحدة
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 اإلسالمية الشريعة ألحكام التكافلي التأمني مؤسسة احرتام على التأكيد 

 .أنشطنها كل يف ومبادئها

 -أحيانا أهميتها على- التفاصيل بعض يف اخلوض املناسب من لنا يبدو ومل هذا     

 اشرتاك ذلك أمثلة ومن. املخاطر إدارة باب يف لتتناوهلا الرتتيبية للنصوص ذلك وتركنا

 شركات واشرتاك اإلسالمي، التأمني شركات تأمينات يف التجاري التأمني شركات

 .1التجاري التأمني شركات تؤمنها اليت األخطار من حصة تأمني يف اإلسالمي التأمني

                                                           
املقصود هنا هو اقتسام اخلطر املؤمن عليه بني شركة التأمني املباشر وشركة تأمني أخرى إما لعدم توفر الطاقة  1

اإلستيعابية الالزمة هلذا اخلطر، أو بسبب إلزامية القانون بتوزيع أعمال التأمني اليت تزيد قيمتها عن مبلغ معني على 
ن اخلطر املؤمن  لدى شركة تأمني إىل شركة تأمني أخرى  ويعّبر عن نقل جزء م. عدد من شركات التأمني

 ".تأمني احملاصصة"مبصطلح 
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 املشـــــــروع نــــص

 التكافلي التأمني تعريف يف

 : األوىل املادة

 على بينهم فيما املشرتكني من جمموعة اتفاق هو 1(التعاوني أو) التكافلي التأمني

 أي على خسائر أو أضرار من يقع ما جلرب ختصص باشرتاكات بالتربع بعضا بعضهم دعم

 .معينة وأسس قوانني حسب منهم

 حصيلة وتستخدم مشرتك، صندوق يف املال من مببلغ املشرتكون يساهم ذلك ولتحقيق

 يف ومثبتة عليها متفق واألضرار اخلسائر من معينة أنواع ضد  األعضاء ملساعدة الصندوق

 .عقود

 :مالحظة

 أنه من انطالقا التأمينية العملية من كجزء التأمني تدير اليت املؤسسة دمج مت ما إذا 

 التأمني يعّرف عندها ،3فيه املشرتكني قبل من مباشرة التأمني يدار أن قانونا ميكن ال

 :كالتالي التكافلي

 اإلدارة مهمة هلا تعهد التكافل مؤسسة يشمل خمتلط هيكل التكافلي التأمني"

 ".التكافل يف املشرتكني إىل ملكيته تعود تكافلية أموال وصندوق

 احملاسبة هيئة عن الصادر 01 رقم الشرعي املعيار تعريف تبين احلالة هذه يف ويفضل

 :كالتالي صيغ وقد شامل، تعريف وهو اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة

 األخطار، هذه عن الناشئة األضرار تاليف على معينة ألخطار يتعرضون أشخاص اتفاق"

 له تأمني صندوق ذلك من ويتكون بالتربع، اإللتزام أساس على اإلشرتاكات بدفع وذلك

 األضرار عن التعويض منه يتم( صندوق) مستقلة مالية ذمة وله اإلعتبارية، الشخصية حكم

. والوثائق للوائح طبقا وذلك منها، املؤمن األخطار وقوع جراء من املشرتكني أحد تلحق اليت

 بأجر مساهمة شركة تديره أو ،الوثائق محلة من خمتارة هيئة الصندوق هذا إدارة ويتوىل

 ".الصندوق موجودات واستثمار التأمني أعمال بإدارة تقوم

                                                           
التامني التعاوني، والتأمني : يطلق على التأمني الذي متارسه شركات التأمني اإلسالمية املصطلحات التالية  1

أما . عاوني والتأمني التكافليولعل أكثرها شيوعا التأمني الت. التكافلي، والتأمني اإلسالمي، والتأمني التبادلي
 .مصطلح التأمني التبادلي فهو أقل تلك املصطلحات شيوعا

وهو الكيان القانوني )هناك سببان يفسران صعوبة استخدام مباشر للتأمني التكافلي دون املرور بشركة مستقلة   3
لتعاونية أو املشرتكة ال يتم اإلعرتاف يرجع إىل أن الشركات ا السبب األول: تتوىل اإلدارة( الذي أنشأه محلة األسهم

وهو األهم، ألن شركة التأمني التعاوني حديثة اإلنشاء يصعب  والسبب الثاني. بها يف األنظمة القانونية لعدد من الدول
وبذلك اصبح الدور املهم للتكافل هو توفري . ملتطلبات كفاية رأس املال اليت أصبحت اآلن معيارية عليها اإلستجابة

من اخلطوط اإلرشادية الصادرة عن جملس  9هامش رقم . )دعم لرأس املال الذي يسمح باإلستجابة هلذه املتطلبات
 (اخلدمات املالية اإلسالمية املتعلقة بالتأمني التكافلي
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 التكافلي التأمني إدارة يف

  

 : الثانية املادة

 إحدى  وفق التكافلي التأمني ومؤسسة التكافل يف املشرتكني بني العالقة تضبط

 :التالية الصيغ

 املضاربة صيغة 

 الوكالة صيغة 

 واملضاربة الوكالة بني اجلمع صيغة 

 التأمني ومؤسسة التكافل يف املشرتكني بني املعتمدة العالقة صيغة كانت ومهما

 النص جيب كما. التكافلي التأمني عقد يف صريح بشكل ذكرها يتعني التكافلي،

 .اختيارها يتم صيغة كل وفق عليها املتفق والرسوم النسب على مقدما

 والوكالة املضاربة بني الدمج صيغة وفق اإلدارة

 : الثالثة املادة

 يسمى التأمني جمال يف بالعمل له مرخص قانوني كيان التكافلي التأمني يدير

 .التكافلي التأمني مؤسسة

 .التكافلي التأمني أعمال ألنشطة بالنسبة الوكالة عقد يعتمد     

 التكافلي التأمني صندوق أموال استثمار ألنشطة بالنسبة املضاربة عقد ويعتمد    

 : الرابعة املادة

 يدفعها اليت االشرتاكات حمصول استثمار تدير بأن التكافلي التأمني مؤسسة تلتزم

 .املشروعة بالصيغ الوثائق محلة

 محلة مال رأس إلستثمار أحدهما: منفصلني حسابني التكافلي التأمني مؤسسة متسك     

 .التكافل يف املشرتكني حلسابات واآلخر األسهم،

 : اخلامسة املادة

 حتدد التأمني صندوق ألصحاب مشرتكا ملكا استثمارها وعائد االشرتاكات تظل

 .التأميين الفائض أو التعويض يف االستحقاق وشروط التأمني نظام حبسب فيها حقوقهم

 املضاربة صيغة وفق اإلدارة

 : السادسة املادة

  التأمني وأعمال االستثمار أنشطة من كل خماطر التكافلي التأمني مؤسسة تدير

 .مال أرباب بصفتهم التكافل يف املشرتكني عن نيابة وذلك مضاربا بصفتها



8 
 

 : السابعة املادة

 نسبة أو/و االستثمار أرباح من مائوية نسبة خدماتها مقابل التأمني مؤسسة تتقاضى

 .أدناه عشرة احلادية باملادة معرف هو كما التأميين الفائض من

 : الثامنة املادة

 يف سواء مالية خسائر أية املال أرباب بصفتهم التكافل يف املشرتكون يتحمل

 أو تعد أو تقصري عن ناشئة اخلسائر كانت إذا إال التأمينية، األنشطة يف أو االستثمار

 . اخلسائر األخرية هذه تتحمل عندها التكافلي، التأمني مؤسسة قبل من الشروط خمالفة

 الشرعية الصيغ على اعتمادا اإلستثمارية أنشطتها التكافلي التأمني شركة متارس     

 .ومبادئها اإلسالمية الشريعة أحكام ختالف ال اليت املستحدثة العقود من وغريها املعروفة

 الوكالة صيغة وفق اإلدارة

 : التاسعة املادة

 التكافل يف املشرتكون مبوجبه يعني وكالة عقد مبقتضى التأمني عملية تدار

 التكافلية باألعمال للقيام وكيال بصفتها التكافلي التأمني مؤسسة موكلون بصفتهم

 . عنهم نيابة واإلستثمار

 املبلغ من مئوية نسبة أو مقطوع مبلغ شكل يف أجرة التكافلي التأمني مؤسسة تتقاضى     

 يكون إضافيا حتفيزا التكافلي التأمني ملؤسسة يصرف أن وميكن.  الوكالة حمل

 .أجر بدون الوكالة تكون أن وميكن . التكافل بنتائج مرتبطا

 :العاشرة املادة

 التأمني أموال تواجهها اليت املخاطر يف التكافلي التأمني مؤسسة تشرتك ال 

 يف إال التأمني صندوق عجز تتحمل وال التأمني فوائض من شيئا تتقاضى وال التكافلي

 أعاله الثامنة باملادة عليه منصوص هو كما الشروط وخمالفة والتقصري التعدي حاالت

 .الوكالة أحكام خمالفة وعموما

 توزيعه وكيفية التأميين الفائض يف

 : عشرة احلادية املادة

 بعد واستثماراتها، املشرتكني أقساط من املتبقي املالي الرصيد هو التأميين الفائض

 .والنفقات املصروفات مجيع وتغطية الفنية، اإلحتياطيات رصيد واقتطاع التعويضات سداد

 التأمني نظام حيدده ما حسب يتقامسونه الوثائق حلملة مطلق ملك التأميين والفائض     

 على حق أي اإلسالمية التأمني شركة يف للمساهمني وليس الوثائق، محلة قبل من املقر

 .التأميين الفائض



9 
 

 : عشرة الثانية املادة

 على حصل من بني متييز دون الوثائق محلة مجيع على التأميين الفائض توزيع يتم

 املالية الفرتة خالل حيصل مل من وبني تعويضات

 الفرتة خالل تعويضات هلم تصرف مل الذين الوثائق محلة على التوزيع يقتصر أن وجيوز     

 .املالية

 التعويضات  خصم بعد إشرتاكه بنسبة كل املشاركني على التوزيع يتم أن جيوز كما     

 الفائض يف نصيبه فاق كتعويض له دفع ما كان إذا حبيث السنة، خالل له املدفوعة

 . شيئا يستحق ال احلالة هذه ففي التأميين،

 لتوزيع مناسبة تراها أخرى معايري اعتماد التكافلي التأمني  شركة إلدارة وميكن     

 اإلسالمية الشريعة ألحكام ومطابقة عادلة املعايري تلك تكون أن شريطة التأميين الفائض

 12ومبادئها

 املطلوبة التعويضات سداد عن التكافلي التأمني صندوق عجز يف

 : عشرة الثالثة املادة

 املرتاكمة واإلحتياطيات التكافلي التأمني صندوق يف ما يتجاوز عجز حصول عند

 صندوق بإقراض إلتزامها تفعيل التكافلي التأمني مؤسسة على يتعني الصندوق، هذا يف

 صندوق على الرجوع حق التكافلي التأمني وملؤسسة. العجز يغطي مبا التكافلي التأمني

 لتحقيق الالحقة السنوات يف التأمني فائض من القرض مبلغ إلسرتجاع التكافلي التأمني

 .العجز

 : عشرة الرابعة املادة

 تصرف سوء إىل سببه يعود التكافلي التأمني صندوق يف عجز حصول حال يف

 التأمني مؤسسة تتحمله العجز ذلك فإن التكافلي، التأمني مؤسسة قبل من وإهمال

 . التكافلي

 القرض تسهيالت توفري على مالية قدرة التكافلي التأمني مؤسسة لدى يتوفر أن جيب     

 . التأمني صندوق يف العجز ملواجهة

 لديها يكون كي وسعها يف ما تعمل أن التكافلي التأمني مؤسسة على جيب كما     

 كانت مهما وذلك تديرها، اليت التكافل صناديق مالءة على للمحافظة مالئمة آلية أفضل

 .املعتمدة اإلدارة صيغة

                                                           
من الفائض التأميين املخصص للتوزيع على املشاركني  مئويةسبيل املثال اعتماد صيغة توزيع نسبة  ميكن على  12

كما ميكن تقسيم الفائض التأميين املخصص للتوزيع بني . بالباقي لدى شركة التأمني اإلسالمية واالحتفاظ
 .ري املتضرر املشاركني كأن يعطى للمشارك املتضرر الذي دفعت له تعويضات نصف ما يعطى لغ
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 التأمني إعادة يف

 : عشرة اخلامسة املادة

 . تأمني إعادة عقود تربم أن التكافلي التأمني ملؤسسة جيوز

 إعادة مؤسسات مع للتعامل وسعها  يف ما تعمل أن التكافلي التأمني مؤسسة على جيب    

 مالي نظام لدعم وذلك التقليدية، التأمني إعادة مؤسسات من بدال إسالمية تكافلي تأمني

 األساسية لنظمها ومراعاة اجملال، يف ومبادئها اإلسالمية  الشريعة أحكام مع متفق شامل

 .الرقابية السلطات من هلا املمنوحة والرتاخيص

 : عشرة السادسة املادة

 ممارسة املرعية النظم مساح عدم عن فضال التأمني إلعادة  احلاجة لتحقق نظرا

 إعادة إلتفاقيات الكافية البيانات قدمت إذا إال التأمني أعمال التكافلي التأمني شركات

 يف التقليدية التأمني إعادة شركات لدى التكافلي التأمني إعادة جيوز مسبقا، التأمني

 .إسالمية تأمني إعادة شركات وجود عدم حالة

 ومبادئها اإلسالمية الشريعة أحكام مع التكافلي التأمني شركة معامالت توافق يف

 : عشرة السابعة املادة

 يف ومبادئها اإلسالمية الشريعة ومبادىء بأحكام التكافلي التأمني شركة تلتزم

 حمرمة أغراض على أو احملرمات، على التأمني عدم وخباصة واستثماراتها، أنشطتها كل

 .إعطاء أو أخذا الربوية بالفائدة التعامل عدم وعموما شرعا،

 :عشرة الثامنة املادة

 هيكل يعني أعاله، املذكورة 11 باملادة عليها املنصوص الشرعية األغراض لتحقيق

 مع تطابقها ومدى التكافلي التأمني شركة معامالت يف الرأي  إبداء يتوىل شرعي

 التأمني ملؤسسة ملزمة قراراته وتكون اإلسالمية، الشريعة أحكام ومبادىء أحكام

 .التكافلي

 القرارات تنفيذ متابعة من املذكور اهليكل لتمكني املناسبة اإلجراءات وتتخذ    

 .تطبيقها سالمة من والتأكد والتوصيات

 التكافلي التأمني شركة تصفية يف

 : عشرة التاسعة املادة

 التأمني صندوق موجودات توزيع يتم التكافلي، التأمني شركة تصفية حال يف

 عليه املنصوص التأميين الفائض توزيع يف املعتمد النظام وفق املشرتكني بني التكافلي

 .أعاله عشرة الثانية باملادة
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 موجودات تصرف كأن املادة هذه من األوىل بالفقرة ورد ما خالف على النص وميكن    

 .اخلري وجوه يف التكافلي التأمني صندوق

 له ليس الذي باملال يعمل ما به فيعمل صاحبه، يعلم ومل التصفية عند مال بقي وإذا    

 .مالك

 النزاعات فض يف

 : العشرون املادة

 النظم وفق الوثائق ومحلة التكافلي التأمني شركة بني  الناشئة اخلالفات حتسم

 .السارية والقوانني

 فيها اقتضت اليت العقود يف خاصة التحكيم إىل اللجوء هو التأمني ألطراف واألفضل     

 اإلسالمية الشريعة أحكام مع يتعارض ما غري يف الوضعي القانون تطبيق قبول الضرورة

 . ومبادئها

  اإلرشادية واخلطوط واملعايري الفتاوى

 املشروع عليها استند اليت القانونية النصوص وبعض

 (1315/هـ1915) الثاني املؤمتر يف اإلسالمية البحوث جممع قرار 

 (.م1311/هـ1931) املكرمة مبكة اإلسالمي لالقتصاد األول العاملي املؤمتر 

 (هـ1931 شعبان 12) املكرمة مبكة اإلسالمي الفقهي اجملمع 

 ربيع 11-12 الثاني املؤمتر(. 3/0)3 رقم قرار) جبدة الدولي اإلسالمي الفقه جممع 

 .م1315 ديسمرب/ األول كانون 01-00 املوافق هـ1121 اآلخر

 املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة عن الصادر 01 رقم الشرعي املعيار 

 . اإلسالمي التأمني بشأن اإلسالمية

 للتأمني الشرعية الضوابط حول الكوييت التمويل لبيت الرابعة الفقهية الندوة فتوى 

 .م1335/هـ1111 التعاوني

 رقم االستفسار على اجلواب. السوداني اإلسالمي فيصل لبنك الشرعية الرقابة هيئة 

(9) 

 اإلسالمي لالقتصاد عشرة الثانية الربكة لندوة 10/11 رقم الفتوى 

 الشرعية للهيئة العامة األمانة الربكة دلة جمموعة. التأمني فتاوى. 

  0/0221 رقم األردني اإلفتاء جملس قرار 
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 اإلسالمية املالية اخلدمات جملس. التكافلي للتأمني املالية املالءة متطلبات معيار .

 .0223 ديسمرب

 اإلسالمية املالية اخلدمات جملس. التكافلي  التأمني لضوابط اإلرشادية املبادئ .

0223 

 وتاريخ( 90/م) رقم كياملل باملرسوم الصادر التعاوني التأمني شركات مراقبة نظام 

 (السعودية العربية اململكة) هـ0/1/1101

 العربية اإلمارات دولة يف التأمني هيئة عن الصادر 0212 لسنة التكافلي التأمني نظام 

 .املتحدة

 تكافلي تأمني لشركة منوذجي أساسي نظام

 متهيدية مالحظات

 التجارية للشركات األساسية النظم يف يرد ما أهم النموذجي األساسي النظام تضمن

 خصوصا التأمني شريكات ويف عموما

 :التالية املسائل االعتبار بعني النموذجي األساسي النظام اخذ وقد

 اليت كاالمتيازات االخرى اجملاالت بعض ويف الشركات جمال يف الصادرة القوانني (1)

 .اإلدارة يف أو املال رأس يف سواء للمواطنني ختصص

 .التكافلي التأمني جمال يف الصادرة واملعايري اجملمعية القرارات (0)

 .خصوصا التأمني ويف عموما اإلدارة يف احلوكمة مببادئ األخذ (9)

 .التكافلي للتأمني والفنية الشرعية باخلصوصية األخذ (1)
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 نظام أساسي منوذجي

 لشركة تأمني تكافلي

 البــــــــاب األول

 يف تأسيس الشركة

يف شان الشركات التجارية والقوانني .................... تأسست طبقا ألحكام القانون 

ومبوجب هذا  (إن وجد)يف شأن نظام التأمني التكافلي  ................... املعدلة له، والقانون 

 .النظام بني مالكي األسهم املبينة فيما بعد شركة مساهمة عامة

 املادة األوىل

يشار إليها  -شركة مساهمة عامة  -................... الشركة هو شركة اسم هذه 

 .فيما بعد بالشركة

 املادة الثانية

وجيوز جمللس اإلدارة أن ................... مركز الشركة الرئيسي وحملها القانوني يف 

 .أو يف خارجها (اسم الدولة)ينشىء هلا فروعا ومكاتب يف داخل 

 املادة الثالثة

سنة ميالدية تبدأ من تاريخ ( تسع وتسعون) 33ملدة احملددة هلذه الشركة هي ا

إشهارها يف السجل التجاري وجتدد هذه املدة بعد ذلك تلقائيا ملدد متعاقبة ومماثلة ما مل 

 .يصدر قرار من اجلمعية العمومية غري العادية بتعديل مدة الشركة أو إنهائها

 املادة الرابعة

 : سست الشركة من أجلها هياألغراض التى تأ

التأمني التكافلي طبقا ملبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، واملعايري الشرعية،   : أوال

واملعايري احملاسبية للتأمني اإلسالمي وإعادة التأمني املعدة وفقا للشريعة اإلسالمية 

لقرارات ومنها الـتأمني التكافلي للممتلكات والـتأمني التكافلي للمسؤوليات، وا

 .والتوصيات اجملمعية

 :ويشمل تأمني املمتلكات واملسئوليات واألنشطة املتعلقة بهما الفروع اآلتية

 .التأمني ضد أخطار احلريق والتأمينات املرتبطة به  (1)

 .التأمني ضد أخطار النقل الربي والبحري واجلوي وتأمينات املسؤوليات املتعلقة به  (0)

 .وآالتها ومهماتها وتأمني املسؤوليات املتعلقة بهالتأمني على أجسام السفن  (9)

التأمني على أجسام الطائرات وما يف حكمها وآالتها ومهماتها وتأمني املسؤوليات   (1)

 .املتعلقة به
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التأمني على األقمار الصناعية واملناطيد واملركبات الفضائية وآلتها ومهماتها وتأمني   (5)

 .املسؤوليات املتعلقة به

 .قاطرات وحافالت السكك احلديدية وتـأمني املسؤوليات املتعلقة بهالتأمني على   (1)

 .التأمني على املركبات الربية وتأمينات املسؤوليات املتعلقة به  (1)

 .التأمني اهلندسي وتأمينات املسؤوليات املتعلقة به والتأمينات اليت تلحق به عادة (1)

 .تأمينات البرتولتأمينات البرتول وتشمل مجيع التأمينات اليت تعترب ضمن  (3)

 .التأمني الصحي جبميع أنواعه (12)

 :التأمني ضد أخطار احلوادث املتنوعة واملسؤوليات وتشمل األنواع اآلتية (11)

 .تأمني احلوادث الشخصية ( أ)

 .تأمني الضمان وخيانة األمانة ( ب)

 تأمني النقد أو الصكوك أو السندات أو األسهم أو ما يف حكمها املقبولة ( ت)

 .و احلفظسواء أثناء النقل أ شرعا،

 .تأمني السطو والسرقة ( ث)

 .تأمني كسر الزجاج ( ج)

تأمني املسؤوليات املهنية، مبا يف ذلك مسؤولية ذوي املهن الصحية واهلندسية  ( ح)

 .واملالية واحملاسبية والقانونية وغريها من املهن األخرى

 .التأمني من حوادث العمل والتأمني من مسؤولية رب العمل ( خ)

 .املواشي واحليوانات األخرىالتأمينات الزراعية وتأمني  ( د)

 .التأمينات األخرى اليت تندرج عادة ضمن تأمني أخطار احلوادث املتنوعة ( ذ)

ويتضمن مجيع عمليات التأمني اليت مل ترد يف : أنواع أخرى من التأمني التكافلي : ثانيا 

وما قد يستجد من أنواع التأمني مستقبال مبا يتفق والقوانني والنظم  ( 5)نص املادة 

 .وال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

ويشمل ذلك إعادة التأمني التكافلي لكافة أو بعض عمليات : إعادة التأمني : ثالثا

التأمني املباشر التى تعقدها الشركة ويكون ذلك وفقا للقواعد القانونية والنظم 

بالضوابط  املتبعة وعند احلاجة إعادة التأمني لدى شركات إعادة التأمني التجارية

 .الشرعية املقررة لذلك

جيوز للشركة أن تكون هلا مصلحة أو أن تشرتك أو أن تتعاون أو أن تشرتي أو أن   :رابعا 

تلحق بأي وجه مع غريها من اهليئات أو الشركات اليت تزاول أعماال شبيهة 
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مبا بأعماهلا أو اليت قد تعاونها على حتقيق أغراضها يف داخل الدولة أو يف خارجها 

ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وهلا أن تشرتي هذه اهليئات أو 

 .الشركات أو أن تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
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 البـاب الـثانـي

 يف رأس مــال الشــركـــة

 املادة اخلامسة

 1سهم قيمة كل سهم .................... موزع على .................... رأس مال الشركة هو 

مدفوعة بالكامل ومجيعها أسهم نقدية متساوية مع بعضها البعض من ( .................... واحد)

 .كافة احلقوق

 املادة السادسة

على األقل من رأس مال ( باملائة..... % )مجيع أسهم الشركة امسية وجيب أن يكون 

ني مواطنني، أو لشخصيات اعتبارية مملوك بالكامل الشركة مملوكا ألشخاص طبيعي

أو مواطين جمموعة اقتصادية أو سياسية تنتمي هلا الدولة كمجلس التعاون )ملواطنني 

 (.اخلليجي

 املادة السابعة

ال يلتزم املساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة تزيد عّما ميلكون من 

 .مبوافقتهم اجلماعية أسهم وال جيوز زيادة التزاماتهم  إال

 املادة الثامنة

يرتتب على ملكية السهم قبول النظام األساسي للشركة وقرارات مجعياتها العمومية 

 .وال جيوز للمساهم أن يطلب اسرتداد ما دفعه للشركة كحصة يف رأس املال

 املادة التاسعة

 .يكون السهم غري قابل للتجزئة

 املادة العاشرة

احلق يف حصة معادلة حلصة غريه بال متييز يف ملكية كل سهم خيول مالكه 

موجودات الشركة عند تصفيتها ويف األرباح املبينة فيما بعد وحضور جلسات اجلمعيات 

 .العمومية والتصويت على قراراتها

 املادة احلادية عشر

تقوم الشركة بإدراج أسهمها يف أحد أسواق األوراق املالية املرخصة يف الدولة   11/1

كما جيوز جمللس اإلدارة إدراجها يف األسواق املالية األخرى خارج الدولة ويف حالة إدراج 

أسهم الشركة يف األسواق املالية يف الدولة أو يف اخلارج فعلى الشركة أن تتبع القوانني 

اللوائح املعمول بها يف تلك األسواق مبا يف ذلك قوانني وأنظمة ولوائح إصدار واألنظمة و

وتسجيل أسهم الشركة وتداوهلا ونقل ملكيتها وترتيب حقوق عليها وذلك دون احلاجة إىل 
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تعديل األحكام الواردة يف هذا النظام األساسي يف حالة تعارضها مع هذه القوانني أو 

 .األنظمة أو اللوائح

جيوز بيع أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو التصرف أو التعامل فيها  11/0

على أي وجه مبقتضى وطبقا ألحكام هذا النظام األساسي ويتم تسجيل أي من هذه 

وعند إدراج أسهم الشركة " سجل املساهمني"التعامالت يف األسهم يف سجل خاص يسمى 

ي من التعامالت املذكورة أعاله يف هذه املادة يف سوق مالي مرخص يف الدولة فإن تسجيل أ

يف أسهم الشركة يكون وفقا ألنظمة البيع والشراء واملقاصة والتسويات والقيد املتبعة لدى 

 .ذلك السوق املالي املدرجة فيه أسهم الشركة

يف حالة وفاة أحد املساهمني يكون وريثه هو الشخص الوحيد الذي توافق   11/9

قوق ملكية أو مصلحة يف أسهم املتوفى ويكون له احلق يف األرباح الشركة بأن له ح

واالمتيازات األخرى اليت كان للمتوفى حق فيها ويكون له بعد تسجيله يف الشركة وفقا 

ألحكام هذا النظام ذات احلقوق كمساهم يف الشركة اليت كان يتمتع بها املتوفى فيما 

توفى من أي التزام فيما خيتص بأي سهم خيص هذه األسهم وال تعفى تركة املساهم امل

 .كان ميلكه وقت الوفاة

جيب على أي شخص يصبح له احلق يف أية أسهم يف الشركة نتيجة لوفاة أو   11/1

إفالس أي مساهم أو مبقتضى أمر حجز صادر عن أية حمكمة خمتصة أن يقوم خالل 

 :ثالثني يوما

 وأن خيتار إما أن يتم تسجيله  بتقديم البينة على هذا احلق إىل جملس اإلدارة

كمساهم أو أن يسمي شخصا ليتم تسجيله كمساهم فيما خيتص بذلك 

 .السهم

 :ال جيوز تسجيل أي تصرف أو تعامل يف أسهم الشركة يف احلاالت التالية 11/5

إذا كان ذلك التصرف أو التعامل متعارضا مع القوانني أو مع القواعد  (1)

 .أو خمالفا ألحكام هذا النظام األساسي أو اللوائح السارية املفعول 

إذا أدى التصرف أو التعامل ألن يصبح املسـاهم مالكا بصورة مباشـرة   (0)

 . من رأمسال الشركة..... % أو غري مباشرة ألكثر من 

 . إذا كانت األسهم مرهونة أو حمجوزا عليها بأمر من احملكمة (9)

 .إذا كان للشركة دين على األسهم إلي أن تستوفيه (1)

إذا كان أحد املتعاقدين عديم األهلية أو ناقصها أو أشهر إفالسه أو  (5)

 .إعساره

 إذا كانت شهادة األسهم مفقودة ويتم احلصول على بدل فاقد عنها (1)
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 املادة الثانية عشر

 تعدل الشركة عند اكتمال إدراج أسهمها يف سوق مالي مرخص يف الدولة  10/1

ألسهم ونقل ملكيتها املعمول به إىل نظام نظام سجل األسهم والشهادات املؤقتة با

إلكرتوني لتسجيلها وقيد نقل ملكيتها وفقا للنظام املعمول به يف ذلك السوق لقيد 

وتسجيل األسهم وتعترب البيانات الواردة يف هذا النظام اإللكرتوني نهائية وملزمة وال جيوز 

 .راءات املتبعة يف السوق املعينالطعن فيها أو طلب نقلها أو تغيريها إال وفقا للنظم واإلج

يف حالة فقدان أو تلف الشهادة املؤقتة بأسهم الشركة يكون ملالك األسهم  10/0

املقيدة بامسه يف سجل املساهمني احلق يف استصدار شهادة بديلة بشرط اإلعالن يف 

صحيفتني من الصحف احمللية اليومية وعلى نفقة مالك األسهم طبقا للشروط والتكاليف 

التى حيددها جملس إدارة الشركة على أن يتضمن اإلعالن أرقام الصكوك املفقودة أو 

 .التالفة وعددها

ويتم إصدار الشهادة البديلة املؤقتة بعد انقضاء ثالثني يوما من آخر نشر لإلعالن دون 

 .اعرتاض ومن ثم إيداعها، لدى السوق املالي املدرجة به أسهم الشركة

 املادة الثالثة عشر

ال جيوز لورثة املساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع األختام على دفاتر 

الشركة أو ممتلكاتها وال أن يطلبوا قسمتها أو بيعها مجلة لعدم إمكان القسمة وال أن 

يتدخلوا بأية طريقة كانت يف إدارة الشركة وجيب عليهم لدى استعمال حقوقهم التعويل 

 .ة وحساباتها اخلتامية وعلى قرارات مجعياتها العموميةعلى قوائم جرد الشرك

 املادة الرابعة عشر

تدفع حصص األرباح املستحقة عن السهم آلخر مالك مقيد امسه يف سجل األسهم 

بالشركة يف تاريخ اليوم العاشر بدءا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية اليت 

ويكون له وحده احلق يف املبالغ املستحقة عن السهم سواء  قررت توزيع األرباح أو الزيادة

 .كانت حصصا يف األرباح أو نصيبا يف موجودات الشركة

 املادة اخلامسة عشر

يف شأن الشركات التجارية والقوانني املعدلة .................... مع مراعاة أحكام القانون 

 (إن وجدت)يف شأن إنشاء هيئة التأمني .................... له والقانون 

بشأن نظام احلد األدنى لرأمسال شركات التأمني وبعد ................... النظام/والقانون

زيادة رأمسال الشركة بإصدار أسهم جديدة  (إن وجدت)راق املالية جيوزموافقة هيئة األو

بنفس القيمة االمسية لألسهم األصلية وجيوز إضافة عالوة إصدار إىل القيمة االمسية كما 

جيوز ختفيض رأس مال الشركة وال جيوز إصدار األسهم اجلديدة بأقل من قيمتها االمسية 
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يف الفرق إىل االحتياطي القانوني ولو جاوز وإذا مت إصدارها بأكثر من ذلك أض

 .االحتياطي القانوني بذلك نصف رأمسال الشركة

وتكون زيادة رأس مال الشركة أو ختفيضه بقرار من اجلمعية العمومية غري العادية 

بناءا على اقرتاح من جملس اإلدارة يف احلالتني وبعد مساع تقرير مدقق احلسابات يف حالة 

أن يبني يف حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار األسهم اجلديدة وحق أي ختفيض وعلى 

املساهمني القدامى يف أولوية االكتتاب يف هذه الزيادة ويبني يف حالة التخفيض مقدار هذا 

 .التخفيض وكيفية تنفيذه
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 الـبــاب الثـالـث

 يف الصكوك وحمافظ التكافل

 املادة السادسة عشر

يف شأن الشركات التجارية والقوانني ...................القانون مع مراعاة أحكام  11/1

سفي شأن إنشاء هيئة التأمني وتنظيم أعماله، للجمعية ................... املعدلة له، والقانون 

العمومية غري العادية للشركة بعد موافقة اجلهة املختصة مبزاولة النشاط أن تقرر إصدار 

ويبني القرار قيمة الصكوك وشروط إصدارها ( صكوك)عا صكوك استثمار مقبولة شر

ومدى قابليتها للتحويل إىل أسهم وهلا أن تصدر قرارا بتخويل جملس اإلدارة بتحديد موعد 

  .وشروط هذا اإلصدار حسبما يراه جملس اإلدارة مناسبا يف هذا الصدد

ائلي أو تكافل للشركة احلق يف إنشاء وإدارة صناديق التكافل الفردي أو الع 11/0

الشركات واعتبارها ذات شخصية مستقلة عن الشركة يف موجوداتها وحساباتها 

  .ونتائجها

تلتزم الشركة يف حالة حدوث عجز على صناديق التكافل بأن تقدم هلا  11/9

متويالت مشروعة أو قروضًا حسنة يتم استيفاؤها من فوائض الفرتات التالية مع حقها يف 

 .جتاه محلة الوثائق يف حالة استحقاقهم الفائض أولوية االستيفاء
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 الـباب الـرابع

 يف جملس إدارة الشركة

 املادة السابعة عشر

أعضاء ويشرتط أن يكون ................... يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مكون من 

خبهم ثلثهم على األقل من األعضاء املستقلني وأغلبيتهم من األعضاء غري التنفيذيني تنت

 . اجلمعية العمومية العادية للمساهمني بالتصويت السري

 املادة الثامنة عشر

سنوات ويف نهاية هذه املدة يعاد تشكيل .......... تكون مدة العضوية يف جملس اإلدارة 

اجمللس وجيوز إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم لفرتة أخرى أو أكثر 

أعضاء يف املراكز اليت ختلو خالل ستني يوما من خلوه، على أن  وجمللس اإلدارة أن يعني

يعرض هذا التعيني على اجلمعية العمومية العادية يف أول اجتماع هلا إلقرار استمرار تعيينهم 

أو تعيني غريهم دون اإلخالل بصحة االجتماعات اليت شارك فيها العضو املعني بقانونية قبل 

ذا بلغت املراكز الشاغرة يف أثناء السنة ربع عدد أعضاء إجتماع اجلمعية العمومية وإ

اجمللس أو أكثر وجب على جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العمومية العادية لالجتماع خالل 

ثالثة أشهر على األكثر من تاريخ شغور آخر مركز تتحقق به النسبة املشار إليها النتخاب 

 .يكمل العضو اجلديد مدة سلفهمن ميأل املراكز الشاغرة ويف مجيع األحوال 

 املادة التاسعة عشر

ينتخب جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وميثل رئيس اجمللس  13/1

الشركة أمام القضاء وعليه تنفيذ القرارات اليت يصدرها اجمللس ويقوم نائب الرئيس مقام 

 .الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه

اإلدارة أن ينتخب من بني أعضائه عضوا منتدبا لإلدارة وحيدد حيق جمللس  13/0

اجمللس اختصاصاته ومكافآته كما يكون له أن يشكل من بني أعضائه جلنة أو أكثر 

مينحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها مبراقبة سري العمل بالشركة وتنفيذ قرارات 

 .اجمللس

 املادة العشرون

 إدارة الشركة والقيام بكافة األعمال والتصرفات جمللس اإلدارة كافة السلطات يف

نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به وممارسة كافة الصالحيات 

املطلوبة لتحقيق أغراضها وال حيد من هذه السلطات والصالحيات إال ما نص عليه القانون 

 .ةوعقد التأسيس أو النظام األساسي أو بقرار من اجلمعية العمومي
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ويضع جملس اإلدارة اللوائح املتعلقة بالشئون اإلدارية واملالية وشئون املوظفني 

ومستحقاتهم املالية كما يضع اجمللس الئحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع 

 .االختصاصات واملسئوليات

 املادة احلادية والعشرون

اإلدارة أو نائبه أو  ميلك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس جملس

عضو جملس اإلدارة املنتدب أو أي عضو آخر يفوضه اجمللس يف حدود قرارات جملس 

 .اإلدارة

 املادة الثانية والعشرون

يعقد جملس اإلدارة اجتماعاته يف املركز الرئيسي للشركة أو يف أي مكان آخر 

على األقل أو كلما دعت . ................يوافق عليه أعضاء جملس اإلدارة مرة واحدة كل 

احلاجة إىل انعقاده بناء على دعوة خطية من قبل الرئيس أو نائبه يف حالة غيابه أو بناء على 

طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء اجمللس على األقل وتوجه الدعوة قبل أسبوع على 

يرى  األقل من املوعد احملدد مشفوعة جبدول األعمال ولكل عضو احلق يف إضافة موضوع

 .ضرورة حبثه يف االجتماع

 املادة الثالثة والعشرون

ال يكون اجتماع جملس اإلدارة صحيحا إال حبضور أغلبية أعضائه وجيوز  09/1

لعضو جملس اإلدارة أن ينيب عنه غريه من أعضاء اجمللس يف التصويت ويف هذه احلالة 

ن أكثر من عضو يكون هلذا العضو صوتان وال جيوز أن ينوب عضو جملس اإلدارة ع

 .واحد

وتصدر قرارات جملس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين واملمثلني وإذا 

  .تساوت األصوات رجح اجلانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه

تسجل يف حماضر اجتماعات جملس اإلدارة أو جلانه تفاصيل املسائل اليت نظر  09/0

مبا يف ذلك أية حتفظات لألعضاء أو آراء خمالفة عربوا  فيها والقرارات اليت مت اختاذها

عنها وجيب توقيع كافة األعضاء احلاضرين على مسودات حماضر اجتماعات جملس 

اإلدارة قبل اعتمادها، على أن ترسل نسخ من هذه احملاضر لألعضاء بعد االعتماد 

مقرر جملس اإلدارة لالحتفاظ بها وحتفظ حماضر اجتماعات جملس اإلدارة وجلانه من قبل 

ويف حالة امتناع أحد األعضاء عن التوقيع ُيثبت اعرتاضه يف احملضر وُتذكر أسباب 

 .االعرتاض حال إبدائها

 املادة الرابعة والعشرون

إذا وجد لدى عضو جملس اإلدارة تعارض يف املصاحل يف مسألة جيب أن ينظر فيها 

هرية فيجب أن يصدر قراره حبضور أغلبية جملس اإلدارة وقرر جملس اإلدارة أنها مسألة جو



23 
 

األعضاء وال جيوز للعضو ذو املصلحة االشرتاك يف التصويت على القرار وجيوز يف حاالت 

استثنائية أن تعاجل تلك املسائل من خالل جلان منبثقة عن جملس اإلدارة تشكل هلذا 

اإلدارة الختاذ الغرض مبوجب قرار يصدر عنها ويشرتط أن يعرض رأي اللجنة على جملس 

 .القرار يف هذا الشأن

 املادة اخلامسة والعشرون

إذا تغيب أحد أعضاء جملس اإلدارة عن حضور أكثر من ثالث جلسات متتالية بدون 

 .عذر يقبله اجمللس اعترب مستقياًل

 املادة السادسة والعشرون

فوضني وأن جمللس اإلدارة احلق يف أن يعني مديرا للشركة أو عدة مديرين أو وكالء م

حيدد صالحياتهم وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكافآتهم وال جيوز للمدير العام للشركة 

 .أن يكون مديرًا عامًا لشركة أخرى

 املادة السابعة والعشرون

من هذا النظام ال يكون أعضاء جملس اإلدارة مسئولني ( 01)مع مراعاة أحكام املادة 

الشركة الناجتة عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء مسئولية شخصية فيما يتعلق بالتزامات 

 .جملس إدارة وذلك بالقدر الذي ال يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم

 املادة الثامنة والعشرون

يكون رئيس جملس اإلدارة وأعضاؤه مسئولني جتاه الشركة واملساهمني والغري عن 

 .ون أو هلذا النظامالغش وإساءة استعمال السلطات املمنوحة هلم وعن أي خمالفة للقان

 :يتوىل رئيس جملس اإلدارة على وجه اخلصوص املهام واملسـئوليات التالية

ضمان عمل جملس اإلدارة بفعالية وقيامه مبسئولياته ومناقشته لكافة القضايا  (1)

 . الرئيسية واملناسبة يف موعدها

ار أية وضع واعتماد جدول أعمال كل اجتماع جمللس اإلدارة مع األخذ بعني االعتب (0)

مسائل يقرتح األعضاء إدراجها على جدول األعمال وجيوز لرئيس جملس اإلدارة أن 

 . يعهد بهذه املسئولية إىل عضو معني أو إىل مقرر جملس اإلدارة حتت إشرافه

تشجيع كافة األعضاء على املشاركة الكاملة والفعالة لضمان تصرف جملس  (9)

 .اإلدارة وفق أفضل مصاحل الشركة

اختاذ اإلجراءات املناسبة لتأمني التواصل الفعال مع املساهمني ونقل آرائهم  العمل على (1)

 . إىل جملس اإلدارة

تسهيل املساهمة الفعالة ألعضاء جملس اإلدارة خاصة غري التنفيذيني وإجياد عالقات  (5)

 . بناءة بني األعضاء التنفيذيني وغري التنفيذيني
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التالية وذلك على سبيل املثال وليس  يتحمل أعضاء جملس إدارة الشركة املسئوليات

 :احلصر

على كل عضو جملس إدارة عند استالمه ملهامه اإلفصاح للشركة عن طبيعة  (1)

املناصب اليت يشغلها يف الشركات واملؤسسات العامة وغريها من االلتزامات اهلامة 

 . وحتديد الوقت املخصص هلا وأي تغيري يطرأ على ذلك فور حدوثه

اإلدارة أثناء ممارسته لصالحياته وتنفيذ واجباته بالتصرف بأمانة  يلتزم عضو جملس (0)

وإخالص مع األخذ يف االعتبار مصاحل الشركة ومساهميها وبذل أفضل جهد 

ممكن وااللتزام بأحكام القوانني واألنظمة والقرارات املعمول بها والنظام األساسي 

 . للشركة ولوائحها الداخلية

 : إلدارة غري التنفيذيني على وجه اخلصوص ما يليتتضمن مهام أعضاء جملس ا (9)

  املشاركة يف اجتماعات جملس اإلدارة حبيث يوفرون رأيا مستقال خبصوص

املسائل اإلسرتاتيجية والسياسية واألداء واحملاسبة واملوارد والتعيينات األساسية 

  .ومعايري العمل

  يف مراعاة أولوية مصاحل الشركة ومساهميها عند نشوء تعارض

  .املشاركة يف جلان التدقيق بالشركة  .املصاحل

  متابعة أداء الشركة من أجل حتقيق أهدافها وأغراضها املتفق عليها ومراقبة

    .تقارير األداء

  متكني جملس اإلدارة واللجان املختلفة من االستفادة من مهاراتهم وخربتهم وتنوع

تظم واملشاركة الفعالة اختصاصاتهم ومؤهالتهم وذلك من خالل احلضور املن

  . وحضور اجتماعات اجلمعيات العمومية وتكوين فهم متوازن آلراء املساهمني

  تلتزم اإلدارة بتعريف عضو جملس اإلدارة املعني حديثًا جبميع إدارات وأقسام

الشركة، وتزويده بكافة املعلومات الالزمة لضمان فهمه الصحيح لنشاطات 

كامل ملسؤولياته وكل ما ميكنه من القيام الشركة وأعماهلا وإدراكه ال

بعمله على أكمل وجه مبوجب القوانني والتشريعات النافذة واملتطلبات التنظيمية 

  . األخرى وسياسات الشركة يف جمال أعماهلا

  جيوز جمللس اإلدارة بقرار يصدر من أغلبية أعضائه احلاضرين طلب احلصول

ضوعات املتعلقة بالشركة وعلى على رأي استشاري خارجي يف أي من املو

   .نفقتها، بشرط مراعاة عدم تعارض املصاحل
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  يقوم جملس اإلدارة بوضع قواعد إجرائية حلوكمة الشركة واإلشراف والرقابة

على تطبيقها وذلك مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القرار ويتحمل مسؤولية 

    .تطبيقها وفقًا ألحكامه

 مكتوبة خبصوص تعامالت أعضاء جملس إدارة  على جملس اإلدارة وضع قواعد

الشركة وموظفيها يف األوراق املالية املصدرة من قبل الشركة أو الشركة األم 

     . أو الشركات التابعة أو الشقيقة هلا

  على جملس اإلدارة وضع برامج تطوير مناسبة جلميع أعضاء جملس اإلدارة

      . شاركة الفاعلة يف جملس اإلدارةلتطوير وحتديث معرفتهم ومهاراتهم لضمان امل

  املادة التاسعة والعشرون

 :يشكل جملس اإلدارة اللجان الدائمة وتتبعه بشكل مباشر على النحو التالي

 :جلنة التدقيق -أ

  يشكل جملس اإلدارة جلنة تدقيق من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني على

األعضاء املستقلني وأال يقل عدد أعضائها عن أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من 

ثالثة كما جيب أن يكون من بني أعضائها أحد اخلرباء يف الشئون املالية 

واحملاسبية وجيوز تعيني عضو أو أكثر من خارج الشركة يف حال عدم توافر 

 .العدد الكايف من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني

 التدقيق اخلارجي املكلف بتدقيق حسابات  حيظر على أي شريك سابق يف مكتب

الشركة أن يكون عضوا يف جلنة التدقيق وذلك ملدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ 

 .انتهاء صفته كشريك أو أية مصلحة مالية له يف مكتب التدقيق أيهما يأتي الحقا

  تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل أو كلما دعت

اجة وحتفظ حماضر اجتماعات اللجنة من قبل املقرر وجيب توقيع مسودات احل

حماضر اجتماعات اللجنة من كافة أعضائها احلاضرين قبل اعتمادها ويف حالة 

امتناع أحد األعضاء عن التوقيع ُيثبت اعرتاضه يف احملضر وُتذكر أسباب 

احملضر بعد اعتماده االعرتاض حال إبدائها على أن ترسل لألعضاء نسخ نهائية من 

 .لالحتفاظ به لديهم

  تلتزم الشركة أن توفر للجنة التدقيق املوارد الكافية ألداء واجباتها مبا يف ذلك

 .التصريح هلا باالستعانة باخلرباء كلما كان ذلك ضروريا

 تتوىل جلنة التدقيق املهام والواجبات التالية: 
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اخلارجي وجلنة الرقابة وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق احلسابات  (1)

الشرعية ورفع تقرير جمللس اإلدارة حتدد فيه املسائل اليت ترى  أهمية اختاذ 

 .إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها باخلطوات الالزم اختاذها

متابعة ومراقبة استقاللية مدقق احلسابات اخلارجي وجلنة الرقابة الشرعية  (0)

ق عملية التدقيق ومدى فعاليتها ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطا

 . وفقا ملعايري التدقيق املعتمدة

السنوية ونصف السنوية )مراقبة سالمة البيانات املالية للشركة وتقاريرها  (9)

ومراجعتها كجزء من عملها العادي خالل السنة وعليه ( وربع السنوية

 : الرتكيز بشكل خاص على ما يلي

o ت احملاسبيةأية تغيريات يف السياسات واملمارسا . 

o إبراز النواحي اخلاضعة لتقدير جملس اإلدارة . 

o التعديالت اجلوهرية الناجتة عن التدقيق . 

o افرتاض استمرارية عمل الشركة . 

o التقيد باملعايري احملاسبية اليت تقررها هيئة التأمني . 

o  التقيد بقواعد اإلدراج واإلفصاح وغريها من املتطلبات القانونية املتعلقة

 . اد التقارير املاليةبإعد

التنسيق مع جملس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية واملدير املالي أو املدير  (1)

القائم بنفس املهام يف الشركة يف سبيل أداء مهامها وعلى اللجنة االجتماع 

مع مدقق احلسابات اخلارجي وهيئة الرقابة الشرعية للشركة مرة على 

 . األقل يف السنة

بنود هامة وغري معتادة ترد أو جيب إيرادها يف تلك التقارير  النظر يف أية (5)

واحلسابات وعليها إيالء االهتمام الالزم بأية مسائل يطرحها املدير املالي 

للشركة أو املدير القائم بنفس املهام أو ضابط االمتثال أو مدقق احلسابات 

 . اخلارجي

 . وإدارة املخاطر يف الشركةمراجعة أنظمة الرقابة املالية والرقابة الداخلية  (1)

مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة والتأكد من أدائها لواجبها يف  (1)

 . إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية

النظر يف نتائج التحقيقات الرئيسية يف مسائل الرقابة الداخلية اليت  (1)

 . يكلفها بها جملس اإلدارة أو تتم مببادرة من اللجنة وموافقة جملس اإلدارة
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التأكد من وجود التنسيق فيما بني مدقق احلسابات الداخلي ومدقق  (3)

وارد احلسابات اخلارجي وهيئة الرقابة الشرعية، والتأكد من توفر امل

 . الالزمة جلهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك اجلهاز

 . مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واحملاسبية يف الشركة (12)

مراجعة رسالة مدقق احلسابات اخلارجي وهيئة الرقابة الشرعية وخطة  (11)

عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها املدقق أو هيئة الرقابة الشرعية 

على اإلدارة التنفيذية خبصوص السجالت احملاسبية أو احلسابات املالية أو 

 . أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليه

التأكد من رد جملس اإلدارة يف الوقت املطلوب على االستيضاحات  (10)

واملسائل اجلوهرية املطروحة يف رسالة مدقق احلسابات اخلارجي وجلنة 

 . الرقابة الشرعية

بط اليت متكن موظفي الشركة من اإلبالغ عن أية خمالفات وضع الضوا (19)

حمتملة يف التقارير املالية أو الرقابة الداخلية أو غريها من املسائل بشكل 

 . ت مستقلة وعادلة لتلك املخالفاتسري واخلطوات الكفيلة بإجراء حتقيقا

 .مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك املهين  (11)

العمل اخلاصة مبهامها والصالحيات املوكلة إليها من ضمان تطبيق قواعد  (15)

 . .قبل جملس اإلدارة

 . تقديم تقرير إىل جملس اإلدارة عن املسائل الواردة يف هذا البند (11)

 . .النظر يف أية موضوعات أخرى حيددها جملس اإلدارة (11)

 يف حالة عدم موافقة جملس اإلدارة على توصيات جلنة التدقيق بشأن اختيار أو تعيني

أو استقالة أو فصل مدقق احلسابات اخلارجي أوهيئة الرقابة الشرعية، فعلى جملس اإلدارة 

أن يضمن يف تقرير احلوكمة بيانا يشرح توصيات جلنة التدقيق واألسباب اليت دعت 

 . .جملس اإلدارة لعدم األخذ بها

 :جلنة الرتشيحات واملكافآت وتكون مهمتها بشكل رئيسي ما يلي –ب 

 من استقاللية األعضاء املستقلني بشكل مستمر التأكد . 

  إعداد السياسة اخلاصة مبنح املكافآت واملزايا واحلوافز والرواتب اخلاصة بأعضاء

جملس إدارة الشركة والعاملني فيها، ومراجعتها بشكل سنوي وعلى اللجنة أن تتحقق 

شركة معقولة وتتناسب من أن املكافآت واملزايا املمنوحة لإلدارة التنفيذية العليا لل

 . وأداء الشركة
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  حتديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا واملوظفني

 . وأسس اختيارهم

  إعداد السياسة اخلاصة باملوارد البشرية والتدريب يف الشركة ومراقبة تطبيقها

 . ومراجعتها بشكل سنوي

  بالرتشيح لعضوية جملس اإلدارة مبا يتفق والقوانني تنظيم ومتابعة اإلجراءات اخلاصة

 . واألنظمة املعمول بها وأحكام هذا القرار

تتألف اللجان من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني ال يقل عددهم عن ثالثة، على 

جيوز  أن يكون اثنان منهم على األقل من األعضاء املستقلني وأن يرتأس اللجنة أحدهما وال

لرئيس جملس اإلدارة أن يكون عضوا يف أي من هذه اللجان ويتعني على جملس اإلدارة 

اختيار أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني يف اللجان املعنية باملهام اليت قد ينتج عنها 

حاالت تعارض مصاحل مثل التأكد من سالمة التقارير املالية وغري املالية ومراجعة 

ة مع األطراف أصحاب املصاحل واختيار أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني الصفقات املربم

 . وحتديد املكافآت

 . كما جيوز جمللس اإلدارة أن ينشئ عددًا من اللجان املتخصصة األخرى التابعة له

يتم تشكيل اللجان وفقا إلجراءات يضعها جملس اإلدارة على أن تتضمن حتديد ملهمة 

الحيات املمنوحة هلا وكيفية رقابة جملس اإلدارة عليها وعلى اللجنة ومدة عملها والص

اللجنة أن ترفع تقريرا خطيا إىل جملس اإلدارة باإلجراءات والنتائج والتوصيات اليت تتوصل 

زامها إليها بشفافية مطلقة وعلى جملس اإلدارة ضمان متابعة عمل اللجان للتحقق من الت

 .باألعمال املوكلة إليها

 الثالثوناملادة 

جيب أن يكون لدى الشركة نظام حمكم للرقابة الداخلية يهدف إىل وضع  92/1

تقييم لوسائل وإجراءات إدارة املخاطر يف الشركة وتطبيق قواعد احلوكمة فيها على حنو 

سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملني فيها بأحكام القوانني واألنظمة والقرارات 

نظم عملها والسياسات واإلجراءات الداخلية ومراجعة البيانات املالية اليت املعمول بها واليت ت

  . تعرض على اإلدارة العليا بالشركة واليت تستخدم يف إعداد القوائم املالية

يصدر نظام الرقابة الداخلية من قبل جملس اإلدارة بعد التشاور مع اإلدارة  92/0

  . لرقابة الداخليةويتوىل تطبيق هذا النظام إدارة خمتصة با

حيدد جملس اإلدارة أهداف ومهام وصالحيات إدارة الرقابة الداخلية حبيث  92/9

  . تتمتع باالستقالل الكايف ألداء مهامها وتتبع جملس اإلدارة مباشرة
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على جملس اإلدارة إجراء مراجعة سنوية لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية  92/1

بعة هلا واإلفصاح عن النتائج اليت يتوصل هلا إىل املساهمني يف يف الشركة والشركات التا

  . تقريره السنوي عن حوكمة الشركة

  : وجيب أن تشمل املراجعة السنوية العناصر التالية وذلك على وجه التحديد

  التغريات اليت طرأت منذ املراجعة السنوية األخرية على طبيعة ومدى املخاطر الرئيسية

 . على االستجابة للتغريات يف أعماهلا والبيئة اخلارجيةوقدرة الشركة 

  نطاق ونوعية الرقابة املستمرة من جملس اإلدارة على املخاطر ونظام الرقابة الداخلية

 . وعمل املدققني الداخليني

  عدد مرات إبالغ اجمللس أو جلانه بنتائج أعمال الرقابة لتمكينه من تقييم وضع

 . كة وفعالية إدارة املخاطرالرقابة الداخلية يف الشر

  حاالت اإلخفاق أو الضعف يف نظام الرقابة اليت مت اكتشافها أو الظروف الطارئة

غري املتوقعة وقد أثرت أو ميكن أن تؤثر بشكل جوهري على األداء أو الوضع املالي 

 . للشركة

  فعالية عمليات الشركة املتعلقة بإعداد التقارير املالية والتقيد بقواعد اإلدراج

 . واإلفصاح

على جملس اإلدارة اإلفصاح يف تقرير حوكمة الشركة عن مدى تقيد   92/5

 : الشركة بنظام الرقابة الداخلية أثناء مدة التقرير وجيب أن يشمل ذلك اإلفصاح ما يلي

 ة الداخلية يف الشركةآلية عمل إدارة الرقاب . 

 اإلجراء الذي اتبعته الشركة لتحديد وتقييم وإدارة املخاطر الكبرية . 

  أية معلومات إضافية للمساعدة يف فهم عمليات إدارة املخاطر ونظام الرقابة الداخلية

 . يف الشركة

  إقرار من اجمللس مبسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعن مراجعته

 . اليتهوفع

 اإلجراء الذي اتبعته الشركة ملراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية . 

  اإلجراء الذي اتبعته الشركة للتعامل مع نواحي الرقابة الداخلية اجلوهرية ألية

 . مشاكل كبرية مت اإلفصاح عنها يف التقارير واحلسابات السنوية

ركة تقدم معلومات كافية على جملس اإلدارة التأكد من أن إفصاحات الش  92/1

 . ودقيقة وغري مضللة للمستثمرين وفيها التزام كامل بقواعد اإلفصاح
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تلتزم الشركة بتعيني ضابط امتثال يتوىل مهام التحقق من مدى التزام   92/1

الشركة والعاملني فيها بالقوانني واألنظمة والقرارات واللوائح الصادرة وجيوز اجلمع بني 

 . تثال ومدير إدارة الرقابة الداخليةوظيفة ضابط االم

 املادة احلادية والثالثون

 :حيظر على رئيس وأعضاء جملس إدارة الشركة ما يلي

االشرتاك يف إدارة شركة تأمني أخرى منافسة أو مشابهة هلا اليت متارس نفس  91/1

  . أنواع وفروع التأمني

نجم عنه تضارب مع مصلحة منافسة أعمال الشركة أو القيام بعمل أو نشاط ي  91/0

 . الشركة

 . ممارسة أعمال وسيط تأمني  91/9

 . تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمني أو إعادة التأمني  91/1

 املادة الثانية والثالثون

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، تتكون مكافأة أعضاء جملس 

اإلدارة من نسبة مئوية من الربح الصايف، كما جيوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعابًا 

إضافية أو مرتبًا شهريًا بالقدر الذي يقرره جملس اإلدارة ألي عضو من أعضائه إذا كان 

بذل جهودًا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية خلدمة ذلك العضو يعمل يف أي جلنة أو ي

الشركة فوق واجباته العادية كعضو يف جملس إدارة الشركة ويف مجيع احلاالت جيب أن 

ميكن أن تكون هذه النسبة يف حدود ....... % )ال تزيد مكافأة أعضاء جملس اإلدارة على 

..... % وزيع ربح ال يقل عن من الربح الصايف بعد خصم االستهالكات واالحتياطي وت%( 12

 .من رأس املال على املساهمني%( 5ميكن أن تكون هذه النسبة يف حدود )
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 الـبـاب الـخـامـس

 اجلمعية العمومية

 املادة الثالثة والثالثون

اجلمعية العمومية املكونة تكوينا صحيحا متثل مجيع املساهمني وال جيوز انعقادها 

 .إال يف املقر الرئيسي للشركة

 املادة الرابعة والثالثون

كل مساهم احلق يف حضور اجتماعات اجلمعية العمومية للمساهمني ويكون له 

عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه وجيوز للمساهم أن ينيب عنه غريه من غري أعضاء 

جملس اإلدارة يف حضور اجلمعية العمومية مبقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وجيب 

مخسة باملائة من أسهم رأس مال %( 5)يل حائزا بهذه الصفة على أكثر من أال يكون الوك

الشركة وميثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا ويستثين من هذه النسبة 

 .ممثلو األشخاص االعتبارية

 املادة اخلامسة والثالثون

عادية بإعالن يف توجه الدعوة إىل املساهمني حلضور اجتماعات اجلمعية العمومية ال

صحيفتني يوميتني حمليتني وبكتب مسجل وذلك قبل املوعد احملدد لالجتماع بواحد 

وعشرين يوما على األقل وذلك بعد احلصول على موافقة اهليئات املختصة وتقديم نسخة من 

مسودة امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية للشركة كذلك توجه الدعوة إىل مدير عام 

لتأمني حلضور اجتماع اجلمعية العمومية قبل مخسة عشر يومَا على األقل من هيئة ا

انعقادها وأن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إىل 

 .السلطة املختصة

 املادة السادسة والثالثون

 :تنعقد اجلمعية العمومية العادية بدعوة من

على األقل يف السنة خالل األشهر األربعة التالية لنهاية السنة جملس اإلدارة مرة  91/1

  . املالية

جملس اإلدارة كلما رأى وجها لذلك أو بناء على طلب مدقق احلسابات أو إذا   91/0

من رأس املال كحد أدنى وألسباب ) ..... % ( طلب عشرة من املساهمني على األقل ميلكون 

على جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العمومية العادية خالل  جدية عقد اجلمعية العمومية وجب

  . مخسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب

مدقق احلسابات مباشرة إذا مل يقم جملس اإلدارة بتوجيه الدعوة خالل مخسة   91/9

  . عشر يوما من تاريخ تقديم مدقق احلسابات طلب توجيه الدعوة
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ذا مل يقم جملس اإلدارة بتوجيه الدعوة خالل رئيس هيئة الرقابة الشرعية إ 91/1

  . مخسة عشر يومَا من تاريخ تقديم رئيس اهليئة توجيه الدعوة

بعد التشاور مع السلطة املختصة يف ( أو ما يقوم مقامها)هيئة األوراق املالية  91/5

  : األحوال التالية

  أربعة أشهر على انتهاء  وهو مضي) إذا مضى ثالثون يومًا على املوعد احملدد النعقادها

  . دون أن يقوم جملس اإلدارة بدعوتها لالنعقاد( السنة املالية 

 إذا نقص عدد أعضاء جملس اإلدارة عن احلد األدنى لصحة انعقاده .  

  إذا تبني هلا يف أي وقت وقوع خمالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل يف

  . إدارتها

 ن دعوتها لالنعقاد رغم طلب عدد من املساهمني ميلكون إذا تقاعس جملس اإلدارة ع

  . من رأمسال الشركة)..... %( على األقل

  من رأمسال الشركة)..... %( إذا طلب عدد من املساهمني ميلكون أقل من .  

 املادة السابعة والثالثون

 :يدخل يف جدول أعمال اجلمعية العمومية يف اجتماعها السنوي املسائل اآلتية

 مساع تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها املالي خالل السنة .  

 مساع تقرير هيئة الرقابة الشرعية والتصديق عليه .  

 مساع تقرير مدقق احلسابات والتصديق عليه .  

 مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح واخلسائر والتصديق عليهما .  

  انتخاب أعضاء جملس اإلدارة عند االقتضاء وتعيني مدققي احلسابات وأعضاء هيئة

  . الرقابة الشرعية وحتديد أتعابهم

 النظر يف مقرتحات جملس اإلدارة بشأن توزيع األرباح .  

 النظر يف توصية جملس اإلدارة بشأن مكافأة أعضاء جملس اإلدارة .  

  احلسابات وهيئة الرقابة الشرعية من املسؤولية إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة ومدقق

  . أو تقرير رفع دعوى املسؤولية عليهم حسب األحوال

 املادة الثامنة والثالثون

يسجل املساهمون الذين يرغبون يف حضور اجلمعية العمومية العادية وغري العادية 

مكان االجتماع  أمساءهم يف السجل اإللكرتوني الذي تعده إدارة الشركة هلذا الغرض يف

قبل الوقت احملدد النعقاد ذلك االجتماع بوقت كاف وجيب أن يتضمن السجل اسم املساهم 

أو من ينوب عنه وعدد األسهم اليت ميلكها وعدد األسهم اليت ميثلها وأمساء مالكيها مع 
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يذكر فيها عدد  االجتماعتقديم سند الوكالة ويعطى املساهم أو النائب بطاقة حلضور 

وات اليت ميثلها أصالة أو وكالة ويستخرج من هذا السجل خالصة مطبوعة بعدد األص

األسهم اليت مثلت يف االجتماع ونسبة احلضور يتم إحلاقها مبحضر اجتماع اجلمعية 

ومدقق حسابات  االجتماعالعمومية بعد توقيعها من قبل كل من مقرر اجللسة ورئيس 

 .الشركة

عات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية عندما ويقفل باب التسجيل حلضور اجتما

يعلن رئيس االجتماع اكتمال النصاب احملدد لذلك اإلجتماع أو عدم اكتماله وال جيوز بعد 

ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه حلضور ذلك االجتماع كما ال جيوز االعتداد 

 .عبصوته أو برأيه يف املسائل اليت تطرح يف ذلك االجتما

 املادة التاسعة والثالثون

يغلق سجل املساهمني يف الشركة الجتماع اجلمعية العمومية طبقا للنظام اخلاص 

بالتداول واملقاصة والتسويات ونقل امللكية وحفظ األوراق املالية والقواعد املعنية السائدة 

 .يف السوق املالي املدرج فيه أسهم الشركة

 املادة األربعون

اب الواجب توفره لصحة انعقاد اجلمعية العمومية بصفاتها املختلفة تسري على النص

األغلبية الالزمة الختاذ القرارات، أحكام القانون املنظم للشركات التجارية   وعلى

 .وتعديالته

 املادة الواحدة واألربعون

يرأس اجلمعية العمومية رئيس جملس اإلدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس جملس 

أو عضو جملس اإلدارة الذي يعينه جملس اإلدارة لذلك ويف حالة ختلف املذكورين  اإلدارة

عن حضور االجتماع تعني اجلمعية من بني املساهمني رئيسا لالجتماع كما تعني اجلمعية 

 .مقررا لالجتماع ويعني الرئيس جامعًا لألصوات على أن تقر اجلمعية العمومية تعيينه

وتدون الشركة حماضر اجتماعات اجلمعية العمومية وإثبات احلضور يف دفاتر 

حتفظ هلذا الغرض وتوقع من قبل رئيس االجتماع املعين ومقرر اجلمعية وجامعي األصوات 

ومدققي احلسابات ويكون املوقعون على حماضر االجتماعات مسئولون عن صحة البيانات 

 .الواردة فيها

 ربعوناملادة الثانية واأل

يكون التصويت يف اجلمعية العمومية بالطريقة اليت يعينها رئيس اجلمعية إال إذا 

قررت اجلمعية العمومية طريقة معينة للتصويت وإذا تعلق األمر بانتخاب أعضاء جملس 

اإلدارة أو بعزهلم أو مبساءلتهم يكون بالتصويت السري وحبيث أن يكون لكل مساهم 

هم اليت ميلكها سواء كان التصويت بها ملرشح واحد عدد من األصوات يساوي عدد األس
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أو توزيعها بني من خيتارهم من املرشحني على أال يتجاوز يف مجيع األحوال عدد األصوات 

 .اليت منحها للمرشحني الذين اختارهم عن عدد األسهم اليت حبوزته

 املادة الثالثة واألربعون

ة العمومية أمساءهم يف سجل خاص يسجل املساهمون الذين يرغبون يف حضور اجلمعي

يعد لذلك يف مركز الشركة قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية العمومية ويتضمن 

 .التسجيل اسم املساهم وعدد األسهم اليت ميثلها وأمساء موكليه مع تقديم سند الوكالة

ويعطى املساهم أو النائب بطاقة حضور حلضور االجتماع يذكر فيها عدد األصوات 

 .اليت يستحقها أصاله ووكالة

 املادة الرابعة واألربعون

ال جيوز ملن له حق حضور اجلمعية العمومية أن يشرتك يف التصويت عن نفسه أو عمن 

 .ميثله يف املسائل اليت تتعلق مبنفعة خاصة أو خبالف قائم بينه وبني الشركة

 املادة اخلامسة واألربعون

العادية للشركة بناء على دعوة من جملس اإلدارة  جتتمع اجلمعية العمومية غري  15/1

وعلى اجمللس توجيه هذه ( 91/5و  91/1و  91/9)الفقرة  91واجلهات املشار إليها يف املادة 

من رأس مال ) ..... % ( الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من املساهمني ميلكون على األقل 

مخسة عشر يوما من هذا الطلب جاز الشركة فإذا مل يقم اجمللس بتوجيه الدعوة خالل 

للطالبني أن يتقدموا إىل اهليئة لتوجيه الدعوة وتقوم اهليئة بتوجيه الدعوة بعد التشاور مع 

  . السلطة املختصة

ال يكون اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية صحيحًا إال إذا حضره   15/0

ل، فإذا مل يتوفر هذا النصاب مساهمون ميثلون ثالثة أرباع رأس مال الشركة على األق

وجب دعوة هذه اجلمعية إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يومًا التالية لالجتماع األول 

وإذا . ويعترب االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون ميثلون نصف رأس مال الشركة 

لث يعقد بعد انقضاء مل يتوفر هذا النصاب يف االجتماع الثاني توجه الدعوة إىل اجتماع ثا

ثالثني يومًا من تاريخ االجتماع الثاني ويكون االجتماع الثالث صحيحًا مهما كان عدد 

احلاضرين وال تكون قرارات اجلمعية يف احلالة األخرية نافذة إال بعد موافقة السلطة 

  . املختصة عليها

 املادة السادسة واألربعون

 :ا يلي ختتص اجلمعية العمومية غري العادية مب

  . زيادة رأس املال أو ختفيضه  11/1

  . حل الشركة أو إدماجها يف شركة أخرى  11/0
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   ·بيع املشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر  11/9

  . إطالة مدة الشركة  11/1

تعديل عقـد الشركة أو نظامها األساسي إال أن حقها هـذا ليس مطلقا وإمنا   11/5

  : و مقيد بالقيود التالية هـ

 أال يؤدي التعديل إىل زيادة أعباء املساهمني .  

 أال يؤدي التعديل إىل تغيري غرض الشركة األصلي .  

 أال يؤدي التعديل إىل نقل مركز الشركة الرئيسي إىل خارج الدولة. 

 أال يؤدي التعديل إىل عدم التقيد بأحكام الشريعة اإلسالمية .  

 السابعة واألربعوناملادة 

يكون مالك السهم املسجل يف يوم العمل السابق النعقاد اجلمعية العمومية للشركة 

 .هو صاحب احلق يف التصويت يف اجلمعية العمومية لتلك الشركة

 املادة الثامنة واألربعون

ذا تصدر قرارات اجلمعية العمومية غري العادية بأغلبية األسهم املمثلة يف االجتماع إال إ

تعلق القرار بزيادة رأس املال أو ختفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو حبلها قبل امليعاد املعني 

يف النظام أو بإدماج الشركة يف شركة أخرى أو بتحويلها فال يكون القرار صحيحًا، إال 

إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع وتكون قرارات اجلمعية العمومية 

الصادرة ملزمة جلميع املساهمني مبن فيهم الغائبون واملخالفون يف الرأي وعلى رئيس جملس 

اإلدارة تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية غري العادية وإبالغ صورة منها إىل اجلهات املختصة 

 .خالل مخسة عشر يومًا من تاريخ صدورها

 املادة التاسعة واألربعون

التجارية ال جيوز للجمعية العمومية أن تتداول يف غري مع مراعاة قانون الشركات 

املسائل الواردة يف جدول األعمال املرفق بإعالن الدعوة ومع ذلك يكون للجمعية العمومية 

 .احلق يف املداولة يف الوقائع اخلطرية اليت قد تتكشف أثناء ذلك االجتماع
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 الـبـاب الـسـادس

 يف مدقق احلسـابـات

 املادة اخلمسون

يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه اجلمعية العمومية بناء على ترشيح من 

جملس اإلدارة وتوصية من جلنة التدقيق ملدة سنة قابلة للتجديد وحتدد أتعابه وعليه مراقبة 

حسابات السنة املالية اليت عني هلا ويشرتط يف مدقق احلسابات أن يكون مسجال لدى 

 .ومرخصَا له مبزاولة املهنة اجلهات الرمسية املختصة

 املادة الواحدة واخلمسون

جيب أن يكون مدقق احلسابات اخلارجي مستقال عن الشركة وجملس  51/1

إدارتها وال جيوز أن يكون شريكًا أو وكياًل ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء 

 .جملس إدارتها أو قريبًا له حتى الدرجة الرابعة

ذ خطوات معقولة للتأكد من استقاللية مدقق احلسابات على الشركة أن تتخ 51/0

 .اخلارجي وأن كافة األعمال اليت يقوم بها ختلو من أي تضارب للمصاحل

 املادة الثانية واخلمسون

مراقبة / تدقيق/حيظر علي مدقق احلسابات اخلارجي خالل فرتة توليه مراجعة

فنية أو إدارية أو استشارية ذات حسابات الشركة القيام بأية خدمات أو أعمال إضافية 

عالقة بأعماله اليت يقوم مبباشرتها واليت قد تؤثر على قراراته واستقالله أو أية خدمات أو 

عدم جواز تقدميها وعلى وجه ( أو ما يقوم مقامها)أعمال أخرى ترى هيئة األوراق املالية 

 .ا أو مباشرتهااخلصوص اخلدمات واألعمال احملظور على مدقق احلسابات مزاولته

 املادة الثالثة واخلمسون

يلتزم مدقق احلسابات بإبالغ اجلهات الرقابية عن أية خمالفات جوهرية أو معوقات 

 .وتفاصيلها وذلك يف حالة عدم اختاذ جملس اإلدارة القرار املناسب بشأنها

 املادة الرابعة واخلمسون

زامات املنصوص عليها يف تكون ملدقق احلسابات الصالحيات وعليه التقيد باإللت

( إن وجد)قانون الشركات التجارية والقوانني املعدلة له والقانون املنظم لقطاع التأمني 

وتنظيم أعماله والئحته التنفيذية والقرارات والتعليمات واألنظمة الصادرة له وله بوجه 

تها خاص احلق يف اإلطالع يف كل وقت على مجيع دفاتر الشركة وسجالتها ومستندا

وغري ذلك من وثائق وله أن يطلب اإليضاحات اليت يراها الزمة ألداء مهمته وله كذلك أن 

يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وإذا مل يتمكن من استعمال هذه الصالحيات 

أثبت ذلك كتابة يف تقرير يقدم إىل جملس اإلدارة فإذا مل يقم اجمللس بتمكني املدقق من 
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على املدقق أن يرسل صورة من التقرير إىل السلطة املختصة وأن يعرضه  أداء مهمته وجب

 .على اجلمعية العمومية

 املادة اخلامسة واخلمسون

يقدم مراجع احلسابات إلي اجلمعيه العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات 

ون املنظم لقطاع املنصوص عليها يف قانون الشركات التجارية والقوانني املعدلة له ويف القان

التأمني وعليه أن حيضر اجتماع اجلمعية العمومية وأن يدلي يف االجتماع برأيه يف كل ما 

يتعلق بعمله وبوجه خاص يف ميزانية الشركة ويكون مراجع احلسابات مسئوال عن صحة 

البيانات الواردة يف التقرير بوصفه وكيال عن مجيع املساهمني ولكل مساهم أثناء انعقاد 

جلمعية العمومية احلق يف مناقشة تقرير املراجع وله إن يستوضحه عما ورد فيه وحيق ا

ملراجع احلسابات استالم كافة اإلشعارات واملراسالت األخرى املتعلقة بأية مجعية عمومية 

 .اليت حيق لكل مساهم استالمها

 املادة السادسة واخلمسون

لي حق احلصول على نسخة من يكون للمشرتك يف حساب التأمني التكافلي العائ

تقرير اخلبري اإلكتواري بشأن مراجعة حساب هذا النوع من التأمني التكافلي يف خالل 

 .عشرة أيام عمل
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 الباب السابع

 يف الرقابة الشرعية

 املادة السابعة واخلمسون

ثالثة أعضاء على األقل (  9) يكون للشركة هيئة رقابة شرعية تكون من   51/1

تعينها اجلمعية العمومية بناء على ترشيح من جملس إدارة الشركة بعد احلصول على 

موافقة اجلهات املختصة إلبداء الرأي يف معامالت الشركة ومدى إتفاقها مع أحكام 

 .راتها ملزمة للشركةالشريعة اإلسالمية وتكون مستقلة وقرا

 .مدة العضوية يف هيئة الرقابة الشرعية ثالث سنوات قابلة للتجديد 51/0

خيتار أعضاء اهليئة من بينهم رئيسَا ونائبَا للرئيس وميثل الرئيس اهليئة أمام  51/9

جملس إدارة الشركة واجلمعية العمومية واجلهات املختصة ويف حالة شغور إحدى عضويات 

جملس إدارة الشركة بتعيني عضو حيل يف العضوية الشاغرة لكي ٌيكمل املدة  اهليئة يقوم

من هذه املادة ويتم إبالغ اجلهات املختصة بهذا التعيني ( 51/0)املنصوص عليها يف البند 

 .ويقدم هذا التعيني إىل اجلمعية العمومية للشركة يف أول إجتماع الحق هلا للمصادقة عليه

 سوناملادة الثامنة واخلم

يعني جملس إدارة الشركة بناء على توصية هيئة الرقابة الشرعية مراقبا شرعيَا 

خمتصَا بتدقيق معامالت الشركة ويقوم بأعماله بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية كما 

 .يقوم بأمانة سر اهليئة ويقدم تقريره إليها

 املادة التاسعة واخلمسون

 :اآلتية ختتص هيئة الرقابة الشرعية باألمور

 .وضع القواعد الشرعية األساسية ألعمال الشركة 53/1

مراجعة مجيع معامالت الشركة ومنتجات التأمني التكافلي والعقود  53/0

واملستندات اليت تتعامل بها الشركة للتأكد من أنها متفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

 .واعتمادها قبل وضعها موضع التطبيق

مراجعة املعامالت التأمينية التكافلية وأوجه اإلستثمار اليت تقوم بها الشركة  53/9

 .وبيان مدى إنسجامها مع أحكام الشريعة اإلسالمية

إعتماد أو رفض أي نشاط تقوم به الشركة يف حالة عدم إتفاق النشاط مع أحكام  53/1

 .الشريعة اإلسالمية
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 املادة الستون

خطوات معقولة للتأكد من استقاللية هيئة الرقابة الشرعية على الشركة أن تتخذ 

 وأن كافة األعمال اليت تقوم بها ختلو من أي تضارب للمصاحل

 املادة الواحدة والستون

مراقبة / تدقيق/حيظر على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية خالل فرتة توليهم مراجعة

نية أو إدارية أو استشارية ذات حسابات الشركة القيام بأية خدمات أو أعمال إضافية ف

عالقة بأعماهلم اليت يقومون مبباشرتها واليت قد تؤثر على قراراتهم واستقالهلم أو أية 

خدمات أو أعمال أخرى ترى هيئة التأمني عدم جواز تقدميها وعلى وجه اخلصوص 

 .اخلدمات واألعمال احملظور على جلنة الرقابة مزاولتها أو مباشرتها

 انية والستوناملادة الث

املنصوص عليها  بااللتزاماتتكون هليئة الرقابة الشرعية الصالحيات وعليها التقيد 

والقرارات والتعليمات واألنظمة ( إن وجد)يف القانون املتعلق بتنظيم التأمني التكافلي 

الصادرة يف هذا وهلا بوجه خاص احلق يف اإلطالع يف كل وقت على مجيع دفاتر الشركة 

ا ومستنداتها وغري ذلك من وثائق وهلا أن تطلب اإليضاحات اليت تراها الزمة ألداء وسجالته

مهمتها وهلا كذلك أن تتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وإذا مل تتمكن من 

استعمال هذه الصالحيات تثبت ذلك كتابة يف تقرير يقدم إىل جملس إدارة الشركة فإذا 

من أداء مهمتها وجب على اللجنة أن ترسل صورة من التقرير مل يقم اجمللس بتمكني اللجنة 

 .إىل اجلهات املختصة وأن تعرضه على اجلمعية العمومية للشركة

 املادة الثالثة والستون

تقدم هيئة الرقابة الشرعية إىل اجلمعية العمومية للشركة وإىل اجلهات املختصة 

تقريرا سنويا يشتمل على خالصة ما قامت به من أعمال مع مالحظاتها بشأن معامالت 

الشركة ومدى التزام الشركة باألحكام الشرعية وعلى رئيس هيئة الرقابة الشرعية أو 

لعمومية وأن يدلي فى االجتماع برأيه فى كل ما يتعلق نائبه أن حيضر إجتماع اجلمعية ا

بعمل اهليئة وتكون هيئة الرقابة الشرعية مسئولة عن صحة البيانات الواردة يف تقريرها 

ولكل مساهم أثناء انعقاد اجلمعية العمومية احلق يف مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية 

 .وله أن يستوضحها عما ورد فيه
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 منالـبـاب الثا

 يف مـالـية الـشـركـة وحساباتها

 املادة الرابعة والستون

نظرا لطبيعة عمل الشركة فإنها تقوم بإنشاء حسابني منفصلني أحدهما خيص 

محلة )حقوقها وإلتزاماتها، واآلخر خيص هيئة املشرتكني ( املساهمني)الشركة نفسها 

نفصاًل عن اآلخر يف حقوقهم وإلتزاماتهم، حبيث يكون كل من احلسابني م( الوثائق

 .طريقة حسابه وتوزيع إختصاصاته

ويضم هذا احلساب رأس املال وباقي حقوق املساهمني : حساب املساهمني ( أ)

وإستثماراتها وتكون األرباح احملققة من إستثماراتها من حقوق املساهمني وحيمل 

 على هذا احلساب املصروفات والنفقات املرتبطة بأعمال اإلستثمار وكل ما خيص

املساهمني من رصيد حساب محلة األسهم وحدهم وتتعهد الشركة مبعاجلة أي عجز 

يف حساب التأمني برتتيب متويل مشروع أو بتقديم قرض حسن من حساب املساهمني 

 .من فوائض السنوات املقبلة

 ويضم هذا احلساب اإلشرتاكات واملخصصات واإلحتياطيات: حساب التأمني ( ب)

وعوائدها وُيحًمل عليه املصروفات اليت تتعلق بعمليات التأمني وإعادة التأمني وجيري 

التصرف يف صايف الفائض التأميين احملقق يف كل سنة مبا فيه املصلحة مثل تكوين 

اإلحتياطيات واملخصصات أو ختفيض اإلشرتاكات أو التربع به جلهات خريية أو 

على أن ال تستحق الشركة املديرة شيئًا من ذلك  توزيعه أو جزء منه على املشرتكني

الفائض إال على سبيل احلوافز اليت تعتمدها هيئة الرقابة الشرعية وذلك وفق القواعد 

 .واألسس اليت يضعها النظام األساسي وجملس اإلدارة وموافقة اجلمعية العمومية

 املادة الرابعة والستون

بات منتظمة حسب األصول منفصلة لكل على جملس اإلدارة أن حيتفظ بدفاتر حسا

حقوق امللكية وموجودات التكافل وإحتياطياته، حقوق )من أموال الشركة وإحتياطياتها 

إلعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الشركة ولتفسري تعامالتها ( محلة الوثائق

تأمني الصادرة وحتفظ هذه الدفاتر وفقا ألحكام القانون وطبقا ملعايري احملاسبة بشأن ال

عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وكذلك طبقا للمبادئ احملاسبية 

يف حالة عدم وجود معايري حماسبة صادرة عن هيئة  -املتعارف عليها واملطبقة دوليا 

على أال تتعارض مع مبادئ وأحكام  -احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  

شريعة اإلسالمية وال حيق ألي مساهم يف الشركة فحص دفاتر احلسابات تلك إال ال

مبوجب تفويض بهذا املعنى صادر عن جملس اإلدارة وتبدأ السنة املالية للشركة من أول 

 .يناير وتنتهي يف نهاية ديسمرب من كل سنة
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 املادة اخلامسة والستون

ري الصافية نسبة حيددها الستهالك جمللس اإلدارة أن يقتطع من األرباح السنوية غ

قيمتها ويتم التصرف يف هذه األموال ( نزول)موجودات الشركة أو التعويض عن اخنفاض 

 .بناء على قرار من جملس اإلدارة وال جيوز توزيعها على املساهمني

 املادة السادسة والستون

جمعية العمومية على جملس اإلدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل االجتماع السنوي لل

العادية بشهر على األقل ميزانية الشركة مدققة وحساب األرباح واخلسائر لكل من 

الشركة وحمافظ التأمني وعلى اجمللس أيضا أن يعد تقريرا عن نشاط الشركة خالل 

السنة املالية وعن مركزها املالي يف ختام السنة ذاتها والطريقة اليت يقرتحها لتوزيع األرباح 

ية وترسل صورة من امليزانية وحساب األرباح واخلسائر وتقرير مدقق احلسابات الصاف

مرفقة مع جدول ( أو ما يقوم مقامها)عليهما وتقرير جملس اإلدارة إىل هيئة األوراق املالية 

أعمال اجلمعية العمومية العادية السنوية للموافقة على نشر الدعوة يف الصحف اليومية قبل 

 `.د وعشرون يوما على األقلموعد عقدها بواح

 املادة السابعة والستون

توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم مجيع املصروفات العمومية 

 :والتكاليف األخرى وفقا ملا يلي

عشرة باملائة من صايف األرباح ختصص حلساب االحتياطي %( 12)تقتطع  11/1

مخسني باملائة %( 52)االحتياطي قدرا يوازي  القانوني ويوقف هذا االقتطاع متى بلغ جمموع

على األقل من رأس مال الشركة املدفوع وإذا نقص االحتياطي عن ذلك تعني العودة إىل 

 . االقتطاع

عشرة باملائة أخرى من صايف األرباح حلساب االحتياطي النظامي %( 12)تقتطع  11/0

ة بناءا على اقرتاح جملس اإلدارة أو ويقف هذا االقتطاع بقرار من اجلمعية العمومية العادي

 .مخسون باملائة من رأس مال الشركة املدفوع%( 52)إذا بلغ 

ويستخدم هذا االحتياطي يف األغراض اليت تقررها اجلمعية العمومية العادية بناء على 

 .اقرتاح من جملس اإلدارة

توزيعه على مخسة باملائة من رأس املال املدفوع ل%( 5)يقتطع مبلغ يعادل   11/9

املساهمني على أنه إذا مل تسمح األرباح الصافية يف سنة من السنني بتوزيع هذه احلصة فال 

 . جيوز املطالبة بها من أرباح السنوات التالية

يوزع الباقي من صايف األرباح بعد ذلك على املساهمني أو يرحل بناء على   11/1

اقرتاح جملس اإلدارة إىل السنة املقبلة أو خيصص إلنشاء مال إحتياطي غري عادي وفقا ملا 

 . تقرره اجلمعية العمومية العادية
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 املادة الثامنة والستون

كل يف  -وحمافظ التأمني يتم التصرف يف املال االحتياطي لكل من الشركة 

جماله بناء على قرار جملس اإلدارة يف األوجه اليت حتقق مصاحل الشركة والتكافل مع 

إعتماد ذلك من هيئة الرقابة الشرعية وال جيوز توزيع االحتياطي القانوني على املساهمني 

اح ال تزيد على وإمنا جيوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس املال املدفوع لتأمني توزيع أرب

عشرة باملائة من رأس املال املدفوع على املساهمني يف السنوات اليت ال تسمح بتوزيع %( 12)

هذه النسبة كما ال جيوز استخدام االحتياطي النظامي يف غري األغراض املخصص هلا إال 

 .بقرار من اجلمعية العمومية العادية

 املادة التاسعة والستون

 املساهمني طبقًا للنظام اخلاص بالتداول واملقاصة تدفع حصص األرباح إىل

والتسويات يف نقل ملكية وحفظ األوراق املالية والقواعد املعينة يف السوق املالي املدرج فيه 

 .أسهم الشركة

 املادة السبعون

 :القرض احلسن

املرتتبة  االلتزاماتيف حالة عدم كفاية موجودات حساب املشرتكني ملواجهة  12/1

 . متويل أو بتقديم قرض حسن حلساب املشرتكني على هذا احلساب تلتزم الشركة بتوفري

جمموع حقوق  األقصىشاماَل حده  التزامابتقديم القرض احلسن  االلتزاميعترب  12/0

 . املساهمني يف الشركة

 حيق للشركة اسرتداد هذا القرض من الفائض أو الفوائض اليت قد تتحقق يف 12/9

الفرتات الالحقة سواء بدفعه واحدة أو بعدة دفعات حسبما تقرره اجلمعية العمومية 

 . للشركة

 املادة الواحدة والسبعون

 :صندوق الزكاة

تقوم الشركة بإنشاء صندوق للزكاة توضع فيه الزكاة املستحقة على  11/1

 .معامالت الشركة وفقا ملا يسمح به نظامها األساسي 

الزكاة حساب مستقل عن بقية حسابات الشركة سواء تلك يكون لصندوق  11/0

 .املتعلقة باملساهمني أو املشرتكني وتعتمد جلنة الرقابة الشرعية طريقة إدارة احلساب

يتم الصرف من هذا احلساب بقرار من جملس إدارة الشركة ووفقا ألحكام  11/1

 .الشريعة اإلسالمية وما تعمده هيئة الرقابة الشرعية
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يضع جملس إدارة الشركة الئحة داخلية لتنظيم العمل يف هذا الصندوق  11/1

أية مكافآت عن أعماهلم يف  هعلى أن ال يتقاضى األعضاء املعينون إلدارت هوكيفية إدارت

 .إدارة الصندوق أو االشراف عليه 

على الشركة أن حتسب الزكاة الواجبة على املساهمني وأن تعلنها بعد  11/5

 .قبل هيئة الرقابة الشرعية ضمن القوائم املالية النهائية للسنة املاليةاعتمادها من 
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 الباب التاسع

 يف املنازعات

 املادة الثانية والسبعون

ال يرتتب على أي قرار يصدر عن اجلمعية العمومية سقوط دعوى املسئولية املدنية ضد 

لى اجلمعية العمومية أعضاء جملس اإلدارة وإذا كان الفعل املوجب للمسئولية قد عرض ع

بتقرير من جملس اإلدارة أو مدقق احلسابات وصادقت عليه فإن دعوى املسئولية تسقط 

مبضي سنة من تاريخ انعقاد اجلمعية ومع ذلك إذا كان الفعل املنسوب إىل أعضاء جملس 

 .اإلدارة يكون جرمية جنائية فال تسقط دعوى املسئولية إال بسقوط الدعوى العمومية
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 الباب العاشر

 يف حـل الشـركة وتصفيتهـا

 املادة الثالثة والسبعون

 :حتل الشركة ألحد األسباب التالية 

 . انتهاء املدة احملددة للشركة ما مل جتدد وفقا للقواعد الواردة بهذا النظام (1)

 . انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله (0)

 . اء مدة الشركةصدور قرار من اجلمعية العمومية غري العادية بإنه (9)

 . اندماج الشركة يف شركة أخرى (1)

 املادة الرابعة والسبعون

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس املال وجب على جملس اإلدارة دعوة اجلمعية 

 .العمومية غري العادية للنظر يف استمرار الشركة أو حلها قبل األجل املعني يف نظامها

 املادة اخلامسة والسبعون

دة الشركة أو حلها قبل األجل احملدد تعني اجلمعية العمومية بناء على عند انتهاء م

وتعني ( حقوق ملكية املساهمني)طلب جملس اإلدارة طريقة التصفية ألموال الشركة 

مصفيا أو أكثر وحتدد سلطتهم وتنتهي وكالة جملس اإلدارة بتعيني املصفني وتبقى سلطة 

 .ية إىل أن يتم إخالء عهدة املصفنياجلمعية العمومية قائمة طوال مدة التصف
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 الـبــاب احلادي عشـر

 يف األحكام اخلتامية

 املادة السادسة والسبعون

تطبق أحكام القانون املتعلق بالشركات التجارية والقوانني املعدلة له والقرارات 

والقرارات وتنظيم أعماله والئحته التنفيذية ( إن وجد)املنفذة له والقانون املنظم للتأمني 

والتعليمات واألنظمة الصادرة له وكافة القوانني واللوائح األخرى املطبقة فيما مل يرد يف 

 .شأنه نص خاص يف النظام األساسي

 املادة السابعة والسبعون

املؤسسي وأية  ومعايري اإلنضباط( إن وجدت)يسري على الشركة ضوابط احلوكمة 

قرارات قد تصدر بتعديله أو حتل حمله ويعترب جزءًا ال يتجزأ من النظام األساسي للشركة 

 .ومكماًل له

 املادة الثامنة والسبعون

 .و يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون
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 إعداد

 ألستاذ عبد اللطيف عبد الرحيم جناحىا

 رئيس جملس إدارة شركة الصفوة الدولية

 اإلداريةو التسويقيةو االقتصاديةو لالستشارات اإلسرتاتيجية

 مملكة البحرين-املنامة  



 اهلل الرمحن الرحيم بسم

ا ر دد ن  دد هللم  ومددهلل وى ددد اادد   ااسدد ع ى ددد  دد هلل و ااصدد  و احلمددهلل ر  ا ااملدد  ن

 بملهللو ، أمجملنصحب  و

 املقدمة

 اجملتمدع   إصد   يف   ا مل صدر ققد ع بدهللو  مد  ر     ي د م اإلى  ن  يف   ف ن اجمل مع اافقه ة

اا صدد ب ب  سدد من   صددة    ، بغ ددة   ااس   ددي و  االقتصدد    و االجتمدد ىي قرشدد هلل  دد       و

فهد  ج دد   ،  مسد  احلدا  ددبح م  ا ب درية ى مددة     اادد  ااطريددا ااقد ي   إىل  ى مدة  ب إلمسد م ة و

َ مَو اللفط يمف        َأاَل :  قد ب قملد ىل  ، ب دو ن   قد    هد  ااملد     ، و قهلل ق  اخل اا َيْعَلمم  َممْن َلَلمَو َو

 . ( ) اْلَخب ري 

جممدع    أااتمل ا    ينند  احلن د     امتث اًلو ةبن ااب ر ى م اإلص   إش ىةو من منط ا 

مدن  بدع قدرن     أ ثدر ى دد مدهلل    و ي  ماإلا نبثا من منظمة ااتمل ون  ااهللواي ي  ماإلاافق  

مدن  و األف ضد  مدن  دبا ىصدرم  مدن ى م  ند        إا ه م اض ع ىصرية  مب    يتطرق  إ    ى د 

مددن اهتم مدد ع جممددع اافقدد    افددرًاو مدد  لاادد  قندد ب قسددط ً  اادديو طرحدد  اادديا  اضدد ع  أهدد 

 ( ااتسم ة ااتق  هللية  هيو ااسنهللاع) م ض ع ااصك ك  ااهللواي ي  ماإل

ااصك ك  أهم ةإىل  به ا ا  ض ع ااهللواي ي  ماإلو يرجع  بب اهتم ع جممع اافق  

 . ياامل  و ياإلق  مو يى د االقتص   احمل  قأ ريه و م ا ً 

ا دع ى دد ااصدمل هلل    و ىصدرم  ى دد مطد ق   يف   ااسنهللاع ااتق  هللية مستخهللمة أصبح اقهلل 

 .ى د صمل هلل ااقط ع اخل ص و احلك مي

 .م زام  قه  يف   ااصك ك اسهلل م  قمل م   من ىج لاع إلصهللا  أف حلك م ع ق ج

 ىنددهلل ا دد ايضددمل  و ه ك ددة إلىدد   نهللاع ااسدد إصددهللا إىل  أااقطدد ع اخلدد ص فهدد  ي جدد أمدد 

 . أ ر  أح  م  اتم ي  م   يمل و أح  مً م     م ا ة يف   ق ى و

حتريد    هدي و ا صدروف ع ادهلل  احلك مد ع   و اإليرا اع اسهلل ااثغر  بن  أ ا ف اسنهللاع 

 . م زام  ع م  س ع ااقط ع اخل صيف     ا ق النأو  أح  م ا س  اة 

   مددد ع مدددن  يى  نددد  ح ددد  ب غددد  قر يف   حجددد  ااسدددنهللاع يف   اددد ا تدددهلل قن م ددد   دددبريا  

قتندد  يف  و  ربيدد ع ااددهللوب  إفدد  يف      ددببً هددد  يدد ن مددن ءددري ءطدد     مدد    و ااددهللوال اع

 . ااراهن

                                                           
 . 1 : ا     ( ) 
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ذاد   و اادهللواي  ي د م اإلمن قب  جممدع اافقد     ا  ض عطر  ه ا  أهم ة ج  عومن هن  

 أصددبح ااند   ا دتخهللامه     أحسدن  نإ هدي االقتصد  ية اا مدة ح د      األ ا بغ دة قرشد هلل هد      

 ي ب هدهللع ا قتصد   احمل د   مملد  ا دتخهللامه  صد  ع   أ د  وا  إنو  د     اقتصد       ري ىد ن ابند   

 . بأ ر  اامل  يو

ااتغددد ري ال مظدددر  اإلبدددهللاع ومظدددر   دددة مثددد  هددد   ا  اضددد ع احلس يف   اانظدددر اددد ا  دددب

ا نتجد ع االقتصد  ية ااغرب دة     أن  ذاد ،  ه  مزاا مسد ب ار اانجد   مند    و ااتق  هللو اال تنس خ

هددد    أن مدددة  مددد  تدددهلل ا سددد مة االقتصددد  ية ا ب دددرية ى يا راىددد  ددد عبمل دددهلل  ىدددن  و  اإل

ى دد   ىند   ا نهدي ااربد  احملدرع   يف   ء  قدة  فهي اارب مياات ج    أ   ه يف   نتج ع ال قراىدا 

يف   ق  قد  فطرقد  ااسد  مة    مدث ً  فأ  دط  ااسد  مة   اإلمسد م ة اافطدر    افظتهد  و اس ن     ار

 . (ن مقهللمقهلل ق اهلل م ألم  ر  ااف  هلل  أ ر  م  أ)  :ااق بإىل  االقتص   قفكري  

 م     فر ى  ن  جههلل قك  د  أ أ   اا  ه ا االجت   يف   ن ه ا اابح  يصبإو ى    ف

هد ا ااقد ب اد      و،  ار إم د    ال ق  به  ش  بة إ  م ةااغري فننط ا امط قة  أىم بقربير و

إىل  ا  ضدد ع ألقددراو هدد ا اجملدد ب فكدد  ىمدد  ال بددهلل مددن ااتددهلل   ف دد يف    ندد  ااسدد بامامل مقدهللاً 

ى  نددد  يف   اابنددد ك ااتق  هلليدددةيف    ددد م ةا ن افددد  اإل ً  ددد بق بتأي دددهللم  ضدددرا مدددثً أ ذهددد ناأل

ذاع و ممكندة ااتطب دا    د م ة ااصدريفة اإل  أنانثبد  ا ملد      مرح  ً  أيهللم ه ف قهلل  ي  ماإل

 ااغددراو اا ددرق يف   ميدد    اقملددً و أصددبح و قددهلل قر ددخ  ااتجربددةو اآلن أمدد  اقتصدد   مفددع 

ال  إذ  دد عبدد   اإليف    صدد  ت قق  هلليدة  إ دد م ةافددتن م افدد  مملد م ع    ًاتددهلل مدرب  فدنحن ال 

 مفد  يف   مط ادب و،   د ع ب دهلل يدنمل  شدملب  ب إل   يف     جد و قكد ن  ثد  هد   ااظد هر      أن ينبغي

 األق  ددد عح ددد    دد ع ءدددري بددد    اإليف   ب اضددد ابل اا ددرى ة  إ ددد م ةفدددتن م افدد   باا قدد   

 .   م ةا  ا ة اإل ا مل م عقفض   مس مة ج   فو ع ءري و ح  و   م ةاإل
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 السندات احلكومية

  قددة و اغددة االقتصدد   هدد يف   اكندد و،  االقكدد  و اار دد نو ااسددنهلل اغددة مملندد   االىتمدد  

 إذن، ااغ ادب ىدن م جد  اع    يف   ال قملدرب و قستحا ف  دهلل   و يدة  و لمن وهلل ينو م ا ة ا  ق مة

 . اارب  احملرع   يف ه ا م  يهلل   و بف  هلل  إقراض  قة و هي

 . أح  مً    ن  نة إىل  ق ق حيص  ا ت األج ط ي  أو  مت  لأو  قصريو ه  ا تثم   

ق ب ة ا  دتهللى   مدن قبد     و ااس ق ااث م يةيف   ق ب ة ا تس    أمه ومن مم زاع ااسنهللاع 

 .اجلهة ا صهلل   قب  ا تحق قه 

ض خم طرهددد  فقدددهلل  هدددرع ا سدددتثمرين ى دددد ااسدددنهللاع بسدددبب ا فددد   إلقبددد ب و مظدددرًا

 غري حدهللاع صد  و إىل م  ع  بري   د  جتزههد   ااس ق ق رت  ه   ااسنهللاع بكيف   م  س ع

 . ا  ذا  و ب  ه مش  بن حتقق  من قملرضه  ى د صغ   ا ستثمرين مقو

 ..ذومد ع اخلزامدة   وأ ااسدنهللاع حل م ده   و اخل صة ااسنهللاع فهن ك ااسنهللاع أم اعوقتملهلل  

 .وءريه .

 :تمميزات السندا

 :قتم ز ب  ااسنهللاع  م  أه من 

ااغ ادب  يف   ن خم طرهد  إى  د  فد  و،  ا صدهلل   اد    مدن قبد  ااهللوادة     م ا ة مضدم مة   أو اق ( )

 .وهللو  

 م زام د ع اادهللوب ح د  ق دك  ا حك مدة مصدهلل اً      يف    د    قغط دة ااملجدز   و    ة منو (2)

 .أ ر حك م ع  وب أو  اامل   ةأو  ا س  اة مصهلل ه  ااس ق احمل  ة

 .  ق   م ية يت  قهللاوب ه   ااسنهللاع من    ا  إ   د قملم  ى  (3)

قن ددد ل  و حتكددد  ا نقدددهلل قسدددتخهللمه  اابنددد ك ا ر زيدددة اتنظددد   حر دددة اانقدددهلل        أ ا  (1)

  .االقتص  

 ا د اي ااملجدز  و ، م ا د ً  ىجدزاً  ااسنهللاع ىندهللم  قملد مد م زام تهد     إصهللا إىل  وااهللواة ق جأ

 :م ى ن 

 :عجز دائم

جددد   و مصددهلل  هددد ا ااملجددز ىدددهللع  و،  اإليدددرا اعف ع ىددن  ا صدددرويف   وهدد  ليددد     ا مددة  

 د    جد    وأو ،   درو  ب درية   ف دة   و من  دب  حق قيا هللواة مث  اقتص    أ    ةمك م ع 

 هد   م د      و ،  ا  ااتسد ب اإل و،  احلك مي اإلمف قىهللع قرش هلل و ثرواع ااب  اق ليع 

مثد  هد   ااظد اهر ال    و،   دة ا  ا األوضد ع ءري و  ة يت  ح ده  ى دد حسد ا    أو       ة و  ة



 
 

 4 

 اإليددددرا اعيضددددمن بهدددد  ااتدددد الن بددددن   إ ددددرتاق ج ةضددددع وو ا  ددددك ة أصدددد حبدددد   إالحتدددد  

 .ا صروف عو

 :عجز مؤقت

قت ة و أل ب اىن ا  ا    اإلمف قن يزيهلل أحيهللث افرت  م قتة   مث  ه ا ااملجزو 

 أل ب ا اإلمف ق   لي أو  ط   ة    ف ض ااهلل   من م    من ا  ا   مت جة قق ب ع ااس ق

 .ءريه   أو... قت ة و أمن ة أل ب اأو  ط   ة ق ب ة  تط ب ع ااتط ير

 مهللواعيف   ه ا ا  ض ع ب ك  م  ع ايااهللو ي  ماإلاقهلل     جممع اافق  و ه ا

متملهلل    أحب  ً االقتص   و اا ريملةيف   األمةمتملهلل   قهللع ف ه   ري  من ى م     ش ىم وو

ه ا اخلص ص يف   قرا اعاصهلل  و ااسنهللاعيف   شرىي أ خير  بر نأن  اجملمع من مكَّ

 : منه 

ا  افا  6 1 شملب ن  23-1 اافرت  يف    و ق  ا نملقهلل يف   ا تخ   0\  \06قرا   ق  

  : ه ا مص   996 م     1-26 

إن جم دد  جممددع اافقدد  اإل دد مي ااددهللواي ا نملقددهلل يف  و   مدد  ر  ااسدد     ددهلل  يف      

ع 996 ( م   )آذا   26 – 1 ا  افا  6 1 شملب ن   23-1 رب ة ااسمل  ية من ا م كة اامل

، 

ا نملقدهلل   " األ  اق ا  ا ة"بملهلل اط ى  ى د األحب ث واات ص  ع واانت  ج ا قهللمة يف مهللو  

ع 999 ( أ تدد بر ) ق ددرين أوب  21 – 26هددد ا  افددا 6 1  ب ددع ااثدد مي  21-26يف ااربدد   

ع وا ملهددهلل اإل دد مي ا بحدد ث وااتددهلل يب ب ابندد  اإل دد مي ا تنم ددة،   ب اتملدد ون بددن هدد ا اجملمدد 

 وب  تض فة ولا   األوق ت واا  ون اإل  م ة ب  م كة ا غرب ة،

وبملددهلل االطدد ع ى ددد أن ااسددنهلل شدده    ي تددزع ا صددهلل  مب جبهدد  أن يددهللفع حل م دده  ااق مددة     

اق مدة االمس دة ا سدنهلل، أو    االمس ة ىنهلل اال تحق ق، مع  فع ف  دهلل  متفدا ى  هد  منسد بة إىل ا    

 قرق ب مفع م رو    ا  أ  ن ج ا ز ق لع ب اقرىة أع مب غً  مقط ىً  أع حسمً ،

 :قرر ما يلي 

إن ااسنهللاع ااي  ث  ااتزامً  بهللفع مب غه  مع ف  هلل  منس بة إا   أو مفع م رو    :أواًل  

 ب ية   ا  ورمة شرىً  من ح   اإلصهللا  أو اا را  أو ااتهللاوب، ألمه  قروض 

وال أ ر اتسم ته  . أ  م  اجلهة ا صهلل   ا    صة أو ى مة قرقبل ب اهللواة

شه  اع أو صك  ً  ا تثم  ية أو ا    ية أو قسم ة ااف  هلل  اارب ية ا  تزع به  

 . حبً  أو  يملً  أو ىم اة أو ى  هللًا

 در  ب ملهد  بأقد     حترع أيضً  ااسنهللاع ذاع ااك ب ن ااصفر  ب ىتب  هد  قروضدً      :ثانيًا  

مدددن ق متهددد  االمس دددة، ويسدددتف هلل أصدددح به  مدددن اافدددروق ب ىتب  هددد  حسدددمً  اددد          

 .ااسنهللاع



 
 

 5 

 م  حترع أيضً  ااسنهللاع ذاع اجل ا ز ب ىتب  ه  قروضً  اشرت  ف ه  مفع أو ليد       :ثالثًا  

 .ب انسبة جملم ع ا قرضن، أو ابملضه  ال ى د ااتمل ن، فضً  ىن شبهة ااقم  

ااسددددنهللاع أو  –إصددددهللا ًا أو شددددرا و أو قددددهللاواًل   –مددددن اابددددهللا   ا سددددنهللاع احملرمددددة     :  رابعًا

ااصك ك ااق  مة ى د أ    ا ض  بة   روع أو م د   ا دتثم    مملدن، حب د      

قكدد ن ادد  مسددبة مددن  بددن هدد ا   يكدد ن   اك هدد  ف  ددهلل  أو مفددع مقطدد ع، وإ دد     ال

ك ك وال ين ا ن ه ا اادربن إال   ا  روع بقهلل  م  مي ك ن من ه   ااسنهللاع أو ااص

وميكدن اال دتف    يف هد ا مدن ااصد غة اادي ا اىتم  هد  بد اقرا          . إذا حتقا فملد ً 

 . ا ا اجملمع ب أن  نهللاع ا ق  ضة( 5/1)36 ق  

ىن  مط اًل شرحً  999 \2\  يف   ااص   ( 1\5)36قرا  اجملمع  ق  يف    م  ج  

 .ااسنهللاع ه ا مص 

 (0/4) 03: قرار رقم

 بشأن

 سندات املقارضة وسندات االستثمار

إن جم ددد  جممدددع اافقددد  اإل ددد مي اادددهللواي ا نملقدددهلل يف  و   مددد  ر  اارابدددع  دددهلل  يف   

 (فربايدر )شدب        –0ا  افا  169 مج    اآل ر   23-9 ا م كة ااملرب ة ااسمل  ية من 

 ع،999 

 ددنهللاع اال ددتثم  ، بملددهلل اط ىدد  ى ددد األحبدد ث ا قهللمددة يف م ضدد ع  ددنهللاع ا ق  ضددة و

وااددي   مدد  حصدد  ة اانددهللو  ااددي أق مهدد  اجملمددع ب اتملدد ون مددع ا ملهددهلل اإل دد مي ا بحدد ث           

ع 991 أي د ب   9 – 2هدد ا  افدا   169 ودرع   9-0وااتهلل يب ب ابن  اإل  مي ا تنم ة بت  يخ 

   ا تخدد  يف ااددهللو   ااث اثددة ا مجمددع وشدد  ك ف هدد  ىددهلل  مددن أىضدد ( 6/3 )قنف دد ًا ا قددرا   قدد  

اجملمددع و ربا دد  وبدد حثي ا ملهددهلل وءددري  مددن ا را ددز اامل م ددة واالقتصدد  ية، وذادد  ا هم ددة        

ااب اغة ا ا ا  ض ع وضرو   ا تكم ب مج ع ج امبد ، ا دهللو  اافملد ب اد   ااصد غة يف ليد          

 ااقهلل اع ى د قنم ة ا  ا   اامل مة ىن طريا اجتم ع ا  ب وااملم ،

ااي امته  إا هد  ااندهللو  ومن ق دته  يف ضد   األحبد ث      وبملهلل ا تملراض اات ص  ع اامل ر 

 ا قهللمة يف اانهللو  وءريه ،

 :قرر ما يلي 

 :من حيث الصيغة املقبولة شرعًا لصكوك املقارضة : أواًل

( ا ضد  بة ) نهللاع ا ق  ضة هي أ ا  ا دتثم  ية ققد ع ى دد جتز دة  أ  مد ب ااقدراض       -   

 دد أ د   وحدهللاع متسد وية ااق مدة      بإصهللا  صك ك م ك دة بدرأ  مد ب ا ضد  بة ى    

ومسج ة بأمس   أصح به  ب ىتب  ه  مي ك ن حصصدً  شد  ملة يف  أ  مد ب ا ضد  بة     

 .وم  يتح ب إا  ، بنسبة م ك ة    منه  ف   
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 .ويفض  قسم ة ه   األ ا  اال تثم  ية صك ك ا ق  ضة 

فر ف هدد  ااملن صددر ااصدد    ا قب اددة شددرىً  اسددنهللاع ا ق  ضددة ب جدد  ىدد ع البددهلل أن قتدد ا   -  2

 :اات ا ة 

 :العنصر األول

أن ميث  ااص  م ك ة حصة ش  ملة يف ا  روع اا   أصهلل ع ااصدك ك إلم د    أو    

 .  ي  ، وقستمر ه   ا  ك ة ط  ة ا  روع من بهللايت  إىل مه يت 

وقرقب ى  ه  مج ع احلق ق وااتصرف ع ا قر   شرىً  ا م ا  يف م ك  من ب دع وهبدة    

 .ث وءريه ، مع م حظة أن ااصك ك  ث   أ  م ب ا ض  بةو هن وإ 

 :العنصر الثاني

يقدد ع ااملقددهلل يف صددك ك ا ق  ضددة  ى ددد أ دد   أن شددرو  ااتمل قددهلل حتددهلل ه  م ددر         

اإلصهللا  وأن اإل  ا يملرب ىن اال تتد ا يف هد   ااصدك ك، وأن ااقبد ب قملدرب ىند  م افقدة        

 .اجلهة ا صهلل  

  ى د مج دع ااب  مد ع ا ط  بدة شدرىً  يف ىقدهلل ااقدراض       والبهلل أن ق تم  م ر  اإلصهللا 

من ح   ب  ن ممل  م دة  أ  ا د ب وق ليدع اادربن مدع ب د ن اا درو  اخل صدة بد ا           ( ا ض  بة)

 .اإلصهللا  ى د أن قتفا مج ع اا رو  مع األحك ع اا رى ة

 :العنصر الثالث

هلل   ا  تت ا أن قك ن صك ك ا ق  ضة ق ب ة ا تهللاوب بملهلل امته   اافرت  احمل 

 :ب ىتب   ذا  مأذومً  ف   من ا ض  ا ىنهلل م    ااسنهللاع مع مراى   ااض ابل اات ا ة

إذا   ن م ب ااقراض ا تجمع بملهلل اال تت ا وقب  ا ب شر  يف ااملم  ب   ب م    -أ 

يزاب مق  ًا فإن قهللاوب صك ك ا ق  ضة يملترب مب  اة مقهلل بنقهلل وقطبا ى    

 .أحك ع ااصرت

إذا أصددبن مدد ب ااقددراض  ي مددً  قطبددا ى ددد قددهللاوب صددك ك ا ق  ضددة أحكدد ع       -ا 

 .ااتمل م  ب اهللي ن

إذا ص   م ب ااقراض م جد  اع خمت طدة مدن اانقد   واادهللي ن واألى د ن وا ند فع          –  

فإمدد   دد ل قددهللاوب صددك ك ا ق  ضددة وفقددً  ا سددملر ا رتاضددد ى  دد ، ى ددد أن         

أم  إذا   ن ااغ اب مق  ًا أو  ي مدً   .  فعيك ن ااغ اب يف ه   احل اة أى  مً  ومن

فرتاىددد يف ااتددهللاوب األحكدد ع اا ددرى ة ااددي  ددتب نه  ال حددة قفسددريية ق ضددع        

 .وقملرض ى د اجملمع يف ااهللو   ااق  مة

ويف مج ع األح اب يتملن قسج   ااتهللاوب أص ا ً  يف  ج ع اجلهة    

 .ا صهلل  
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 :العنصر الرابع 

 ا يف ااصددك ك ال ددتثم  ه  وإق مددة ا  ددروع بهدد  هدد   أن مددن يت قددد حصدد  ة اال تتدد  

مي   من ا  روع إال مبقهللا  م  قهلل يسه  ب  ب را  بملد    ا ض  ا ، أ  ى م  ا ض  بة ، وال

إىل أن ا ضدد  ا شددري  يف ااددربن بملددهلل    ةااصددك ك، فهدد   ا مدد ب مبدد  أ دده  بدد ، ب إلضدد ف    

م ك تد  يف ا  دروع ى دد هد ا     ، وقكد ن  اإلصدهللا  حتقق  بنسبة احلصة احملهلل   ا  يف م ر  

 .األ   

وأن يهلل ا ض  ا ى د حص  ة اال تت ا يف ااصدك ك وى دد م جد  اع ا  دروع هدي       

 .يهلل أم مة ال يضمن إال بسبب من أ ب ا ااضم ن اا رى ة

 ددد ل قدددهللاوب صدددك ك ا ق  ضدددة يف : مددع مراىددد   ااضددد ابل ااسددد بقة يف ااتددهللاوب    -3

ب اضددد ابل اا دددرى ة، وذاددد   وفقدددً  اظدددروت  أ ددد اق األو اق ا  ا دددة، إن وجدددهللع، 

 مد   د ل أن يدت  ااتدهللاوب بق د ع اجلهدة       . ااملرض وااط ب وخيضع إل ا   اامل قهللين 

ا صهلل   يف فرتاع  و ية ممل نة بإى ن أو إ  ا ي ج  إىل اجلمهد   ق تدزع مبقتضد      

 دد ب مددهلل  وددهلل   ب ددرا  هدد   ااصددك ك مددن  بددن مدد ب ا ضدد  بة بسددملر مملددن،        

قستملن يف حتهلليهلل ااسملر بأه  اخلدرب ، وفقدً  اظدروت ااسد ق وا ر دز       وحيسن أن

 م   د ل اإلىد ن ىدن االاتدزاع ب ا درا  مدن ءدري اجلهدة ا صدهلل            . ا  اي ا م روع

 .من م ا  اخل ص، ى د اانح  ا     إا  

م ددر  اإلصددهللا  أو صددك ك ا ق  ضددة ى ددد مدد  بضددم ن ى مدد    ق ددتم   دد ل أن ال-  1

ا  ب أو ضم ن  بن مقط ع أو منس ا إىل  أ  ا  ب، فإن وقع اادن    ا ض  بة  أ 

ى ددد ذادد  صددراحة أو ضددمنً  بططادد ط شددر  ااضددم ن وا ددتحا ا ضدد  ا  بددن مضدد  بة   

 .ا ث 

  ل أن ق تم  م ر  اإلصدهللا  وال صد  ا ق  ضدة ااصد    بند   ى  هد  ى دد مد           ال-  5

وإ دد   دد ل أن يتضددمن صدد    . قددً  أو مضدد فً  ا مسددتقب   ي ددزع بدد اب ع وادد   دد ن ممل   

ال بملقددهلل ب اق مددة ا قددهلل   مددن  إيددت  ااب ددع  ا ق  ضددة وىددهللًا بدد اب ع  ويف هدد   احل اددة ال 

 .ضد ااطرفناخلربا  وير

ل أن قتضمن م ر  اإلصهللا  وال ااصك ك ا صهلل   ى د أ   ده  مصدً  يد          ال-  0

 .إىل احتم ب قطع اا ر ة يف ااربن فإن وقع   ن ااملقهلل ب طً 

 :ويرتقب ى د ذا 

ىددهللع جدد ال اشددرتا  مب ددل وددهلل  حلم ددة ااصددك ك أو صدد حب ا  ددروع يف م ددر         –أ 

 .اإلصهللا  وصك ك ا ق  ضة ااص     بن   ى  ه 
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أن و  ااقسمة ه  اادربن مبملند   اا درىي، وهد  اازا دهلل ى دد  أ  ا د ب واد             -ا 

اتق ي  ا م دروع ب انقدهلل،   ويملرت مقهللا  ااربن، إم  ب اتنض   أو بد  . اإليرا  أو ااغ ة

وم  لا  ى د  أ  ا  ب ىندهلل ااتنضد   أو ااتقد ي  فهد  اادربن ااد   يد لع بدن   دة          

 .ااصك ك وى م  ا ض  بة، وفقً  ا رو  ااملقهلل

أن يملددهلل حسدد ا أ بدد   و سدد  ر ا م ددروع وأن يكدد ن ممل نددً  وحتدد  قصددرت   ددة       –  

 .ااصك ك

. و ااتقددد ي  وال ي دددزع إال ب اقسدددمة  يسدددتحا اادددربن بددد اظه  ، ومي ددد  ب اتنضددد   أ    -  1

وب انسبة ا م روع اا   يهلل  إيرا ًا أو ء ة فإم    ل أن قد لع ء تد ، ومد  يد لع ى دد      

 .يملترب مب ال مهللف ىة حت  احلس ا( ااتصف ة)ااملقهلل قب  ااتنض    طريف

ا   هن ك م  مينع شرىً  من اان  يف م ر  اإلصهللا  ى د اقتط ع مسبة ممل ندة يف    - 9

    و  ، إم  من حصة   ة ااصك ك يف األ ب   يف ح اة وجد   قنضد      مه ية

 و  ، وإمدد  مددن حصصدده  يف اإليددرا  أو ااغ ددة ا  لىددة حتدد  احلسدد ا ووضددمله  يف   

 .احت  طي   ص   اجهة خم طر  س     أ  ا  ب

ا   هن ك م  مينع شرىً  من اان  يف م ر  اإلصهللا  أو صدك ك ا ق  ضدة ى دد      - 9

وىهلل طرت   ا  منفص  يف شخص ت  وذمت  ا  ا دة ىدن طدريف ااملقدهلل بد اتربع بدهللون       

مق بدد  مبب ددل خمصدد  جلددرب اخلسددران يف م ددروع مملددن، ى ددد أن يكدد ن ااتزامددً     

ب اتزامد  اد   شدرطً  يف مفد ذ      مستقً  ىن ىقهلل ا ضد  بة، مبملندد أن ق  مد  ب ا فد      

ااملقهلل وقرقب أحك م  ى    بن أطراف ، ومن    ف    حلم ة ااصك ك أو ى مد   

ا ض  بة ااهللفع ببط ن ا ض  بة أو االمتن ع ىدن اا فد   ب اتزامد قه  بهد  بسدبب ىدهللع       

ق دد ع ا تددربع ب ا فدد   مبدد  قددربع بدد  ، حبجددة أن هدد ا االاتددزاع  دد ن ودد  اىتبدد   يف       

 .ااملقهلل

ا تملرض جم   اجملمع أ بع ص ل أ ر  اشتم   ى  ه  ق ص  ع ااندهللو  اادي أق مهد       :ثانيًا

اجملمع، وهي مقرتحة ا  تف    منه  يف إطد   قملمدري اا قد  وا دتثم     ون اإل د ب      

 :ب ا رو  ااي حي فظ ف ه  ى د قأب هلل اا ق  وهي

ا د ب مبد  ي  ف مد      إق مة شر ة بن جهة اا ق  بق مة أى  م  وبن أ ب ا   –أ 

 .اتملمري اا ق 

إىل من يملمد  ف هد  بتملمريهد  مدن      – أص    ب   –ققهللي  أى  ن اا ق    -ا 

 .م ا  بنسبة من ااريع

قملمددري اا قدد  بملقددهلل اال تصددن ع مددع ا صدد  ت اإل دد م ة، اقدد   بددهللب مددن    -  

 .ااريع
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 .ري إ    اا ق  بأجر  ى ن ة هي اابن   ى    وحهلل ، أو مع أجر  يس  -  

وقهلل اقفا  أ  جم   اجملمع مع ق صد ة ااندهللو  ب دأن هد   ااصد ل مدن ح د  ح جتهد           

إىل مزيدهلل مدن اابحدد  واانظدر، وىهدهلل إىل األم مددة اامل مدة اال دتكت ا ف هدد ، مدع اابحد  ىددن         

ص ل شرى ة أ ر  ا  تثم  ، وىقهلل مهللو  ا   ااص ل املرض مت  جه  ى دد اجملمدع يف  و قد     

 .ااق  مة

 امتهد ااقرا 

حتددري  ااسددنهللاع  إىل  مددرب ين جددزعو ومددن قرا قندد  اقددرا اع اجملمددع تددهلل ق جهدد  حبددزع    

االبتملد    إىل   دة م  حب جة  أمن جهة مظرم   م   با و اامل   ة مم  يملزل األ  اقيف   اةا تهللاو

اضدحة شدف فة   و منهج دة  ااتجهلليهلل معو االبتك  و اإلبهللاعإىل  اات ج و ااتق  هللو ىن اال تنس خ

 .ضرا  الو ص   ه ا ااهللين ا ب رية  ون ضر  م بملة من ىما

 أن أ ا مفص ة  دن      طة طرياىب    ىن  ه و قرا اع اجملمع أه حهلل أه ا ااقرا  ه  

أو  ااصدددك ك إصدددهللا يدددهللقا ى دددد ىم  دددة  أو  ي دددرتأو  يصدددهلل أو  يتمل مددد أو  يدددتمل  أو يمل ددد  

 . األشك بشك  من   أاال تف    منه  بأو  ا تخهللامه 

 :ي ي   ز ب  ااقرا  م   ومن بن م 

 . مك من  ف ه و قب  ن احلراعو ااسنهللاع ااتق  هللية ألم اعا تملراض  اا  م   ( )

  . ااصك ك اجمل ل  شرىً  أم اع أله ا تملراض  (2)

ااسددد ق يف   ا تدددهللاوان اددد و   دددة ااصدددك ك  إىددد عيف   اشدددرت  االاتدددزاع ب ا دددف ف ة  (3)

 أشددهر ا ثدد ب  دد     ددة منددتظ  ى دد  ددب      و  ب ددك  )مفصدد   مدد ايب دد ن  بإصدهللا  

 ا ندد فعإىل  يفصددن ىددن مسددبة اانقدد     ( ا دد ب أ دد اقيف   ى ددد ءددرا   مدد  هدد  مملمدد ب بدد      

   مب ااب  م ع ا  ا ة ا ملت    واألى  ن

ااتدهللاوب   إيقد ت و مد ع ا  ا دة   ا  ا ة بهلل ا دة ااب   األو اق أ  اق إ ا  ا س وا ة ى د  دأاق (1)

 يكد ن اانقدهلل   أن مدث ً ف األصد ب  ع ا دت ب مسدب   من ا خ افو قمل  خم افة شرى ةو إذا

                                       .األص بيف   ااهللي ن هم  ااغ اب نو

 األمد اب حر دة  و األصد ب ىدن طب ملدة    اإليضد    ااقد م مي ا س وا ة ى دد احمل  دب    أاقد (5)

 . ااصك ك برو  ه ا ااقرا  إ ا  مهلل  ااتزاع و

 سد      أع د ن   ااصدك ك مسد وا ة قدرا    حبد ً    يف   مريتضن من ااقرا  حتم  ا سدتث  (0)

 قنتفدديهندد  و احل  مددة ا ملم  ددة  واألمظمددة ااقدد امنو م تزمددة ب ا ددرو   اإل ا    م  امدد

 األ دد اق ددثري مددن يف   هدد  قدد    هدد ا مدد و  بدد  واأل ا دد ب اددرأ احل جددة ا جدد   ضدد من 

 .ءري     يةأو      ية أص بيف   ا تثم   إ     يكن ااص  قرضً  إذا  صة 
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 اامل قدة  أصدح ا ب ك  ىد  ب بدن      حبً  أعق ليع م قج ا تخهللاع ا  ب  س      ن  أن (1)

إىل  ممد  يد      آ در طدرت    يغدن  و ققع اخلس    ى د طدرت  حب   ال حسبم  اقفا ى   و

قد ب   إ د مي  مبدهللأ اال دتثم     طراتأه   اامل قة اامل  اة بن ، قملم ا ااف ا ق ااطبق ة 

 . ( )  َيُكوَن د وَلًة َبْيَن اْلَأْغن َياء م نُكْم  اَل َكْي :  قمل ىل 

ىنددهلل شددر  هدد   اآليددة    يااتفسددري اا اضددن ا  سددر ا  دد خ ومددهلل ى ددد ااصدد ب م   يف   جدد   (9)

 .(يتهللاوا م  ب نه   األءن     يهللأيف   ال يبقد ا  ب ياك أ ااتهللاوب  – ااهللواة –مملند و)

 . ق ليع ااثرو يف   ىهللبو منع ا حتك   اارب ميوفد ه ا اات ج    (9)

 ؟ السندات إصدارإىل  جْا احلكومةمتى تل

 .االقتص  يف   مبن  و  احلك مة أن ا حهللي  ىن ه ا ا  ض ع ال بهلل ان 

 :ين احلك مة يقتصر  و ه  ى د م  ي أ اارأمس اي االقتص    ع مس   ا نظر ير  آ

 . ااهللف ع ىن اا طن ( )

 . ااهللا  ي ب ألمناالهتم ع  (2)

 . حيفظ حق ق ا تمل م نو اا طين ك  حيقا   مة االقتص   قنظ   ااس ق ب (3)

قسددن مددن ااقدد امن مدد  حيقددا و األجهددز  دد  مددن ت و مددن  ااددهللوا ر قن دد  أنو ا حك مددة 

 .م ىهللا ذا  ف رتك ا قط ع اخل ص أم ج  ، و أ م ق  مه  بهللو ه  ى د 

 اخلد ص   ود  ااقطد ع   ف  مل   و  احلك مة حب   ح َّد وج  ع اانظرية االشرتا  ة 

احل  يدددة  األم دددطةو اال دددتثم  ية األم دددطةق مددد   م دددع و اإلمتددد   ددد    و   كددد  مج دددعو

 . يتط به  اجملتمع ااي األ ر 

اانت جدددة ا تحققدددة ضددد  ع    مددد و اانظدددريتن فرصدددتهم  ب دددك   ددد ت أ ددد عاقدددهلل 

 ااملد  ي وصد  االقتصد     و قطب قد ً و اانظدريتن فكدراً   إفد   و  م  م د ههلل  اامل  ياالقتص   

االطدد ع ى ددد ااضدد ابل اا ددرى ة أو  ااسددبب ىددهللع مراىدد  و ه ويددة مسدد ب ار اانجدد   منهدد إىل 

جمل  ا ااربد  مرقكدز االقتصد   ادهلليه  فصدهللق قد ب       اقهلل  . ين    به  ا فكرون ا س م ن  ااي

  .   (2)َيْمَحو  الّله  اْلرَِّبا َوي ْرب ي الصََّدَقات     :ار ف ه  

ف مكن حتهلليهلل   مد   ،  اإل  مي ااهلليينمن قرا ن   مأ   م   ،  و  احلك مة  أم 

 : يي 

 . ا س وا ة االقتص  ية ا ن طة ب حلك مة ( )

 . االقتص  يف    و  احلك مة (2)

                                                           
 . 1: احل ر  ( ) 
 .210:  اابقر  (2) 
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 :املسؤولية االقتصادية املناطة باحلكومة( 1)

يقددع ى  هدد  مسدد وا ة ق ج دد    و ا ة ق مددة ىددن االقتصدد   برمتدد   واحلك مددة مسدد واة مسدد  

ا دد اطن بصددفة   صددة مددع مراىدد   مصدد حة اجملتمددع     و قددا مصدد حة اادد طن  االقتصدد   مبدد  حي 

يف   يقددع اقتصدد   فسدد    وأ  مرتابددل ا صدد     اجملتمددع ااب ددر  إذ، بصددفة ى مددة    ااب ددر

شد ههللم   و،  بملهلل من ذاد  أىل إو اجل ا إىل  تملهللاه ب  ي قةى د ق   ا نط منطقة ال يقتصر شر 

  قق  ىندهلل حدهللو  ااهللوادة بد       اايااس   ية ابمل  احلك م ع من م     ااهللي ن وقع  م 

 . ى   ً  إف  ً ااب رية قت قع   ب قو مملظ   وب اامل   اآل   ىم  

 أ - ن ااهللواددةأفرضدد  اا اقددع بدد  اادد  قنبددع مددن اا ددمل     اإلمسدد م ةمراىدد   ا صدد    إن

 ر األ د اقتصد   اادهللوب   و قصد ن اقتصد  ه    أنى  ه  و ه ا اامل  يف   حهلله و ال قمل ش- واة

 وادة قبندد   يف   أيضد  حد    شدملب  ج د ع فد   دري      يف    ري م  الأفكم  ، قتمل يش ممله   ااي

يف   هندد  قتج ددد احلكمددة و،  األ ددر االقتصدد  ية  ون مراىدد   مصدد   ااددهللوب    إ ددرتاق ج ته 

ش ممع وب ا َوَقَبائ ممَ  َيمما َأَيَامما النَّمماَّ  َإنَّمما َلَلْقَنمماُكم مِّممن َذَكممَر َوُأنَثممى َوَجَعْلَنمماُكْم     : ق ادد  قملدد ىل 

 . ( )  ل َتَعاَرُفوا َإنَّ َأْكَرَمُكْم ع نَد اللفه  َأْتَقاُكْم َإنَّ اللفَه َعل يٌم َلب رٌي 

منه  حتق ا ا ص   ا  درت ة   اايو اإلمس ن  ا يف   ومن ااتق   مراى   مق صهلل ار

حب دد  ال قطغددد مصدد حة ى قدد ع مت المددة مددع ااغددري  قأ دد   يااتملدد  ت يقتضدد إذ، مددع ااغددري 

 .آ رطرت ى د 

مسد واة   فهدي شد م ة  و مس وا ة احلك مة من اان ح ة االقتصد  ية مسد وا ة جسد مة    إن

،  ااغد ا ي  األمدن و ااصدحي  األمدن و االقتص    األمنو االجتم ىي األمنو ااس   ي األمنىن 

 .اإلمس مي ا مجتمع و اا طنو بصفة ى مة ا م اطنو األمنم  حيقا    و

ف حلك مدة  مد  ق ندد    ، احلك مدة  و بدن اجملتمدع   األ وا ق ليدع   ييقتضد  ألمدر ااكدن  و

 .  و ه و اكن  ب اافص  بن مس وا ة احلك مةو مس وا ته  ش م ة

  :االقتصاد يف   دور احلكومة(  2) 

هدد ا ااددهللو   إم طددةال ميكددن  إذااددهللف ع و األمددن و  احلك مددة ا ب شددر يقتصددر ى ددد   إن

 صدحة ااو مثد   دهللم ع ااتمل د      مسد وا  قه   بد قي حتق دا   أم ،  ميكن  صخصت  الو اغريه 

يندد    أنفدد مكن  و ءريهدد ...االقصدد الع و ا  اصدد عو اجلسدد  و ااطددرق و ا دد  و ااكهربدد  و

 . ا قط ع اخل ص

احل  مدة  و ااقد امن ااضد بطة  و ضدع اادنظ   و ى د ًاو هن  يك ن  و  احلك مة مقص  

طددرت ىنددهلل مم   ددة ااقطدد ع  أ ى ددد   ضددرأو  نبءدد أ يتحقددا  حب دد  ال االقتصدد   ا ن د    

 . ه   اجمل العيف   اخل ص م  ط 

                                                           
 . 3 : احلجراع  ( ) 
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  دن ااقد امن اا لمدة   و هد   ااقط ىد ع  يف   ا سدتثمرين ا  دتثم     حتف ز أيضً و ى  ه  

 ييبغ أنمن  حفظ مص   م اطن ه و حت فظ ى د   مة       ااهللواة اايضع ااض ابل وو

 .بملضه  ى د بمل 

م دد   وددهلل  حيت جدد  اجملتمددع ىنددهلله    يف   ع اخلدد ص ىددن اال ددتثم   ىددزت ااقطدد  فددإذا

قتخدد     أناجملتمددع مددن  ددهللم ع شددريطة  إا دد قتددهلل   ااهللواددة ب ال ددتثم   ا ب شددر ف مدد  حيتدد   

 أ ددر  دد  ة و بددأ أو  ااتصددك  أو  ب اتخصدد   أمدد فرصددة  أوبن ىنددهللم  حتدد مندد  ااهللواددة 

 .ح ن  يف   مت حة

 صد  مة  قفرءهد  ا ملمد  ى دد   و ااملب  ى د م زام ة ااهللوادة  وم قج اقب ع ه   اانظرية ختف  

طنن ف مد  يملد   بد انفع    اا د   ألمد اب ق   د   و اخلدهللم ع يف   جد    و اادهللف ع ىند    و امدن ااد طن  

 .ا ب شر ى د اجملتمع

 اقع الصكوكو

ا هددتمن و بملدد  ا خ صددن  أبددهللااسددنهللاع احلك م ددة ااتق  هلليددة   إصددهللا امت ددر  ىنددهللم 

 إصددهللا  دد ذ  ميكددن ىددن طريقهدد     إ دد  يف   ااددتفكرييف   ي دد ماإل االقتصدد    ب ا ددأن

 هدد   و ب دد    فكددر  ااصددك ك يف    دد ن جملمملندد  هدد ا ااددهللو  اادد ع   و إ دد م ةصددك ك 

ا ر زيدددة و  ددد م ةاابنددد ك اإليف   اافنددد نو  ن ددد ما فكدددرين االقتصددد  ين اإلو اافقهددد  

ذ  مدن ااصدك ك مثد  صدك ك     ار اطدر   د    فقدين و اقدهلل و فكر  ااصك ك قتب    بهللأع

 بملضده  ااند     صدة     أ   إذ  دهلل ار أو،  ع 99 مند   دنة   ااط قة و اانفلو ااس  و ااتأجري

 .مم كة اابحرين يف  

 هد ا ال و ال ق  به  شد  بة شدرى ة   إ  م ةطر  صك ك يف   اقهلل الحظن  جهللية اابمل 

،  أ ثددرشددرى ة  قنق ددةإىل  حب جددةمدد  لاادد  جدد   ق ددة مددن ااصددك ك ا صددهلل     و ىددهللع يملددين

هن ك صك ك صهلل ع من حك مد ع ضدمنته  جهد ع ا سد  بمل دهلل  ىدن ا صدهلل  مدن ح د           ف

مراحبد ع  يف   ود ذير شدرى ة مث مد  حصد     يف   ا تمر    قملن  إنه ا االجت   و اا مة ا  ا ة

 فمدث ً  . بنفسده    ص ل من ااصك ك قضدمن مفسده    يف   ااتفكري  هلل ا ا . ااس ع  ااهللوا ة 

هد ا ممكدن   و ىنهلل ااتخد     ا ص  يك ن هن ك م رٍت أن ب         أصىنهلل قصك   

ءريهددد  مدددن و االقصددد العو ا  اصددد عو  ااكهربددد و ا ست دددف  عو ىندددهلل قصدددك   ا دددهللا  

 احلق قدديصددك ك االقتصدد   مثدد   أ ددر بددهللا    إ دد   أيضددً و ممكددن ،  ااسدد   ية األصدد ب

 . األ ر ااثرواع و   انفل

 اإلبددهللاعإىل  ااتق  ددهلل بدد  متجدد   و اال تنسدد خيف   ال مفكددر أنهدد   إا دد  أصدد  أن أو مدد  و

مجدهللع    اادي شدرك جهلليدهلل مم  د  ا تد  ق     يف   مقدع  الو شدب بن   أفكد   ااتجهلليهلل حتدد م دح    و



 
 

 13 

ى دد    د ن مسدتمراً   ااد    اإلبدهللاع ق قفد ا ىدن   و ااسده  إىل    ف جته ان ثري من شب ب أفك  

 .م    يكن ه ا مقصهلل فقه و  مهلل   نن ىهلليهلل 

  د م ة ا   سد ع ا  ا دة اإل  و اابند ك    تد ل بهد    ص ص ة  أه احلرص ى د  ههللفن  إن

 .من ت     م ةبن  ن  اإل إا  ص   و م إىل  أوص ن  اا   اا رىيتزاع االاه  و

 ؟ الصكوك إلصدارالقطاع اخلاص  متى يلجأ

 ااقطدد ع اخلدد ص طمدد  و . مج ددع جمدد الع اال ددتثم  يف   ااقطدد ع اخلدد ص أم ددطةقتملددهلل  

بدد القرتاض   أمس ادد ادد ا فهدد  يضدد ى   قن يددع ا نتجدد عو اابحدد  ىددن ااددربنيف     صددة ملدد بطب

هن ك ىهلل  طرق قس   اتحق دا ذاد    و،  ف س  ه  أص باهللي  من  تف هلل مم سيو من مر  أ ثر

يدت   و ق  مةم   يع أو ،  اإلم   حت   اايقصك   ا    يع أو  االقرتاض من اابن ك: منه  

يف    بملرضددهأو ،  طددرت   ادد بب ملهدد  ى ددد  إمدد ن هدد   ا  دد  يع مددك ااصددك  أصددح اختدد    

قكد ن ب  صد ع    أنبد  ممكدن    ا  ده  ف اب  صة ا س  فقل .  األءراضصة قن   ا    ب 

 . أ ر ا تثم  ية  أم طةو ا ملق  اع

 املنشودة أَدافنا

 :،  ب  ى د مست   ااهللواةو اا مليبى د ا ست    ي  ماإلتطب ا االقتص   ا

  ن ااقد امن و ااس مة اا طن ةو األمن ةو ر  و  ااهللواة ى د اخلهللم ع ااهللف ى ةيقتص أن ( )

فتدتخ     ةىن ااهللوب   صة ااهللوب اان م  ًا بري م ا ً  ا  ريفع ىبوً ه و مراقبة ااس قو

 . من ذب ااهللين

يف   ا ملدهللاع و ا بد مي مثد    قدهلل  ي ااسد   ية ب دك     األصد ب قصك   بملد    إمك م ة (2)

 .ءريه و ...ا  اص ع و االقص العو ااصحةو مل   ااتو جم ب ااكهرب  

 اابن دة ااتحت دة  و ا    يع اخلهللم ةيف   ا  تثم   األم اب هو   ألصح اق ج ع ااهللواة  (3)

 .ا ستثمرين ى د مث  ه   ا    يع إقب بققهللي  احل افز اا لمة ا  جملة ى د و

يقدهللمه  ااقطد ع    اادي  اخلدهللم ع و ا ملدهللاع و عآ ن ااق امن اا لمدة اضدم ن جد    ا ن د     (1)

قفمل دد   ق بددة فمل اددة اضددم ن ققددهللي   ددهللم ع ى   ددة      و،  مثدد  هدد   احلدد الع  يف   اخلدد ص

 . اجل    ى   ة ا مل يري 

م  سددة ى ددد  ا ددرتاق ج  ع و ضددع   ا دد ع و ا مل نددة ى ددد  اإلحصدد   ةاالهتمدد ع ب اهللااددة   (5)

 اال دتثم  ية ا سدتثمرين ى دد اختد ذ ااقدرا اع     و م  دهلل  قملدن ااهللوادة   و ا ملة و ممل  م ع

 .ااس  مة 
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 اادديو قددع مددن  دد ا ث اقتصدد  ية و اتكددرا  مدد  قف  يددً ، صددك ك ااددهللين  إصددهللا منددع  (0)

ااقطد ع اخلد ص مدن    أو  صك ك   ا  ى د مسدت   ااهللوادة   إصهللا ىهللع و،  قمل  قريب و

 هدد  و،  هدد  اامل  اددةتبق مم جدد  اع فمل  ددة أو  حق ق ددة أصدد بقكدد ن مملددرب  ىددن   أنءددري 

ممد    2669-2660 األىد اع يف   االقدرتاض  مد  حصد    يف     ااتمد  ع هلل   ة فمل اة املد و

 . أيضً   وب  بري  إف  و  ىهلل   بري من اابن ك اامل   ة ااكبري إف  إىل  أ  

حدا  د  مدن خيد ا  ااقد امن      يف   قن  ى دد ىق بد ع صد  مة قطبدا     ااي ن ااق امن  (1)

  . فرا األصمل هلل ى د أو   ض ع   ا  ى د صمل هلل ااهللواةا تمل قة ب  

 لطوات حنو التطوير

 د    مد  م شدراع    و ااصدك ك  إلصدهللا  اخلد ص  و ح جة ااقط ىن اامل ع ألهم ة مظرًا

ن ا  ضد ع يسدتحا   إااط دب ى دد ااصدك ك اد ا فد     و ليد    احل جدة   ضدرو    ا ستقب  قظهر ان 

 ي دد ماإل االقتصدد    اادد ىياحلددري  ى ددد م ددر   ااددهللواي ي دد ماإلاهتمدد ع جممددع اافقدد   

االقتصدد   و األمددة مسددتقب و يضددر ح ضددر اال ددتثم  ية مددن  دد  مدد  األم ددطةو األوى ددةقنق ددة و

 إصدددهللا هددد ا ا  ضددد ع ممددد  شدددجع  ب   صدددً   هدددر اهتم مدددً أقدددهلل   ددد   ددد ن اجملمدددع  و ااملددد  ي

 ااملد ع اد ا مقدرت  مد     و ااقطد ع اخلد ص    ى دد مسدت   و   صدة  ي ددد م اإلى  ند   يف   ااصك ك

  :ي ي 

 فقهد   و من ى مد   و ين مهتمن مب ض ع ااصك كق ك   جلنة من فن ن اقتص   :أوال

 هددد ا اجملددد بيف   ااتطب قدددي وااملم دددي اافكدددر ن ددد طه  اددد  بمفكدددرين م ددده   و

 :يي  قك ن مهمة اا جنة م و

 ق ااصك كيف   هلليهللجلمت بملة ا   . 

     يف   ااهللفع خل ا   ق   م ية ا صك ك مم    ملن اافمل ا د ع االقتصد  ية بصدفة ى مدة

مث  ه   اافدرت  االقتصد  ية اامل   دة احلرجدة     يف   اهلليه    صة ق     ف    ااس  اة

 اخلدد   يف   اآلنا رتا دد   ي دد ماإلقدد طن ا دد ب   إىدد    مدد  امدد    سدد ىهلل ى ددد    

 .ا تملرض ا مخ طرو

  قسدن ااقد امن   و ااصدك ك  حتدد جت دز ذاد      إصدهللا    جتدز بملدهلل    اايق ج ع ااهللوب

 . اا لمة

    هدد ا ا  ضدد ع ان دد    يف   ة ى ددد ققددهللي    ا دد ع  االقصدد ب ب جل مملدد ع ات ددج ع ااط بدد

 . ااهلل ج ع اامل م ة

 ختددد   اادددياا لمدددة  األمظمدددةو ااقددد امن  إلصدددهللاا  ا دددة  األو اق بأ ددد اقالقصددد ب ا

 . ااصك ك

 .  بة ى د مهلل  اخلم   ن اع ااق  مة ا ط األههللاتضع  طة ىم  اتحق ا و :ثانيا 
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قك  ددد  و مك فدددآعو مددن  دددفراع ىمددد   جندددة وضددع م زام دددة اتغط دددة متط بددد ع اا   :ثالثا 

جمد ب ااتطب دا   و األحبد ث جم ب يف   ه  مط  ا ال تكم ب م  ااب حثنو اجل ممل ع

 : ا  زام ةه   يف   يس ه  أنى د 

   ا تنم ة  ي  ماإلا   س ع ا  ا ة ااهللوا ة ممن يهمه  ا  ض ع مث  اابن. 

 ة مث  اابن ك ا   س ع ذاع اامل قو ا   س ع ااهللاىمة ا قط ع اخل صو . 

 ءريه و ...شر  ع ااتهللق ا و   م ةءري اإلو   م ةاإل ا  ا ة ا   س عو . 

 

   احلمهلل ر  ا اامل  نو                                     
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 الفارَّ

 

 الصفحة البيان

 املقدمة   

 3 السندات احلكومية 

o 3 مم زاع ااسنهللاع 

o   3 ااملجر ااهللا 

o  1 ااملجز ا  ق 

 6  تى تلجأ احلكومة إىل إصدار السنداتم 

o ا س وا ة االقتص  ية ا ن طة ب حلك مة    

o   2   و  احلك مة يف االقتص 

 2  واقع الصكوك 

 3  متى يلجأ القطاع اخلاص إلصدار الصكوك 

 3  أَدافنا املنشودة 

 1  لطوات حنو التطوير 

 َّ0  الفار 

 

  



 

 

 

 مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

 2132سبتمبر  31-31الدورة العشرين الجزائر  

 

 

 الصكوك

 حكم ضمان الطرف الثالث، وضمان القيمة االسمية والعائد، والضمان بعوض، 

 والتعهد بشراء الصكوك مع تغير العين

 

 إعداد

 الباري مشعل عبد د.

 شركة رقابة لالستشارات،مدير عام 

 المممكة المتحدة
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 الصكوك

حكم ضمان الطرف الثالث، وضمان القيمة االسمية والعائد، والضمان بعوض، والتعهد بشراء 
 الصكوك مع تغير العين

الحمدهلل رب العالميف والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياف والمرسليف، نبينا محمد وعلى آلو 
  وصحبو أجمعيف، والتابعيف وتابعييـ بإحساف ليـو الديف. أما بعد؛

ستتتاب فييلة أميف مجم  القهو اسإسالمي الدولي األستاذ الدتتور استجابة الىذا البحث  فيأتي
أحمد خالد بابتر يمف أعماؿ الدورة العشريف للمجم  التي ستهاـ في الجميورية الجزائرية في 

بعينيا، وىي المدرجة في  .  وقد حدد طلب االستتتاب مسائؿ2012سبتمبر  18-13القترة 
 حتـ يماف الطرؼ الثالث، ويماف الهيمة االسمية والعائد، واليماف) البحثىذا ف عنوا

 هىذتناوؿ لييا.  ويأتي تـ االقتصار عوسي، (بعوض، والتعيد بشراء الصتوؾ م  تغير العيف
 2010مايو  25-24استتمااًل لندوة الصتوؾ التي عهدىا المجم  بتاريخ بالبحث مسائؿ ال

ث االقتصاد اسإسالمي بجامعة الملؾ عبدالعزيز، والمعيد اسإسالمي بالتعاوف م  مرتز أبحا
للبحوث والتدريب التاب  للبنؾ اسإسالمي بجدة.  وقد صدرت عف ىذه الندوة توصيات بشأف 

التوصيات لـ تأخذ صقة الهرارات الصادرة عف بعض المسائؿ المطروحة وليس تليا.  وتلؾ 
نما قصد بيا التمييد سإصدار قرارات في دورة المجم  التالية بعد مزيد مف البحث  المجم ، وا 

 والتأصيؿ.  

وحتى يحهؽ البحث في ىذا المويوع النتائج المرجوة في إصدار قرار عف مجلس المجم  
 ما انتيى إليو مجلس المجم  مف قراراتسيبني على و مف الميـ التنويو بأف البحث بشأنيا؛ فإن

ندوة وسوؼ يستأنس بتوصيات مسألة الوفاء بالوعد، وغيرىا وخاصة في ، سابهة في الصتوؾ
المعايير الشرعية الصادرة عف المجلس الشرعي لييئة المحاسبة والمراجعة ، ثـ المجم  المذتورة 

ة، بصقتيا تمثؿ نوعًا مف االجتياد الجماعي في مملتة البحريف، ثـ توصيات ندوة البرت
  المعاصر.  
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لتؿ  اً ، ثـ أفرد مبحثالمصطلحات المستخدمةالبحث ببياف  البحث، فهد استيؿتحهيهًا ألغرض و 
 على النحو اآلتي: مسألة 

  اليماف المهصود ب المبحث األوؿ: 

 يماف الطرؼ الثالث المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث:  اليماف بعوض

 :  يماف الهيمة االسمية والعائدراب المبحث ال

 غير العيفالمبحث الراب :  التعيد بشراء الصتوؾ م  ت
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  المقصود بالضمان:   .3

لحملة الصتوؾ  -أو مف يمثلو-المستقيد مف اسإصدار التزاـ ىنا "يهصد باليماف  .3.3
بصرؼ النظر عف نتائج أو بأحدىما، بالهيمة االسمية للصتوؾ، وعائد محدد علييا، 

  وىذا مستهاد مف االستهراء للمناقشات ذات الصلة. .  "العملية االستثمارية في الواق 

وىو "مف يستثمر  ،(اسإصداروتيلو )وتيؿ والمستقيد مف اسإصدار ىو المصِدر أو  .1.2
الذي يتوف مشتريًا في صتوؾ المرابحة، ومسلمًا  ،1حصيلة االتتتاب بطريهة شرعية"

إليو في صتوؾ السلـ، وصانعًا في صتوؾ االستصناع، ومياربًا في صتوؾ 
في صتوؾ الوتالة، ومستأجرًا في المياربة وشريتًا في صتوؾ المشارتة، ووتياًل 

"وقد ويستخدـ ىذا البحث البحث المصدر بيذا المعنى المحدد ىنا.  صتوؾ اسإجارة. 
ينوب عف المصدر )وتيؿ اسإصدار( في تنظيـ عملية اسإصدار مؤسسة مالية وسيطة 

 مهابؿ أجر أو عمولة تحددىا نشرة اسإصدار".  

:  يمنت الماؿ، إذا لزمتو.  ويتعدى واليماف في اللغة، يعني االلتزاـ، تهوؿ .1.3
بالتيعيؼ، تهوؿ:  يمنتو الماؿ، إذا ألزمتو إياه.  ويأتي بمعنى التقالة، تهوؿ:  يمف 
الشيء يمانًا، فيو يامف ويميف، إذا تقلو.  ويأتي بمعنى التغريـ، تهوؿ:  يمنتو 

 .  2الشيء تيمينًا إذا غرمتو فالتزمو

 غؿ الذمة بحؽ، أو بتعويض عف يرر".  :  "ش3واليماف في اصطالح القهياء .1.4

وشغؿ الذمة يستوى فيو اسإلزاـ مف الشرع لالعتداء جزاء المخالقة، وااللتزاـ  .1.4.1
 الشخصي بالعهد ونحوه.  

                                                            
1
صكوك االستثمار،  (77والطرف الثانً فً الصكوك هم حملة الصكوك المكتتبون، ووكٌلهم )مدٌر اإلصدار(. المعٌار الشرعً ) 

 ملحق ج التعرٌفات. 

2
 المصاح المنٌر، والقاموس المٌحط، مادة )ضمن(.   

3
 .  74فٌض هللا، ص  
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والحؽ يشمؿ حؽ الشارع، تما في جزاء الصيد ونحوه.  ويشمؿ حؽ اسإنساف في  .1.4.2
 مثؿ الديف والتقالة بالماؿ. 

 والتعويض عف اليرر، يشمؿ:  .1.4.3

رار الواقعة على النقس اسإنسانية المهدر منيا، تالديات، وغير األي .1.4.3.1
 المهدر منيا تاألروش، مما يدخؿ في نطاؽ المسؤولية الجنائية. 

اأَليرار المالية، يمف العهود، عينية وغيرىا، مما يدخؿ في نطاؽ  .1.4.3.2
 المسؤولية العهدية. 

ووي  األيرار المالية في غير دائرة العهود، عينية تانت تالغصوب،  .1.4.3.3
 اليد، أـ غير عينية تاسإتالفات، مما يدخؿ في نطاؽ المسؤولية التهصيرية. 

في ثالثة:  إلزاـ الشارع، وااللتزاـ بالعهد،   -تما مر–ويمتف حصر أسباب اليماف  .1.5
 :  4واسإيرار

لزاـ الشارع ما يوجبو مف الغرامات المالية، حياؿ المخالقات الشرعية البحتة،  .1.5.1 وا 
... وىي التي ال تناؿ  العبد في شيء مف حهو؛ ومف ذلؾ أجزية صيد الُحـر

 والتقارات...

وااللتزاـ بالعهد، شغؿ الذمة بسبب اتقاؽ الطرفيف المتعاقديف، ال بسبب إلزاـ  .1.5.2
 الشارع. 

اسإيرار بالنقس مما يدخؿ تحت المسؤولية الجنائية، واسإيرار باألمواؿ مما  .1.5.3
 يدخؿ تحت المسؤولية التهصيرية.  

 :  5، وىي بيذا االعتبار أنواعلعهود مف حيث اليمافتهسيـ ىاـ لفيو بالعهد االلتزاـ و  .1.6

                                                            
4
 .  77، 25، 27فٌض هللا، ص  

5
 . والنص المنقول من فٌض هللا. 47.  الزرقا، الفصل 26-25فٌض هللا، ص  
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 -تما يسمييا الحنقيوف–"فيناؾ عهد شرع سإفادة اليماف بذاتو، وىو التقالة  .1.6.1
 . -تما يسمييا الجميور –وىي أييًا اليماف 

وىناؾ عهود لـ تشرع سإفادة اليماف، بؿ للملؾ والربح، ونحوىما، لتف اليماف  .1.6.2
تب علييا، باعتباره أثرًا الزمًا ألحتاميا، وتسمى عهود يماف.  ويتوف الماؿ يتر 

الميموف فييا ميموناً على الهابض، بأي سبب تلؼ؛ تعهد البي ، والهسمة، 
 والصلح عف ماؿ بماؿ، والمخارجة، والهرض، وتعهد النتاح، والمخالعة.  

بعض األحياف، وتسمى  وىناؾ عهود يتجلي فييا طاب  الحقظ واألمانة والربح في .1.6.3
عهود أمانة، ويتوف الماؿ المهبوض فييا أمانة في يد الهابض، ال ييمنو إال إذا 
تلؼ بسبب تهصيره في حقظو. تعهد اسإيداع، والعارية، والشرتة بأنواعيا، والوتالة، 

 والوصاية.  

وىناؾ عهود ذات وجييف، تنشئ اليماف مف وجو، واألمانة مف وجو، وتسى  .1.6.4
د مزدوجة األثر(، تعهد اسإجارة والرىف والصلح عف اؿ بمنقعة.  فالعيف ليذا )عهو 

المأجورة تعتبر أمانة في يد المستأجر، لتف يجب عليو العوض، وىو:  األجرة، 
  سواء أاستوفى منقعة العيف أـ عطليا".   

:  ىو أف فترة اليماف في العهد 6ويابط التمييز بيف عهود اليماف وعهود األمانة .1.7
م  معنى المعاوية فيو ولو نياية ومآاًل.  وحينئٍذ يتوف العهد عهد يماف في تدور 

الناحية التي تتعلؽ بيا المعاوية.  ويتوف الهابض يامنًا في ىذه الناحية.  أما فيما 
سوى ذلؾ فيعتبر العهد عهد أمانة؛ وتنقيذه بالتسليـ والتسلـ يجعؿ الهابض أمينًا على 

 الماؿ المهبوض.   

العهود تأخذ أحتاميا مف حيث اليماف تلؾ الصتوؾ المييتلة على أساس فإف وعليو؛  .3.1
 .  واألمانة

                                                            
6
 47/72الزرقا، فقرة  
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واجبًا على المصِدر في بعض الحاالت التي ترتب ديونًا أو يتوف ليماف فا .3.1.3
التزاماً بالتعويض في ذمة المصِدر.  ومف ذلؾ ديوف المرابحة والسلـ واالستصناع، 

 . دي والتهصير ومخالقة الشروطوعائدات اسإجارة، وما يجب بسبب التع

ر إذا تاف وفي حاالت أخرى يتوف اليماف غير جائز شرعًا على المصدِ  .3.1.2
مياربًا أو شريتًا أو وتياًل باالستثمار، أو مستأجرًا فيما يتعلؽ بالعيف.  وحينئٍذ 

بوسائؿ غير مباشرة،  -ما يمن  شرعًا على نحو مباشرعند–ليذا اليماف يتوسؿ 
 ال تخرج عف وسيلتيف ىما:  -فهًا الستهراء الباحثو -ىي في الجملة 

  الطرؼ الثالث. التبرع مف بالوعد الملـز  .1.8.2.1

 بهيمتيا االسمية.  محؿ الصتوؾ الوعد الملـز بشراء األصوؿ  .1.8.2.2

ىو شغؿ الذمة تما مر فيو  : وىو اليماف االلتزاـو  . في معنى التعيد والوعد الملـز .1.9
في حاالت غير جائز حاالت و جائز في  في الصتوؾ.  ووجوده مترتب على التعيد

بشأف  31/5جاء في توصية ندوة البرتة رقـ  طبهًا لما سيتناولو ىذا البحث. أخرى 
( في ىذا الشأف ما يأتي:  التعيد في 1تعيدات مدير عمليات االستثمار )البند 

االصطالح وعد ملـز قد يستوجب في حاؿ اسإخالؿ بو التعويض عف اليرر القعلي إف 
ذا تـ تعليهو على شرط فيجب بحصولو.  أما وج د، وحتمو شرعًا أنو يجب الوفاء بو، وا 

اليماف فيو االلتزاـ بالتعويض وذلؾ بشغؿ الذمة بما يجب الوفاء بو مف ماؿ وعمؿ، 
وىو ممنوع في المياربة والمشارتة والوتالة باالستثمار بيف طرفييا، إال إذا قيد بالتعدي 

 الشروط".  أو التهصير أو مخالقة 

ما ٌأتً:  "العهد فً اللغة  7فً معجم المصلطحات االقتصادٌة لدى الفقهاء جاء .1.10

حقظ الشيء ومراعاتو حااًل بعد حاؿ، ىذا أصلو، ثـ استعمؿ في الَموثؽ الذي الذي تلـز 
القرؽ يف الوعد والعيد، فهد قاؿ فيو أبو ىالؿ العستري: إف العيد ما تاف مف . و مراعاتو

ًا بشرط، نحو قولؾ:  إف فعلَت تذا فعلُت تذا.  وما دمت على ذلؾ فأنا الوعد مهرون

                                                            
7
 حماد، مادة )عهد(.  
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عليو.  والعيد يهتيي الوفاء، والوعد يهتيي اسإنجاز، يهاؿ نهض العيد، وأخلؼ الوعد.  
وقاؿ أبو ىالؿ:  والقرؽ بيف العهد والعيد، أف العهد أبلغ مف العيد. تهوؿ:  عيدت إلى 

عهدت عليو وعاقدتو:  إذا ألزمتو باستيثاؽ.  وتهوؿ:  فالف بتذا؛ أي ألزمتو إياه.  و 
 عاىد العبد ربو، وال تهوؿ:  عاقد العبد ربو.  إذا ال يجوز أف يهاؿ: استوثؽ مف ربو.  

الوعد لٌس فٌه التزام الواعد   :8وتعلٌقاً على تلك المعانً ٌقول أحد الباحثٌن .1.11

معنى )االلتزام( فهو الوعد الملزم وعد به بخالف التعهد، ذلك ألن التعهد فٌه  مابانجاز 

 للتعوٌض فً حال اإلخالل به.   المستوجب

الوعد ملـز للواعد ديانة إال "وينطلؽ البحث مف قرار مجم  القهو اسإسالمي بأف  .1.12
لعذر، ويتوف ملزمًا قياًء إذا تاف معلهًا على سبب ودخؿ الموعود في تلقة نتيجة 

تيماف ما ال يجوز شرعًا أو  وعد إلى محذور شرعاً ما لـ يؤدِّ العمؿ بالوذلؾ .  9"الوعد
.  والباحث ليس بصدد مناقشة أصؿ مسألة الوعد الملـز مف حيث الجواز والمن .  عهداً 

العديد مف  ـاألبواب أماعلى الهوؿ بعدـ لزـو الوفاء بالوعد قياًء تسد وال يخقى أنو 
 الوسائؿ غير المباشرة لليماف.  

                                                            
8
 .  741(، ص 37كة أبوغدة )البر 

9
 بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة لآلمر بالشراء.  3/5و 2/5/  47و  41قرار مجمع الفقه اإلسالمً رقم  
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 :  ضمان الطرف الثالث .2

 ليسعف طرفي العهد، و  ي شخصيتو وذمتو الماليةف منقصؿشخص  : الطرف الثالث .2.1
طبيعياً أو يتوف شخصًا قد و .  ىماً أو متقواًل مف أحدألحد الطرفيف  تياًل أو سمسارا ً و 

  اعتباريًا. 

منقصاًل في ذمتو المالية طرفًا ثالثًا ويعد الشخص االعتباري )شرتة ذات مسؤولية محدودة(  
 حواؿ اآلتية:  في األ

  . 10أال يتوف مف حملة الصتوؾ ألنو ال يجوز أف ييمف الشريؾ لشريتو .2.1.1

 حد طرفي العهد المصدر أو حملة الصتوؾ. مف أأال يتوف مملوتا ً  .2.1.2

بنسبة غالبة )أتثر مف  في الشخص االعتباريشريتًا الطرفيف  أحدأال يتوف  .2.1.3
بنسبة . أو 11و اسإسالميالنصؼ( استئناسًا باعتماد الغلبة في قرارات مجم  القه

.  وفي مسألة تداوؿ 12استنئناسًا باعتماد التثرة في المعايير الشرعيةالثلث فأتثر 
 الموجودات المختلطة مف األعياف والمناف  والنهود والديوف. 

، أو مف تليـ أو بعييـ أال يتوف متقواًل فيما ييمنو مف حملة الصتوؾ .2.1.4
ملة الصتوؾ أو المصدر بما يمنو غؿ ذمة حألف التقالة تهتيي شر. المصدِ 

 .  الطرؼ الثالث

تالمرابحة -يختلؼ في الصتوؾ المبنية على عهود اليماف ضمان الطرف الثالث و  .2.2
تالمياربة والمشارتة –الصتوؾ المبينة على عهود األمانة عف  -والسلـ واالستصناع

ما سيتـ بيانو ت أو الصتوؾ المبنية على عهود األمانة واليماف تاسإجارة.  -والوتالة
 فيما يتلو مف فهرات.  

                                                            
10
 (، بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعٌة. 736/2/75قرار مجمع الفقه اإلسالمً رقم ) 

11
 ضة وسندات االستثمار . (، بشأن سندات المقار31/5/4قرار مجمع الفقه اإلسالمً رقم ) 

12
 ( بشان  األوراق المالٌة )السهم والسندات(، المستندات الشرعٌة. 27المعٌار الشرعً رقم ) 
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ر في صتوؾ المرابحة مشتر باألجؿ، المصدِ :  صكوك المرابحة والسمم واالستصناع .2.3
ر في االستصناع صان  وييمف الهيمة االسمية للصتوؾ والعائد بموجب ذلؾ.  والمصدِ 

ويلتـز بردىا لحملة الصتوؾ في حاؿ تعذر تسليـ ييمف الهيمة االسمية للصتوؾ 
 ر في السلـ تالصان  في االستصناع.  مصنوع.  والمصدِ ال

ال يعدو تونو تقالة بما ثبت الذتر، سالقة  نواع الثالثةفي األضمان الطرف الثالث و .2.4
في ىذه األحواؿ وتطبؽ على الطرؼ الثالث   .لصالح حملة الصتوؾفي ذمة المصدر 
ؿ تـ تنقيذ التقالة ودف  وىي عهد تبرع، وقد تؤوؿ إلى قرض في حا.  أحتاـ تقالة الديف

التقيؿ الديف.  وللتقيؿ أف يعود على المديف بما دف .  فإف لـ يعد تاف ما دفعو ىبة 
 للمديف.  

"التقالة عهد تبرع يهصد بو اسإرفاؽ واسإحساف.  ألف  أخذ األجر على التقالة،ال يجوز و  .2.2
داء التقيؿ مبلغ وقد قرر القهياء عدـ جواز أخذ العوض على التقالة، ألنو في حالة أ

وأتدت  .  13اليماف يشبو الهرض الذي جر نقعًا على المهرض، وذلؾ ممنوع شرعًا"
"ألنيا مف المعروؼ، وسإجماع القهياء على ذلؾ، وألنيا استعداد ذلؾ المعايير بما يأتي: 

أخذ المهابؿ عف ذلؾ ألف اسإقراض يجز لإلقراض )بالدف  والرجوع على المتقوؿ( فلـ 
  .14وز أخذ عوض عنو وىو ربا"نقسو ال يج

ر المستأجر ييمف العائد الدوري للصؾ بصقتو مستأجرًا، إف المصدِ :  جارةصكوك اإل .2.6
ما داـ عهد اسإجارة قائمًا، وال ييمف الهيمة االسمية لألعياف المؤجرة.  غير أف ىناؾ 

  صورًا مف اسإجارة المنتيية بالتمليؾ تؤدي إلى ىذا اليماف مف المستأجر نقسو. 

المعلهة على سداد جمي  أو باليبة يبة وعد بالالتمليؾ بالالصور تلؾ مف و  .2.6.1
 .  وتتوف تلؾ االلتزمات شاملة قيمة العيف يمناً  .15ةالتزامات اسإجار 

                                                            
13
 بشأن خطاب الضمان، الفقرة ثانٌاً.   72/72/2قرار مجمع الفقه اإلسالمً الدولً رقم  

14
 ( الضمانات: المستندات الشرعٌة، الكفالة. 5المعٌار الشرعً ) 

15
 بشأن اإلٌجار المنتهً بالتملٌك وصكوك التأجٌر ما نصه:  771/4/72فً قرار المجمع رقم ورد  
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بثمف  شراءبالمف المستأجر الملـز على أساس الوعد التمليؾ  أيياً  ومف الصور .2.6.2
الشراء في وة بالوعد بأس محدد مسبهًا يمثؿ الهيمة االسمية لألعياف المؤجرة

االجتياد الجماعي في في اسإجارة وأوؿ ورود لجواز ىذه الصورة بذاتيا المرابحة.  
.  ويترتب على اسإخالؿ 16بياف المجلس الشرعي بشأف الصتوؾجاء في المعاصر 

يتحدد أثر و ونصو: " بالوعد ما قرره المجم  في قرار الوعد الملـز في المرابحة
                                                                                                                                                                          
)عقد إجارة ٌمكن المستأجر من االنتفاع بالعٌن المؤجرة مقابل أجرة معلومة فً مدة معلومة ، واقترن به عقد هبة العٌن للمستأجر ، 

لهبة بعد سداد كامل األجرة )وذلك وفق ما جاء فً قرار المجمع بالنسبة معلقا على سداد كامل األجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد با

 فً دورته الثالثة (.   73/7/3للهبة رقم 

المذكور هو:  "إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد اإلجارة جائز بعقد منفصل".  علماً بأن هذا  73/7/3ونص ما جاء فً القرار 

 لبنك اإلسالمً للتنمٌة.  القرار خاص باألجوبة على أسئلة ا

بدائل أن األولى االكتفاء عنه ببل ينص على  73لوحظ أنه ال ٌؤٌد القرار فً اإلٌجار المنتهً بالتملٌك  44/6/5رقم وبالعودة إلى 

 القرار:  ونصه فليتأمل!أخرى 

رة )ب( فق لتنمٌة ،ل ارات البنك اإلسالمًأن اإلجابة عن استفسبش ( فً الدورة الثالثة ،7/3)73عد االطالع على قرار المجمع رقم ب)و

  : ا ٌلًم رقربخصوص عملٌات اإلٌجار ، 

  : التالٌان نلى االكتفاء عن صور اإلٌجار المنتهً بالتملٌك ببدائل أخرى منها البدٌالو  ألا  : الً أو

  . بٌع باألقساط مع الحصول على الضمانات الكافٌةال : ألول()ا

لمستأجر بعد االنتهاء من وفاء جمٌع األقساط اإلٌجارٌة المستحقة خالل المدة فً واحد ل عطاء المالك الخٌارد إجارة مع إعق : لثانً()ا

  : من األمور التالٌة

  . مدة اإلجارة مد   -

  . د العٌن المأجورة إلى صاحبهارنهاء عقد اإلجارة وإ -

  . اء العٌن المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارةرش -

د تقدٌم نماذج لعقودها وبٌان ما ٌحٌط بع إلٌجار المنتهً بالتملٌك تقرر تأجٌل النظر فٌها إلى دورة قادمة ،ة لاك صور مختلفهن : نٌاً ثا

 راستها وإصدار القرار فً شأنها(. لد صارف اإلسالمٌة ،مبها من مالبسات وقٌود بالتعاون مع ال

16
خامساً ونصها:  "ٌجوز للمستأجر فً التعهد فً صكوك اإلجارة شراء  طبقاً لنص بٌان المجلس الشرعً بشأن الصكوك الفقرة 

 األصول المؤجرة عند إطفاء الصكوك بقٌمتها االسمٌة على أال ٌكون شرٌكاً أو أو مضاربا أو وكٌآل باالستثمار"  

ك ما ٌأتً:  "وعد بالبٌع بثمن ( اإلجارة واإلجارة المنتهٌة بالتملٌك بشأن طرق التمل9ٌوكان الذي ورد فً المعٌار الشرعً رقم )

 أ.  -7/8رمزي، أو بثمن حقٌقً، أو وعد بالبٌع فً أثناء مدة اإلدارة بأجرة المدة الباقٌة، أو بسعر السوق".  الفقرة 

عٌار وهو الوارد فً قرار المجمع بشأن اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك، أو الم-وٌالحظ أن الوعدٌن مختلفان، فالوعد من جهة مالك العٌن 

ال ٌلزم منه ضمان القٌمة االسمٌة للعٌن باالستناد إلى الوعد أو التعهد بالبٌع، على  -الشرعً لإلجارة واإلجارة المنتهٌة بالتملٌك

افتراض أن الوعد بالبٌع هو بالقٌمة االسمٌة للعٌن؛ ألن الطرف اآلخر المستأجر له الخٌار.  وإنما ٌأتً الضمان فً هذه الصورة من 

 قٌمة العٌن فً أقساط اإلجارة وهذا ٌصدق فً الهبة أو الوعد بالبٌع بثمن رمزي.  مراعاة 

وأما الوعد الوارد فً بٌان المجلس الشرعً فهو من تعهد بالشراء من جهة المستأجر، وٌؤدي إلى ضمان القٌمة االسمٌة فً حال تغٌر 

 القٌمة السوقٌة بالهبوط فً تارٌخ اإلطفاء. 
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ما بالتعويض عف اليرر الواق  فعاًل وا   الة إما بتنقيذ الوعد،اسإلزاـ في ىذه الح
وفسرت ذلؾ المعايير الشرعية بالقرؽ بيف .  17"لوفاء بالوعد بال عذرابسبب عدـ 

في اقتطاع ]المؤسسة[ : "وينحصر حهيا 18ما جاء فييا التتلقة وثمف البي  ونص
تتلقة السلعة وثمف مهدار اليرر القعلي المتحهؽ نتيجة النتوؿ، وىو القرؽ بيف 

 بيعيا لغير اآلمر بالشراء.  وال يشمؿ التعويض بما يسمى بالقرصة اليائعة".  

للقرؽ بيف الهيمة االسمية أو ومف ثـ فإف يماف الطرؼ الثالث للعائد الدوري  .2.6.3
تما ر مف الطرؼ الثالث للمصدِ الديف  تقالة قبيؿيتوف والهيمة السوقية ليا للعيف 

  واالستصناع.  سلـمر في المرابحة وال

عدـ جواز الوعد الملـز بالشراء بالهيمة االسمية ذىب أحد الباحثيف إلى وقد  .2.6.4
، ألنو يؤدي إلى تيميف األميف )المستأجر( مف المستأجر لألعياف محؿ اسإجارة

، أو ىبوط النهص في حاالت التلؼ أو فيما ال يجوز يمانو وىو العيف المؤجرة
والذي يراه راؾ وجيو ويستحؽ التأمؿ والمناقشة.  وىو استد.  19الهيمة السوقية

 الباحث في المسألة أف حاالت التلؼ أو النهص يجب أف تراعى عند تنقيذ التعيد
خامس مف ىذا ، وسيتـ تناوؿ ىذه المسألة في المبحث الأسوة بالوعد في المرابحة

ارتة المياربة والمشجعؿ اسإجارة ت.  أما ىبوط الهيمة السوقية فيذا يالبحث
والوتالة مف حيث عدـ جواز تعيد المصِدر بشراء أصوليا بهيمتيا االسمية أو 
بهيمة محددة سلقًا.  وىو خالؼ مهررات المجلس الشرعي لييئة المحاسبة في بيانو 

 .  الخاص بالصتوؾ

للهيمة االسمية لصتوؾ الموجودات اليماف المنشود وىناؾ وسيلة أخرى لتحهيؽ  .2.6.5
 وىي الوعد الملـز بشراء تلؾ الموجوداتالطرؼ الثالث ؿ خالمف المؤجرة أييًا 

                                                            
 لوفاء بالوعد والمرابحة لآلمر بالشراء.  ا( بشأن 3/5و 2/5) 47-41 : رار رقمققرار المجمع رقم  17

18
 .  2/5/4( المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء، الفقرة 8المعٌار الشرعً ) 

19
لو كان الواعد بالشراء فً ونوه الدكتور كٌالنً فً الموضع نفسه أٌضاً بأن األمر ٌنسحب على ما .  737-731كٌالنً، ص  

ألنه  لمرابحة وكٌالً عن البنك فً شراء بضاعة المرابحة وحٌازتها، فٌمتنع علٌه حٌنئذ التعهد بشرائها مرابحة على القٌمة االسمٌةا

 ٌؤدي إلى ضمان الوكٌل ما تحت ٌده.  
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أي تاريخ آخر خالؿ فترة اسإصدار، ويتوف هيمتيا االسمية في تاريخ اسإطقاء، أو ب
حملة الصتوؾ بالخيار.  وتنطبؽ على ىذه الصورة أحتاـ الوعد الملـز في 

اف ىو تجنب العينة، في حاؿ تويشترط .   20المرابحة الوارد في قرار المجم 
  .21المالؾ الذي باع الموجودات لحملة الصتوؾ

والربح المتوق   موجودات ىذه األنواع:  أو المشاركة أو الوكالةلمضاربة صكوك ا .2.7
ألف المصدر .  منيا ليس أي منيما مجتمعًا أو منقردًا ميموف على المصِدر

 ومخالقةتميارب وشريؾ ووتيؿ أميف ال ييمف إال في حاؿ التعدي والتهصير 
ويماف الطرؼ للهيمة االسمية.  حينئٍذ ، ويتوف اليماف في إدارة االستثمارالشروط 

 الثالث جائز في الحاليف تما سيأتي بيانو. 

ومخالقة إف تاف مهيدًا في حاؿ التعدي والتهصير ضمان الطرف الثالث ف .2.7.1
 مف باب التقالة مف الطرؼ الثالث للمصدر تما مر.  فيو الشروط 

غير المهيد بحاالت التعدي والتهصير ومخالقة الشروط الث الطرف الثضمان و .2.7.2
االلتزاـ بالتبرع قبيؿ مف ؛ فيو حدىما فهطأـ أل، والعائد لهيمة االسميةسواء أتاف ل

 على أساس اليبة.  

وقد صدر بجواز التبرع لجبر الخسارة قرار مجم  القهو اسإسالمي في سندات  .2.7.3
يس ىناؾ ما يمن  شرعًا مف ل ":  وردت في الهرار ونصوبشروط  22المهارية

ي ف النص في نشرة اسإصدار أو صتوؾ المهارية على وعد طرؼ ثالث منقصؿ
شخصيتو وذمتو المالية عف طرفي العهد بالتبرع بدوف مهابؿ بمبلغ مخصص لجبر 

 ى أف يتوف التزامًا مستهاًل عف عهد المياربة،عل الخسراف في مشروع معيف،

                                                            
20
 لوفاء بالوعد والمرابحة لآلمر بالشراء. ا( بشأن 3/5و 2/5) 47-41 : رار رقمققرار المجمع رقم  

21
، فقد فً جت المعاٌٌر الشرٌعة فً حالة مشابهة ذلك، بأن تمضً بٌن العقدٌن "مدة تتغٌر فٌها العٌن المؤجرة أو قٌمتها"وقد عال 

:  "إذا كانت العٌن المؤجرة مشتراة من المستأجر قبل 8/5( اإلجارة واإلجارة المنتهٌة بالتملٌك: الفقرة 9المعٌار الشرعً رقم )

التملٌك فال بد لتجنب عقد العٌنة من مضً مدة تتغٌر فٌها العٌن المؤجرة أو قٌمتها ما بٌن عقد اإلجارة إجارتها إلٌه إجارة منتهٌة ب

  وموعد بٌعها إلى المستأجر".  

22
 بشان سندات المقارضة وسندات االستثمار.  31/5/4قرار مجمع الفقه اإلسالمً رقم  
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تزامو ليس شرطًا في نقاذ العهد وترتب أحتامو عليو بيف لعنى أف قيامو بالوفاء بابم
امؿ المياربة الدف  ببطالف المياربة ع ف ثـ فليس لحملة الصتوؾ أووم أطرافو،

 أو االمتناع عف الوفاء بالتزاماتيـ بيا بسبب عدـ قياـ المتبرع بالوفاء بما تبرع بو،
 .  "االلتزاـ تاف محؿ اعتبار في العهدجة أفَّ ىذا بح

، ويماف قدر مف الربح في حاؿ نهص الربح وال فرؽ بيف يماف الهيمة االسمية .2.7.4
 عنو بالشروط نقسيا.  

، ألنو التزاـ غير بالتبرع أو بالشراء وال يجوز أخذ أجر على تهديـ الوعد الملـز .2.7.5
بو بحؽ االختيار، الذي صدرت بشأف عدـ جواز قابؿ للمعاوية، وىو أش

.  23ال منقعة وال حهًا ماليًا يجوز االعتياض عنومااًل و ألنو عليو؛ المعاوية 
 .  24وأتدت ذلؾ المعايير الشرعية

المنقصؿ في شخصيتو وذمتو المالية الخالصة:  إف يماف الطرؼ الثالث ". .2.7.6
  : عف طرفي العهد يتحهؽ بثالث وسائؿ شرعية

 فيشرعًا ديف ثابت أو قابؿ للثبوت في بدوف مهابؿ :   على سبيؿ التقالة ىاألول .2.7.7
 .  رذمة المصدِ 

                                                            
23
  : صورة عقود االختٌارات -أٌة.   وجاء فٌه بشأن االختٌارات ما ٌأتً:  بشأن األسواق المال 63/7/7ار مجمع الفقه اإلسالمً قر 

ة زمنٌة معٌنة أو فً ترالمقصود بعقود االختٌارات االعتٌاض عن االلتزام ببٌع شًء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خالل ف إن

ما تجري الٌوم فً ك –عقود االختٌارات  إن  : عًحكمها الشر -ب  . ة ضامنة لحقوق الطرفٌنئوقت معٌن إما مباشرة أو من خالل هٌ

الً ماما أن المعقود علٌه لٌس وب  . ً عقود مستحدثة ال تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعٌة المسماةه –األسواق المالٌة العالمٌة 

  . د ال تجوز ابتداًء فال ٌجوز تداولهاما أن هذه العقووب  . وال منفعة وال حقاً مالٌاً ٌجوز االعتٌاض عنه فإنه عقد غٌر جائز شرعاً 

24
ونص ما جاء فٌها بشأن عدم جواز .  76( األوراق المالٌة )األسهم والسندات(، المستندات الشرعٌة، فقرة 27المعٌار الشرعً ) 

ما ٌتم إنشاؤه بالعقد، ال ٌدخل فً الحقوق التً ٌجوز بٌعها؛ وذلك أنه حق غٌر ثابت للبائع أصالً، وإنإبرام عقد على حق االختٌار:  "

 كما أنه بعد إنشائه ال ٌتعلق بمال، وإنما ٌتعلق بشًء مجرد وهو حق البٌع أو الشراء، وإذا كانت الحقوق الثابتة ال ٌجوز بٌعها إذا لم

أن تتعلق بمال كحق الشفعة، وحق الحضانة، وحق القصاص، فالحقوق غٌر الثابتة ـ كحق االختٌار ـ من باب أولى، ٌضاف لذلك 

التعامل فً عقود االختٌار قائم على الغرر، والغرر منهً عنه، كما أن التعامل فً عقود االختٌار قائم على القمار والمٌسر، بالنسبة 

 لمشتري حق االختٌار وبائعه على السواء، وذلك فً الحاالت التً تنتهً بالتسوٌة النقدٌة بٌن الطرفٌن، ثم إن عقد االختٌار ٌدخل فً
 ."سان ما ال ٌملك، إذا كان محرر اختٌار الشراء ال ٌملك األسهم أو السلعة التً التزم ببٌعها، وبٌع ما ال ٌملك محرم شرًعابٌع اإلن
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بما يجبر الخسارة، أو الخسارة وقدرًا  :  الوعد الملـز بالتبرع بدوف مهابؿةالثاني .2.7.8
  مف الربح. 

 صتوؾ بهيمة محددةـ بدوف مهابؿ بشراء األصوؿ محؿ ال:  الوعد الملز ةالثالث .2.7.9
  . شريطة تجنب العينة
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 الضمان بعوض:  .1

م  –ويتوف جائزًا ف طرؼ ثالث.  مف المصِدر، أو م قد يجوزضمان القيمة االسمية  .3.1
ر في حاؿ تعيد المستأجر الذي ليس مياربًا وال شريتًا مف المصدِ  -ما ذتر مف خالؼ

مف طرؼ ثالث على جائزًا وال وتياًل بشراء األصوؿ المؤجرة بهيمتيا االسمية.  ويتوف 
 حاليف ال يجوزسبيؿ التقالة، أو الوعد الملـز بالتبرع، أو الوعد الملـز بالشراء.  وفي ال

مف عدـ جواز األجر على التقالة، وعدـ  ما ذتر في المبحث السابؽعنو لأخذ العوض 
 .  المعاوية على االلتزاـ

التأميف على محؿ اليماف المهصود، وىو الديف، أو الهيمة  الضمان بعوض ومف .3.2
 النهص فيو العائد، مف قدر محدد االسمية لصتوؾ المياربة والمشارتة والوتالة، و 

األعياف المؤجرة.  فإف تاف التأميف تجاريًا لـ يجز لما قررتو المجام  مف عدـ قيمة 
ف تاف باألسلوب التعاوني المقسد للعهد جواز التأميف التجاري لما فيو مف الغرر .  وا 

 .  25اسإسالمي فيو جائز

                                                            
25
 بشأن التأمٌن وإعادة التأمٌن.  9/9/2قرار مجمع الفقه اإلسالمً رقم  
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 : ضمان القيمة االسمية والعائد  .4

الصػتوؾ المبنيػة علػى عهػود اليػماف يختلؼ أييًا فػي ضمان القيمة االسمية والعائد  .4.7
تالميػاربة –عػف الصػتوؾ المبينػة علػى عهػود األمانػة  -تالمرابحة والسلـ واالستصناع-

وقػػد أو الصػػتوؾ المبنيػػة علػػى عهػػود األمانػػة واليػػماف تاسإجػػارة.   -والمشػػارتة والوتالػػة
ف سػػبؽ بيػػاف الػػرأي فػػي صػػتوؾ المرابحػػة والسػػلـ واالستصػػناع، واسإجػػارة، مػػف حيػػث يػػما

الهيمػػة االسػػمية والعائػػد مػػف قبػػؿ أحػػد طرفػػي العهػػد، ومػػف طػػرؼ ثالػػث، ومحػػؿ النػػزاع ىنػػا 
تمػػا سػػيتـ لػػة باالسػػتثمار فػػي صػػتوؾ الميػػاربة والمشػػارتة والوتايػػماف الهيمػػة االسػػمية 

 بيانو فيما يتلو مف فهرات.  

ر يد المصدِ أف  باالستثمار صتوؾ المياربة والمشارتة والوتالةمف المهرر فهيًا في  .4.2
يد أمانة، فال ييمنيا، وال ييمف أي ربح علييا.  وييمف  على أصوؿ ىذه الصتوؾ

ذتر الباحثوف صيغًا مختلقة لتخقيؼ وقد   .والتهصير يمتيا االسمية في حاؿ التعديق
والتوسؿ إلى تحهيؽ اليماف بوسائؿ غير العائد عدـ يماف الهيمة االسمية خطر 

 : مباشرة منيا

نهص الربح القعلي عف  دإلى حملة الصتوؾ عن قرضم يبتقدالمصدر تعيد  .4.2.1
بعد يؤوؿ إلى يماف رأس الماؿ للمصدر، و ىو غير جائز ألنو و .  الربح المتوق 

لييئة المحاسبة بياف المجلس الشرعي أف انتشر تطبيهو في عدد مف الصتوؾ أتد 
 ينكو توأجاز بديال عنو لية اسإسالمية على عدـ جوازه،  والمراجعة للمؤسسات الما

لتغطية حالة النهص بهدر اسإمتاف.  ونصو:  "ال يجوز لمدير الصتوؾ، احتياطي 
سواء أتاف مياربًا أـ شريتًا أـ وتياًل باالستثمار أف يلتـز بأف يهدـ إلى حملة 
الصتوؾ قريا عند نهص الربح القعلي عف الربح المتوق ، ويجوز أف يتوف 

بشرط أف يتوف ذلؾ منصوصًا عليو  احتياطي لتغطية حالة النهص بهدر اسإمتاف،
في نشرة االتتتاب.  وال مان  مف توزي  الربح المتوق  تحت الحساب وفهًا للمعيار 

.  أو الحصوؿ على تمويؿ مشروع 8/8( بشأف المياربة بند 13الشرعي رقـ )
وىذا مما ورد في قرار المجم  بشأف سندات على حساب حملة الصتوؾ(.  
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س ىناؾ ما يمن  شرعًا مف النص في نشرة اسإصدار على يل:  "26المهارية ونصو
ا مف حصة حملة الصتوؾ في األرباح إم اقتطاع نسبة معينة في نياية تؿ دورة،

ما مف حصصيـ في اسإيراد أو الغلة الموزعة وا   في حالة وجود تنييض دوري،
 ".تحت الحساب وويعيا في احتياطي خاص لمواجية مخاطر خسارة رأس الماؿ

األرباح معدؿ ، على غرار احتياطي ن احتياطي معدل أرباحيبتكو  أس أيياً وال ب .4.2.2
مف الربح، ويهتط  مف محدد قدر توزي  ليماف المهرر في حسابات االستثمار 

 . 27األرباح الهابلة للتوزي  على الطرفيف

وىو أشبو ، خالؿ مدة اسإصدار بالهيمة االسمية شراء الصكوكإعادة بالتعهد  .4.2.3
جائز شرعًا ألنو يؤوؿ إلى غير وىو د في صناديؽ االستثمار.  بحالة االستردا

أو بثمف يتقؽ عليو يجوز إف تاف بالهيمة السوقية ، و يماف المصدر لرأس الماؿ
  . 28الطرفاف في حينو

عند الهيمة االسمية لألصوؿ بمن حممة الصكوك الصكوك أصول التعهد بشراء  .4.2.4
زه عف ، وميَّ 29وقد قاؿ بو بعض الباحثيف إطقاء الصتوؾ في نياية مدة اسإصدار. 

فال محؿ لتنقيذ التعيد، ونوقش بأنو قد تبهى العيف، لـ تبؽ العيف لو  واليماف بأن
 . ولتف تنخقض قيمتيا السوقية عف قيمتيا االسمية فيتوف يمانًا جزئيًا بال شؾ

 ثم انيتثر انخقاض قيمة األصوؿ في الصتوؾ بسبب طوؿ المدة، أو األزمات، "و 

ضمان ما ال ٌجوز ضمانه ممنوع شرعاً حتى لو لم ٌحصل ما ٌوجب الضمان 

توصٌاتها التً جاء فً مقدمتها:   في 37وهذا ما أكدته ندوة البركة  . 30فٌما بعد"

 الصؾ رأسماؿ ييمف أف الصتوؾ لمصدر يجوز ال أنو على " أجم  المشارتوف

                                                            
26
 تثمار(  بشأن سندات المقارضة وسندات االس31/5/4قرار مجمع الفقه اإلسالمً رقم ) 

27
 . 3/7/2/3( توزٌع الربح فً الحسابات االستثمارٌة االستثمارٌة على أساس المضاربة، فقرة 41المعٌار الشرعً ) 

28
 .  758(، ص 37أبوغدة )البركة  

29
ماٌو  25-24، ودافع عنه فً مناقشات ندوة مناقشات ندوة الصكوك التً عقد المجمع )52( ص 32ذكره الدكتور حسان )البركة  

 ( بجدة واستدرك علٌه الباحث باحتمال انخفاض القٌمة، فأقر بوجاهة االستدراك.  2171

30
 .  743( ص 37أبوغدة )البركة  
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، دوع أـ تعيد أـ بالتزاـ ذلؾ أتاف سواء محددا ربحا أو  التعيد يجوز ال تما ملـز

 االسمية بالهيمة استبداليا أو الصتوؾ أصؿ بشراء ومديرىا الصتوؾ مصدر مف

 تتعرض لـ ولو الهيمة، ىبوط حالة في اليماف إلى يؤوؿ ذلؾ ألف إطقائيا؛ عند

 بالشراء مراآل تعيد عف الحاؿ الجزئي.  يختلؼ أو التلي للتلؼ الصتوؾ أصوؿ
 مف المشارتة عف يختلؼ البي  ألف قيمتو؛ ىبطت ولو لمبي ا بشراء المرابحة في

 .  "اليماف حيث

وصورتيا:    واعدة الممزمة( مع اختالف المورد: التعهدات المتقابمة )الم .4.2.5
ر بشراء أصوؿ الصتوؾ إذا بدأت قيمتيا السوقية باليبوط إصدار وعد مف المصدِ 

، وليس قية في تاريخ الشراءأف يتـ الشراء بالهيمة السو عف قيمتيا االسمية؛ على 
فيتوف ىذا الوعد نافعًا لحملة الصتوؾ لتقادي استمرار ىبوط .  بالهيمة االسمية

دوف ربط  –ر ويهابؿ ىذا الوعد الملـز مف المصدِ قيمة الصتوؾ وتقاقـ الخسارة.  
وعدًا  ملزمًا مف حملة الصتوؾ ببي  األعياف في حاؿ ارتقاع الهيمة  -بيف الوعديف

ر لتقادي إطقائو يتوف ىذا الوعد نافعًا للمصدِ و ة عف الهيمة االسمية.  السوقي
في توصيتيا رقـ  31وقد أتدت ندوة البرتة .  31الصتوؾ بأتثر مف قيمتيا االسمية

ونصو:  "ال  2بشأف تعيدات مديري العمليات االستثمارية المن  في البند  31/5
باالستثمار بيماف الخسارة أو  يجوز تعيد الميارب أو الشريؾ المدير أو الوتيؿ

التلؼ أو ىبوط الهيمة أيًا تاف سببيما.  والتعيد في حاؿ ىبوط الهيمة يماف غير 
 مباشر ألنو حماية مف تحمؿ المالؾ الخسارة الجزئية".  

وال يجوز للشريؾ أف يتعيد بشراء حصة شريتو بهيمتيا االسمية لما فيو مف  .4.2.6
ورد في قرار مجم  القهو اسإسالمية رقـ الشريؾ لشريتو طبهًا ما لما  يماف
عدـ التعيد بشأف المشارتة المتناقصة ويوابطيا الشرعية، نصو:  " 136/2/15

بشراء أحد الطرفيف حصة الطرؼ اآلخر بمثؿ قيمة الحصة عند إنشاء الشرتة، لما 
في ذلؾ مف يماف الشريؾ حصة شريتو، بؿ ينبغي أف يتـ تحديد ثمف بي  

                                                            
31
 .  73أبوغدة )األهلً( ص  
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تما ال   ."لسوقية يـو البي ، أو بما يتـ االتقاؽ عليو عند البي الحصة بالهيمة ا
 يجوز أف يهـو بذلؾ الميارب والوتيؿ تما سبؽ بيانو.  

صتوؾ المياربة أو المشارتة أو تانت موجودات "إذا الشراء بالقيمة العادلة:   .4.2.7
دير الوتالة باالستثمار تهتصر على أصوؿ مؤجرة إجارة منتيية بالتمليؾ، فيجوز لم

بباقي أقساط األجرة  -إطقاء الصتوؾ –الصتوؾ التعيد بشراء تلؾ األصوؿ 
.  وىو ما يعرؼ بالهيمة العادلة 32الجمي  األصوؿ، باعتبارىا تمثؿ صافي قيمتي

 .  ، وىي الهيمة السوقيةلألعياف في تاريخ الشراء

 يتقؿأف  -لميارب والشريؾبخالؼ ا-للوتيؿ  كفالة الوكيل لممدينين:  .4.2.8
فهد ورد في المعايير الشرعية   .تقالة في عهد الوتيؿينيف دوف اشتراط تلؾ الالمد

ما نصو:  "ال يجوز الجم  بيف الوتالة والتقالة في عهد واحد؛ لتنافي مهتياىما، 
وألف اشتراط اليماف على الوتيؿ باالستثمار يحوؿ العملية إلى قرض بقائدة ربوية 

الوكالة االستثمار. أما إذا تانت  بسبب يماف األصؿ م  الحصوؿ على عائد

غير مشروطة فييا التقالة، ثـ تقؿ الوتيؿ مف يتعامؿ معو بعهد منقصؿ فإنو يتوف 
.  وجاء فً 33تقيال ال بصقة تونو وتيال، حتى لو عزؿ عف الوتالة يبهى تقيال

وأما إذا تاف المصرؼ يديرىا على أساس المياربة :  "9/3ندوة البركة التوصٌة 
ارتة فال يجوز لػو أف يتقؿ المدينيف لصالح شرتائو، وال أف ييمف أو المش

لصالحيـ تهلبات أسعار صرؼ العملة السترداد مساىماتيـ ألف ذلؾ قد يؤدي إلى 
يماف الشريؾ أو الميارب لرأس ماؿ بهية الشرتاء أو أرباب الماؿ، وىو ممنوع 

 .34"شرعا

جواز تقالة الوتيؿ.  اليماف بعهد مستهؿ مف غير شرط أسوة بما سبؽ مف  .4.2.9
نهؿ في توصية ندوة تقالة الوتيؿ بشروط تما وىو غير مستساغ عند مف أجاز 

                                                            
32
 بٌان المجلس الشرعً، التنضٌض الحكمً أبوغدة فً ألهلً.  

(
33

 .  5/2( : الوكالة ، بند 23) والمعٌار الشرعً رقم 2/2/2بند : الضمانات ، ( 5المعٌار الشرعً رقم ) (

34
 .  9/3فتاوى ندوات البركة، رقم  



27 

 

ويرى تثير مف أىؿ  البرتة آنقة الذتر.  وقد علؽ عليو أحد الباحثيف بما يأتي:  "
العلـ واالختصاص أنو مف الصعب قبوؿ تجاوز اسإجماع على من  يماف 

بي حتى ولو تاف مستهال ورقيا؛ إذ أف العهود الميارب أو الشريؾ بمجرد عهد جان
النمطية تجعؿ مثؿ ىذه التقاىمات الجانبية والعهود المستهلة أمرا معروفا فيتـ 

 . 35"التعامؿ معيا على أنيا شروط جعلية اتقاقية وتذلؾ يتـ تقسيرىا عند التنازع

                                                            
35
 . 247-246(، ص 37فداد )البركة  
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 لتعهد بشراء الصكوك مع تغير العين:  ا .2

ىيتلتيا إلى إجارة في تؤوؿ  إذ؛ ودات المؤجرةصكوك الموجومحؿ ىذه المسألة  .5.1
بأجرة دورية معلومة، م  وعد المستأجر ر صدِ على المُ موجودات الصتوؾ مف األعياف 

في تاريخ اسإطقاء أو في تواريخ أخرى قبؿ  بتمليؾ األعياف للمصدر بهيمتيا االسمية
يماف؛ فإف األجرة وبناء على ما ذترنا مف معنى األمانة وال.  ذلؾ خالؿ مدة اسإجارة

، لدى المستأجر أمانةعياف واأل، بموجب العهدلمستأجر ار ميمونة على المصدِ الدورية 
 حاالت التعدي والتهصير على المصِدر المستأجر، عدايمانيا  اشتراط ال يجوز

باألعياف ويعوض عنو  يررمف حدث بسبب ذلؾ فيو يامف لما يومخالقة الشروط 
تيمف  .  وقدلما يجب يمانو في حاؿ المسؤولية التهصيريةوفهًا  بهيمتو عند حدوثو

مختلقة تستيدؼ تخقيؼ ىذا الخطر المتعلؽ بعدـ يماف الهيمة القهو المعاصر صيغا ً 
 االسمية لألعياف في صتوؾ اسإجارة، منيا: 

في صتوؾ اسإجارة شراء  (المستأجر)مف المصِدر  )التعهد(لوعد الممزم ا .5.1.1
الصتوؾ  اءإطقعند االسمية تيا هيمالصتوؾ ب عند إطقاء المؤجرة األصوؿ

عيد تومثلو لو تاف ال . 36على أال يتوف شريتًا أو مياربًا أو وتياًل باالستثمار
فً أثناء مدة اإلصدار ألي سبب، مثل إخفاق المستأجر بالتزامات بالشراء 

وفي .  37اإلجارة أو سداد أقساطها أو لرغبته بالتملك المبّكر ألصول الصكوك
تاف المستأجر ىو مالؾ الموجودات قبؿ بيعيا على حملة الصتوؾ  حاؿ

  فيراعى تجنب العينة تما مر.  
وصورتيا وعد  : دمع اختالف المور  )التعهدات المتقابمة( المواعدة الممزمة  .5.1.2

ملـز مف المؤجر ببي  العيف للمستأجر بالهيمة االسمية في حاؿ سداده لجمي  
لمستأجر بالشراء بالهيمة االسمية في حاؿ إخقاقو في التزامات اسإجارة.  ووعد مف ا

ف واحدًا وىو العيف المؤجرة، لتف مورد  سداد األقساط في مواعيدىا.  فالمحؿ ىنا وا 

                                                            
36
 ، مخالفة أسٌد37بٌان المجلس الشرعً، والمعٌار الشرعً لإلجارة اللذٌن سبقت اإلشارة إلٌهما فً المبحث الثانً. ، أبوغدة البركة  

37
 .757( ص 37أبوغدة )البركة  
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صدر عف  االوعديف بهبوؿ ممف العهديف مختلؼ.  فالموعود غير ملـز في أي 
ىذه  د يخرجعلى أساس أف اختالؼ المورِ .  38الواعد مف إيجاب وتنقيذ الوعد

:  39المسألة عف المواعدة الملزمة الممنوعة بهرار مجم  القهو اسإسالمية ونصو
جوز في بي  المرابحة بشرط الخيار ت –ىي التي تصدر مف الطرفيف و  –مواعدة ال"

ف أل ذا لـ يتف ىناؾ خيار فإنيا ال تجوز ،فإ ييما أو أحدىما ،تل ديف ،اعللمتو 
ث يشترط عندئذ أف يتوف حي تشبو البي  نقسو ،المواعدة الملزمة في بي  المرابحة 

 صلى اهلل عليو وسلـ بائ  مالتًا للمبي  حتى ال تتوف ىناؾ مخالقة لنيي النبيلا
 ".  عف بي  اسإنساف ما ليس عنده

 محل التعهداألعيان تغير إشكالية في حاؿ التعيد بالشراء بالهيمة االسمية تنشأ  .5.7.3
على تنقيذ  ند إنشاء التعيد.  فما أثر ذلؾفي تاريخ تنقيذ التعيد عف حالتيا ع
 :   التعيد، ومف ثـ على فاعلية اليماف

ميتيا أي أعدادىا فللمتعيد حؽ الرجوع عف إف تاف التغير بنهص ت .5.1.3.1
تعيده؛ إذا تاف التعيد واردًا على األعياف جميعيا.  أما إذا تانت األعياف 

تليا أو بعييا فيبهى  مما يهبؿ التقرقة والتجزئة ووق  التعيد على أجزائيا
وىذا مراعاة لمحؿ التعيد أسوة  التعيد نافذا في الباقي مف أجزاء المبي . 

 بمحؿ العهد. 

ما إف تاف التغير بحدوث عيب خقي فييا أو بظيوره، فللمتعيد الحؽ أ .5.1.3.2
.  وال وجو في الرجوع أو إمياء التعيد م  مراعاة أرش النهص عند التنقيذ

شرط عيب بحجة اشتراط البراءة مف العيوب؛ ألنو محؿ لإللزاـ بالتعيد رغـ ال
 -العلـ بيا عند الحنقيةعدـ م  شرط - عهدالىو الخقية براء مف العيوب سإا

 وليس التعيد.  

                                                            
38
 .  71أبوغدة )األهلً(،  ص  عبدالستار 

39
 بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة لآلمر بالشراء. 3/5و 2/5/  47و  41قرار مجمع الفقه اإلسالمً رقم  
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شتالية تغير األعياف محؿ التعيد إذا تاف التعيد بالشراء بالهيمة ال وجو سإو  .5.1.4
و في ىذه الحاؿ يراعى التغير ، ألنالسوقية، أو بالهيمة التي يتقؽ علييا عند التنقيذ

  . 40في الهيمة

 والحمدهلل رب العالميف.

                                                            
40
تتاول مسألة تغٌر األصول بالعٌب والنقص ولم ٌتضح لً رأٌه ربما  743( ص 37تجدر اإلشارة إلى أن الدكتور أبوغدة )البركة  

 ألخطاء فً الطباعة. 
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 مشروع القرار

 حكم ضمان الطرف الثالث، والضمان بعوض، 

 وضمان القيمة االسمية والعائد، والتعهد بالشراء مع تغير العين

 ضمان الطرف الثالث والضمان بعوض

أيًيا وقدرًا مف الربح مية؛ بؿ بجبر النهص في الهيمة االسطرؼ ثالث  أف يتعيديجوز  .1
 لحملة الصتوؾ، على سبيؿ التبرع، بدوف عوض.  

يجوز أف يتعيد طرؼ ثالث بشراء أصوؿ صتوؾ اسإجارة والمياربة والمشارتة والوتالة  .2
و بشأف الوفاء بالوعد.   بهيمتيا االسمية، ويطبؽ بشأنو قرار المجم  رقـ   /)/  /  (

 جرد التعيد. اليجوز أف يتهايى عويًا عف م

االسمية للصتوؾ، وقدر مف العائد، وفهًا الهيمة اتخاذ اسإجراءات التقيلة بيماف يجوز  .3
 آللية التأميف التعاوني. 

 : والضمان مع تغير العين صكوك اإلجارة ضمان القيمة االسمية والعائد في

وؿ الصتوؾ يجوز للمستأجر الذي ليس مياربًا وال شريتًا وال وتياًل أف يتعيد بشراء أص .4
بهيمتيا االسمية في نياية مدة اسإجارة، أو خالليا ألي سبب تاف تاسإخقاؽ في سداد 

وفي حاؿ تاف المستأجر ىو مالؾ األصوؿ االلتزامات، أو الرغبة في التملؾ المبتر.  
 قبؿ بيعيا على حملة الصتوؾ فال بد مف تجنب العينة.  

تأجر بالهيمة االسمية في حاؿ سداده يجوز أف يتعيد حملة الصتوؾ ببي  العيف للمس .5
 -دوف ربط بيف التعيديف –آخر لجمي  التزمامات اسإجارة، ويجوز أف يهابؿ ذلؾ تعيد 

ويأخذ تؿ  مف المصِدر المستأجر بشراء األصوؿ في حاؿ إخقاقو في سداد األقساط. 
 مف الوعديف حتـ الوعد الملـز مف طرؼ واحد الختالؼ المورد. 
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بشراء األصوؿ المؤجرة بهيمتيا االسمية إذا تغيرت العيف  ر الوفاء بالتعيديلـز المصدِ ال  .6
التعيد بعيب.  ولو تغير العيف بنهص في التمية فإف التعيد ال يلـز إال إف تاف  محؿ

 واردًا على أجزاء المبي  تليا أو بعييا.   

 ضمان القيمة االسمية والعائد في صكوك المضاربة والمشاركة والوكالة: 

نما يجوز للمصدر  .7 ال يجوز للمصدر التعيد بإقراض حملة الصتوؾ في حاؿ الخسارة، وا 
الهيمة االسمية، وتذلؾ طي مف أرباح حملة الصتوؾ لجبر النهص عف تتويف احتيا

 .   األرباح على حملة الصتوؾاحتياطي لتوزي  قدر محدد مف 

خالؿ مدة اسإصدار، أو يجوز للمصدر التعيد بإعادة شراء الصتوؾ بهيمتيا السوقية،  .8
 بالهيمة االسمية.   يجوز التعيدفي نيايتيا.  وال 

يجوز للمصدر التعيد بشراء أصوؿ الصتوؾ بهيمتيا السوقية، خالؿ مدة اسإصدار، أو  .9
 في نيايتيا. وال يجوز التعيد بالهيمة االسمية. 

عف  صتوؾ في حاؿ بدأت قيمتيا السوقية باليبوطالتعيد بشراء اليجوز للمصدر  .10
قيمتيا االسمية، على أف يتـ الشراء بالهيمة السوقية في تاريخ الشراء، وليس بالهيمة 

مف حملة  -دوف ربط بيف التعيديف –االسمية.  ويجوز أف يهابؿ ىذا التعيد تعيدًا آخر 
الصتوؾ ببي  أصوؿ الصتوؾ في حاؿ ارتقاع الهيمة السوقية عف الهيمة السوقية.  

 ار المجم    / /  الخاصة بالوفاء بالوعد. ويسري على تؿ تعيد قر 

يجوز أف يتعيد المصدر الميارب أو الشريؾ أو الوتيؿ بشراء أصوؿ الصتوؾ إذا  .11
 مؤجرة بهيمتيا السوقية، وال يجوز أف يتوف التعيد بالهيمة االسمية. أصوالً تانت 
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الرحيم الرمحن اهلل بسم  

 

 وحكمها املعاصرة الصكوك

 

 قدم وقد به البلوى لعموم االقتصادية البحوث أهم من اليوم يعد البحث وهذا

 ما أهم نذكر أن نرجح وحنن ( )احملاسبة للجنة حبثًا العثماني تقي حممد الشيخ

 :مساحته ذكر وقد ذكره يتطلب موضوع كل يف رأينا نذكر وسوف فيه

 من يعد الغراء اإلسالمية الشريعة أحكام على املبنية الصكوك إصدار أن

 االقتصاد لتنمية الوسائل أعظم ومن اإلسالمي املصريف العمل أهداف أهم

 اليت األساسية املبادئ مجيع آلياتها يف تراعى أن بشرط اجملتمع، يف اإلسالمي

 العامل يف السائد الربوي النظام اعتاد وقد. غريه من اإلسالمي االقتصاد متيز

 الكبرية للمشاريع الربوية الفائدة أساس على القائمة السندات إصدار على اليوم

 ال السندات حاملي ولكن. كبريًا دخاًل أو رحبًا وُتدّر مجة أموااًل تقتضي اليت

 وال الفائدة، أساس على املشاريع هذه ألصحاب مقرضني يكونوا أن يتجاوزن

 هذه من ينتج الذي الدخل أو الربح يف وال  املشروع أصول ملكية يف هلم دخل

 الفائدة سعر مع متوافقة بنسبة قروضهم على الفائدة يستحقون وإمنا املشاريع،

 فكله املدفوعة، الفائدة ومنها التكاليف، بعد املشاريع ربح أما.  السوق يف

 .املشاريع أصحاب إىل يرجع

 يشارك أن: اإلسالمية الصكوك إصدار وراء من األساسية الفكرة وكانت

 أصدرت ولو عنها، الناتج الدخل أو الكبرية املشاريع ربح يف الصكوك محلة

 املصريف العمل تنمية يف كبريًا دورًا ألدت األساس هذا على الصكوك

 تهدف اليت النبيلة املقاصد إىل الوصول يف كبرية مساهمة وساهمت اإلسالمي،

 :يأتي ما املنافع من فيها وكان الغراء، الشريعة إليها

 .واحدة جهة تطيقها ال اليت الكبرية املشاريع لتمويل الصيغ أفضل من إنها (1)

                                                           
 .البحث عرض أثناء اإلسالمية املالية للمؤسسات احملاسبة هليئة الشرعي اجمللس إىل املقدم حبثه يف  ( )
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 أمواهلم فائض استثمار يريدون الذين للمستثمرين جيدة قناة تقدم إنها (2)

 حيتاجون عندما بسهولة أمواهلم يسرتدوا أن يف نفسه الوقت يف ويرغبون

 فيها تباع ثانوية سوق هلا تكون أن الصكوك هذه يف املفروض ألن إليها،

 جاز منها، جزء إىل أو املستثمرة أمواله إىل املستثمر احتاج فكلما. وتشرتى

 الذي مثنها على وحيصل منها، بعضا أو صكوك من ميلكه ما يبيع أن له

 .رحبًا كسب املشروع كان إن مجيعا، والربح األصل ميثل

 املالية واملؤسسات املصارف به تستطيع السيولة إلدارة جيدًا أسلوبًا تقدم أنها (3)

 اشرتت السيولة من فائض لديها كان فإن. سيولتها به تدير أن اإلسالمية

 .الثانوية السوق يف باعتها السيولة إىل احتاجت  وإن الصكوك هذه

 االنتفاع من املستثمرين مجيع متكن فإنها للثروة، العادل  للتوزيع وسيلة إنها (4)

 على الثروة تنتشر وبهذا عادلة، بنسبة املشروع من الناتج احلقيقي بالربح

 أعظم من وذلك. املعدودين األغنياء بني دولة تكون أن دون أوسع نطاق

 .اإلسالمي االقتصاد إليها يسعى اليت األهداف

. إسالمية صكوك أنها تدعي كثرية صكوك السوق يف اليوم انتشرت وقد

 موافقتها ومدى آلياتها، على نطلع أن املتواضعة املوجزة الدراسة هذه يف ونريد

 أصدروا الذين إن. املذكورة ومقاصدها ومبادئها اإلسالمية الشريعة ألحكام

 منافسة الصكوك هذه تكون أن وسعهم يف ما بكل حاولوا الصكوك هذه

 ليسهل خصائصها، معظم حتمل وأن السوق، يف الرائجة الربوية للسندات

 السندات خصائص أبرز وإن. واحد آن يف والتقليدية اإلسالمية السوق يف  تروجيها

 :اآلتية النقاط يف تتلخص الربوية

 الذي الصناعي أو التجاري املشروع يف السندات حاملي ملكية متثل ال إنها (1)

 حاملو دفعه الذي الربوي القرض توثق وإمنا أجله، من السندات أصدرت

 .املشروع صاحب مصدرها إىل السندات

 بنسبة تقدر الفائدة وهذه. دورية بصفة السندات حاملي على الفائدة توزع إنها (2)

 وكثريا معينة، النسبة تكون وقد. الفعلي الربح من بنسبة ال املال، رأس من

 .األجل طويلة سندات يف متغرية تكون ما

 سواء مدتها، نهاية يف  السندات إطفاء عند املال رأس اسرتداد تتضمن إنها (3)

 رأس رد إال عليه جيب ال السندات مصدر وأن. يربح مل أو فعال، املشروع ربح
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 ذلك، فوق الربح من املشروع عليه حصل عليها،وما املتفق الفائدة مع املال

 الزائد الربح من حبصة يطالبوا أن السندات حاملو يستحق وال له، فكله

 .الفائدة سعر على

 بصفة اإلسالمية الصكوك يف توجد أن ميكن ال اخلصائص وهذه

 تتسم أن حاولوا اليوم اإلسالمية الصكوك مصدري ولكن مباشرة،

 ذلك أجل من وأوجدوا مباشر، غري بطريق اخلصائص هذه مبعظم صكوكهم

 (.أطروحته يف الصدر اإلمام الشهيد سلكه الذي املنهج وهو)  خمتلفة آليات

 :فيها رأينا ونبدي الثالث النقاط هذه ضوء يف اآلليات هذه ولندرس

 املشروع أصول يف السندات حاملي ملكية .1

 معظم فإن املشروع أصول يف السندات حاملي ملكية وهي ـ األوىل النقطة أما

 يف الصكوك فإن واضحًا، اختالفًا الربوية السندات عن فيها ختتلف  الصكوك

 املؤجرة األعيان مثل دخاًل أو رحبًا ُتدّر أصول يف شائعة حصة متثل األحوال عامة

. املشاريع من عدة على حيتوي استثماري وعاء أو صناعي، أو جتاري مشروع أو

 إصدار ينبغي وعليه الربوية السندات عن متيزها اليت الوحيدة النقطة هي وهذه

 هذه فيها تساهم جديدة وصناعية جتارية مشروعات أساس على الصكوك

 واقعًا امللكية تنتقل أن فيجب قائمة مشاريع على أصدرت ولو الصكوك

 جند ال وحنن معنوية حقوقًا أو منافع أو أعيانًا كانت سواء حقيقية ملوجودات

.  شروطهم عند املؤمنني ألن العقد عند بشروط مقيدة امللكية انتقال من مانعًا

 املالية السيولة لتحصيل مرافقها بعض تبيع اليت الدولة تشرتط أن فيمكن

 الصكوك أصحاب يستطيع فال شائعة نسبة لنفسها تبقى أو معينة شروطًا

 .أيضًا شائعة حصصا ميلكون ألنهم املطلق التصرف

 الصكوك محلة على الدوري التوزيع .2

 خصوصية فيها ضمنت قد املصدرة الصكوك معظم فإن التالية النقطة وأما 

 معينة بنسبة املشروع أرباح توزع إنها حيث من بسواء سواء الربوية السندات

 (.الاليبور)  الفائدة سعر على مؤسسة

 الفعلي الربح كان إذا بأنه يصرح العقد يف بندًا وضعوا ذلك تربير أجل ومن 

 املبلغ فإن الفائدة، سعر على املبنية النسبة تلك على زائدًا االستثمار من الناتج
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 وكيل أو شريكًا أو مضاربًا كان سواء)  العمليات مدير إىل يدفع كله الزائد

 ال الصكوك وبعض اإلدارة، حسن على له حافزًا كونه أساس على( االستثمار

 محلة إن بقوهلا تكتفي بل كحافز، للمدير مستحقًا الزائد بكون تصرح

 التوزيع يف الفائدة سعر أساس على مؤسسة معينة نسبة يستحقون الصكوك

 مانعًا جند ال وحنن( اقتضاء أو تقديرًا ثبت حافزًا الزائد كون فكأن) الدوري

 .مغتفر فيه القليل والغرر  – االشرتاط هذا من

، النهائية املشروع ألرباح تبعا احلساب على التوزيع يتم أن ذلك من واألفضل

 الدورية التوزيعات لينظم األرباح من احتياطي إبقاء العقد يتضمن أن وميكن

 إذا أما. املعينة النسبة عن األرباح نقصان أو اخلسائر وجلربان منسجم بشكل

 فإن الفائدة، سعر على املبنية املذكورة النسبة من ناقصًا الفعلي الربح كان

 محلة إىل( النسبة تلك وبني الفعلي الربح بني)  الفرق بدفع يلتزم العمليات مدير

 وهذا. الصكوك محلة إىل يقدم فائدة بدون قرض أساس على الصكوك

 فرتات يف الفائدة سعر على الزائدة املبالغ من إما املقرض املدير يسرتده القرض

 ولكن الصكوك، إطفاء عند املوجودات شراء مثن ختفيض من وإما الحقة،

 من احلالة هذه يف يستفاد أن فينبغي وعليه. عرفًا الربا شبهة فيه االلتزام هذا

 على شرعي متويل من النقص لسد يستفاد أن أو إليه أشرنا الذي( االحتياطي)

 .العقد يف ذلك يشرتط أن على الالحقة الفرتات يف يسدد الصكوك محلة حساب

  املال رأس اسرتداد ضمان .3

 املال رأس رد تضمن اليوم املصدرة الصكوك مجيع فإن الثالثة النقطة أما

 بتعهد ،وذلك بسواء سواء الربوية السندات مثل إطفائها عند الصكوك محلة إىل

 متثلها اليت األصول سيشرتي أنه مديرها من أو الصكوك مصدر من إما ملزم

  العملية بداية يف الصكوك محلة بها اشرتاها اليت االمسية بقيمتها الصكوك

 املركبة اآللية وبهذه. اليوم ذلك يف السوقية أو احلقيقية قيمتها عن النظر بقطع

 تعطي ال إنها حيث من الربوية السندات خصائص حتمل أن الصكوك استطاعت

 الوقت  ويف الفائدة، سعر على مبنية املال رأس من معينة نسبة الصكوك محلة

 عن ولنتكلم. العملية نهاية يف ماهلم رأس اسرتداد الصكوك حلملة تضمن نفسه

 .منه الفقهي واملوقف التعهد هذا
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 ال أن الشريعة يف احلقيقية التجارية العمليات يف األصل أن هي واحلقيقة

 اإلسالمية الشريعة يف احلقيقي  الربح ُغْنم فإن املال رأس اسرتداد فيها ُيضمن

 رأس فيها يضمن ال أن  التجارية الصكوك يف األصل فكان دائمًا، الُغْرم يتبع

 قيمتها من أزادت سواء لألصول احلقيقية القيمة يستحقون إنهم بل حلملتها، املال

 .نقصت أم اإلسالمية

 الصكوك حلملة املال رأس تضمن كلها اليوم الرائجة الصكوك ولكن

 أنه الصكوك محلة جتاه يتعهد العلميات مدير أن وهو.مباشر غري بطريق

 بقطع مدتها، نهاية عند االمسية بالقيمة الصكوك متثلها اليت األصول سيشرتي

 إليهم يرجع الصكوك محلة أن ذلك ومعنى. يومئذ احلقيقية قيمتها عن النظر

 أصيب املشروع كان فن غري، ال مضمونًا ماهلم رأس الصكوك إطفاء عند

.  بلغ ما بالغًا املدير حيوزه فإنه ربح  فيه كان وإن املدير يتحمله فإنه خبسران

 .الربوية السندات يف كما ماهلم رأس اسرتداد يف إال الصكوك حلملة والحق

 ؟  ذلك جيوز هل ولكن

 شريكًا بصفته وأخرى مضاربًا بصفتة تارة بإدارتها يقوم العمليات مدير إن

 يف وسيطًا أو وكياًل بصفته ورابعة لآلخرين ومؤجرًا مستأجرًا بصفته وثالثة

 .االستثمار

 ؟( للصكوك االمسية القيمة) أو املال رأس ضمان ميكنه فهل 

 تقدير على املال ضمان وبني الضمان هذا بني التفريق جيب شيء كل وقبل

 فاملفروض تلف إذا املال أصل أن املدعي إن قلنا وقد خمتلفان أمران فهما تلفه

 .املوجود للمال االمسية القيمة ضمان واملطلوب ضمانه عدم

 : األربعة املذاهب فقه يف الضمان شرط

  هنا الفروض مجيع يف الضمان اشرتاط جواز عدم العثماني الشيخ نقل وقد

 من معينة موارد يف إال جييزوا مل فإنهم اآلراء استعرض وأنا إمجااًل لي بد ما وهذا

 :قبيل

 الغسال" يقولون كانوا أنهم السبعة الفقهاء عن الكربى، املدونة يف جاء ما 

 وعن ، "إليهم دفع ملا ضامنون كلهم الصناعات وأصحاب والصواغ واحلناط

                                                           
 .822 ص 82 ج الفقهية املصادر عن نقال   



6 
 

 وانتصبوا األسواق يف الذين الصناع يضمن كان أنه عنه اهلل رضي عمر

 . إليهم دفع ما للناس

 أو بالتعدي وجهني على الفقهاء عند والضمان: " قوله اجملتهد بداية يف وجاء 

 .8"األموال وحفظ املصلحة ملكان

 على الضمان اشرتاط اجازوا الشافعية بعض أن الكويتية املوسوعة يف وجاء 

 وذلك سواء األجراء:  الشافعي لقول املشرتك  كاألجري اخلاص األجري

 املشرتك أما ذاك، إال الناس يصلح ال: يقول وكان الناس، ألموال صيانة

 الضمان شرط عن أمحد وسئل مطلقًا، الفقهاء وبعض اخللفاء ضمنه فقد

 الضمان نفي على يدل  وهذا:  قدامه ابن قال شروطهم، على املسلمون: فقال

 .بشرطه ووجوبه بشرطه

 :يلي ما النصوص هذه من يستفاد أن وميكن

 أمكن ملا وإال إطالقه ينايف وإمنا العقد مقتضى ينايف ال الضمان شرط أن (1)

 . األمانة عقود يف ضمان فال مطلقًا جاء فإذا أمني، أي تضمني

 يف جاء وقد الزامًا بالتضمني الدولة تقوم أن تقتضي قد العامة املصلحة أن (2)

 . (الصناع يضمنون اخللفاء زال ما)  املدونة

 وينسبه الضمان يف املصلحة وجه يبدي رشد ابن العالمة رأينا كما

  .األجري يضمن كان السالم عليه  عليًا أن املهذب وينقل للفقهاء

 عند املؤمنون) قاعدة حتت الضمان شرط دخول يرى كان أمحد األمام أن (3)

 (.شروطهم

 . هذا ملوردنا اآلراء هذه بشمول نتيقن أن نستطيع ال هذا كل ومع

 اشرتاط تصحيح معها ميكن آراء طرحوا اإلمامية الفقهاء أن الحظت وقد

 أو شريكًا أو مستأجرًا العمليات مدير كون حالة يف االمسية القيمة ضمان

 فيما عليه سنقف ما وهذا. مضاربًا كان إذا ما دون حمضًا وسيطًا أو وكياًل

 :يلي
                                                           

 2 8 ص 82 ج الفقهية املصادر عن نقال   

 .3 2 ص 82 ج الفقهية املصادر عن نقال   

 .822 ص و 822 ص   ج الكويتية الفقهية املوسوعة   

 .2 8 ص 82 ج الفقهية املصادر   

 .8   ص ،82 ج الفقهية املصادر   
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 :اإلمامية عند الثالث احلاالت حكم

 :مضاربًا العمليات مدير يكون أن . 

 عليه أشكل ألنه العقد يف باشرتاطه عليه الضمان فرض شرعًا جيوز ال وهنا

 :بإشكاالت

 أمينًا باعتباره  رسوله وسنة اهلل لكتاب خمالف  الشرط هذا أن: األول

 من تتهم أن لك ليس: "  اهلل رسـول عن للرواية يضمن ال واألمني. وحمسنًا

  "ائتمنته

   َسِبيٍل ِمن اْلُمْحِسِننَي َعَلى َما  تعاىل قال سبيل، عليهم ليس واحملسنون

 احملقق أيده ما وهو العقد، مقتضى خيالف الشرط هذا أن:  الثاني

 . احلكيم السيد واحتمله  الكركي

 حرمان يستوجب عليه الضمان فرض أن على الروايات من دل ما:  الثالث

 من:  قال عليًا أن من( ع)  الباقر جعفر أبي عن روي ما قبيل من الربح من املالك

 أخرى روايات هناك ولكن. العقد بدء يف االشرتاط مسألة له فليس تاجرًا ضمن

 عن( ع) جعفر بن  موسى احلسن أبا سألت: قال رفاعة كرواية ذلك على تدل

 وضيعة كانت وإن الربح نصف فلك فيها رحبنا إن:  وقال له جارية يف شارك رجل

 . اجلارية صاحب نفس طابت إن بأسًا بهذا أرى ال فقال شيء، عليك فليس

 .الشريك على املال رأس اشرتاط جواز على الداللة واضحة وهي

 اشرتاط حكم فما مستأجرًا بوصفة يديرها العمليات مدير كان لو ما .8

 .؟ عليه الضمان

 اشرتاطه صحة عدم( اإلمامية لدى)  املشهور أن:  البنجوردي السيد ذكر

 على حاشيته يف احملققني ومجال ، االردبيلي حملقق خالفًا العارية يف وصحته

 بصحته، قاال فإنهما 223 صفحة( الدمشقية اللمعة  شرح يف البهية الروضة)

                                                           
 .العاشر احلديث 882 ص 2  ج الوسائل   

 . 2: لتوبةا  

 .2 8 ص 3 ج املقاصد جامع   

 .832 ص8  ج :  الوثقى العروة مستمسك   

 . 3  ص 2  ج الوسائل   

 832 ص 2 ج الفقهية القواعد   

 .92 ص 2  ج الفائدة جممع   
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 وبني فيها االشرتاط جيوز فال األعيان إجارة بني العراقي الشيخ أستاذه وفصل

 . فيجوز األعمال إجارة

 مقتضى خيالف ال ألنه اإلمجاع خيالف مل إن الشرط نفوذ فاختار هو أما

 والرهن، والوكالة واإلجارة العارية يف وذلك والسنة الكتاب خيالف وال العقد

 املالكية األمانة وليست له موجب الشرط فنفس الضمان شرط إذا:  أيضا وقال

 .  الضمان عدم تقتضي

 صحة والرياض والكفاية االردبيلي احملقق إىل فينسب احلكيم السيد أما

  تعاىل لقوله للكتاب خمالفته إىل استندوا رفضوه الذين أن ويذكر االشرتاط

 . 2املناقشة بعد االشرتاط قبل أنه والظاهر  8"( َسِبيٍل ِمن اْلُمْحِسِننَي َعَلى َما)

 يعد وال بعوض مستفيد أو تاجر فهو املستأجر تشمل ال اآلية أن وواضح

  جبوازه فيقول( الوثقى العروة)   صاحب اليزدي الفقيه أما  متربعًا حمسنًا

 أداء بشكل االشرتاط يكون أن أساس على ولكن آخرون أعالم أيده وقد

 والظاهر الضمان، بعنوان ال العيب أو التلف تقدير على املال من معني مقدار

 .بذلك القيمة نقص إحلاق إمكان أيضًا

 إطفاء عند االمسية بالقيمة املستأجر تعهد من مانعًا جند فال هنا ومن

 .علمائهم من مجهور عند أو اإلمامية عند الصكوك

 إمنا و املعاملة يف طرفًا هو فليس وسيط جمرد أو وكياًل املدير كان لو أما

 .ريب بال ماله رأس بضمان املال لصاحب التربع ميكنه ثالث شخص هو

 ولكنه وكالة عقد الصكوك أصحاب مع يربطه الوكيل أن فصحيح

 عاملي أو املستأجرين أي االستثمار أطراف وبني بينهم األصلي العقد عن منفصل

 الطرفني بني جيمع وسيط جمرد املدير فليكن أبينا فإن املشاركني، أو املضاربة

 .متامًا ثالثة جهة فيعد بأجرة املعامالت خدمات وينظم

( العادلة القيمة)  إىل الرجوع من مناص فال وإال ذلك جاز فلئن حال؛ أي وعلى

 من الضمان يقدم أن إال اللهم( الصكوك إطفاء)  حالة يف( السوقية القيمة)  أو

                                                           
 .32 ص 3 ج الفقهية القواعد   

 . 2: التوبة   

 . 3 ص 8  ج الوثقى العروة مستمسك   

 .اإلجارة فصول من الرابع الفصل   
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 العقد يف طرفًا تكن مل إذا الدولة هو وليكن)  متامًا منفصل ثالث شخص

 القيمة تضمن فهي تنموية اقتصادية آثار من هلا ملا العملية تشجيع تريد ولكنها

 (.ضعيفًا يبقى النقص احتمال وأن خصوصًا االمسية

 :كونها من العملية على األخرى اإلشكاالت أما

 .الربوي الوضع جملاراة حماولة -أ

 .الديون بيع تتطلب قد أنها -ب

 .ذلك وأمثال الربا على حتايل عملية أنها -ج

 مبثله جائز الدين بيع وألن أواًل شرعًا تصحيحها استطعنا ألننا واردة غري فهي

 تبعًا تباع هنا الديون إن ثم منه، بأقل بيعه يف املذاهب بني اخلالف وإمنا قطعًا

 .غريها يف يغتفر ماال فيها يغتفر التبعية وقاعدة األعيان، لبيع

 تصورنا إذا خصوصًا الربا على حتايل جمرد العملية لتصور جمال ال هذا وبعد

 مال من تتلف تلفت إذا فهي لألعيان ال فقط االمسية للقيمة هو إمنا الضمان أن

 .العرف تصور يف للتحايل جمال يبقى ال وبالتالي مالكها

 وبركاته اهلل ورمحة عليكم والسالم



 

 

 العشرونالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 
  

 الصكوك 

 وتطبيقاتها املعاصرة

 
 

 
 

 إعداد

 حممد تقي العثمانيالقاضي 

 رئيس اجمللس الشرعي بالبحرين 

 وعضو جممع الفقه اإلسالمي الدولي 

 ونائب رئيس جامعة دار العلوم بكراتشي
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 تقديم

 عد،أما ب

فإنه قد شاعت فى األسواق املالّية صكوك استثمارية مببالغ باهضة وعّمت املساهمة 

فيها فى كثري من املصارف الاّلربوية، وإّن هذه الدراسة أعددتها تدلياًل على بعض 

ونشرت فى الصحف " رائرت"التصرحيات اّلتى صدرت مّنى خالل حوار مع شركة أنباء 

أحدثت ضّجة فى سوق األوراق املالية، فقّدمت هذه الدراسة إىل العاملّية على نطاق واسع، و

م ٢۰۰٧اجمللس الشرعى هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية فى شهر أغسطس سنة 

لينظر فى مدى موافقة هذه الصكوك لألحكام الّشرعّية، وأصدر اجمللس بعد ذلك بيانا 

املوافق  ـه٨٢٢١شعبان سنة  ٢٢بتاريخ  فى اجتماعه التاسع عشر املنعقد مبكة املكرمة

م أّكد فيه املبادئ الّشرعّية التى جيب االلتزام بها عند إصدار ٢۰۰٧سبتمرب  ١لتاريخ 

 . الصكوك موافقا هلذه الدراسة

     حممد تقى العثمانى           
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 الصكوك وتطبيقاتهااملعاصرة

 

لعاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد أشرف املرسلني، احلمد هلل رب ا

 .وعلى آله وأصحابه أمجعني، وعلى كل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

الصكوك املبنية على أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء كان  إصدار، فإن  بعد أما

رموقة لتنمية االقتصاد من أهم أهداف العمل املصرفى اإلسالمى ومن أعظم الوسائل امل

التى متيز  األساسية اإلسالمى فى اجملتمع، بشرط أن تراعى فى آلياتها مجيع املبادئ

وإن النظام الربوى السائد فى العامل اليوم متعود . االقتصاد اإلسالمى من غريه

الكبرية التى تقتضى أمواال  لمشاريعائمة على أساس الفائدة الربوية لبإصدارالسندات الق

ولكن حاملى السندات اليتجاوزون من أن يكونوا  .مّجة وُتِدّر رحبا أودخال كبريا

فى ملكية أصول املشروع  مقرضني ألصحاب هذه املشاريع على أساس الفائدة، والدخل هلم

فى الربح أو الدخل الذى ينتج من هذه املشاريع، وإمنا يستحقون الفائدة على قروضهم  وال

املشاريع بعد التكاليف،ومنهاالفائدة أماربح . فى السوقالفائدة بنسبة متوافقة مع سعر 

 .املدفوعة، فكله يرجع اىل أصحاب املشاريع

أن يشارك محلة : وكانت الفكرة األساسية من وراء إصدار الصكوك اإلسالمية 

لو أصدرت الصكوك على الصكوك فى ربح املشاريع الكبرية أو الدخل الناتج منها، و

ت دوراكبريا فى تنمية العمل املصرفى اإلسالمى، وساهمت مساهمة هذااألساس ألد

كبرية فى الوصول إىل املقاصد النبيلة التى تهدف إليهاالشريعة الغراء،  وكان فيها من 

 : يأتى املنافع ما

 . تطيقها جهة واحدة إنها من أفضل الصيغ لتمويل املشاريع الكبرية التى ال (٨)

ين الذين يريدون استثمار فائض أمواهلم، ويرغبون فى قناة جيدة للمستثمر قدمإنها ت (٢)

الوقت نفسه أن يسرتدوا أمواهلم بسهولة عندماحيتاجون إليها، ألن املفروض فى هذه 

فكلمااحتاج . شرتىالصكوك أن تكون هلا سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وُت

لكه من صكوك املستثمر إىل أمواله املستثمرة أو إىل جزء منها، جازله أن يبيع مامي

أو بعضا منها، وحيصل على مثنها الذى ميثل األصل والربح مجيعا، إن كان املشروع 

       .كسب رحبا

تستطيع به املصارف واملؤسسات املالية  إلدارة السيولة  جيدا أسلوبا تقدمإنها  (3)

فإن كان لديها فائض من السيولة اشرتت هذه . تديربه سيولتهااإلسالمية أن 

 . إن احتاجت إىل السيولة باعتها فى السوق الثانويةالصكوك، و
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إنها وسيلة للتوزيع العادل للثروة، فإنها متّكن مجيع املستثمرين من االنتفاع بالربح  (٢)

ي الناتج من املشروع بنسبة عادلة، وبهذا تنتشرالثروة على نطاق أوسع دون أن احلقيق

 إليهاألهداف التى يسعى وذلك من أعظم . تكون ُدولة بني األغنياء املعدودين

 .االقتصاداإلسالمّى

ونريد . وقد انتشرت اليوم فى السوق صكوك كثرية تدعى أنها صكوك إسالمية

املتواضعة أن نطلع على آلياتها، ومدى موافقتها ألحكام الشريعة  املوجزة فى هذه الدراسة

  .املذكورة ومقاصدها ومبادئها اإلسالمية

ك حاولوا بكل مافى وسعهم أن تكون هذه إن الذين أصدروا هذه الصكو

الصكوك مناِفسة للسندات الربوية الرائجة فى السوق، وأن حتمل معظم خصائصها، 

خصائص السندات  أبرز وإن. ليسهل تروجيها فى السوق اإلسالمية والتقليدية فى آن واحد

 : فى النقاط اآلتيةبوية تتلخص رال

املشروع التجارى أوالصناعى الذى أصدرت متثل ملكية حاملى السندات فى  الإنها  (٨)

السندات من أجله، وإمنا توثق القرض الربوى الذى دفعه حاملواالسندات إىل 

 .ُمصدرها صاحِب املشروع

بنسبة من رأس  وهذه الفائدة تقدر.على حاملى السندات بصفة دورية توزع الفائدة إنها (٢)

 متغرية ، وكثرياما تكونينةالنسبة مع قدتكونو. املال، البنسبة من الربح الفعلى

   . فى سندات طويلة األجل

رأس املال عند إطفاء السندات فى نهاية مدتها، سواء ربح  إنها تضمن اسرتداد (3)

إن مصدرالسندات الجيب عليه إال رد رأس املال مع الفائدة و. املشروع فعال، أومل يربح

كله له، وال يستحق وما حصل عليه املشروع من الربح فوق ذلك، ف ؛املتفق عليها

 .حاملوالسندات أن يطالبوا حصة من الربح الزائد على سعر الفائدة

ميكن أن توجد فى الصكوك اإلسالمية بصفة مباشرة،  اخلصائص ال وإن هذه

 مبعظم هذه صكوكهمسم ولكن ُمصدرى الصكوك اإلسالمية اليوم حاولوا أن تّت

ولندرس هذه اآلليات . آليات خمتلفةاخلصائص بطريق غري مباشر، وأوجدوا من أجل ذلك 

 :الثالثةفى ضوء هذه النقاط 

 ملكية حاملى السندات فى أصول املشروع-1

، وهى ملكية حاملى السندات فى أصول املشروع، فإن معظم  األوىلالنقطة  أما

واضحا، فإن الصكوك فى عامة  الصكوك ختتلف فيها من السندات الربوية اختالفا

شائعة فى أصول ُتِدّر رحبا أو دخال، مثل األعيان املؤجرة، أومشروع األحوال متثل حصة 

وهذه هى النقطة . جتارى أو صناعى، أو وعاء استثمارى حيتوى على عدة من املشاريع
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بعض  فى اآلونة األخرية غريأنه ظهرت الوحيدة التى متيزها عن السندات الربوية،

قد تكون األصول املمثلة : مثالف .الصكوك التى ُيشّك فى كونها ممثلة للملكية

بالصكوك أسهم الشركات بدون ملكيتها احلقيقية، وإمنا ختّول محلة الصكوك حقا 

وكذلك انتشرت . وليس هذاإال شراء عوائد األسهم، وهو الجيوز شرعافى عوائدها، 

بعض الصكوك على أساس خلطة من عمليات اإلجارة واالستصناع واملراحبة التى دخل 

ع هذه اخللطة إىل محلة الصكوك، ليحصلوا على عوائد هذه تبامن البنوك، ففيها بنك 

وإدخال عمليات املراحبة فى هذه اخللطة الخيلو من شبهة بيع الدين، وإن كانت . العمليات

نسبتها قليلة بالنسبة إىل عمليات اإلجارة واملشاركة واالستصناع، وحيتاج إىل إعادة النظر 

  .     فى املوضوع

  توزيع الدورى على محلة الصكوكال-٢

قد اكتسبت فيها خصيصة  ، فإن معظم الصكوك املصدرة النقطة الثانية وأما

السندات الربوية سواء بسواء من حيث إنها توزع أرباح املشروع بنسبة معينة مؤسسة على 

لربح أنه إذا كان اب يصرح ومن أجل تربيرذلك وضعوا بندا فى العقد(. الالئبور)سعرالفائدة 

سعرالفائدة، فإن املبلغ الزائد تلك النسبة املبنية على الفعلى الناتج من االستثمار زائدا على 

على ( سواء أكان مضاربا أوشريكا أو وكيل االستثمار)كله يد فع إىل مدير العمليات 

، حتى أنى رأيت فى هيكلة بعض الصكوك أنها على حسن اإلدارةكونه حافزاله 

ئد مستحقا للمديركحافز، بل تكتفى بقوهلا إن محلة الصكوك التصرح بكون الزا

فكأن كون )يستحقون نسبة معينة مؤسسة على أساس سعرالفائدة فى التوزيع الدورى 

 أماإذا كان الربح الفعلى ناقصا من النسبة املذكورة.( الزائد حافزا ثبت تقديراأواقتضاء

بني الربح الفعلى وبني تلك )م بدفع الفرق املبنية على سعرالفائدة، فإن مدير العمليات يلتز

وإن . ة الصكوكإىل محلة الصكوك على أساس قرض بدون فائدة يقدم إىل محل( النسبة

إما من املبالغ الزائدة على سعر الفائدة فى فرتات الحقة،  ملديراملقرضهذاالقرض يسرتده ا

تى تفصيله فى شراء املوجودات عند إطفاء الصكوك، كما سيأوإما من ختفيض مثن 

 .إن شاء اهلل تعاىل ثالثةالنقطة ال

 ضمان اسرتداد رأس املال-3 

، فإن مجيع الصكوك املصدرة اليوم تضمن رد رأس املال إىل محلة  النقطة الثالثة أما

الصكوك عند إطفاءها، مثل السندات الربوية سواء بسواء، وذلك بوعد ملزم إما من 

يشرتى األصول التى متثلها الصكوك بقيمتها صدر الصكوك أو من مديرها أنه سُم

عن وك فى بداية العملية، بقطع النظرمحلة الصك بها اهااالمسية التى اشرت

وبهذه اآللية املركبة استطاعت الصكوك أن  .قيمتهااحلقيقية أو السوقية فى ذلك اليوم

ينة من حتمل خصائص السندات الربوية من حيث إنها التعطى محلة الصكوك إال نسبة مع

رأس املال مبنية على سعر الفائدة، وفى الوقت نفسه إنها تضمن حلملة الصكوك اسرتداد 
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ولنتكلم على هذه اآللية أوال من الناحية الفقهية، وثانيا من . رأس ماهلم فى نهاية العملية

 .ناحية سياسة االقتصاد اإلسالمى

 :أما من الناحية الفقهية، فهناك ثالث مسائل 

على شرتاط املبلغ الزائد على سعرالفائدة ملدير العملية حبجة أنها حافز له ا: األوىل 

 .حسن اإلدارة

التزام املدير بأنه إن انتقص الربح الفعلى من النسبة املعينة على أساس : الثانية

سعرالفائدة فى فرتة من فرتات التوزيع، فإنه يدفع قرضا إىل محلة الصكوك 

لزائد على تلك النسبة فى ا يرد إليه إما من الربح الفعلى رضوإن هذاالق. مبقدارالنقصان

 .نهاية العملية فرتات الحقة، أومن مثن شراءه لألصول فى

ودات املمثلة بالصكوك بقيمتها الوعد امللزم من قبل املدير أنه سيشرتى املوج: الثالثة

 .إصدارالصكوك، وليس بقيمتهاالسوقية يوم الشراءيوم  مسيةاال

 افز ملديرالعمليةاشرتاط احل

من جواز مثل ذلك أمااشرتاط احلافز ملدير العملية، فمستنده ما ذكره بعض الفقهاء 

فى الوكالة والسمسرة وذكره اإلمام البخارى رمحه اهلل تعاىل تعليقا عن ابن عباس وابن 

 بع هذا:  ابأس أن يقول ل:  قال ابن عباس" : قال البخارى. سريين رضى اهلل تعاىل عنهما

بعه بكذا، فماكان : إذاقال: وقال ابن سريين. وكذا فهولك زاد على كذا فما ، الثوب

 ٨."من ربح فهو لك، أوبينى وبينك فالبأس به

بع هذا بعشرة، فمازاد :وإن قال" : جاء فى الكافى البن قدامة.  احلنابلة أخذ وبهذا

 ٢".فهولك، صح وله الزيادة، ألن ابن عباس كان اليرى بذلك بأسا

إن هذااملذهب مروى عن ابن عباس رضى اهلل عنهما وعن ابن سريين وشريح وعامر و

الشعبى والزهرى واحلكم عند ابن أبى شيبة فى مصنفه، وعن قتادة وأيوب أيضا عند عبد 

وكرهه إبراهيم النخعى ومحاد ،كما روى عنهما عبدالرزاق، وكذلك احلسن . الرزاق

وهو مذهب اجلمهور 3.ابن أبى شيبة البصري وطاوس بن كيسان، كماروى عنهم

قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل حتت أثر ابن عباس الذى علقه . غرياحلنابلة

إن : وهذه أجرة مسسرة أيضا، لكنها جمهولة، ولذلك مل جيزه اجلمهور وقالوا"   :البخارى

جمرى ومحل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجراه . باع له على ذلك فله أجرمثله

يعلم  أنونقل ابن التني أن بعضهم شرط فى جوازه . إسحقواملقارض، وبذلك أجاب أمحد

                                                 
٨
 . صحيح البخارى، كتاب اإلجارات، باب أجر السمسرة  
 . ٢:٢:3لكافى البن قدامة، كتاب الوكالة ا ٢

3
من طبع إدارة القرآن، كرا تشى  ،  ٨0١و٨0٧ص٢،ج٢٢راجع مصنف ابن أ بي شيبة، كتاب البيوع واألقضية،باب  

  .    ٨:٢٢إىل ٨:٨١رقم احلديث  ١:٢3٢الرزاق،ومصنف عبد
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السلعة يساوى أكثر مما مسى له، وتعقبه بأن اجلهل الناس فى ذلك الوقت أن مثن 

 ٨."مبقداراألجرة باق

وأما قول ابن عباس وابن سريين فأكثر العلماء : "وقال البدر العينى رمحه اهلل تعاىل 

الجيوز، فإن : وقال الشافعى ومالك. جييزون هذاالبيع، وممن كرهه الثوري والكوفيونال

 ٢."هو من باب القراض، وقد اليربح املقارض: وأجازه أمحد وإسحق، وقاال. باع فله أجر مثله

ن غري الزيادة على ما مساه األصيل من مثن وهذا كله فى أجرة السمسار إذا مل ُتعيَّ

إن بعت بأكثر من كذا فالزائد كله : قيل لهت أجرته مببلغ مقطوع، ثم أماإذا مسي. البيع

لك عالوة على أجرك املقطوع، فالظاهر أنه المينعه اجلمهور أيضا، ألن جهالة األجرة 

ارتفعت بتحديد أجر مقطوع، وإن باعه بأكثرمن حدمعني، فالزائد له على كونه حافزا 

 .على حسن عمله

إذا شرط " : املضاربة الصادر من اجمللس الشرعى عياراألساس جاء فى م وعلى هذا

الطرفني لنفسه مبلغا مقطوعا، فسدت املضاربة، واليشمل هذااملنع ماإذااتفق الطرفان  أحد

على أنه إذا زادت األرباح عن نسبة معينة فإن أحد طرفى املضاربة خيتص بالربح الزائد عن 

 "3.تفقا عليهعلى مااتلك النسبة أو دونها فتوزيع األرباح 

لالستثمار،  العملية فى الصكوك يدير العمليات إما بصفته أجريا أووكيال وإن مدير

. فيشبه السمسار، وإما بصفته مضاربا أوشريكا عامال، فيغطيه ماجاء فى معياراملضاربة

وإن استحقاق املدير املبلغ الزائد على نسبة معينة قد ُسّمى حافزا على حسن إدارته 

ُيعقل كونه حافزا إن كان مرتبطا مبازاد على أدنى الربح  إمنا ن هذااحلافزلألصول، وإ

: املتوقع من خالل العمليات التجارية أو الصناعية التى أصدرت من أجلها الصكوك، فمثال

، فيمكن أن يقال إن مازاد على هذه :٨% العمليات هذه الربح املتوقع من أدنى إن كان

ألن هذااملقدار الزائد ميكن إضافته  كحافز،ه ُيعطى للمديرالنسبة من الربح الفعلى، فإن

ولكن النسبة املعينة فى هذه الصكوك  ليست مرتبطة . إىل حسن إدارته بوجه معقول

بالرحبية املتوقعة من العمليات، وإمنا هى مرتبطة بتكاليف التمويل أو سعر الفائدة الذى 

ة املشروع التجارى أو الصناعى، يتغري كل يوم، بل كل ساعة، وال عالقة له برحبي

فإن كانت نسبة الربح . نقص نسبته من نسبة الرحبية املتو قعة من املشروعت افكثرياّم

، والربح :%فى املثال السابق،  فإنه من املمكن جدا أن يكون سعر الفائدة  :٨%املتوقع 

  :%زاد على فكيف ميكن أن يقال إن ما لسوء اإلدارة من املدير، ٨0%الفعلى نزل إىل 

 من ٨0%يعطى للمدير حلسن إدارته، بالرغم من أنه أساء فى اإلدارة حتى نزل الربح إىل 

؟ فظهر بهذاأن مايسمى حافزا فى هذه الصكوك ليس حافزا فى :٨% الربح املتوقع، وهو

                                                 
٨
 . ٢:٢:٨فتح البارى، كتاب اإلجارات، باب أجرالسمسرة،   

٢
 . ٨٢:٨33عمدة القارى، الكتاب والباب املذكور أعاله،   

3
 . ::١،بند ٨3املعيار الشرعى، رقم   
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وإن هذه اجلهة . احلقيقة، وإمنا هو طريق لتمشية هذه الصكوك على أساس سعرالفائدة

 .إن مل نقل حبرمتهاوكراهة على األقل الختلو من ال

أما من ناحية سياسة االقتصاد اإلسالمّى، فإن مثل . هذامن الناحية الفقهية البحتة

 املقاصد االقتصادية النبيلة هملتالتى الختلو منها الصكوك اليوم قد أ" احلوافز"هذه 

عادل، فإن الصكوك من توزيع الثروة فيمابني املستثمرين على أساس  للشركة أو املضاربة

جعلت الربح املوزع على املستثمرين مقتصرا على سعر الفائدة فى " احلوافز"املؤسس على 

 .كل حال، وليس على الرحبية احلقيقية للمشروع

ولئن حتملت اهليئات الشرعية هذه املفاسد فى بداية إصدارالصكوك فى حني 

عيد النظر فى ذلك وختّلص وان أن ُتكانت املؤسسات املالية اإلسالمية قليلة، فقد حان األ

بتاتا، أو تؤسس " احلوافز"الصكوك اآلن من هذه األمور املشبوهة، فإما أن ختلو من 

احلوافز على أساس الربح املتوقع من املشروع، وليس على أساس سعرالفائدة، ويصبح ذلك 

 .ربوية متيزا حقيقياميزة تتميز بها املؤسسات املالية اإلسالمية عن املؤسسات التقليدية ال

 اشرتاط القرض عند نقص الربح من النسبة املعينة-2 

اشرتاط القرض عند انتقاص الربح احلقيقي من النسبة املعينة، فال مربرله  أما

إطالقا من الناحية الشرعية، فإن الذى يلتزم بالقرض هومديرالعمليات، وهو الذى يبيع 

ية، فلو اشرتط عليه أن يقرض محلة األصول على محلة الصكوك فى بداية العمل

، فهو داخل فى بيع وسلف، وقد ثبت نقص الربح الفعلي عن تلك النسبةالصكوك فى حالة 

غا، أخرجه مالك فى املوطأ بال. وسلف عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه نهى عن بيع

يث حسن هذاحد:"وقال الرتمذي."الحيل سلف وبيع: "وأخرجه أبوداود والرتمذي بلفظ

هذااحلديث حمفوظ من حديث عمروبن " : رمحه اهلل تعاىل،  وقال ابن عبد الرب ٨."صحيح

شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو حديث صحيح رواه الثقات عن 

 ٢."عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب ثقة إذاحدث عنه ثقة

قال ابن قدامة رمحه اهلل . فوقد أخذ بهذا مجيع أهل العلم، وال يعرف فيه خال

باعه بشرط أن يسلفه أويقرضه أو شرط املشرتى ذلك عليه فهو حمرم والبيع  ولو" :تعاىل

  3."باطل، وهذا مذهب مالك والشافعي وال أعلم فيه خالفا

                                                 
٨
، وجامع الرتمذى ،باب ماجاء 3:0٢قم وسنن أبى داود،باب فى الرجل يبيع ماليس عنده،ر ٢:٢:٧موطأ اإلمام مالك  

 ٨٢3٢فى كراهية ماليس عنده، رقم 
٢
 ٢٢:3١٢التمهيد البن عبدالرب  

3
 ٢:٨٢٢املغنى البن قدامة   
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وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها أو على أن " : وقال رمحه اهلل فى موضع آخر

 ٨."كان أبلغ فى التحريم...أكثر من أجرتهايستأجر داراملقرض ب

البيع : ومعنى السلف فى البيع: "وقال ابن اهلمام رمحه اهلل تعاىل بعد ذكر احلديث

بشرط أن يقرضه دراهم، وهو فرد من البيع الذى شرط فيه منفعة ألحد املتعاقدين وغري 

 ٢."ذلك

وز حُيض إال ألنه هذاالقر اشرتاطوفى آلية الصكوك املذكورة اليرضى املدير ب

رط له عند ما الذى اشُت"احلافز"أكثر من حصته احلقيقية من الربح الفعلى من خالل 

فهذاالقرض أبلغ فى التحريم بعبارة ابن . يتجاوز الربح الفعلى النسبة املبنية على سعرالفائدة

 .قدامة رمحه اهلل تعاىل

 وهذاااللتزام. وقد يكون مدير العمليات الذى التزم بالقرض شريكا أو مضاربا

أيضا خمالف ملقتضى العقد وتغطيه علة التحريم فى بيع وسلف سواء بسواء، فال  املشروط

 .جيوز

 تعهد املدير بشراء األصول بالقيمة االمسية-3

الشريعة الُيضمن فيها العمليات التجارية احلقيقية فى أمااملسألة الثالثة، فهى أن 

، فكان دائما ميتبع الُغْر فى الشريعة اإلسالمية م الربح احلقيقيُغْن اسرتدادرأس املال، فإّن

من فيها رأس املال حلملتها،بل إنهم يستحقون األصل فى الصكوك التجارية أن الُيض

وك الصك ولكن .نقصت مسية أم، سواء أزادت من قيمتها االالقيمة احلقيقية لألصول

وهو أن مدير . غري مباشر تضمن رأس املال حلملة الصكوك بطريقها كّلالرائجة اليوم 

العمليات يتعهد جتاه محلة الصكوك أنه سيشرتى األصول التى متثلها الصكوك بالقيمة 

محلة ومعنى ذلك أن . االمسية عند نهاية مدتها، بقطع النظر عن قيمتها احلقيقية يومئذ

فإن كان املشروع . ماهلم مضمونا، الغري ندإطفاء الصكوك رأُسالصكوك يرجع إليهم ع

 .أصيب خبسران، فإنه يتحمله املدير، وإن كان فيه ربح فإنه حيوزه املدير بالغا ما بلغ

 .والحق حلملة الصكوك إال فى اسرتداد رأس ماهلم كما فى السندات الربوية

فى الصكوك قد يدير إن مديرالعمليات لو تأملنا فى مدى جوازهذاالتعهد، فو

، وقد يكون شريكا هلم، وقديكون وكيلهم العمليات على أساس كونه مضارباحلَِِمَِلتها

 .لالستثمار

                                                 
٨
 ٢:٢٨٨املغنى   

٢
 ٢:٧٧: فتح القدير  
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 التعهد من املدير املضارب

رأس املال من ان ظاهر، ألنه ضمف كونه مضاربا، بطالن هذاالتعهد فى حالةأما  

فى معياراملضاربة الصادر من  وجاء. صاحل أرباب األموال، ومل يقل جبوازه أحدلاملضارب 

فإذاكانت اخلسارة عند تصفية العمليات أكثرمن الربح حيسم رصيد " : اجمللس الشرعي

اخلسارة من رأس املال، واليتحمل املضارب منه شيئا باعتباره أمينا مامل يثبت التعدى 

وليس إذاكانت املصروفات على قدر اإليرادات يتسلم رب املال رأس ماله، . أوالتقصري

 ٨."ومتى حتقق الربح فإنه يوزع بني الطرفني وفق االتفاق بينهما. للمضارب شيئ

قد ذكر فى بعض الصكوك التعهد من املضارب مربرا فقهيا، غريأنه  مل أجد هلذاو

، ألنه ليس بصفته مضاربا، بل بصفة أخرى، وهذاأمر غري معقول اليتعهدأن املدير 

 .فى هذه العمليةصفة أخرى للمضارب 

 التعهد من الشريك

جيوز للمضارب أن  ، وكما ال العمليات شريكا حلملة الصكوك يكون مدير وقد

يضمن رأس املال لرب املال، كذلك الجيوز أن يضمنه أحد الشركاء للشركاء اآلخرين، 

وجاء فى  .فإنه يقطع الشركة بني الشركاء فى حالة اخلسارة، ومل يقل جبوازه أحد

جيوز أن  ال " : والشركات احلديثة الصادر من اجمللس الشرعّى( ةاملشارك)معيارالشركة 

تشتمل شروط الشركة أوأسس توزيع أرباحها على أى نص أوشرط يؤدى إىل احتمال قطع 

 ٢."االشرتاك فى الربح، فإن وقع كان العقد باطال

 :فيه وقد نص املعيار على عدم جواز التعهد املذكور بصراحة فى بند الحق حيث جاء

جيوز أن ُيصِدر أحد أطراف الشركة وعدا ملزما بشراء موجودات الشركة خالل مدتها  "

أو عند التصفية بالقيمة السوقية، أو مبا ُيتفق عليه عند الشراء، وال جيوز الوعد بالشراء 

 3."بالقيمة االمسية

 مستند عدم جواز الوعد امللزم من" : املعيار وجاء فى مستند األحكام الشرعية هلذا

قبل أحد أطراف الشركة بشراء موجودات الشركة بالقيمة االمسية أنه مبثابة ضمان رأس 

ومستند جواز الوعد بشراءها بالقيمة السوقية أنه ليس فى ذلك . املال، وهو ممنوع شرعا

 ٢."ضمان بني الشركاء

وقد استدل بعض اإلخوة املعاصرين على جواز هذاالتعهد املستلزم لضمان رأس املال 

ذلك ممنوع فى شركة العقد، وليس فى شركة امللك، ثم ادعوا أن الشركة فى  أن

                                                 
٨
 . ٧:١بند ،٨3الشرعي رقم  املعيار  

٢
 . ٧/:/3/٨، بند٨٢الشرعي رقم  املعيار  

3
 . 3/٨/٢/٢املرجع السابق، بند   

٢
 . ٢30، ص املعايري الشرعية  
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إمنا هو شركة امللك، وليس ( وخاصة فى الصكوك التى متثل األعيان املؤجرة) الصكوك

لنا أن  نولكن إذانظرنا فى حقيقة هذين النوعني من الشركة، تبّي. شركة العقد

، وذلك ألن املقصود من فقط الشركة فى الصكوك شركة عقد، وليس شركة ملك

كا لألعيان بغرض االستهالك أو االنتفاع الشخصى، وإمنااملقصود هذه الشركة ليس متّل

 .منه استثمار مشرتك، وهو الفارق األساسي بني شركة امللك وشركة العقد

وتفصيل ذلك أننا لو تأملنا فيماذكره الفقهاء فى حقيقة شركة العقد ظهرلنا أن 

األول أن املقصود منها االسرتباح : ميز عن شركة امللك بوجوه ثالثةشركة العقد تت

والثانى أنها جتعل . املشرتك،خبالف شركة امللك، فإن املقصود منها التملك واالنتفاع الغري

كل شريك وكيال عن اآلخر فى عمليات االستثمار، فى حني أن الشركاء فى شركة 

ه، وهو أجنيب بالنسبة حلصة شريكه أو امللك كل واحد منهم يستقل بتصرفه فى حصت

أن الشركاء أحرار فى شركة العقد بتوزيع الربح فيما بينهم : الثالث. شركاءه اآلخرين

ريك فيها بأية نسبة مشاعة يتفقون عليها فيما بينهم، خبالف شركة امللك، فإن كل ش

احد ينفرد كل واحد حصته منفردا، فإن كل و يستقل باالسرتباح من حصته، ولو استغّل

كلها متوافرة فى  لشركة العقد وإن هذه اخلصائص. مباكسب من غلة حصته فقط

      .    الشركة التى حتدث بالصكوك

النوعني من وإن الشيخ مصطفى الزرقاء رمحه اهلل تعاىل قد تكلم فى الفرق بني 

تكون إن امللكية الشائعة إمنا " : وإليكم عبارته بنصه. قيقالشركة بكالم واضح ود

دائما فى شيئ مشرتك، فهذه الشركة إذاكانت فى عني املال فقط، دون االتفاق على 

وهى أن يتعاقد " شركة العقد"وتقابلها ".شركة ملك"استثماره بعمل مشرتك، تسمى 

شخصان فأكثر على استثماراملال أوالعمل واقتسام الربح، كما فى الشركات التجارية 

 ٨."والصناعية

عقد " : رمحه اهلل تعاىل عن الفارق بني القسمني فى حمل آخر فقالوقد حتدث الشيخ 

. وهو عقد بني شخصني فأكثر على التعاون فى عمل اكتسابي واقتسام أرباحه: الشركة

والشركة فى ذاتها قد تكون شركة ملك مشرتك بني عدة أشخاص ناشئة عن سبب 

على القيام بعمل  طبيعي كاإلرث مثال، وقد تكون شركة عقد بأن يتعاقد مجاعة

فشركة امللك هى من . فيه باملال أو بالعمل ويشرتكون فى نتائجهاستثماري يتساعدون 

قبيل امللك الشائع وليست من العقود، وإن كان سببها قد يكون عقدا، كما لو اشرتى 

شخصان شيئا، فإنه يكون مشرتكا بينهما شركة ملك، ولكن ليس بينهما عقد على 

وأما شركة العقد التى . ره بتجارة أو إجارة وحنوذلك من وسائل االسرتباحاستغالله واستثما

 ٢".غايتها االستثمار واالسرتباح فهى املقصودة هنا واملعدودة من أصناف العقود املسماة

                                                 
٨
 ٨/٢٢3املدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء  

٢
 ٨:٨::املرجع السابق  
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فأوضح الشيخ رمحه اهلل تعاىل أن الشركة متى ُقِصد بها االستثمارأو االستغالل،  

ومن البديهي . ق اإلجارة، أصبحت الشركة شركَة عقدسواء عن طريق التجارة أو عن طري

األعيان املؤجرة، فال سبيل إىل  طريق نقصد بها االستثمار أو االستغالل عأن الصكوك ُي

ولذا فال جيوز أن يضمن أحد الشركاء رأس مال اآلخر بطريق  .القول بأنه شركة ملك

 .مباشر أو غري مباشر

ر من الشريك أو املضارب أمر الحيتاج إىل كثري والواقع أن عدم جواز التعهد املذكو

من التدليل، فإنه أمر مقرر فى الفقه، وقد أكدته اجملامع والندوات الفقهية، واجمللس 

ولو فتحنا هذاالباب جلاز ملديري املصارف اإلسالمية أن يضمنوا رأس مال  .الشرعى نفسه

ستثمار بقيمتها االمسية، وبهذا وعاء االاملودعني بأن يتعهدوا بشراء حصصهم املشاعة فى 

  .  ينتفى الفارق الوحيد بني ودائع املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية

 التعهد من وكيل االستثمار

وال يكون مدير العمليات فى بعض الصكوك شريكاأو مضاربا، وإمنا يكون 

أن يتعهد فهل جيوز . وكيال حلملة الصكوك فى استثمار األصول التى متثلها الصكوك

 واجلواب أنبقيمتها االمسية؟  حلملة الصكوك أنه سوف يشرتى األصول فى نهاية املدة

 التعهد من الوكيل وإن كان أخف من تعهد الشريك أواملضارب، فإنه الجيوزأيضا، ألن

والتعهد . الوكالة عقد أمانة ليس فيها ضمان على الوكيل إال فى حالة التعدى أوالتقصري

وبهذا أخذ معيارالضمانات الصادر .فالجيوزهذاالضمان أيضا ،الضمان منه املذكورمبثابة

الجيوز اشرتاط الضمان  " : نصه منه ما٢/٢/٨من اجمللس الشرعي، حيث جاء فى البند

على املضارب أو وكيل االستثمار أوأحد الشركاء سواء كان الضمان لألصل أم للربح، 

 ."مضمونوالجيوز تسويق عملياتها على أنهااستثمار 

جيوز اجلمع بني الوكالة والكفالة فى عقد واحد لتنافى  ال " :لي وجاء فى البند التا

مقتضاهما، وألن اشرتاط الضمان على الوكيل باالستثمار حيّول العملية إىل قرض بفائدة 

 ."ربوية بسبب ضمان األصل مع احلصول على عائداالستثمار

فى البند مبسئلة أقرها املعيار  االستثمار من وكيل وقد يستدل على جواز هذاالتعهد 

، ثم كفل  الكفالة كانت الوكالة غري مشروطة فيها إذا أما " : ، حيث جاء فيه نفسه

الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل، فإنه يكون كفيال البصفة كونه وكيال، حتى 

    ٨."لوعزل عن الوكالة يبقى كفيال

ر وإن مل يكن ضامنا فى األصل، ولكنه أصبح ن وكيل االستثماإفيقول املستدلون 

 .ضامنا حبكم هذاالتعهد املستقل املنفصل عن عقد الوكالة

                                                 
٨
 ٢/٢/٢، و٢/٢/٨ بند  ،:رقم  ، الشرعي املعيار نظرا  
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وكيل فى الصورة املذكورة فى املعيار الواجلواب أن هذاقياس مع فارق كبري، ألن 

بعقد منفصل، وإنه اليضمن إال إذا ختلف املديون عن  العملياتيكون كفيال عن مديون 

أما فى . فقط، ولكنه اليضمن للبائع أن يكون البيع راحبا فى كل حال واجباتهسداد 

صورة الصكوك، فإن وكيل االستثمار ال يضمن مديونا معينا، وإمنا هو يضمن خسران 

دمجيع املديونني واجباتهم، ولكن كانت العمليات، حتى أن ضمانه يظل قائما، وإن سّد

ألى سبب آخر، فكيف يقاس هذا على  خاسرة لنزول األسعار فى السوق، أو العمليات

 ذاك؟

ثم يزيد الضغث على اإلّبالة فى هذاالتعهد إن كان املدير هوالبائع لألصول على  

محلة الصكوك، كماهوالشأن فى كثري منها، حيث يتضمن هذاالتعهد العينة، ألنه 

 .تعهد بشراء ما باعه املتعهد، إال إذاانتفت العينة بالشروط املعروفة فى الفقه

 سياسة االقتصاد اإلسالمي

نا من منظور تأمل أماإذا. البحث كله كان من الناحية الفقهية البحتة هذا وإن

مقاصد التشريع وأهداف االقتصاداإلسالمّي، فإن الصكوك التى اجتمعت فيها معظم 

إن اهلدف النبيل . خصائص السندات الربوية، خمالفة متاما هلذه املقاصد واألهداف

ع حمصول العمليات التجارية أن يوّزم حتريم الربا َكإلسالمّى اّلذى هو من ِحلالقتصاد ا

 وآليات الصكوك املذكورة تهدم هذا. والصناعية فيمابني الشركاء على أساس عادل

، وجتعل الصكوك مشابهة للسندات الربوية سواء بسواء من حيث ألساس من رأسها

سالمية مل يكن للمماشاة مع النظام الربوى وإن إنشاء املصارف اإل .نتائُجها االقتصادية

السائد فى العامل فى مجيع منتجاته وعملياته، وإمنا كان املقصود من وراء ذلك أن نفتح 

بتدريج آفاقا جديدة لألعمال التجارية واملالية واملصرفية يسود فيها العدل االجتماعي حسب 

شك أن هذاالعمل العمالق كان حيتاج وال. املبادئ التى وضعهتا الشريعة اإلسالمية اخلالدة

تصور خبطة ترُسم مراحله املختلفة بدقة إىل تدريج، ولكن التدريج احلقيقي إمنا ُي

مستمرة للتقدم إىل هذه املراحل، وليس املراد من بأن يكون هناك متابعة ووضوح، و

 . التدريج أن تقف احلركة على خطوة واحدة إىل أمد غري حمدد

لرقابة الشرعية واجملامع والندوات الفقهية أجازت للمصارف الشك أن هيئات ا

املصارف اإلسالمية فيها  عدُد صعبة ظروفلتها فى جَِاإلسالمية بعض العمليات لتسيري عَِ

وكان املفروض أن تتقدم املصارف اإلسالمية إىل العمليات احلقيقية املؤسسة . قليل جدا

بتعاد من مشابهة العمليات الربوية، ولو على أساس أهداف االقتصاد اإلسالمي، وإىل اال

 ن املؤسسات املالية اإلسالميةفإخطوة فخطوة، ولكن الذى حيدث اآلن هو عكس ذلك، 

وتأتى  رها،جَِرها وُبجَِتتنافس فى أن تتقدم جبميع خصائص السوق الربوية بُعأصبحت 
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 ن أن تبتعد عنها،مبنتجات جديدة ترجع القهقرى إىل االقرتاب من العمليات الربوية بدال م

 .باحليل التى ميّجها الفكرالسليم، ويضحك عليها األعداء ر هذه املنتجاتكثريا ّما ُترّبو

وقد يستدل لتمشية هذه الصكوك بأن هيئات التصنيف العاملية التصّنفها باملستوى 

ربح لتها رأس ماهلم، وتوزع عليهم المَِحَلالعاىل املطلوب إال مبثل هذه اآلليات التى تضمن 

. بنسبة معينة من رأس املال، ولذلك اليتيسر تسويقها على نطاق واسع إال مبثل هذه اآلليات

مشينا خلف هيئات التصنيف العاملية التى التفّرق بني احلالل واحلرام، واجلواب عنه أننا لو

ملاأمكن لنا أبدا أن نتقدم إىل منتجات إسالمية خالصة ختدم أهداف االقتصاد اإلسالمي، 

لك ألن هذه اهليئات نشأت فى جّو ربوى ال تعرتف جبودة االستثمار إال بضمان رأس املال وذ

، واحلال أن جودة املنتج من الناحية الشرعية تعتمد على وتوزيع العائد على أساس ربوّي

ل األخطار وتوزيع الربح العادل فيمابني املستثمرين، فالعقلية اإلسالمية مضادة متاما حتّم

 .ه اهليئاتلعقلية هذ

وبالتاىل، فإن الصكوك اإلسالمية إمنا وضعت للمصارف واملؤسسات اإلسالمية التى 

تهدف إىل االبتعاد عن الربا، فينبغى تسويق الصكوك فيما بينها على ذلك األساس، 

وقد . وينبغى أن تكون الصكوك مقبولة لديهم، دون احتياجها إىل التصنيف التقليدي

لشرعي اآلن، فينبغى أن تدعمها املصارف واملؤسسات اإلسالمية ُأنشأت هيئة للتصنيف ا

          .     حتى نستغنى عن هيئات التصنيف التقليدية

ستهان بشأنه الواقع أن عدد املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية اآلن عدد الُيو

د أكثر من منّو ونسبة منّوها فى كثري من البال ،يوما فيوما واحلمد هلل، واليزال فى تزايد

عليها اآلن أن تتعاون فيما بينها لتقديم منتجات حقيقية بعيدة عن فيتعني  البنوك التقليدية،

شبهات، وهادفة إىل خدمة مقاصد الشريعة فى جمال االقتصاد الالتحايل خالية عن 

هيئات الرقابة  وال يتحصل ذلك إال برتشيد وتأكيد من قبل. والتنمية والعدل االجتماعي

ولو استمرت هيئات الرقابة الشرعية على سياستها السابقة، فإن املصارف  .لشرعيةا

وقد . اإلسالمية سوف ختطئ الطريق، وُيخشى أن تفشل هذه احلركة الطيبة القدراهلل

حان للهيئات الشرعية أن ُتعيد النظر فى سياستها، وُتقّلل من الُرخص التى استفادت بها 

الصادرة من اجمللس  ة حتى اآلن، وتصُمد على املعايري الشرعيةاملؤسسات املالية اإلسالمي

وإنى على يقني بأنه إن صمدت . التى مل ُتغفل احلاجات احلقيقية هلذه املؤسسات الشرعي،

ية العالية امليسرة للمؤسسات التعجز اهليئات الشرعية على هذه املعايري، فإن الكفاءات الفّن

 .إن شاء اهلل تعاىل ملشبوهةعن إجياد بدائل جيدة للمنتجات ا
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 خالصة البحث واالقرتاحات

وإن . ينبغى إصدار الصكوك على أساس مشروعات جتارية أو صناعية جديدة (٨)

أصدرت على أساس مشروع قائم، فالواجب أن متثل الصكوك ملكية تامة حلملتها 

 .فى موجودات حقيقية

ابلغت بعد حسم ينبغى أن توّزع عوائد املشروع على محلة الصكوك بالغة م (٢)

كان هناك ولئن . املصروفات مبا فيها من أجرة املدير، أو حصة املضارب فى الربح

حافز للمدير فليكن على أساس الربح املتوقع من العمليات، وليس على أساس 

 .سعرالفائدة

 . جيوز التزام املدير أن يقدم قرضا عند نقص الربح الفعلّي من الربح املتوقع ال (3)

وكيال لالستثمار أن يتعهد  ، أو ، أو شريكا ، سواء كان مضاربا ريجيوز للمد ال (٢)

بل جيب أن يكون الشراء على أساس صافى قيمة . بشراء األصول بقيمتها االمسية

 .األصول، أو بثمن ُيتفق عليه عند الشراء

يتعني على هيئات الرقابة الشرعية أن تلتزم باملعايريالشرعية الصادرة عن اجمللس  (:)

                  .الشرعّي

 

 ن احلمد هلل رّب العاملنيدعوانا أوآخر 



 

 العشرونالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

     

 تداول

 األسهم والصكوك 

 وضوابطه الشرعية
 

 

 

 إعداد 

 عليو الدكتور أمحد عبد العليم عبد اللطيف أبو

 مدير إدارة الدراسات والبحوث 

 جممع الفقه اإلسالمي الدولي
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

حمملد ولىل      ة واللال  لى  املععث  رةم  لىعلاملني دلاد ا  احلمد هلل رب العاملني والصال

 .آله وصحعه أمجعني ، وبعد 

قضايا األدهم والصكثك ،  هام  ودقاق ، وتأتي أهماتها ملا حتتىه من مكا   كلعة ة  

يف االقتصللاد االدللالمي املعاصلل ، وملللا نللتز بلله مللن فالل اري قللد ال تتللث   يف  ةهللا مللن         

وباالضللا    أ أهماتهللا    هللا دقاقلل  يف أاكامهللا ملللا ي تلل    .  ىاملنتجللاري االقتصللادي  األ لل 

لى  اال الل بالتعامل  اها من خمالفاري ش لا ،  قد تؤث  لىل  مصلداقا  املؤدللاري املالال      

مللن أ للل جيلللل دلل  التللدقا  يف أاكللا    .  االدللالما ،  بللل الناللا  املللالي االدللالمي ب متلله  

قلل  املصللداقا ،  واا هللا لللن  ةهللا مللن      منتجاتهللا، مللن  للالل وضللط الضللثاب  اللل  حت     

 .  املنتجاري

وا طالقللا مللن تىللل األهمالل  كللاب ال بللد مللن باللاب أاكللا  الحلل    اهللا ، وجيلللل بعحلل       

 .ملائىها ومناقحتها

تداول األدهم والصكثك ، يف اال  ما  جيا كا ل  مث ثداتهلا   : ومن هذه امللائل ملأل 

يثب  اها  الع ، وهي مللأل  قلد أ لذري ملن      ىاطا من النقثد والديثب،  وكا   النقثد والد

اجملامط الفقها  واملؤدلاري املالا  االدلالما  اال ا وادلعا ملن العحل  والنقلاى، واتل  ا ب        

 .مل تنته  أ رأي اادم  اها

ودعاا لىثصثل  أ اكم تطمئن  لاه النفس  اها، رأري أما ل  اجململط هاهلا ومناقحلتها     

مط، امل مط لقده يف مدينل  وهل اب ال اهل  ة، يمهثريل      يف الدور ة العح ين ملؤا  جمىس اجمل

 .اجل ائ  الدميق اطا  الحععا  العتاد ة، بط أب لقدري هلا لد ة  دواري

 :وبتث ا  من اهلل تعاأ دأتناول ه  هذه امللأل  من  الل اخلط  التالا 
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 خطة البحث

 .تحتمل اخلط  لى  اهاد ومعحاني و اا  

ع يللا األدلهم والصللكثك، والفل م بانهمللا وبلني اللللنداري ،     أملا التمهاللد  اتضلمن ت  

 :و اه مطىعاب 

 .يف تع يا األدهم والصكثك :املطلب األول

 .يف الف م باني األدهم والصكثك،  وبني اللنداري :املطلب الثاني

 اتضلمن باللاب تللداول األدلهم والصللكثك ، وااالتلله، واكملله،     :وأماا املبحااث األول 

 :و اه مطىعاب 

 .امل اد بتداول األدهم والصكثك ، وااالته :ألول املطلب ا

 :تداول األدهم والصكثك، و اه   لاب  اكم  :املطلب الثاني 

تلداول األدللهم والصلكثك، الال كللثب املث لثداري ملن األلاللاب       اكلم  :الفار  األول  

واملنللا ط، أو النقللثد والللديثب اوضلل ، أو  ىاطللا مللن النقللثد والللديثب  

 .  ع  األلااب واملنا ط لاهاواأللااب واملنا ط و ى

تللداول األدللهم والصللكثك، اللال كللثب املث للثداري املتداوللل        اكللم :الفاار  الثاااني 

 ىاطا ملن النقلثد واللديثب واأللالاب واملنلا ط، و ىعل  النقلثد واللديثب         

 .لىاها

 اتضمن بااب وق  حتقل  ضلاب  التععال  وشل وطه، ووقل  حتقل         :وأما املبحث الثاني

 .ه، و اه مطىعاب ضاب  الغىع  وش وط

 .يف بااب وق  حتق  ضاب  الغىع  وش وطه :املطلب األول

 .يف بااب وق  حتق  ضاب  التععا  وش وطه :املطلب الثاني

 

 أمحد عبد العليم أبو عليو. د
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 يف التمهيد

 تعريف األسهم والصكوك، والفرق بينهما وبني السندات 

 املطلب األول

 تعريف األسهم والصكوك والسندات

 :تعريف األسهم  يف اللغة واالصطالح : أوال 

النصلا  ،  : ولله للد ة معلاب منهلا     .  وااد اللِّلها  : األدهم مجط دهم ، و اللَّْهُم يف الىغ  

ويف هذا اأَلم  ُدلْهم  َأي  صلا  والظن ملن َأثال  كلاب للي         .  ، واجلمط ُدْهماب وُدْهم  احلظُّو

ودللاهاما  .  تقارلللا:  واْدللتاهاما اللل  الب  . واجلمللط ْدللها ،  واللَّللْهم الْقللْدذ الللذي ُيقللارا  بلله.  الله

َفَساااَمَم َفَكاااَن م اا     :  ويف التن يللل قللال تعللاأ .  قللارلهم َ َقلل الاُهْم :  القللث ا  لللهاماُهْم داللْهمًا

اْلُمد َحض ااانَي 
 .واللَّلللْهُم واالللد النَّْعللللر، وهلللث ماْ َكلللُ  النَّْصللللر، واجلملللط َأْدلللُهم  وْدلللها      ؛ ( ) 

 . ( )الْقْدُذ الذي ُيقاراُ  به: ؛ واللَّْهُم الُعْ ُد املخط : وامُللاهَُّم

  :من أهمها،له تع يفاري  واللهم يف اصطالذ املختصني يف االقتصاد االدالمي

أب اللللهم   ورقلل  مالالل  االلل اصلل  شللائع  يف مث للثداري الحلل ك  ، وأب مالكلل  يعللد    ( )

اللذي أ لذ بله جمملط      هلث هلذا التع يلا    و ، ( ) مالكا مىكا  معاش  ة لتىل املث لثداري 

 . الفقه االدالمي الدولي ، يف دورته اللابع  

أب اللهم ورقل  مالال  ال االل  اصل  يف مث لثداري الحل ك ،  واامىلها ال ميىلل شلائا           ( )

  . ( ) اها ، أل ها مىل لىح ك  

أب اللللهم ورقلل  مالالل  االلل اصلل  شللائع  يف الحخصللا  االلتعاريلل  لىحلل ك  ، وهللذه       ( )

 . ( )لحخصا  هلا جيم  مالا  ملتقى  لن املالك وامللاهمني ، وهلا أهىا  كامى ا

الذي يفالد بلاقني الل الل ب      والتع يا الذي ا تاره العاا   هث األول، أل ه هث التع يا 

 .الذي يتحصل لىاه امللاهم 

وتعتللا األدللهم أدا ة التمثيللل األدادللا  لتكللثين رأر املللال يف شلل كاري امللللاهم ؛  جي        

 . ذ لالكتتاب العا  ضمن مهى  حمدد ة يعىن لنها مط االصدارتط

                                                 
 .   : دثر ة الصا اري آي     
 .للاب الع ب ، والقامثر اوا  ، ماد ة دهم    
 . 3: ق ار جممط الفقه االدالمي الدولي رقم     
ود ة ، لىدكتثر حممد لىي الق ي ،  ح  جمى  دراداري اقتصادي  الحخصا  االلتعاري  جياري امللؤولا  اود ا ا    

 . العدد  :  دالما ، ص
 صدار وتداو األدهم والصكثك والثاداري االدتاماري  املحتمى  لى  النقثد أوالديثب  وضثابطها الح لا  ،  ا ا    

ل  لقدها جممط الفقه ل ض وتقثيم ، ا: لىدكتثر يثدا الحععاىي، ه  مقد   أ  دو ة الصكثك االدالما 
االدالمي الدولي بالتعاوب مط م ك  أها  االقتصاد االدالمي  امع  املىل لعد الع ي  يد ة ،  واملعهد االدالمي 

 . : لىعحث  والتدري   التابط لىعنل االدالمي لىتنما  ص
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 :ثانيا تعريف الصك يف اللغة واالصطالح  

 . ( )مجط صل، وهي املكتثب الذي يتضمن اقا أو ماال وحنثه :الصكوك يف اللغة 

وثلائ   : ل ف جممط الفقه االدالمي اللدولي الصلكثك بأ هلا     :الصكوك يف االصطالح 

ألالاب أو منلا ط   )تلاوي  القام  اال اصصا شائع  يف مىكا  مث لثداري  أو شهاداري مالا  م

قائم   عال ، أو دلاتم   حلااها ملن اصلاى      ( أو اقثم أو  ىا  من األلااب واملنا ط والديثب 

 . ( )االكتتاب ، وتصدر و   لقد ش لي ، وتأ ذ أاكامه 

شلهاداري  : بأ هلا   (7)ول ف جمىس اخلدماري املالا  االدالما  الصكثك يف املعاار رقلم  

مياللل كللل صللل منهللا الل  مىكالل  لنلللع  مئثيلل  شللائع  يف مث للثداري لانالل  ، أو جممثللل        

خمتىط  من املث ثداري العانا  و ةها ، وقلد تكلثب املث لثداري يف محل و  حملدد أو  حلا        

 . ( )ادتاماري معني ، ويح   أب يكثب املح و  متفقا مط الح يع  االدالما  

ادللع  وامل ا علل  لىمؤدلللاري املالالل  االدللالما  الصللكثك االدللالما     ول  لل  هائلل  او 

وثائ  متلاوي  القامل  االل اصصلا شلائع  يف مىكال  ألالاب أو منلا ط أو  لدماري أو         : بأ ها 

يف مث ثداري مح و  معني أو  حا  ادتاماري  اص ، وجيلل بعلد حتصلال قامل  الصلكثك     

 . ( )من أ ىهوقفل باب االكتتاب وبدء ادتخدامها  اما أصدرري 

 :ولىعاااني يف االقتصاد االدالمي تع يفاري لىصكثك منها أ ها

امسالل  أو حلامىللها ، متلللاوي  القاملل  ، االلل اقللثم     " أورام مالالل  " شللهاداري أو وثللائ    

ملن بعضلها    امىكا  شائع  يف أصثل أو ألااب أو منا ط أو  دماري أو اقثم مالا  ، أو  ىاطل 

 .( )د  صدارها أو بعد ادتخدا  اصاىتها باالكتتاب  اها أو كىها ال  ش و  معان  لن

أورام مالالل  متلللاوي  القاملل  االلل ألاا للا ومنللا ط و للدماري معللا أو  اللداها معنالل  لىلل       

 . (3)مح و  ادتاماري يدر د ال 

 . (7) مث ثداري األورام املالا  ال  تاع  اقا لصااعها يف مىكا  شائع  ملث ثد أو

 يفللاري ميكللن القللثل بأ هللا تتفلل  مجاعللا لىلل  أب الصللل هللث ورقلل     وبللالنا  يف هللذه التع

  .اال اص  شائع  يف مىكا  ألااب أو منا ط يف مث ثداري مح و  مالا 

                                                 
: ،  صل الحني والصاد باب الكاف ج القامثر اوا  لىفةوز أبادي الحةازي. صل : ماد ة . املصعاذ املنة لىفاثمي    

 /  3. 
الدور ة التادع  لح  ة ال  ا عقدري يف  مار ة الحارق  دول  71 : ق اراري جممط الفقه االدالمي الدولي ، الق ار رقم   

 .االماراري الع با  املتحد ة 
 .7: املعاار رقم  ا ا   
   3 3 طعع  1  : ص .  اري املالا  االدالما  هائ  اوادع  وامل ا ع  لىمؤدل. املعاية الح لا   ا ا    
  

 
 . : الصكثك قضايا  قها  واقتصادي  لىدكتثر مععد اجلاراي ، والدكتثر لعد العاام  الل أبث زيد ص 

 . . لىدكتثر لىي حماي الدين الق ه دا ي ص. وتطعاقاتها املعاص  ة " التثري  : " الصكثك االدالما     3

 . : وتطعاقاتها املعاص  ة وتداوهلا ، لىدكتثر حممد لعد احلىام لم  ، ص"  التثري  " : الصكثك االدالما      
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 :ثالثا تعريف السند 

   . ( )اللند هث  وثاق  ه  لى  الحاث  يف دين  قدي يكثب ربثيا لى  األ ى  

 املطلب الثاني

 السندات ، وبني الفرق بني األسهم والصكوك

 :هنا   وم بني األدهم والصكثك، وبني اللنداري، من أهمها 

حيصللل لىلل   ائللد ة ربثيلل  مقابللل الفائللد ة  املد ثللل  لىلل  اللللند ، وقللد    اامللل اللللندأب 

يكثب دع  الفائد ة ثابتا ، ومن ثم يكثب د ل اللند ثابتا ، وقلد يكلثب ملتغةا ، وملن ثلم      

كلثب االاز ة الللهم وتارتله ال ا  ، ال ضلائه       يكثب الد ل من اللند متغةا، ولى  هذا ت

 . أ ال با او   

أما حيصل لىاه ااملل الصلل،  هلث ربل   لاتم للن مىكاتله املحلال  يف املث لثداري الل            

 .مياىها الصل 

ولله صلثري يف تعلاني    ىله اقلثم معاشل  ة لىل   دار ة الحل ك  ،       اامىله   أما اامل الللهم  

 .   ار احللاباري  اخلتاما يف  ق اصثت، كما أب له االدار ة ول هلا

، وجيللل  يف مث ثداري أكا  من ش ك  مللاهم   كما أب اللهم ميال اص  لى  املحا 

   . ( )اني يكثب اللهم اص  يف ش ك  قابض  جياري ش كاري قابض 

                                                 
الصكثك قضايا  قها  واقتصادي  لىدكتثر مععد اجلاراي ، والدكتثر لعد العاام  الل أبث زيد ، ه  مقد     

  الحارق  دول  االماراري الع با  ملؤا  الدور ة التادع  لح  ة جملمط الفقه االدالمي الدولي ، ال  ا عقدري  مبدين
 .1’7:   ص332 : املتحد ة لا  

الصكثك قضايا  قها  واقتصادي  لىدكتثر مععد اجلاراي ، والدكتثر لعد العاام  الل أبث زيد ، ه  مقد     
ري الع با  ملؤا  الدور ة التادع  لح  ة جملمط الفقه االدالمي الدولي ، ال  ا عقدري  مبدين  الحارق  دول  االمارا

 .1’7:   ص332 : املتحد ة لا  
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 املبحث األول

 تداول األسهم والصكوك ، وحاالته، وحكمه

 املطلب األول

 تداول األسهم والصكوك ، وحاالته

 :ملراد بتداول األسهم والصكوك ا: أوال 

، ويقصد بها اللثم ال  هث باعها يف اللثم الاا ثي  بعد ش ائها من قعل املكتتعني

  . ( )تتداول  اها األورام املالا  بعد  صدارها و درا ها يف اوا ظ االدتاماري  لىملتام ين 

 :حاالت تداول األسهم والصكوك : ثانيا 

ل اال كثب مكث اري املث ثداري   قثدًا حمض ، مل تلتخد  التداو:  احلال  األوأ

اصاىتها يف ش اء ألااب أو منا ط، أو بعد صةور ة  مث ثداري الصكثك  قثدا بعد التصفا  

اا  يقث  مدي  الصكثك بعاط كا   األلااب، ودداد امللتحقاري من الديثب، وحتصال ) 

 (.مم  أ  قثدما يلتحقه اامىث الصكثك من الديثب، وتتحثل كا   الذ

التداول اال كثب مكث اري املث ثداري من األلااب واملنا ط املث ثد ة :  احلال  الاا ا 

 .لند التداول 

ثصث   امللااب من األالتداول اال ما  جيا كا   مكث اري املث ثداري :  احلال  الاالا  

 .يف الذم 

 . التداول اال كثب مكث اري املث ثداري ديث ا حمض:  احلال  ال ابع  

التداول اال كثب مكث اري املث ثداري  ىاطا من النقثد والديثب :  احلال  اخلامل 

 .واأللااب واملنا ط، و ىع  األلااب واملنا ط، أو  ىع  النقثد والديثب

 املطلب الثاني

 حكم تداول األسهم والصكوك

تداول تعني فا دع  أب التداول له ااالري،  وأما اكمه  األصل املعتمد لىاه يف      

(  / ) 3 : األدهم والصكثك، هث ق ار جمىس جممط الفقه االدالمي الدولي رقم 

الصادر بحأب دنداري املقارض  ودنداري االدتامار يف الدور ة ال ابع  جملىس اجملمط املنعقد ة 

املثا    31  مجادى ا    ة    -1 مبدين   د ة املمىك  الع با  اللعثدي ، يف الف  ة من 

                                                 
 صدار وتداو األدهم والصكثك والثاداري االدتاماري  املحتمى  لى  النقثد أوالديثب   ا ا .   : امل  ط اللاب   ص    

ل ض وتقثيم ، ال  : وضثابطها الح لا  ، لىدكتثر يثدا الحععاىي، ه  مقد   أ  دو ة الصكثك االدالما 
فقه االدالمي الدولي بالتعاوب مط م ك  أها  االقتصاد االدالمي  امع  املىل لعد الع ي  يد ة ،  لقدها جممط ال

 .  : واملعهد االدالمي لىعحث  والتدري   التابط لىعنل االدالمي لىتنما  ص
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ما  جيا : ) ، الذي لاجل ااالري التداول املختىف ، لدا اال  211 ( ااي  )شعا      –3

كا   املث ثداري املتداول   ىاطا من النقثد والديثب واأللااب واملنا ط، وكاب  ال  

اا  مل يعني الق ار احلكم  اها، و منا أر أه  (املث ثداري أو أكا ها من النقثد والديثب

حأ ها، وات  ا ب مل تصدر تىل الالئح ، األم  الذي ات  صدور الئح  تفلةي  تصدر ب

أثار اخلالف بني العىماء والعاااني واملختصني يف الحأب االقتصادي منذ ما ي يد لى  ربط 

ق ب، من اا  القثالد والضثاب  الح لا  ال  د  اتعالها لند التداول يف هذه احلال ،  

 .ن الندواري واملىتقااري العىما فا ادتدلي  لاد ة هاها ومناقحتها يف كاة م

وات  ميكن التع ف لى  اكم التداول، أرى أ ه من املتعني التع ض حلكم احلاالري 

لىما بأب ) األ  ى  بحيء من العااب ال  امل اال ال  تىي م اى  التأداس واالكتتاب، 

كث اري لدا اال   ىع  النقثد والديثب لى  املبني العىماء مجاعها حمل اتفام احلكم يف 

ىحال  ل،  ثم أتععها بعح  ومناقح  (اال كث ها  ىاطا من النقثد والديثب واأللااب واملنا ط 

 :ال  حنن بصددها،  وجيلل من  الل الف لني التالاني

 الفر  األول 

 حكم تداول األسهم والصكوك

  ،  اهم، أو خليطا من والديونأ، أو النقود  األعيان أواملنافع: حال كون املوجودات م 

 وغلبة األعيان واملنافع عيها

واملنا ط، أومن النقثد والديثب أ جيا كا   مث ثداري األدهم والصكثك من األلااب 

والديثب، واأللااب واملنا ط، وكا   الغىع   اها لأللااب أاوض ، أو  ىاطا من النقثد 

 ثاز التداول يف واملنا ط،  ال  الف بني الفقهاء واملختصني يف االقتصاد االدالمي، يف 

 :هذه احلال ، وبااب جيلل لى  النحث التالي

 :حكم تداول األسهم والصكوك حال كون موجوداتها نقودًا حمضة:  أوال

 جيا كا   اصاى  األدهم أو الصكثك ال  ي اد تداوهلا ال ت ال  قثدا مل تلتخد  

احلال  حتق  ش و   اصاىتها يف الح اء أللااب أو منا ط،    ه يح   لصح  باعها يف هذه

التقابض يف اجملىس، والتماثل بني دع  العاط والقام  االمسا  لىصل أو : الص ف من

اللهم، وجيلل ألب الصكثك يف هذه امل اى  ما زال  اال  قثدًا  اكثب باعها باعا لىنقثد، 

وكذلل يف اال ما  جيا صارري اصاىتها بعد باعها  قثدا، اا  ال دثز .  وهث الص ف

ولى  هذا ال دثز ملالكي األدهم أو الصكثك .  ال مبال ما يقابىها يف املث ثداري باعها

وهذا ما  ز لىاه . باعها أو التص ف  اها  ال بالح و  املذكثر ة من التقابض والتماثل

اللالا (  / ) 3 : أوال من ق ار اجملمط رقم (  )من العنص  الاال ، من الفق  ة ( أ)العند 

 جيا كاب مال الق اض املتجمط بعد االكتتاب وقعل املعاش  ة يف :  " اهالذك ، والذي  اء 
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العمل باملال ما ي ال  قثدًا،   ب تداول صكثك املقارض  يعتا معادل   قد بنقد،  وتطع  

 . ( )"لىاه أاكا  الص ف 

الصادر لن اجملىس الح لي  ،( )ما  ز لىاه املعاار الح لي لألورام املالا هث أيضا و

 : الصادر بتاريخ ،( األيثيف )االدالما   املالا  اوادع  وامل ا ع  لىمؤدلاريهلائ  

ال دثز تداول أدهم الح كاري  جيا كا   : ) ، والذي  اء  اه  7 / هل العند     / /3 

مث ثداتها  قثدا دثاء يف    ة االكتتاب، أو بعد جيلل قعل أب ت اول الح ك   حاطها، أو 

  . ( )(م  االمسا  وبح   التقابضلند التصفا   ال بالقا

دثز  : )، والذي  اء  اه ( )املعاار الح لي لصكثك االدتامارأيضا وما  ز لىاه 

تداول الصكثك واد دادها  جيا كا   اال اص  شائع  يف مىكا  مث ثداري من ألااب 

حا  أو منا ط أو  دماري بعد قفل باب االكتتاب ونصاز وبدء النحا  ، أما قعل بدء الن

  ال  الضثاب  الح لا  لعقد الص ف، كما ت ال  أاكا  الديثب  جيا ا  التصفا  

 (.وكا   املث ثداري ديث ا أو مت باط ما ااىه الصكثك بامن مؤ ل 

 :حكم تداول األسهم والصكوك حال كون موجوداتها م  األعيان واملنافع أو اخلدمات:ثانيا 

األدهم والصكثك والثاداري االدتاماري    جيا صارري مث ثداري األورام املالا  من

األ  ى ال  ي اد تداوهلا، قد أصدرري مقابل ألااب مث ثد ة أومنا ط، أو اش ي  بها ألااب 

صكثك اال ار ة، : ومبعن  آ    جيا مل يكن يف مث ثداتها  قد أو دين، مال. أومنا ط

د حتق  ش و  العاط وبعض األدهم والصنادي  العقاري ،   از تداوهلا يف هذه احلال  لن

العادي ، وهذا بال  الف،  وجيلل ألب األدهم والصكثك يف هذه احلال  اال األلااب أو 

املنا ط،   اكثب تداول األدهم والصكثك لعار ة لن  باط لتىل األلااب أو املنا ط،  وهذا 

 3 : قم من أوال من ق ار اجملمط ر(  )من العنص  الاال ، من الفق  ة ( ج)ما  ز لىاه العند 

 جيا صار مال الق اض مث ثداري خمتىط  من : " اللالا الذك ، والذي  اء  اه (  / )

النقثد والديثب واأللااب واملنا ط،    ه دثز تداول صكثك املقارض  و قا لىلع  امل اض  

 هذا النز ينطع  لى  تىل ..." لىاه، لى  أب يكثب الغال  يف هذه احلال  ألاا ًا ومنا ط

  . ( )لى  اال  اخلىط   مط  ىع  األلااب واملنا طأيضا كما ينطع   احلال ،

                                                 
 .ري جممط الفقه االدالمي الدولياق ار   
ح لي هلائ  اوادع  وامل ا ع  لىمؤدلاري املالا  االدالما  ، الصادر لن اجملىس ال املعاار الح لي لألورام املالا   

 .7 / هل العند     / /3 :،  الصادر بتاريخ(األيثيف)
 .امل  ط اللاب     
، الصادر لن اجملىس الح لي هلائ  اوادع  وامل ا ع  لىمؤدلاري املالا   املعاار الح لي لصكثك االدتامار ا ا    

  / / هل العند     / /7:ادر بتاريخ الص( األيثيف)االدالما  
 .امل  ط اللاب     
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  قلد ،  ( )املعاار الح لي لصكثك االدتامارق ار اجملمط  ز لىاه أيضا وما  ز لىاه 

دلثز تلداول الصلكثك وادلل دادها  جيا كا ل  االل اصل  شلائع  يف مىكالل          )  : لاء  اله   

علللد قفلللل بلللاب االكتتلللاب ونصلللاز وبلللدء ، ب ثداري ملللن ألالللاب أو منلللا ط أو  لللدماريلللل مث 

 .( النحا  

 :موصوفة يف الذمة احكم تداول األسهم والصكوك حال كون موجوداتها أعيان: ثالثا

 جيا كا   الصكثك ال  ي اد تداوهلا، قد أصدرري مقابل ألااب مثصث   يف الذم ، 

باط ما مل يقعض،     ه ال دثز تداوهلا يف هذه احلال ، وجيلل الشتمال لمىا  التداول لى 

 . ( )وهث ال دثز

 :حكم تداول األسهم والصكوك حال كون موجوداتها ديونا حمضة :رابعا 

 جيا احض  مث ثداري األدهم والصكثك بعد باعها ديث ا،    ه يف هذه احلال  يطع  

لىاها اكم التعامل بالديثب، أل ه باط لىدين بالنقد وهث ال دثز باتفام الفقهاء الشتماله 

لى  ال با بنثلاه الفضل والنلائ ، ومن ثم ال دثز باط هذه األدهم أو الصكثك  ال بعد 

(  )من العنص  الاال ، من الفق  ة ( ب)وهذا ما  ز لىاه العند  .حتق  ش و  باط الدين

 :اللالا الذك ، والذي  اء  اه(  / )3 : من أوال من ق ار اجملمط رقم 

تطعل  لىل  تلداول صلكثك املقارضل  أاكلا  التعاملل          جيا أصع  مال الق اض ديث ًا، " 

 . ( )"بالديثب 

ال دلثز تلداول   : ) واللذي  لاء  اله     ( )وما  ز لىاه أيضا املعاار الحل لي للألورام املالال    

 ال مب الللا ة أاكللا  التصلل ف يف   ، هم الحلل كاري  جيا كا لل  مث ثداتهللا ديث للا  قلل     لللللأد

 . ( الديثب

دلثز  : )، والذي  اء  اه  ( )الح لي لصكثك االدتامارما  ز لىاه أيضا املعاار هث و

أما قعل بدء النحا    ال  الضثاب  الحل لا  لعقلد   ... دثز تداول الصكثك واد دادها)

                                                 
، الصادر لن اجملىس الح لي هلائ  اوادع  وامل ا ع  لىمؤدلاري املالا   املعاار الح لي لصكثك االدتامار ا ا    

 . / / هل العند     / /7:الصادر بتاريخ ( األيثيف)االدالما  
فا  االرتقاء بها ، لىدكتثر مععد اجلاراي ، والدكتثر لعد العاام  الل أدثام الصكثك االدالما  وكا  ا ا  .  

ل ض وتقثيم ال  لقدها جممط  الفقه االدالمي الدولي يف رااب :أبث زيد ، ه  مقد  لندو ة الصكثك االدالما  
المي لىعحث   امع  املىل لعد الع ي  يد ة، بالتعاوب مط م ك  أها  االقتصاد االدالمي  اها، واملعهد االد

  ،   3 / /  -  : هل، املثا       /3/   -3 : والتدري  التابط لىعنل االدالمي لىتنما ،  الل الف  ة من 
الصكثك قضايا  قها  واقتصادي  لىدكتثر مععد اجلاراي ، والدكتثر لعد العاام  الل أبث  ا ا ، و 7 ’3 :ص

الفقه االدالمي الدولي ، ال  ا عقدري  مبدين  الحارق  دول   زيد ، ه  مقد  ملؤا  الدور ة التادع  لح  ة جملمط
 .  :   ص332 : االماراري الع با  املتحد ة لا  

 .ق ار اجملمط اللاب     
الصادر لن اجملىس الح لي هلائ  اوادع  وامل ا ع  لىمؤدلاري املالا    املعاار الح لي لألورام املالا  ا ا    

 .1 / هل العند     / /3 :در بتاريخ الصا( األيثيف)االدالما  
، الصادر لن اجملىس الح لي هلائ  اوادع  وامل ا ع  لىمؤدلاري املالا   املعاار الح لي لصكثك االدتامار ا ا    

 . / / هل العند     / /7:الصادر بتاريخ ( األيثيف)االدالما  
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الص ف، كما ت ال  أاكا  الديثب  جيا ا  التصفا  وكا ل  املث لثداري ديث لا أو مت بالط     

 (.ما ااىه الصكثك بامن مؤ ل 

والصكوك حال كون موجوداتها خليطا م  النقود والديون  حكم تداول األسهم:  خامسا 

 : واألعيان واملنافع، وكان غالبها م  األعيان واملنافع

 جيا صارري املث ثداري امل اد تداوهلا  ىاطا من النقثد والديثب واأللااب واملنا ط، 

وهث  اثا اوكا   الغىع   اها لأللااب واملنا ط،   ب احلكم  اها مال احلكم الثارد يف 

اجلثاز، وجيلل بناء لى  أب الصكثك يف هذه احلال  اال األلااب أو املنا ط،   اكثب 

تداول األدهم والصكثك لعار ة لن  باط لتىل األلااب أو املنا ط كما دع ، وهث  ائ ، 

من أوال من ق ار اجملمط (  )من العنص  الاال ، من الفق  ة ( ج)بناء لى  ما  ز لىاه العند 

الصادر بحأب دنداري املقارض  ودنداري االدتامار اللالا الذك ، والذي (  / ) 3 : رقم 

 : اء  اه 

 جيا صار مال الق اض مث ثداري خمتىط  من النقثد والديثب واأللااب واملنا ط،    ه " 

يف هذه ( )دثز تداول صكثك املقارض  و قًا لىلع  امل اض  لىاه، لى  أب يكثب الغال 

  . ( )..."ا طاحلال  ألاا ًا ومن

املىتقلل  الفقهللي األول هلائلل  اوادللع  وامل ا علل  لىمؤدلللاري   : وهللث أيضللا مللا أ للذ بلله      

،  كملللا أ لللذ بللله املىتقللل  الفقهلللي األول لىهائللل  الحللل لا  لحللل ك           ( )املالاللل  االدلللالما    

، وكلللذلل  لللدو ة  ( )، وأ لللذري بللله النلللدو ة الفقهاللل  لىحللل ك  األوأ لالدلللتامار  ( )ال ا حلللي

 .  (3)العح ين لالقتصاد االدالميالاك  

 الفر  الثاني

 حكم تداول األسهم والصكوك

 حال كون مكونات موجوداتها خليطا م  النقود والديون واألعيان واملنافع،

 وكا   الغىع   اها لىنقثد والديثب  

دع  بااب أب الق ار اللاب  لىمجمط قد أر ئ احلكم يف االل  ملا  جيا صلارري مكث لاري     

ألدللللهم أو الصللللكثك  ىاطللللا مللللن النقللللثد والللللديثب واأللاللللاب، أو املنللللا ط، أو مث للللثداري ا

                                                 
 .أي  ال   مث ثداري األدهم والصكثك    
 .امل  ط اللاب   
تثصااري املىتق  الفقهي األول هلائ  اوادع  وامل ا ع  لىمؤدلاري املالا  االدالما  ، املنعقد بحأب ضثاب   ا ا    

 .   33 األردب . التداول يف األولا  االدتاماري  ، لماب 
مجادى األوأ    :تثصااري املىتق  الفقهي األول لىهائ  الح لا  لح ك  ال ا حي، الذي ا عقد بالطائا بتاريخ  ا ا    

 .هل    
 .   33  ث ما   -  : ، ال  ا عقدري بالكثي  بتاريخ  تثصااري الندو ة الفقها  لىح ك  األوأ لالدتامار ا ا    
رباط ا      - : تثصااري الندو ة الاك  العح ين لالقتصاد االدالمي، ال  ا عقدري يف مالا يا بتاريخ  ا ا   3

 .هل     
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اخلدماري، وكاب  ال  املث ثداري أو أكا ها من النقثد أوالديثب ، أوهما معا  اهلا، اتل    

 . صدور الئح  تفلةي  تصدر بحأ ها، وأ ه ات  ا ب مل تصدر تىل الالئح 

الل  منلذ ملا ي يلد لىل  ربلط قل ب،        كما دع  بااب أب لد  الم اجملمط حلكلم هلذه احل  

أثللار اخلللالف بللني العىمللاء والعللاااني واملختصللني يف الحللأب االقتصللادي، مللن االل  حتديللد       

القثالد والضثاب  الح لا  ال  د  اتعالها لند التلداول يف هلذه احلالل ،  فلا ادلتدلي      

 .  لاد ة هاها ومناقحتها يف كاة من الندواري واملىتقااري العىما 

 ب ملللن ميعلللن الناللل  يف اال تال لللاري املتعىقللل  بهلللذه املللللأل  دلللد أب  : دايللل  أقلللثلويف الع

التحلث  ملن الثقلث  يف ال بلا لنلد ملن يل وب و لثب التحلث  يف املللائل           : أدعابها تدورما بلني 

ال بثيلل ، بنللاء لىلل  اب النقللثد والللديثب مقصللثد ة لىمحلل ي يف هللذه احلاللل ، وبللني التالللة يف    

نقثد والديثب  ة مقصثد ة يف هذه املعامى ،  وجيلل بالنا   أ مصلىح   التعامل بناء لى  أب ال

املؤدلللاري واملللللاهمني وةمىلل  الصلللكثك، ملنلللط تثقللا لمىاللل  التللداول للللألورام املالاللل  يف     

املؤدلللاري املالالل  االدللالما  اللل   العللا مللا تكللثب مث ثداتهللا مللن النقللثد والللديثب بلللع         

مللا، لصللعثب  تطعالل  شلل و  الصلل ف وباللط الللدين،  التمادهللا لىلل  امل اهللاري والتللثرم وحنثه

 . لند من ي وب احلفاظ لى  املصىح  االقتصادي 

و لماال هلذا اللع ،  هل ميكن أب  غض الط ف يف هذه احلال  لن حتق  شل و  بالط   

الدين والنقد، ومن ثم  قثل يثاز العالط  لملاال لىمصلىح  االقتصلادي  لىل  اللاب املصلىح         

أ   طعلل  أاكللا  باللط النقللثد والللديثب،  اتلل  ولللث ت تلل  لىاهللا   .  اضلل الحلل لا  دوب دللع  و

تثقللا التللداول، لعللد  تللث   الحلل و ،  وتطعاقللا لىقلل ار اللللاب  لىمجمللط املللع  لىلل  ضللاب    

أ  أب هنلاك  . الغىع ، ومن ثم  ال جنا  العاط  ال بتحقل  شل و  الصل ف، وشل و  بالط اللدين      

ع  وصلالااتها لكلل زملاب ومكلاب،  يللهم      ط يقا آ   ميكن ولث ه من  الل يل  الح ي

. يف الللل واج االقتصلللادي املنضلللع  وي اللللي املصلللاص الحللل لا ، ومقاصلللدها العىالللا ويغىعهلللا    

لىعىملاء املعاصل ين يف االقتصلاد االدلالمي يف جيللل اتاهلاري معنال         : لىجثاب لى  جيللل أقلثل  

 : لى  التعاراري  قها  واقتصادي ، أجيك ها لى  النحث التالي

 :االعتبار يف جواز التداول للغالب م  مكونات املوجودات: األول  االجتاه

معنل  هلذا االتلاه لىل  أب احلكللم لأل ىل  يف مكث لاري املث لثداري،   ل ب كا لل               

األلااب أو املنا ط هي الغالع ، كاب هلا اكم باط األلااب أو املنا ط، و ب كا   النقثد هلي  

كا ل  اللديثب هلي الغالعل  كلاب هللا اكلم بالط         الغالع  كلاب هللا اكلم بالط الصل ف، و ب      

الديثب، وهذا ما ب  لىاه جممط الفقه االدالمي اللدولي اكمله اللثارد صصلثص التلداول      

 :  يف ق اره الصادر بحأب دنداري املقارض ، اللالا الذك ،  والذي  اء  اه

  جيا صلللار ملللال القللل اض مث لللثداري متداولللل  خمتىطللل  ملللن النقلللثد واللللديثب واأللالللاب     ) 

واملنا ط،    ه دثز تداول صكثك املقارضل  و قلًا لىللع  امل اضل  لىاله،  لىل  أب يكلثب        
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الغال  يف هذه احلال  ألاا ًا ومنا ط، أما  جيا كاب الغال   قثدًا أو ديث لًا   الل  يف التلداول    

األاكللا  الحلل لا  اللل  دللتعانها الئحلل  تفلللةي  تثضللط وتعلل ض لىلل  اجململلط يف اللللدور ة           

 . ( )(القادم 

ب ق ار اجملمط املذكثر مل حيلم احلكم يف امللأل ، فا يع   مكلاب   قد يقثل قائل 

 .الصةور ة  أ ضاب  آ   ميكن من  الله بااب اكم هذه احلال 

ر م أب ظاه  ق ارا اجملمط الللاب  اللذك  مل حيللم احلكلم     : لىجثاب لى  هذا أقثل 

  أب اجململط قلد التملد ضلاب  الغىعل  يف بالاب       يف امللأل  املع وض ،  ال أ ه يلدل مبفهثمله لىل   

اكم التداول يف دائ  احلاالري،  فا يعل  التملاده يف اكلم احلالل  األ لة ة، ولىل  هلذا        

  ب االاال   أ الالئح  التفلةي  املحار  لاهلا يف القل ار ال تعل  العلدول للن العملل بضلاب         

ي بااب ادود الغىع ، ووق  حتققهلا،  الغىع  املذكثر كما  هم الععض، و منا تع  يف تقدي 

ولىالله يكللثب اكللم التللداول يف احلاللل  األ للة ة اللل   ىعلل   اهللا النقللثد أو الللديثب، هللث أب   

 ثاز التداول مح و  بتطعا  شل و  الصل ف يف الال  ىعل  النقلثد، وشل و  بالط اللدين يف         

الل  دلتعانها      الل  يف التلداول األاكلا  الحل لا     : "اال  ىع  الديثب، تثض  هذا مجى  

 ".اخل... الئح  تفلةي 

،  قلد  (  ) ل ض وتقلثيم :وهث أيضا ما أ ذ به االتاه الاا ي لندو ة الصكثك االدالما  

ويل ى للد   لثاز تلداول األدلهم      :  االتلاه الالا ي   :  "  اء يف تثصااتها بحأب التداول ما  صه

ا خمتىطلل  مللن النقللثد والصللكثك والصللنادي  االدللتاماري ،  جيا كا لل  مكث للاري مث ثداتهلل 

 . والديثب واأللااب واملنا ط، مط كثب الغال   قثدًا أو ديث ًا

مللا لىالله رأي بعللض املحللاركني يف املللؤا      أيضللا مللا لىالله أصللحاب هللذا االتللاه هللث    و

  . ( )الفقهي األول مل ك  شثرى لالدتحاراري الح لا  بالكثي 

 : دليل مذا االجتاه

د، يلؤدي  أ الثقلث  يف معادلل  النقلد بالنقلد، دوب حتقل         ب التداول يف االل   ىعل  النقلث   

: الضثاب  الح لا   اله، وهلث ملا  لز لىل  منعله قل ار جمملط الفقله االدلالمي اللدولي رقلم            

( 3/ / .) 

وأب التداول يف اال  ىع  الديثب يلؤدي  أ بالط اللدين لغلة ملن لىاله، وهلث ملا  لز لىل            

أ له ال دلثز   : " اللذي  لز لىل     (   / ) 3 : ممنعه ق ار جممط الفقله االدلالمي اللدولي رقل    

                                                 
 .  اللالا الذك ق ار اجملمط    
ل ض وتقثيم ال  لقدها جممط  الفقه االدالمي الدولي يف رااب  امع  :تثصااري  دو ة الصكثك االدالما    ا ا    

املىل لعد الع ي  يد ة، بالتعاوب مط م ك  أها  االقتصاد االدالمي  اها، واملعهد االدالمي لىعحث  والتدري  
 .    3 / /  -  : هل، املثا       /3/   -3 : ل الف  ة من التابط لىعنل االدالمي لىتنما ،  ال

: كثي  ، الذي ا عقد بتاريخ تثصااري املؤا  الفقهي األول مل ك  شثرى لالدتحاراري الح لا  بال ا ا    
 .، بحأب قالد ة التععا  يف العقثد وأث ها يف ال  اصاري الح لا 7   /3 /  
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باط الدين املؤ ل من  ة املدين بنقد معجل من  نله أو من  لة  نلله ال ضلائه  أ ال بلا،     

املنهلي   بالكلالئ  الكالئكما ال دثز باعه بنقد مؤ ل من  نله أو  ة  نله أل ه من باط 

 ( . )لن ق ض أو باط آ ل  م يف جيلل بني كثب الدين  اشئًا  وال.  ( )لنه ش لًا

كما أب ما لىاه االتاه الاا ي يف هذه التثصااري قد التمد يف اكمه لى  ضاب  

 .الغىع  الذي التمد لىاه الق ار اللاب  لىمجمط

 :مناقشة مذا االجتاه

 :هذا االتاه مبا يىي  ميكن

نللع    ب الكا  ة تطى  يف الىغ  لى  ما هث كاة ال  النا  والع ف دوب مالاال  ال  ( )

،  الع ب يطىقثب لى  الحيء أ ه كاة، و ال يتصثروب أ له  % 3 : املئثي  بأب ت يد لى 

أكا  من العاقي أو ا   ، و منا ي اد به أ ه كاة يف الد جياتله،  لالكاة هلث  قلاض      

،  لاء يف   ( )القىال،  ما   ج لن كث ه قىلااًل  هلث كلاة دوب مالاال  النللع  املئثيل       

وقللث  كللاة، وكللاةوب ،   . الكالل  ة  قللاض القىلل    : الثدللا   للللاب العلل ب واملعجللم  

كال  الحليء يكال  كال  ة  هلث كلاة ، وكال  الحليء ل           : والكال  ة منلاء العلدد يقلال    

 للالكا  ة ضللد .  بتحللديد الاللاء ل   أي  عىلله كللاةًا ، وأكالل  ال  للل أي كالل  ماللله        

ا  ، وأمللا القىلل ، والكللاة هللث مللا مل يكللن قىللااًل اللل  النالل  والعلل ف واحلللال واملقلل  

ولىل  هلذا املعنلل    ... ، ( )التفاضلل  هلث يلتم بىفلظ األكال  اللذي هللث ملن صلا  املفاضلى          

 ( )( الاى   والاىل  كلاة  : )اانما قال للعد  العا  والع يف حيمل ادي  ردثل اهلل 

، اا  ال يقصد به أب الاى  كاة بالنلع  لىعلاقي، و منلا يقصلد بله أ له   فلام كلاة        

لع ف دب النا   أ املقابى  بانهما، و ال  الاى  هلث يللاوي الثالي    وتا  كعة ال  ا

،  ولللذلل  جيا أريللدري ال يللاد ة  الللتعمل لفللظ األكالل  هلللذه    %37:والعللاقي اللثالي %  :

بللأب األلاللاب واملنللا ط : املفاضللى  واملقابىلل ،   ىللث دلل  ا لىلل  هللذا املعنلل   للامكن القللثل  

                                                 
دنن الدار قط  ، لعىي بن لم و أبث  ا ا الدارقط  يف دننه : لئ أ   ه ادي  النهي لن باط الكالئ بالكا   

 .دار املع    .  : ج  7: هل ، ص 1 : احللن الدارقط  العغدادي املتث   دن  
ل ض وتقثيم ال  لقدها جممط  الفقه االدالمي الدولي يف رااب  امع  :تثصااري  دو ة الصكثك االدالما   ا ا    

 ي  يد ة، بالتعاوب مط م ك  أها  االقتصاد االدالمي  اها، واملعهد االدالمي لىعحث  والتدري  املىل لعد الع
 .    3 / /  -  : هل، املثا       /3/   -3 : التابط لىعنل االدالمي لىتنما ،  الل الف  ة من 

ثاداري االدتاماري  ، املحكى  أث  ديثب و قثد الح ك ، أو اوفا   لى  اكم تداول األدهم والصكثك وال ا ا    
ه  مقد  حلىق   . وما بعدها    :  ص. واحلىثل ، دراد   قها  اقتصادي  ، لىدكتثر لىي حماي الدين الق ه دا ي 

العمل اثل ألئح  املكث اري الح لا  لتداول الصكثك وواداري الصنادي  االدتاماري  ،  املنعقد ة بالتعاوب املح ك 
مي يد ة، واملعهد االدالمي  لىعحث  والتدري ، لضث جممثل  العنل االدالمي لىتنما  ، بني جممط الفقه االدال

وهث  فس العح  املقد  لىندو ة  الفقها  األوأ .  331 مارر  3 : هل املثا   1   صف   3 مبق  العنل يد ة ، 
 .   3 / /  : هل املثا       رباط األول    : لح ك  األوأ لىتمثيل ، املنعقد ة بتاريخ 

 (777/ )قط  .واملعجم الثدا    ( 7 1 / )دار املعارف بالقاه  ة . للاب الع ب     
. 1 3 : أ   ه  ملىم يف صحاحه كتاب الثصا  باب الثصا  بالاى   لن لام  بن دعد لن أباه ب قم : احلدي     

 |.1 ،7 :الدكتثر لىي حماي الدين امل  ط اللاب  ص
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 هلي كلاة ة ولالل  قىاىل ، وبالتلالي دلثز       واحلقثم املعنثي  لث بىغ  الاى  أو تاوزتله  

 .   ( )"   اء العقثد لىاها دوب مالاا  قثالد الص ف والدين 

  ه مل ينا   أ الحخصا  االلتعاريل  لىحل ك  وملا  اهلا ملن اقلثم معنثيل  جياري قامل           ( )

 .معتا ة

 ب مىكا  اامل اللهم أو الصل لالل  أصلال  و منلا بط يل  التععال  ملىكاتله حلصل           ( )

يف الحخصا  االلتعاري ، ومن ثم  ال ميىل التص ف يف هذه األشااء، وللث زادري   شائع 

 . قام  مث ثداري الح ك  لن قام  أدهمه  ىاس له ا  املطالع  بال ياد ة 

  ه  عل اىل النقثد والديثب واأللااب ملن  لالل اىلل األورام املالال  مبن لل  اىكهلا        ( )

لتام  ملث لثداري الحل ك  أو الصلندوم    بحكل معاش ، ر م أب مىكا  امللاهم أو امل

هللي مىكالل  تععالل ، تتعللط مىكاتلله جللل ء مللن الحخصللا  االلتعاريلل  اللل  تتمىللل تىللل        

 . ( )املث ثداري

 :اجلواب ع  املناقشة

 :ميكن اجلثاب لن املناقحاري اللابق  مبا يىي

:  ب هلللذا القلللثل ال يتفللل  ملللط ملللا أقللل ه جمملللط الفقللله االدلللالمي اللللدولي يف قللل اره رقلللم  ( )

 :بحأب دنداري املقارض  ودنداري االدتامار ألم ين(  / )3 

هللث مللا هللذا املعنلل   و. ر زيللاد ة أاللد املتقللابىني لللن ا  لل    ب الغىعلل  تعلل  يف القلل ا  (أ )

 .الىغ  والع ف قثالد  تؤيده

اال   ب   . قد ادتعمل مصطى  الغىع  ال الكا  ة ، وهناك  ارم بانهملا   ب الق ار (ب )

 و منا تع  أ له كلاة وللث كلاب مقابىله ي يلد       الكا  ة ال تع  زياد ة أاد الحائني

 .لىاه ، أما الغىع   اه تع  زياد ة أاد الحائني لن ا    كما دع  

مللط التلللىام بللأب الحخصللا  االلتعاريلل  لىحلل ك  ومللا  اهللا مللن اقللثم معنثيلل  هلللا قاملل    ( )

الال  معتا ة،  ال أب هذه القام  ضئاى   دا بالنلع  لقام  املث لثداري، وأب هلذه القامل     

التصفا  أو اال الر أو تغاة النحا   العا ما تتالشل  وال يعتلد بهلا، كملا أب التلداول      

يف اللال باللط اللللهم أو الصللل ال يللل ي لىاهللا أو لىلل   لل ء منهللا،  منللا يللل ي لىلل  مللا  

 .مياىه الصل أو اللهم من قام  مالا 

                                                 
 |.1 ،7 :لدين امل  ط اللاب  صالدكتثر لىي حماي ا    
 صدار وتداو األدهم والصكثك والثاداري االدتاماري  املحتمى  لى  النقثد أوالديثب  وضثابطها الح لا  ،  ا ا     

ل ض وتقثيم ، ال  لقدها جممط الفقه : لىدكتثر يثدا الحععاىي، ه  مقد   أ  دو ة الصكثك االدالما 
م ك  أها  االقتصاد االدالمي  امع  املىل لعد الع ي  يد ة ،  واملعهد االدالمي  االدالمي الدولي بالتعاوب مط

 .لىعحث  والتدري   التابط لىعنل االدالمي لىتنما  
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ععا  ملىكاتله   ب القثل بأب مىكا  اامل اللهم أو الصل لال  أصال  و منا بط ي  الت ( )

اخل هلذا التكاالا  لة     ...حلص  شائع  يف الحخصلا  االلتعاريل ، وملن ثلم  لال ميىلل       

 .اال ، وهث خمالا لق ار اجملمط ملىم ومن ثم  ال يعتد به دل

 ب اىلللل األورام املالاللل  بلللدل للللن اىلللل النقلللثد الللل  ااىلللها، والعلللدل يعطللل  اكلللم    ( )

 .( )املعدل

 :جواز التداول للشخصية االعتبارية أو الذمة املالية للشركة االعتبار يف: االجتاه الثاني  

وم اد هذا االتاه أب املعثل لىاه يف التداول هث الحخصا  االلتعاري  لىح ك ، وال 

 . لا ة ملكث اري مث ثداتها

 :وجه مذا االجتاه

أب الثرق  املالا    ء من الحخصا  االلتعاري  لىح ك ، ولال  اص  يف مكث اري 

أو أ ها  ، ( )تها، ألب الحخصا  االلتعاري  هي ال  اىل املث ثداري ولاس امللاهمنيمث ثدا

وثاق  تتا  حلامىها مجى  من احلقثم، ومن ثم  ال لا ة بث ثد النقثد أوالديثب يف 

 . ( )مكث اتها، أل ها تابع 

 :مناقشة مذا االجتاه 

 :ميكن مناقح  هذا االتاه مبا يىي 

املالا  لال  اص  شائع  يف مث ثداري الحل ك ، و منلا هلي  ل ء       ب القثل بأب الثرق  ( )

مللن الحخصللا  االلتعاريلل ،  للة ملللىم أل لله تللالا القلل اراري والفتللاوى الحلل لا  اللل    

   . ( )ق رري أب اللهم اص  شائع  يف مث ثداري الح ك  

 ب الحخصللا  االلتعاريلل  والذملل  املالالل  لىحلل ك  لاللل  هللي املقصللثد ة لىمحلل ي  منللا     ( )

صللثده احلقاقللي  العللا هللث احلصللثل لىلل  املللال مللن  للالل اىللل الثرقلل ،  كمللا أب    مق

                                                 
، 1: ج 1 : ، ص273: ملتث   دن  العح  ال ائ  ش ذ كن  الدقائ  ل ين الدين بن جنام احلنفي ا: القالد ة يف  ا ا     

ش ذ مناثم  القثالد .    : حلنعىي لعد ال ةمن بن أةمد  ر   احلنعىي ، القالد ة رقم البن ر   اوالقثالد 
 .واألصثل لىحاخ حممد بن صال بن لاامني

الحخصا  االلتعاري  جياري امللؤولا  اودود ة ، لىدكتثر حممد لىي الق ي ، ه  منحثر يف الدراداري   ا ا    
تثصااري املىتق  الفقهي األول هلائ  اوادع   ا ا و. 2   ، دن    : م اجملىد ر   االقتصادي  االدالما  ، العدد 

   33 األردب . وامل ا ع  لىمؤدلاري املالا  االدالما  ، املنعقد بحأب ضثاب  التداول يف األولا  االدتاماري  ، لماب 
مجادى األوأ   : ا بتاريخ ،وتثصااري املىتق  الفقهي األول لىهائ  الح لا  لح ك  ال ا حي، ال  ا عقدري بالطائ

 ث ما   -  : كثي  بتاريخ هل  وتثصااري الندو ة الفقها  لىح ك  األوأ لالدتامار ، ال  أ عقدري بال    
 .هل     رباط ا      - : ، و دو ة الاك  العح ين لالقتصاد االدالمي ، ال  ا عقدري يف مالا يا بتاريخ   33 

،لىدكتثر الني اامد الاب ،  ه  مقد  لندو ة الاك   3 لى  تداوهلا ص  مكث اري األدهم وأث ها ا ا    
 .ه    رباط ا      - : العح ين لالقتصاد االدالمي ب ال  ا عقدري يف كثاال ملعثر يف 

 .ق اراري جممط الفقه االدالمي الدولي     
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الثرق  قد أصدرري معا ة لما مياىها يف مكث اري الح ك ، وقدرري قامل  الثرقل  لىل     

   والعدل يعط  اكم املعدل، هذا األدار

 ب القللثل بللأب الثرقلل  املالالل  لاللل  اصلل  شللائع  يف مث للثداري الحلل ك  يعلل  لللد            ( )

مل اللهم ألي   ء من مكث اري الح ك  ، وهذا يع  أب ما حيصلل لىاله   مىكا  اا

 . من رب  يأ ذه دوب مقابل ، وهذا ال يص  

دلاب لىاله بلأب ملن     ...  ب القثل بأب الثرق  املالا  وثاق  تتا  حلامىها مجى  ملن احلقلثم   ( )

فا  أهم هذه اقثم الثرق ، احلصثل لى  ما يقابل الثرق  ملن أملثال لنلد باعهلا أو تصل     

 . الح ك 

 (:قاعدة األصالة والتبعية)االعتبار يف جواز التداول للنشاط مطلقا :  االجتاه الثالث 

ي ى أصحاب هذا االتلاه أب مقصلثد املتعلامىني ملن شل اء الللهم أو الصلل، هلث  حلا           

الثلاء االدتاماري وأربااه، ولىاه دثز التداول اال  ىع  النقثد والديثب دوب  ال  لحل و    

ف وباط الديثب، وجيلل بناء لى  أب الديثب والنقثد يف األولال  االدلتاماري  تابعل  مطىقلا     الص 

   .ولال  مقصثد ة من املتعامىني

 :مناقشة مذا االجتاه 

 :ميكن مناقح  هذا االتاه مبا يىي 

أب من ي ا ط الفتثى املحار  لاها، دد أ ها  جيك ري  ثاز باط أدهم الحل كاري بنقلثد    ( )

 اهلا ملن  قلثد وديلثب ومل تلذك  أب النقلثد واللديثب  العل  أو مغىثبل ،           وديثب، ر م ما

 . و ب كاب مفهث  الفتثى يفاد أ ها مغىثب 

 ب  حا  الثلاء االدتاماري وأربااه هث أم  معنثي ال يقصلد لذاتله، و منلا يقصلد مللا        ( )

 . مياىه من أمثال، ومن ثم  النحا  ال يصى  أصال بذاته

لنلد الحل اء   ىمحل ي  ثدا لاري اللذي ميكلن أب يكلثب مقصل     ب  حا  الثللاء االدلتام   ( )

 .، أما النحاطاري األ  ى  ال ، ولاس النقثد والديثب هث النحا  اال تا ي  ق 

 :االعتبار لقاعدة األصالة والتبعية: االجتاه الرابع 

هذا االتاه مع  لىل   علل  حلا  الحل ك  ولمىلها وأ  اضلها املصل ذ بهلا يف النالا           

األصل املتعث ، واملث ثداري تابعل ،   ل ب كلاب  ل ض الحل ك  و حلاطها هلث         األدادي، هث

العمل يف تار ة األلااب واملنا ط واحلقثم لن ط ي  العقثد الح لا  كامل اهل  واالدتصلنا    

                                                 
: ه، ص277: د اخلطا  الح با  املتث   دن  مغ  اوتاج  أ مع    الفاظ املنهاج وم: هذه القالد ة يف  ا ا     

 .، دار الفك   /3 
 تاوى الحاخ حممد  ب اهام  مف   ا ا . هذا القثل هث  تثى لىحاخ حممد  ب اهام مفت  اللعثدي  اللاب  رةمه    

 .  -  : ص 7ج: الديار اللعثدي   اللاب  
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واال ار ة وحنثها ،   ب الديثب أو النقثد النات  منها مهما كا ري ال تؤث  يف تلداول أدلهمها   

قعللل العمللل، أو النهايلل  لنللد التصللفا ، وجيلللل ألب العمللل التجللاري هللث      ال يف اللاالري العدايلل   

  ب اللديثب أو النقلثد ال   .  األصل املتعث  املقصثد وأب الديثب أو النقثد  تج  تععًا لذلل العمل

تؤث  يف تداول أدهمها  ال يف ااالري العداي  قعل العملل، أو النهايل  لنلد التصلفا ، وجيللل ألب      

ومللن ثللم . تعللث  املقصللثد، وأب الللديثب أو النقللثد  تجلل  تععللا لللذلل العمللل العمللل هللث األصللل امل

أمللا  جيا كللاب   لل ض الحلل ك   .  التللداول دللثز دوب قاللد أو شلل    ال شلل و  العاللط العللادي 

و حللاطها هللث التعامللل يف النقللثد أو الللذه  والفضلل ،    لله يحلل   لىتللداول يف هللذه احلاللل        

  و حلاطها هلث التعاملل يف اللديثب،    له      و جيا كلاب  ل ض الحل ك   .  حتق  شل و  الصل ف  

 .يح   لىتداول حتق  ش و  باط الدين

التعامل يف األلااب واملنلا ط واحلقلثم،  ل ب تلداول أدلهمها      :   جيا كاب   ضها و حاطها

 ائ  دوب م الا ة أاكا  الصل ف أو التصل ف يف اللديثب، شل يط  أال تقلل القامل  الللثقا         

ملن  مجلالي مث لثداري الحل ك  الحلامى  لأللالاب       %3 :  لع  لأللااب واملنا ط واحلقثم لن 

أي ديللللثب الحللل ك  لىللل  الغللللة   ) واملنلللا ط واحلقلللثم والللللاثل  النقديلللل  وملللا يف اكمهلللا      

بصلل ف النالل  لللن  ( والللاباتها اجلاريلل  لللدى الغللة واللللنداري اللل  اىكهللا وااللل ديث للا     

 .مقدار اللاثل  النقدي  والديثب لكث ها تابع 

كا لل  أ لل اض الحلل ك  هللي التجللار ة يف العمللالري أو الصلل ا   أو باللط الللديثب  أمللا  جيا   

وش ائها  ق    ب تداول أدهمها حيتاج  أ تطعا  قثالد الص ف، أو أاكا  بالط اللديثب،   

ال  حتلدد أ  اضلها يف التجلار ة ملن  لالل      )وبناًء لى  جيلل   ب األصل املتعث  يف الح كاري 

اللالَىْم  واالدتصلنا  واال لار ة وحنثهلا الثاقعل  لىل  الللىط أو        لقثد العاط والحل اء وامل اهل  و  

هللث جيلللل النحللا  املتماللل يف باللط مث للثداري الحلل ك ، أو بقالل  العقللثد      ( املنللا ط أو احلقللثم  

وأب الللديثب أو النقللثد لاللل  هللي املقصللثد ة . األ لل ى، ومللا  للتم مللن جيلللل مللن حتقالل  األربللاذ 

لحلل ك  وال مللن االل  النحللا  الفعىللي    أصللال  مللن تىللل الحلل كاري ال مللن االل  أ لل اض ا    

لىحلل ك  وال مللن االل  القصللد العللا  لىملللاهمني أو املتعللامىني مللط الحلل ك   هللم يقصللدوب   

 .اقاق  أ حط  الح ك  و  تا ها، ومن ثم احلصثل لى  أربااها

التعاملل يف اللذه  أو الفضل  أو    : أما  جيا كاب   ض الح ك  و حلاطها املعملثل بله هلث    

 .  ه د  لتداول أدهمها م الا ة أاكا  الص ف ( الص ا  )العمالري 

( التلللهاالري)التعامللل يف الللديثب : و جيا كللاب  لل ض الحلل ك  و حللاطها املعمللثل بلله هللث 

 . ( )   ه د  لتداول أدهمها م الا ة أاكا  الديثب 

                                                 
: هل ، و تثى  دو ة الاك  رقم  3  / /  وتاريخ   /  : ولىاه أيضا الفتثى الصادر ة لن  دو ة الاك   رقم    

 .هل    / /  : هل ، ولىاه التثصااري الصادر ة لن مىتق  ال ا حي الذي ا عقد بتاريخ    / / وتاريخ  /3 
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 :دليل مذا االجتاه

 :ادتدل أصحاب هذا االتاه مبا يىي 

 :بالُسنة ومنها : أواًل 

من با  لعدًا   و له مال،  مالله لىذي باله  ال أب :  قال  اهلل ما روي أب ردثل  ( )

  . ( )"يح   املعتا  

 : وجه الداللة م  احلديث 

 ب العاط  يف احلدي  قد وقط لى  أصل الععد، و اء ماله ولث كاب كاةًا أو قىااًل  

النا   أ  نس اا   ب احلدي  يدل بااه ه لى   ثاز جيلل دوب .  جيهعًا أو  ضه  تععاً له 

يف احلدي  يحمل مجاط أمثاله  قدًا كاب أو دينًا ، أو ل ضًا قىااًل " مال " الامن ألب لفظ 

 .أو كاةًا كما يدل لى  أب مال الععد املعا  مهما كاب مقداره أو  ثله  هث تابط له

 مللن ابتللا  بللاًل بعللد أب تللؤب ،  ام تهللا لىعللائط  ال أب      : قللال  مللا روي أب ردللثل اهلل   ( )

 . ( )يح   املعتا 

 :  وجه الداللة م  احلديث

 ب احلدي  يدل لى   ثاز باط الام  قعل بدو صالاها تععًا لىنخل، مط أ ه ال دثز باعها 

 .وادها لاعثري النهي لن جيلل

أي  –صللالذ بعللض شلل  ة شللج  ة يف بلللتاب صللالذ هلللا    " مللا جيهلل   لالله احلنابىلل  مللن أب    ( )

و منا ص  مط ما بدا صلالاه  " يف العلتاب الثااد وصالذ للائ  النث  الذي  –لىحج  ة 

 . ( )تععًا له

وبناء لى  جيلل دثز تداول األدهم أو الصكثك أو الثالداري االدلتاماري  مهملا كا ل      

 :بالح و  التالا  ( ) لع  الديثب أو النقثد

 :شروط إعمال مذا االجتاه 

ل  أو ال راللل  مللن  أب حتللدد أ لل اض الحلل ك  بألمللال التجللار ة واالدللتامار أو الصللنا      ( )

 للالل العقللثد الللثارد ة لىلل  اللللىط أو املنللا ط أو احلقللثم ، أي أب ال حتللدد أ  اضللها يف   

 .الصة  ، أو باط الديثب

                                                 
أ   ه أةمد يف ملنده  ، والدارمي يف دننه ، لن لعد اهلل بن لم  رضي اهلل لنه ، ولن  اب  بن لعد اهلل و اه    

جممط  ا ا ....  لدمحقي، وهث ثق  ، بىفظ من با  لعدا وله مال  ىه ماله ولىاه دينه  ال اب يح   املعتا  دىاماب ا
بىفظ من اش ى لعدا   /3  دنن الدارمي كتاب العاث  ص  ا ا .  ج  37 ال وائد ومنعط الفثائد كتاب العاث  ص 

 . 7 :ل ألةمد بن انعل ب قم اجلامط يف العىل ومع    ال  ا. ومل يح   ماله  ال شيء له
أ   ه العخاري يف صحاحه ، واالما  أةمد يف ملنده ، لن ابن لم  رضي اهلل لنهما ،  كما أ   ه : احلدي     

 .2 2 : صحا  العخاري  ادي  رقم  ا ا ابن ما   يف دننه لن لعاد ة بن الصام  وابن لم  رضي اهلل لنهم ، 
الف و   ا ا ، و  7،  3: ص  :د بن انعل الحاعا ي، لععد اهلل بن أةمد بن قدام  ، جاملغ   يف  قه االما  أةم ا ا    

 .   : ص  :هل دار الكت  العىما  ج  73وتصحا  الف و  ومد بن مفى  املقددي أبث لعد اهلل املتث   دن  
 .7 : الدكتثر يثدا الحعاىي امل  ط اللاب  ص   
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أب ال تقتصللل  مث لللثداري الحللل ك  أو الصلللندوم أو الصلللكثك لىللل  النقلللثد واللللديثب    ( )

 .  اكثب  اها مث ثداري مادي  أو معنثي  من ألااب ومنا ط دوب النا   أ النلع

أب تكثب ألمال العالط والحل اء واالدتصلنا  وحنثهلا هلي املقصلثد ة أصلال ، وتكلثب           ( )

الديثب أو النقثد قلد أتل  تابعل   لة مقصلثد ة، و منلا اقتضلتها طعاعل  أ حلط  املؤدلل            

 . ( )بأب كا   تابع  لأللااب واملنا ط، أي أب هناك قصدًا تععاًا هلا ضمنا

حمل التلداول اصل  يف الثللاء االدلتاماري لىنحلا       وامل اد بالقصد املعتا هث أب يكثب 

املقتصل  لىل  التعاملل يف النقلثد      املح و  القائم أصال  لى  املتا   ة يف اللىط واخلدماري  ة

أو  –كملا يف دلنداري اللديثب     –اوض  والديثب اوض  أما  جيا كاب حمل التلداول اللديثب   

 .باط الديثب والنقثدالنقثد  ق   ال دثز تداوهلا  ال لى  ضثء ضثاب  

أب تعدأ املؤدل  فارد  أ حلطتها يف األلالاب واملنلا ط أملا قعلل جيللل  اكلثب التلداول          ( )

 . قدًا بالقام  املد ثل 

 .أب يتثقا التداول لند  لالب التصفا  القا ث ا  لىمؤدل   ( )

ال دثز أب يتخذ القثل باجلثاز جيريع  أو ااى  لتصكال الديثب وتداوهلا كلأب يتحلثل    ( )

  الصندوم  أ املتا   ة بالديثب ال   حلأري للن الللىط ، ودعلل شليء ملن الللىط         حا

 ( . )يف الصندوم ااى  لىتداول

وامل ا عل    لي الصادر من هائ  اوادلع   هذا االتاه هث ما أ ذ به املعاار الحما لىاه و

لأللاللاب  وقللد اشلل   اللماللله أال تقللل القاملل  اللللثقا      ( . )لىمؤدلللاري املالالل  االدللالما    

من  مجالي مكث اري املث ثداري الحامى  لأللالاب واملنلا ط   %  3 : واملنا ط واحلقثم لن  لع  

 .واحلقثم والنقد والدين

                                                 
: هل املثا       رباط األول    : أ لح ك  األوأ لىتمثيل ، املنعقد ة بتاريخ تثصااري الندو ة الفقها  األو ا ا    

أث  ديثب و قثد الح ك ، أو اوفا   لى  اكم تداول األدهم والصكثك والثاداري  ا ا .    3 / /  
ه  .   : ص. االدتاماري  ، املحكى  واحلىثل ، دراد   قها  اقتصادي  ، لىدكتثر لىي حماي الدين الق ه دا ي 

مقد  حلىق   العمل اثل ألئح  املكث اري الح لا  لتداول الصكثك وواداري الصنادي  االدتاماري  ،  املنعقد ة 
بالتعاوب املح ك بني جممط الفقه االدالمي يد ة، واملعهد االدالمي  لىعحث  والتدري ، لضث جممثل  العنل 

وهث  فس العح  املقد  لىندو ة  .  331 مارر  3 : هل املثا   1   صف   3 االدالمي لىتنما  ، مبق  العنل يد ة ، 
 .   3 / /  : هل املثا       ول رباط األ   : الفقها  األوأ لح ك  األوأ لىتمثيل ، املنعقد ة بتاريخ 

كى  أث  ديثب و قثد الح ك ، أو اوفا   لى  اكم تداول األدهم والصكثك والثاداري االدتاماري  ، املح ا ا    
ه  مقد  حلىق   . وما بعدها    :  ص. واحلىثل ، دراد   قها  اقتصادي  ، لىدكتثر لىي حماي الدين الق ه دا ي 

العمل اثل ألئح  املكث اري الح لا  لتداول الصكثك وواداري الصنادي  االدتاماري  ،  املنعقد ة بالتعاوب املح ك 
مي  لىعحث  والتدري ، لضث جممثل  العنل االدالمي لىتنما  ، بني جممط الفقه االدالمي يد ة، واملعهد االدال

وهث  فس العح  املقد  لىندو ة  الفقها  األوأ .  331 مارر  3 : هل املثا   1   صف   3 مبق  العنل يد ة ، 
ندو ة تثصااري ال ا ا .    3 / /  : هل املثا       رباط األول    : لح ك  األوأ لىتمثيل ، املنعقد ة بتاريخ 

 .   3 / /  : هل املثا       رباط األول    : الفقها  األوأ لح ك  األوأ لىتمثيل ، املنعقد ة بتاريخ 
 .، األورام املالا    : املعاية الح لا  ، املعاار رقم  ا ا     
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واملىتقلل  الفقهللي   .  ( )وهللث مللا أ للذري بلله النللدو ة الفقهالل  األوأ لحلل ك  األوأ لىتمثيللل    

 .  ( )األول هلائ  اوادع  وامل ا ع  لىمؤدلاري املالا  االدالما 

وما لىاه هذا االتاه، هث ما أ ذ به املعالار الحل لي للألورام املالال  اللذي  لز لىل  ملا         

 جيا كا ل  مث لثداري الحل كاري محلتمى  لىل  ألالاب ومنلا ط و قلثد وديلثب  اختىلا           : ) يىي 

 . ( )  ض الح ك  و حاطها املعمثل به: اكم تداول أدهمها هل  األصل املتعث  وهث 

 اب هذا االتاه لى  التعار النحا  أصال متعثلا،  ال أب بعضهم  هذا ور م اتفام أصح

أورام مالا  اال اصصا : النث  األول : جيه   أ التف ق  بني  ثلني من األورام املالا  

محال  يف مح و  جيي  حا  متح ك، أي يتم تقىا  مث ثداته، من  قد  أ ألااب أو 

 : نث  لى  ما يىي حتمل هذا اليمنا ط، ثم  قد أودين وهكذا، و

o  األدهم يف الح كاري امللاهم . 

o  الثاداري االدتاماري  يف الصنادي  االدتاماري. 

o  صكثك املحارك  أو املضارب ، اا  تثضط متحصالري الصكثك يف ولاء

 . ادتاماري

o  اصز املحارك   يف الثدائط االدتاماري . 

س من شل   التععال  يف هلذه    ويف هذا النث  يعمل بقالد ة التععا  بالضثاب  اللابق ، ولا

احلال  و لثد الحخصلا  االلتعاريل  ، و منلا و لثد النحلا  املتجلدد ،  جي أب مقصلثد محل ي          

اللهم أو الثاد ة هث املحارك  يف  حا  الح ك  أو الصندوم أو الثلاء االدلتاماري وللاس   

  . ( )احلصثل لى  النقد أو الدين الذي يف مث ثداتها 

محال  يف أصل من األصثل ولاس يف منحأ ة جياري  الا  اال اص أورام م:  النو  الثاني

 :  حا  متجدد ، أي ال يتم تقىا  املث ثداري ، ويحتمل هذا النث  

 .الصكثك  ة صكثك املحارك  واملضارب   ( )

حمللا ظ التمثيللل ، كللأب يكللثب لللدى شلل ك  اثيللل حمفالل  اثيللل بامل اهلل  ، أي      ( )

اثيل باال ار ة ، أي لديها أصثل مؤ   ة لىل   ديثب م اه  يف جيمم ا   ين أو حمفا  

  . ( )ا   ين

                                                 
: هل املثا       ول رباط األ   : تثصااري الندو ة الفقها  األوأ لح ك  األوأ لىتمثيل ، املنعقد ة بتاريخ  ا ا    

  / / 3   . 

واملىتق  الفقهي األول هلائ  اوادع  وامل ا ع  لىمؤدلاري املالا  االدالما ، املنعقد بحأب ضثاب  التعامل يف األولا      
 .    33 يث اث  7 : هل املثا       رباط ا     3 :االدتاماري  ، بادتضا   من العنل االدالمي األرد ي  بتاريخ 

املعاار الح لي لألورام املالا  الصادر لن اجملىس الح لي هلائ  اوادع  وامل ا ع  لىمؤدلاري املالا  االدالما   ا ا    
 .2 / هل العند     / /3 :،  الصادر بتاريخ (األيثيف)

ابطها الح لا  ،  صدار وتداو األدهم والصكثك والثاداري االدتاماري  املحتمى  لى  النقثد أوالديثب  وضث ا ا    
ل ض وتقثيم ، ال  لقدها جممط الفقه : لىدكتثر يثدا الحععاىي، ه  مقد   أ  دو ة الصكثك االدالما 

االدالمي الدولي بالتعاوب مط م ك  أها  االقتصاد االدالمي  امع  املىل لعد الع ي  يد ة ،  واملعهد االدالمي 
 .تنما  لىعحث  والتدري   التابط لىعنل االدالمي لى

 .الدكتثر الحعاىي امل  ط اللاب   ا ا     
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 لل ب الللديثب أو النقللثد ال تللؤث  يف تللداول أدللهمها  ال يف اللاالري العدايلل  قعللل  ولىلل  هللذا   

العمل، أو النهاي  لند التصفا ، وجيلل ألب العمل هث األصلل املتعلث  املقصلثد، وأب اللديثب أو     

م  التللداول دللثز دوب قالد أو شلل    ال شلل و  العاللط  ومللن ثل . النقلثد  تجلل  تععللا للذلل العمللل  

أما  جيا كاب    ض الحل ك   و حلاطها هلث التعاملل يف النقلثد أو اللذه  والفضل ،        . العادي

و جيا كللاب  لل ض الحلل ك   .     لله يحلل   لىتللداول يف هللذه احلاللل  حتقلل  شلل و  الصلل ف    

  . باط الدين،    ه يح   لىتداول حتق  ش و   و حاطها هث التعامل يف الديثب

التعامل يف األلااب واملنلا ط واحلقلثم،  ل ب تلداول أدلهمها      :   جيا كاب   ضها و حاطها

 ائ  دوب م الا ة أاكا  الصل ف أو التصل ف يف اللديثب، شل يط  أال تقلل القامل  الللثقا         

ملن  مجلالي مث لثداري الحل ك  الحلامى  لأللالاب       %3 : لأللااب واملنا ط واحلقثم لن  لع  

أي ديللللثب الحللل ك  لىللل  الغللللة   ) واحلقلللثم والللللاثل  النقديلللل  وملللا يف اكمهلللا      واملنلللا ط 

بصلل ف النالل  لللن  ( والللاباتها اجلاريلل  لللدى الغللة واللللنداري اللل  اىكهللا وااللل ديث للا     

 .مقدار اللاثل  النقدي  والديثب لكث ها تابع 

ضل  أو  التعاملل يف اللذه  أو الف  : أما  جيا كاب   ض الح ك  و حلاطها املعملثل بله هلث    

 .   ه د  لتداول أدهمها م الا ة أاكا  الص ف( الص ا  )العمالري 

( التلللهاالري)التعامللل يف الللديثب : و جيا كللاب  لل ض الحلل ك  و حللاطها املعمللثل بلله هللث 

 . ( )   ه د  لتداول أدهمها م الا ة أاكا  الديثب 

 . ( )وهذا االتاه أيضا هث ما أ ذري به الندو ة األوأ لح ك  األوأ 

ث ملللا أ لللذ بللله املىتقللل  الفقهلللي األول هلائللل  اوادلللع  وامل ا عللل  لىمؤدللللاري املالاللل     وهللل

 . ( )االدالما  

وهللث مللا لىالله أكالل  املحللاركني يف املللؤا  الفقهللي األول مل كلل  شللثرى لالدتحللاراري    

 . ( )الح لا  

لل ض وتقلثيم ، والل   لاء     : وهث ما أ لذ بله االتلاه األول لنلدو ة الصلكثك االدلالما       

 جيا كا للل  مث لللثداري األورام املالاللل  خمتىطللل  ملللن األلالللاب واملنلللا ط   : االتلللاه األول:" ا  اهللل

واحلقللثم والنقللثد والللديثب، وكا لل  الغىعلل  لىنقللثد أو الللديثب،  اجللثز تللداوهلا لمللاًل مبعللدأ     

التععا ، دوب م الا ة أاكا  الص ف أو باط الديثب،  جيا كاب النحلا  الل ئاس لىحل ك  أو    

                                                 
: هل ، و تثى  دو ة الاك  رقم  3  / /  وتاريخ   /  : ولىاه أيضا الفتثى الصادر ة لن  دو ة الاك   رقم    

 .هل    / /  : هل ، ولىاه التثصااري الصادر ة لن مىتق  ال ا حي الذي ا عقد بتاريخ     / / وتاريخ  /3 

أث  :   ،  بحأب  33 : هل املثا       : العااب اخلتامي الندو ة األوأ لح ك  األوأ ال  ا عقدري بالدوا  لا   ا ا     
 .الديثب والنقثد لى  تداول االدهم والصكثك والثاداري االدتاماري 

ب ضثاب  التداول يف األولا  املىتق  الفقهي األول هلائ  اوادع  وامل ا ع  لىمؤدلاري املالا  االدالما  ، املنعقد بحأ   
 .   33 األردب . االدتاماري  ، لماب 

، بحأب قالد ة 7   / 3 /  : املؤا  الفقهي األول مل ك  شثرى لالدتحاراري الح لا  بالكثي  الذي ا عقد بتاريخ    
 .التععا  يف العقثد وأث ها يف ال  اصاري الح لا  



22 

 

املتا   ة باأللااب أو املنا ط أو احلقثم، مط م اللا ة أب  : اء االدتاماري هث يفالصندوم أو الثل

 %.3  ثاز التداول يكثب بعد الح و  يف العمل بنلع  ال تقل لن 

 :أدلة مذا االجتاه 

ادتدل أصحاب هذا االتاه ملا جيهعثا  لاه من أب النقثد والديثب يف مكث لاري مث لثداري   

 :باألدل  التالا   الح ك  تابع  لنحا  الح ك ،

ملن بلا    : )  قلال ردلثل اهلل   : ما روي لن ابن لم  رضي اهلل تعلاأ لنله أ له قلال     : أوال

 . ( )(لعدا له مال  ماله لىعائط  ال أب يح   املعتا 

 :وجه الداللة م  احلديث

ادللتدل القللائىثب يعللل االلتعللار بالنحللا  الللذي يتجلل  يف األلاللاب واملنللا ط واحلقللثم بنللاء 

 : باحلدي  من و ثه( قالد ة األصال  والتععا : )   لى

 ب هذا احلدي  أصل يف قالد ة التععا  يف املعامالري،  قد دل لى  أب املعاط  جيا اشتمل  ( )

لى   قد واش ى بنقد ومل يكن النقد املخىث  مقصثدا  ال يىتف   لاه، مبعن  أ له ال  

املخىلث  أكال  ملن    د ي لى  الصلفق  اكلم الصل ف اتل  وللث كا ل  قامل  النقلد         

 .قام  اخلى  الذي معه

أب احلللدي  يللدل لىلل   للثاز باللط الععللد مباللله  جيا    –رةملله اهلل  – قللل لللن ابللن قداملل     ( )

كاب قصد املح ي لىععد ال لىمال،  اجثز العاط دلثاء كلاب امللال معىثملا أو جمهلثال،      

 . ( )ال  من  نس الامن أو من  ةه، لانا كاب أودينلا، ودلثاء كلاب مالل اللامن أو أك     

ومن املعىث  أب الععد ال ميىل وأب املال اللذي بالده مهلله لىمحل ي، وملط جيللل  لاز العالط         

مطىقًا بدوب تقابض وال ااثل ات  مط اتفام النقدين، واتل  للث كلاب امللال اللذي معله       

 . ( )"أكا  من قام  الععد 

لحل ك  أو   ب مقصثد مح ي اللهم أو الثاد ة االدتاماري  هلث املحلارك  يف  حلا  ا    ( )

الصللللندوم أو الثلللللاء االدللللتاماري ولللللاس احلصللللثل لىلللل  النقللللد أوالللللدين الللللذي يف     

مث ثداتها، ولى  هذا  مت  بدأري الحل ك  أو الصلندوم يف تحلغال أملثال االكتتلاب      

                                                 
دارمي يف دننه ، لن لعد اهلل بن لم  رضي اهلل لنه ، ولن  اب  بن لعد أ   ه أةمد يف ملنده  ، وال: احلدي      

 ا ا . اهلل و اه دىاماب الدمحقي ، وهث ثق   ، بىفظ من با  لعدا وله مال  ىه ماله ولىاه دينه  ال اب يح   املعتا  
بىفظ من اش ى   /3  ص دنن الدارمي كتاب العاث   ا ا .  ج  37 جممط ال وائد ومنعط الفثائد كتاب العاث  ص 

 . 7 :اجلامط يف العىل ومع    ال  ال ألةمد بن انعل ب قم . لعدا ومل يح   ماله  ال شيء له
 . : ج    : املقنط ملث   الدين بن قدام  ،  ال وض امل بط لىحاخ منصثر بن يث س العهثتي، ص ا ا     
ملحتمى  لى  النقثد أوالديثب  وضثابطها الح لا ، لىدكتثر  صدار وتداو األدهم والصكثك والثاداري االدتاماري  ا   

ل ض وتقثيم ، ال  لقدها جممط الفقه االدالمي : يثدا الحععاىي، ه  مقد   أ  دو ة الصكثك االدالما 
الدولي بالتعاوب مط م ك  أها  االقتصاد االدالمي  امع  املىل لعد الع ي  يد ة ،  واملعهد االدالمي لىعحث  

 .1 : تدري   التابط لىعنل االدالمي لىتنما  ، صوال
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ولث ي ء  يللة منهلا  تكلثب النقلثد واللديثب تابعل  مهملا كا ل   للعتها  أ  مجلالي           

 . ( )لص ف وباط الديناملث ثداري، وال ت  م الا ة أاكا  ا

 : التطبيقات الشرعية لبيع الثمر وتبعية احلمل: ثانيا 

 . ( )يغتفر يف التوابع ماال يغتفر يف غريما: القاعدة الفقهية : ثالثا

 :مذا االجتاهأدلة منا قشة 

 :ميكن مناقح  هذا االتاه مبا يىي 

  لله، يعل  أ له ال يىتفل      أب التعار  حا  الح ك  هث األصل املتعث  ، واملث ثداري تابع ( )

 أ  لللع  النقللثد والللديثب  أ بللاقي املث للثداري،  االل    هللا دللتعق  تابعلل  اتلل  ولللث          

 .  تاوزري الاىاني

أب احلدي  دل لىل   لثاز بالط    : "    –رةمه اهلل تعاأ  – ب االدتدالل بقثل ابن قدام   ( )

دللثاء كللاب املللال  الععللد مباللله  جيا كللاب قصللد املحلل ي لىععللد ال املللال،  اجللثز العاللط      

معىثمًا أو جمهلثاًل،  ملن  لنس اللامن أو ملن  لةه ، لانلًا كلاب أو دينلًا، ودلثاء كلاب            

 ة ملىم ألب قصد املح ي يف االتنا هذه لاس لىنحلا   "  مال الامن أو أقل أو أكا  

والقاللار لىلل  الععللد  للة ملللتقام ، ألب  . و منللا اىللل املث للثداري اللل  حتثيهللا املنحللأ ة 

د لذاته والنحا  ال يقصد لذاته وال ميكن االدلتفاد ة بله مبفل ده بعالدا للن      الععد يقص

كما أ له ال يعقلل أب يكلثب ملال الععلد أكال  ملن شلن الععلد وال يكلثب           .  املث ثداري 

مقصللثدا،  ال  جيا كللاب شلل اء الععللد بعانلله  ايلل  وضلل ور ة بالنلللع  لىمحلل ي ، كمللا        

   احلصثل لى  امللال   املال مل يحميكن القثل بأب املح ي  جيا كاب يقصد الععد ال

 لند الح اء

 ب القثل بأب احلدي  دل لىل  أب املعالط  جيا اشلتمل لىل   قلدرت واشل ي بنقلد ومل يكلن          ( )

النقللد املخىللث  مقصللثدًا  للال يىتفلل   لالله، مبعنلل  أ لله ال دلل ي لىلل  الصللفق  اكللم       

. عللهالصلل ف، اتلل  ولللث كا لل  قاملل  النقللد املخىللث  أكالل  مللن قاملل  اخلىلل  الللذي م   

دللاب لىالله بللأب النقللد هللث املقصللثد األصللىي مللن التعللادل يف األورام املالالل ، كمللا أب     

الدي  الععلد ال يفاللد معنل  التععال  أصللاًل، أل له مل يلنز ال بالععللار ة وال باالشلار ة لىلل         

أب ملال الععلد يكلثب لىعلائط يف     : تععا  مال الععد له يف العالط، و منلا  ايل  ملا يفالده هلث      

ه مللن  ا لل  املحلل ي، و جيا اشلل طه املحلل ي يكللثب للله، ويف هللذه   االلل  لللد  اشلل اط

 .  احلال  يكثب مقصثدًا يف العاط ولاس تابعًا

                                                 
 . 3 :الدكتثر يثدا الحعاىي امل  ط اللاب  ، ص    
هل  3  القالد ة يف  األشعاه والناائ  لىلاثطي لعد ال ةمن بن أبي بك  بن حممد اللاثطي طعع  أوأ دن   ا ا     

، 2   ملع وف بابن جنام ، دار الكت  العىما  ، دن  األشعاه والناائ  ل ين الدين بن  ب اهام ا.    :   ،  ص 21 
 ، جمى  األاكا  العدلا  33 : ص .  222 

 . امل  ط اللاب   ا ا     
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 ب القللثل بللأب مقصللثد محلل ي اللللهم أو الثاللد ة االدللتاماري  هللث املحللارك  يف  حللا        

الح ك  أو الصندوم أو الثلاء االدتاماري ولاس احلصثل لىل  النقلد أواللدين اللذي يف     

تهللا،  للة ملللىم، ألب القصللد أملل  بللاط  ال يثقللا لىالله  ال بللدلال أو ق ينلل  تللدل   مث ثدا

لىاللله،  والق ينللل  يف مللللألتنا هلللذه، تلللدل لىللل  أب القصلللد هلللث احلصلللثل لىللل  امللللال أل    

 املحارك  يف النحلا ، ألب الغايل  األهلم لىمحل ي ملن الحل اء هلي احلصلثل لىل  امللال،           

 .دوب مع    ملا يح يه أو قعض لهيف الغال  يح ي  املح ي يؤيد جيلل أب

ت يد لى  شنله ال يللتقام   ( التابع  له) ب القثل يثاز العاط ات  لث كا   أمثال الععد  ( )

 :مط ماها  التابط، ألم ين

 ب التابط بىفاه ومعنلاه يعل  أ له ال ي يلد لىل  األصلل املتعلث  يف جياتله وال يف          :األول  

 .ابط أصاًلقامته، و ال ا قى  األصل تابعًا والت

  ه مل يعهد يف كت  الفقه أب ي يد التابط لى  املتعث ، و حلا  الحل ك     :الاا ي   

لى  العكس من جيلل، اال   ب قامتله يف أي شل ك  أو مؤدلل   العلا ملا تكلثب أقلل         

 .   بكاة من قام  مث ثداتها، وقعثله أصال يع  زياد ة التابط لى  املتعث 

ي  واألولالل  االدللتاماري  لىلل  الععللد، قاللار مللط  الحلل كاري والصللناد  ب قاللار  حللا  ( )

الفارم، اا   ب الععد يف الح اء مقصثد لذاته، صالف النحا  يف الحل كاري اللذي   

يكثب مقصثدًا لذاته، كما أب النحا  شيء معنثي والععد شليء ملادي، وملن هنلا      ال

شللائًا  أل لله مل يعهللد  قهللا أب يكللثب املتعللث   . يكللثب الفللارم بانهمللا يف القاللار كللعة  

معنثيًا والتابط شائًا ماديًا، ملا  اه من خمالف  دنن القاار ال  تتطى  أب يكلثب  اهلا   

 .املقاس محاركا لىمقاس لىاه يف العى  من دائ  الث ثه

 ب النحللا  يف أي مؤدللل  شلليء معنللثي قامتلله لاللل  مضللط د ة، وياهلل  جيلللل لنللد         (3)

ملل  لندئللذ بللل  العللا مللا     لللارتها، أو   الدللها، أو تصللفاتها، االل  ال تكللثب للله قا   

 .تتالش  وال يعتد بها،  كاا يكثب متعثلا

 ب األصل اللذي دل  أب حيلتكم  لاله يف هلذه احلالل  هلث ضلاب  الغىعل ، ال  جيا كلاب            (7)

هناك ما يار العدول لنه، كضعا أو ا عدا  شعه  ال بلا يف العالط الال  ىعل  النقلثد،      

. لغلة ملن لىاله يف الال  ىعل  اللديثب      ولد   مكاب القثل بأب التداول  ميال باعا لىلدين  

ومن ثم  أب العمل مبعدأ األصلال  والتععال  يف  لة النحلا  اال تلا ي يتعلارض ملط قل ار         

اجملمط اللاب  الثارد يف الصثرتني األولاني اللابقتني لىملأل  حملل العحل ، اال   ب    

مط قد بن  ق اره  اهما لى  معدأ الغىع ، ومن املنطقي أب يكلثب احلكلم يف هلذه    اجمل

الصللثر ة أيضللًا معناللًا لىلل   فللس املعللدأ ،اتلل  يكللثب احلكللم يف الصللثرتني املتقللابىتني  

 .قائم لى  معدأ وااد، ومفهث  الق ار يفاد جيلل،  ال مبار واض  
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ب يللتم التعللادل بللالط ي  املللذكثر،    بعمثماتهللا و طالقاتهللا انللط أ   ( ) ب أااديلل  ال بللا  (1)

 لللالقثل يلللثاز التعلللادل يف هلللذه احلالللل  تقاالللد ونصلللاز هللللا دوب دلالللل،  اكلللثب       

 .   حتكما

 ب القثل بأب هذه املنحهري ملن شل كاري مللاهم  وصلنادي  ادلتاماري  ال تكلاد نىلث         (2)

 اخل ، وا ل اض أ هلا  قلد حملض    .... من قام  ال  ص  التجاري  ، والتصلاري  ال مسال    

 للة ". يكللثب  للادرًا أو معللدومًا، وهللذا اال لل اض  منللا يتصللثر قعللل التأدللاس ال مسللي  

ملللىم، ألب احلللدي  لللن االلل  الغىعلل  ال لىلل  االلل  احللض النقللثد أو الللديثب، أل هللا        

 . حملثم  باحلكم بعد  اجلثاز

 ب االدتدالل مبا لىاله العملل يف املنحلهري ال يعلد دللااًل شل لاا يللتدل بله يف مالل هلذه            (3 )

 . امللائل أل ه قد يكثب  طأ

قلد يقلال  ب مع  ل   ىعلل  أالد األ نلار لىل  ا  لل  متعلذر ة ألب دل ل  التعلادل تصللع            (  )

 ب ماال ميكن التح ز لنه معفث لنه يف أاكلا  الحل  ، وهلذا يعل  أ له      : جيلل، أقثل

طاملللا أمكللن مع  لل  الغىعلل  لىنقللثد أو الللديثب كللاب احلكللم هللث املنللط مللن التللداول،          

غىعللل  فكنللل  لىللل  األقلللل  هايللل  كلللل يلللث  لملللل، و ال قالللل  جيا مل تللللتطط  ومع  للل  ال

املؤدل  مع    اال  الغىعل  يف أي وقل  صل  ا بصلدد  ل ر  لاال و هالل   ااحل  ملن          

كما أب التعادل أصاًل ال تىث من   ر  لال يضلاف   . اا  كامل املعامى   وهث ال دثز

 .  لاه ااتمال الثقث  يف ال با

تعادل يف اال   ىع  النقثد والديثب يف النحا   ة اال تا ي، يلالد  ب القثل يثاز ال (  )

لى  تع  املؤدلاري لعمىااري التعادل دهى  احلصثل لى   ال ب  ، وال  تعتمد لى  

املدايناري، كامل اهاري، وحنثها دوب التع ض ملخاط  االدتامار اال تا ي ال  تعثد 

 .   أصحاب األمثاللى  اجملتمعاري باخلة، وال يقتص   فعها لى

 ب أضعا ما ميكن قثله يف هذه احلال  هث أب  ثاز التعادل اال  ىع  النقثد والديثب  (  )

يف النحا   ة اال تا ي،  يثر  شعه  ال با وشعه  ال با تعمل لمل ال با، وقد  ه  

 . ( )(د  ما ي يعل  أ ماال ي يعل: ) الح   لن جيلل بقثل ال دثل 

                                                 
الذه  بالذه  والفض  : قال  منها ما أ   ه ملىم يف صحاحه لن أبي ه ي  ة رضي اهلل لنه أب ردثل اهلل      

تم  بالتم  ، واملى  باملى  ، ماال مبال ، دثاء بلثاء ، يدا باد ،  من زاد بالفض  ، والا بالا ، والحعة بالحععة وال
 .أو ادت ادد  قد أرب 

أ   ه أةمد ، والنلائي، وال مذي،  والعاهقي ، واحلاكم ،  والدارمي، وابن   مي لن احللن بن :  احلدي      
، ودنن (   7 : )اجملتع   ب قم   ا ا .. .د  ما ي يعل :  ،  قال افا  من ردثل اهلل لىي دع  ردثل اهلل 

اللنن  ا ا ، و.وصححه ال مذي واأللعا ي، وابن اعاب واحلاكم وابن   مي  والذهيب  1   : ال مذي ب قم 
: ، وابن   مي   ب قم   7: ، وابن اعاب ب قم  2 7 ،   7 : ،  وملند اةمد ب قم 3   : ب قم : الكاى لىعاهقي 

، ولعد ال زام يف مصنفه ب قم 71  ب قم : ، والطااللي ب قم  2  : ، والع ار ب قم     : قم ، والدارمي ب 1   
 امط العىث  واحلكم ال بن ر    ا ا ،  و731 : ، والطاا ي يف الكعة ب قم  373: ، وأبث يعى  ب قم  21 : 

ال مذي واأللعا ي  وابن اعاب  وصححه. 71 ص   ج  :   احلدي  رقم  33 هل     احلنعىي مؤدل  ال دال  دن   
 .واحلاكم وابن   مي  والذهيب
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ما يغىل  لىل  مكث لاري املث لثداري يف النحلا   لة اال تلا ي،         ب الط ي  الثااد لنلد  (  )

النقثد والديثب، هث وقا التداول حت يا لىحل، والتثقا يف تقدي ي لن يكثب  ال ملد ة  

ألب املؤدل   جيا كا   تعتمد لى  تقىا  أمثاهلا ال لى  معادل  الديثب والنقلثد  . قصة ة

دلل لاب مللا تحلل ي بأمثاهلللا دللىعا  بطلل م التحايللل  ىللن تتثقللا أ حللطتها طللثياًل ، أل هللا

 .ومنا ط

 : قصد املشرتي: مواالعتبار يف جواز التداول : االجتاه اخلامس

لىاه يف هذه احلال  هلث قصلد املحل ي ،    ل عثاملأب هذا االتاه هث رأي العاا ، ومؤداه 

   لل جيا لىمنللا أب قصللد املحلل ي هللث النقللثد أو الللديثب، يف االلل   ىعلل  النقللثد أو الللديثب لىلل        

مللا  اله ملن احل مل  ، وجيللل ألب التلداول يف هلذه        ( التداول)املكث اري، قىنا بعد  صح  العاط 

احلال  يلتدلي حتق  ش و  صح  باط النقد أو ش و  صح  باط الدين، و العلا ملا يصلع     

، أملا  جيا لىمنلا أب املحل ي ال يقصلد النقلثد أو اللديثب ، قىنلا يلثاز         . حتقا  هلذه الحل و    

 .العاط

ياثر تلاال  مؤداه ، كاا ميكن الثقثف لى  قصد املح ي وهث أم  باط  ال  لكن

 .ميكن االطال  لىاه 

ملن  لالل   ميكلن االطلال  لىاله    لكلن  هث  عم قصد املح ي وهث أمل  بلاط    : اجلثاب 

 جيا كللاب  حللا  الثلللاء االدللتاماري   تا اللا، بللأب كللاب صللنالاا أو      للث  النحللا  ، وجيلللل  

احلاثا ي أو حنث جيلل من األ حط  اال تا ا ، واليل ال يعملل وينلتم وكلاب      زرالاا، أو لإل تاج

يف الثللاء  قللثد أوديللثب،  كللاب االلتعلار لىنحللا  ، ومللن ثللم دلثز التللداول دوب  الل  لتحقلل     

شلل و  باللط النقللد أوالللدين، اتلل  ولللث كا لل  النقللثد أو الللديثب هللي الغالعلل  لىلل  مكث للاري    

 .املث ثداري يف    ة من ال من

 :ذا االجتاهوجه م

  تا ال  كا ل  أ  تعادلال ،    . ال تتىا اثناب يف أب الغاي  من مجالط األ حلط  االقتصلادي    

 (. النقد)هي احلصثل لى  ال ب  املالي 

 حللا  املؤدللل  االقتصللادي  أو االل  هللث أ لله يف االلل  مللا  جيا كللاب  لكللن مللا تلل  مال 

كا ل   ايل  صلاا  رار امللال     ( صنالاا أو زرالالا أو حنثهملا  )الثلاء االدتاماري   تا اا، 

ويف هللذه احلاللل  ال حيصللل   . هللي اال تللاج أوال، ثللم احلصللثل لىلل  اللل ب  بعللد تلللثي  اال تللاج      

شل اء امللثاد اخللا     : صاا  رأر املال لى  العائلد امللالي  ال بعلد املل ور بعلد ة م االل، أهمهلا       

اللي، ال يتحصلل   لىمصنط، ثم تصناعها، ثم تلثيقها يف النحا  الصنالي، ويف النحا  ال ر

زرالل  األرض والقالا  لىل  شلؤو ها اتل  احلصلاد، أو شل اء احلاثا لاري         :  لى  العائد  ال بعد

املعللد ة لإل تللاج وشلل اء األلللالف، ثللم العمللل لىلل  اال تللاج لللن ط يلل  احلمللل والللثالد ة وال بالل     

والتلللمني يف النحللا  احلاللثا ي، أو حنللث جيلللل، ويف  للالل تىللل امل االلل هنللاك الكللاة مللن    
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ويف كلللل هلللذه . املللللتفادين ملللن العملللال واملللللتهىكني، و ةهملللا ملللن امللللثردين واملللللثقني

 .األ حط  يتع ض املنتم لىكاة من املخاط 

 ل ب احلصلثل لىل  الل ب   العلا ملا يلتم مبجل د شل اء            ة اال تلا ي أما يف اال  النحا  

ب أب يل ى املحل ي املعالط    ويف األدثام العاملا  يتم احلصثل لىل  الل ب  اتل  دو   . اللىع  وباعها

 .  أو يقعضه

ولى  ما دع  لث اد  باط ألدهم الح ك  أو الصندوم أو الثلاء اال تا ي،  ل ب  ال        

املح ي لععض األدهم أو الصكثك  العا ما تتث له  أ املحلارك  يف االدلتفاد ة ملن اال تلاج      

 ك  أو الصللندوم أو أوال لىحصللثل لىلل  اللل ب ، أو التثدللط يف اال تللاج اللال شلل اء كللل الحلل   

الثلاء، وجيلل صالف ما  جيا كاب النحا  تاريا،    ه يف الغال  ملا يكلثب التث له ابتلداء     

 .  أ العائد النقدي،   اهال لن الصثري  والتحايل الذي يقط لىحصثل لى  هذا العائد

 ىللث كا لل  هنللاك  قللثد أو ديللثب يف مكث للاري مث للثداري الحلل ك  أو الصللندوم أو          

االدتاماري اال تا ي، وكا    العل  يف الال بالط اال تلاج ملاال،  ل ب التلداول يكلثب          الثلاء

 ائ ا، ر م لد  حتق  ش و  باط الدين أو النقد، أل ه يف هلذه احلالل  ال يصلدم القلثل بلأب      

املح ي قد قصد ش اء  قثد بنقثد، كما ال يصدم أ ه مت بالط  ديلثب لغلة ملن هلي لىاله، أو       

احلصللثل لىلل  النقللثد مبجلل د الحلل اء، أو   لله قللد قصللد شلل اء الللديثب   أب املحلل ي قللد قصللد

بدوب حتق  ش وطها ، وهكذا،  أما يف اال  ملا  جيا كلاب النحلا   لة   تلا ي  ل ب مجالط        

وألب شعه  ال با قائم  يف اال  النحا   لة اال تلا ي، أملا يف االل      . هذه الانثب تال قائم  

 .ط العى  و ثدا ولدماالنحا  اال تا ي  ال، واحلكم يدور م

 :شروط إعمال مذا االجتاه 

 :يح   اللمال هذا االتاه ش طا واادا هث 

أب يكللثب التعللادل اللال كللثب الحلل ك  أو الصللندوم أو الثلللاء االدللتاماري يف م اىلل    

 .اال تاج، ال قعل ش اء أدواري اال تاج، أو بعد التصفا 

 :ما يرتتب على إعمال مذا االجتاه

 :   يف األث  امل ت  لى  األ ذ بهذا االتاه، دده من ميعن النا

يلهم بط ي   ة معاش  يف حتقا  مقاصد الحل   احلكلام ملن امللال ، وجيللل بلالنا         ( )

 أ امللللتفادين مللن لمىالل  اال تللاج، االلل    هللم يف النحللا  اال تللا ي يا لل  أربلللاب         

ي هلللم أربلللاب األملللثال، كلللاةوب، يف الللني أب املللللتفاد األلالللم يف النحلللا  التعلللادل   

 .  األمثال

يلالد املؤدلاري املالال  االدلالما  لىل  التث له  أ الل ب  للن ط يل  اال تلاج بلدال ملن            ( )

 . اال  ام يف املعادالري املالا  ال   العا ال تلهم يف  هض  اجملتمط امللىم 
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 .ت ج املعامى  من دائ  ة احل ا ، اال لد  حتق  الح و  الثا   حتققها ش لا ( )

 .ااري التحايل لى  ش و  صح  املعامالري املالا  يقىل من لمى ( )

ولى  هذا   ب التلام  يف حتق  ش و  باط النقد وباط الدين لغة من لىاه، لند تلداول  

األدللهم والصللكثك اللل  تحللتمل مكث للاري مث ثداتهللا لىلل   قللثد وديللثب، و ىعلل  النقللثد او    

ا عللدامها يف اللال  ىعلل  الللديثب أوهمللا معللا لىاهللا،  منللا يكللثب بلللع  ضللعا شللعه  ال بللا أو  

النقثد لى  مكث اري املث ثداري،  وبلع  لد   مكاب القثل بأب التداول قد وقط لى   قلثد  

أو القلثل بلأب املحل ي قلد قصلد      . بنقثد اال  ىعتها، أو بعاط  ديثب لغة من لىاه الال  ىعتهلا  

 لله قللد ملن التللداول احلصللثل لىل  النقللثد، دوب حتقلل  شل و  صللح  باعهللا الال  ىعتهللا، أو      

قصد ش اء الديثب،  دوب حتقل  شل و  صلح  باعهلا الال  ىعتهلا، أيضلا األ لذ بهلذا الل أي           

يقىل من لمىااري التداول يف املعادالري املالا ، كملا أب املصلىح  العائلد ة ملن التلداول يف هلذه       

 .احلال  ال تقتص  لى  أرباب األمثال ، و منا تعثد لى   العا  اجملتمط
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 املبحث الثاني

 ت حتقق ضابط الغلبة وشروطه، ووقت حتقق ضابط التبعية وشروطه وق

الللثارد بحلللأب دللنداري املقارضللل  ودلللنداري   (  / ) 3 : دللع  بالللاب أب قلل ار اجململللط رقلللم  

  :من العنص  الاال  من أوال ما  صه ( ج: )ق ر يف الفق  ة قد  االدتامار

األلالاب واملنلا ط،    له     جيا صار ملال القل اض مث لثداري خمتىطل  ملن النقلثد واللديثب و         –ج "

دثز تداول صكثك املقارض  و قًا لىلع  امل اض  لىاله، لىل  أب يكلثب الغالل  يف     

أمللا  جيا كللاب الغاللل   قللثدًا أو ديث للًا،   اللل  يف التللداول  . هللذه احلاللل  ألاا للًا ومنللا ط 

األاكا  الح لا  ال  دتعانها الئح  تفللةي  تثضلط وتعل ض لىل  اجململط يف اللدور ة       

 ." قادم ال

وهللذا يعلل  أب القلل ار قللد بنلل  احلكللم يف االلل   ىعلل  األلاللاب واملنللا ط لىلل  مكث للاري      

املث ثداري، ص اا  لى  ضاب  الغىع  ألاد املكث اري، ويف اال   ىع  النقلثد واللديثب تل ك    

احلكم، لألاكا  الح لا  ال  دتعانها الئح  تفللةي  تثضلط وتعل ض لىل  اجململط  املا       

قلد تعلددري األراء واالتاهلاري الثل املعالار اللذي دلثز معله التلداول يف          بعد،  وكملا دلع     

هذه احلال ، ور م أب مفهث  ق ار اجملمط يع  التعار ضلاب  الغىعل  يف هلذه احلالل  أيضلا  ال      

أب الكاةين من املختصني رأوا اجلثاز من  الل التعار ضاب  األصال  والتععا ، وبنلاء لىل    

وقل  حتقل  ضلاب  الغىعل  وشل وطه، وكلذلل مع  ل  وقل  حتقل            هذا أرى أ ه ينعغي مع   

 :ضاب  التععا  وش وطه، وجيلل من  الل املطىعني التالاني 

 املطلب األول 

 وقت حتقق ضابط الغلبة وشروطه

  ،مع    وق  حتق  الغىع  وش وطه

 :لى  هذا النحث ميكن باا ه  

 : وقت حتقق الغلبة

يف وقل  حتققهلا،    ا راءلغىعل  ، وتععلا للذلل تعلددري     تعددري االتاهلاري يف وقل  حتقل  ا   

 :لى  النحث التالي 

أب الغىعلل  تتحقلل  اللال بىللثو أاللد مكث للاري املث للثداري يف الثلللاء،  ويلل ى   :القللثل األول 

 . ( )(333/3) لع  الاىاني 

                                                 
: لىدكتثر ر ا  املص ي،  ه  مقد  لدور ة اجملمط الاالا  ، منحثر يف جمى    جممط الفقه االدالمي الدولي  ص    

 3  . 
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ولى  هذا  ح   حتق  الغىع  لند أصلحاب هلذا القلثل هلث بىلثو  للع  األلالاب أو املنلا ط يف         

 (.333/3)الاىاني : مبقدار  ثداري الثلاءمكث اري مث

ويلل ى أب الغىعل  تتحقلل  اللال بىللثو أالد مكث للاري املث للثداري يف الثلللاء،    :القلثل الاللا ي  

 . ( )(3/3 3: ) لع  النصا  

وبناء لى  هذا  حل   حتقل  الغىعل  لنلد أصلحاب هلذا القلثل هلث بىلثو  للع  األلالاب أو            

 . ( )(3/3 3)النصا : مبقدار املنا ط يف مكث اري مث ثداري الثلاء

ويل ى أب الغىعل  تتحقل  الال بىلثو أالد مكث لاري املث لثداري يف الثللاء،           :القثل الاال  

 . ( )(3/  3: ) لع  النصا  

ولى  هذا  ح   حتق  الغىع  لند أصحاب هذا القثل هث بىلثو  للع  األلالاب أو املنلا ط     

 (.3/  3(  ) +)النصا : مبقدار يف مكث اري مث ثداري الثلاء

وي ى أب الغىع  تتحق  اال بىثو النلع  أاد املكث اري الاى  أي ما يق ب  :ل ال ابط القث

 .(  )(3/3 3)من 

ولى  هذا  ح   حتق  الغىع  لند أصحاب هذا القثل هث بىلثو  للع  األلالاب أو املنلا ط     

 .الاى : مبقدار يف مكث اري مث ثداري الثلاء

 :رأي الباحث يف املسألة 

 :ألراء اللابق  يف وق  حتق  الغىع  وش وطه يالاظ التالي من ميعن النا  يف ا 

أب القلللثل األول اللللذي يللل ى أب الغىعللل  تتحقللل  الللال بىلللثو أالللد مكث لللاري املث لللثداري يف  

، هث املقعثل لغ  و قها ومنطقا، ألب يف العملل بله   و لا ملن     (333/3)الثلاء،  لع  الاىاني 

( شل و  الصل ف ، وبالط اللدين لغلة ملن لىاله        تعلادل النقلد بالنقلد دوب حتقل     )لهد ة احلل ا   

 هللي  مللا تللثر  شللعه  ال بللا اللال العمللل مبللا تلل ى، كللالقثلني الاللا ي    ا راءأمللا بللاقي . بللاقني

والاال ، و ما أ هلا تلايف احلقاقل  واملنطل  كلالقثل ال ابلط، اللذي يل ى الغىعل  بعىلثو   للع             

  لن هذا القثل ياة تللاال ملؤداه   األلااب واملنا ط يف مكث اري املث ثداري  لع  الاى ، اا

 جيا كا   الغىع  تتحق  بالاى   هل يقال لىاىاني أ هلا مغىثبل  أ  أ له ميكلن أب يكلثب هنلاك       

وكاب األوأ بهذا القثل أب دعل أب بىثو  لع  النقثد أو الديثب  للع   . يف وق  وااد  ىعتاب

 .باالاى  تعتا كاة، ا طالقا من أب شعه  ال با تعمل لمل ال 

  

                                                 
 .  : الدكتثر لىي حماي الدين الق ه دا ي امل  ط اللاب  ص ا ا     
:  ،  ه  مقد  لدور ة اجملمط الاالا  ، منحثر يف جمى   جممط الفقه االدالمي الدولي  صالدكتثر أةمد ب يط يادني    

 3 7. 
 .وما أثة لى  القثل  الاا ي ياار لى  القثل الاال  اا    ه ال   م بانهما من األث  امل ت  وهث و ثد الحعه      
 .معاار األيثيف اللاب  الذك   ا ا     
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 املطلب الثاني 

 وقت حتقق ضابط التبعية وشروطه

ات  ميكلن مع  ل  وقل  حتقل  التععال  وشل وطه، أرى أ له ملن الضل وري مع  ل  املل اد            

 .بالغىع  

 .التععا  أو التابط  :املراد بالتبعية

 :وبناء لى  هذا  ما هث وق  حتق  الغىع  وما هي ش وطه ، بااب جيلل لى  هذا النحث  

 : التبعية، وشروطهوقت حتقق 

دع  بااب أب االتاهاري يف ضلاب  التععال  قلد تعلددري، وتععلا لتعلدد االتاهلاري تعلددري         

 :األراء يف وق  حتق  التععا ، لى  النحث التالي

وجيهلل   أ القللثل بللأب التععالل  تتحقلل  مبجلل د اشللتمال الثلللاء االدللتاماري   :القااول األول 

ط أو اخلدماري قل أو كا ،  مت  اشتمل الثلاء لىل  أي قلدر   لى  أي قدر من األلااب واملنا 

 .املنا ط أو احلقثم كا   النقثد والديثب تابع  له من األلااب أو

 :يح   لتحق  التععا  لند أصحاب هذا القثل لد ة ش و  من أهمها و

 .أال يكثب النحا  األصىي لىثلاء يف النقثد أو الديثب  ( )

ديث لا ، دلثاء قعلل العلدء يف النحلا ،       اء  قثدا أوأال تتمحض مكث اري مث ثداري الثل ( )

 . أو بعد التصفا  ، أو أثناء العمل

وجيه   أ القثل بأب التععا  تتحق  تععا لنث   حا  الثللاء االدلتاماري،    :القول الثاني 

مبعن  أ ه  جيا كاب النحا  يعمل يف اللديثب ا  ىل   اللديثب تكلثب أصلال، و ةهلا يكلثب        

ب يعملل يف بالط النقلثد أو اللذه  أو الفضل ، كا ل  النقلثد أصلال وكلاب          تابعا هلا، و ب كلا 

 ةهللا تابعللا، و ب كللاب يف أ حللط  تاريلل  أو   تا الل  صللنالا  أو زرالالل ، كللاب النحللا        

 . أصال وكا   النقثد والديثب تابع  له

ولىلل  هللذا يكللثب الحلل   لتحقلل  تععالل  النقللثد أو الللديثب لىنحللا  لنللد أصللحاب هللذا     

أب يكثب النحا  األصىي لىثلاء يف األ حط  التجاري  أو الصنالا  أو ال رالال ،  القثل، هث 

 .أي ال يكثب العمل األصىي له يف النقثد أو الديثب 

وجيهلل   أ القللثل بللأب التععالل  تتحقلل  بكللثب النحللا  األصللىي لىثلللاء        :القااول الثالااث 

 .االدتاماري يف األلااب أو املنا ط

صللحاب هللذا القللثل، أال تقللل  لللع  األلاللاب واملنللا ط يف     ويحلل   لتحقلل  التععالل  لنللد أ  

 .مكث اري مث ثداري الثلاء لن الاى 
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وهللث لىعاالل  ويلل ى أب تععالل  النقللثد والللديثب لنحللا  الثلللاء تتحقلل   جيا     :القااول الرابااع 

 . بأب كاب يعمل يف الصنال  أو ال رال ، أو اال تاج احلاثا ي. كاب أصل النحا    تا اا

تععا  يف هذه احلال  أب يتم التعلادل الال كلثب الحل ك  أو الصلندوم      ويح   لتحق  ال

 .أو الثلاء االدتاماري يف م اى  اال تاج، ال قعل ش اء أدواري اال تاج، أو بعد التصفا 

دلللع  بالللاب أب العااللل  يللل ى أب العلللا ة بالنحلللا  اال تلللا ي، وأ للله دلللثز   :رأي العااللل  

  ولللث كا لل  النقللثد أو الللديثب هللي الغالعلل ،   التللداول  جيا كللاب  حللا  الثلللاء   تا اللا، اتلل  

ولد  تتحق  ش و  الص ف وباط اللدين،  و قلد اشل   لتحققله أب يلتم التعلادل الال كلثب         

الح ك  أو الصندوم أو الثلاء االدلتاماري يف م اىل  اال تلاج، ال قعلل شل اء أدواري اال تلاج،       

لقثل بأب التلداول قلد وقلط لىل      وقد لىل جيلل بأ ه يف هذه احلال  ال ميكن ا. أو بعد التصفا 

كملا أ له لنلد األ لذ بهلذا االتلاه ال ميكلن        .  قثد بنقثد، أو بعاط  ديلثب لغلة ملن هلي لىاله     

القلثل بللأب املحلل ي قللد قصلد احلصللثل لىلل  النقللثد مبجلل د الحل اء، أو أ لله قللد قصللد شلل اء    

لنللد التللداول  وألب شللعه  ال بللا. الللديثب،  أمللا يف االلل  مللا  جيا مل يكللن النحللا    تا اللا  للال 

و ىع  النقثد لىل  مكث لاري مث لثداري الثللاء قائمل  يف االل  النحلا   ةاال تلا ي، أملا يف          

 .اال  النحا  اال تا ي  ال، واحلكم يدور مط العى  و ثدا ولدما

هللذا وآ لل  دلثا للا أب احلمللد هلل رب العللاملني ، وصللى  اهلل ودللىم وبللارك لىلل  دللاد ا         

 .حممد ولى  آله وصحعه ودىم 
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 البحثخامتة 

ال اص  شائع  يف مث ثداري ورق  مالا  االتع يا املختار لىلهم هث أ ه أب  ( )

هذا التع يا معاش  ة لتىل املث ثداري  ، و ، وأب مالك  يعد مالكا مىكا الح ك 

 . هث الذي أ ذ به جممط الفقه االدالمي الدولي ، يف دورته اللابع  

ئ  أو شللهاداري مالالل  متلللاوي  القاملل  االلل    وثللا: لىصللكثك هللث أ هللا  تع يللا أب الا مللك    

ألااب أو منا ط أو اقثم أو  ىلا  ملن األلالاب واملنلا ط     )اصصا شائع  يف مىكا  مث ثداري 

  االكتتلللاب ، وتصلللدر و للل  لقلللد قائمللل   علللال ، أو دلللاتم   حلللااها ملللن اصلللاى ( واللللديثب 

 أل ها . ، وتأ ذ أاكامه ش لي

، من  ، وبني اللنداري والصكثكدهم األ : كما تع ض العح  لعااب الف م بني ( )

أب اللند ا  لى  الحاث  يف دين  قدي يكثب ربثيا لى  األ ى ، وبناء لى   : أهمها

 .جيلل حيصل اامل اللند لى   ائد ة ربثي  مقابل الفائد ة  املد ثل  لى  اللند 

 :ه، ميكن ادتخالص النتائم التالا بناء لى  ما دع  باا 

ورقل   د تع ض لعااري تع يا ادهم ، وبلني أب املختلار يف تع يفله هلث أ له      العح  قأب   :أوال 

مالا  اال اص  شائع  يف مث لثداري الحل ك  ، وأب مالكل  يعلد مالكلا مىكال        

و هذا التع يلا هلث اللذي أ لذ بله جمملط الفقله االدلالمي         . معاش  ة لتىل املث ثداري 

 . الدولي ، يف دورته اللابع  

أب املختلار يف تع يلا الصلكثك هلث أ هلا      لعااب تع يلا الصلل ، وبلني     كما تع ض  :ثا اا 

وثائ  أو شهاداري مالا  متلاوي  القام  االل اصصلا شلائع  يف مىكال  مث لثداري      :

قائمل   علال ، أو   ( ألااب أو منا ط أو اقثم أو  ىلا  ملن األلالاب واملنلا ط واللديثب      )

 لي ، وتأ لللذ دلللاتم   حلللااها ملللن اصلللاى  االكتتلللاب، وتصلللدر و للل  لقلللد شللل       

 . أاكامه

األدلهم والصلكثك، وبلني الللنداري، ملن      : كما تعل ض العحل  لعالاب الفل م بلني        : لااثا

 :أهمها 

   أب اامل اللند حيصل لى   ائد ة ربثي  مقابل الفائد ة  املد ثل  لى  اللند ، وقلد

يكثب دع  الفائد ة ثابتا ، ومن ثم يكثب د ل اللند ثابتا ، وقد يكثب ملتغةا ،  

ثم يكثب الد ل من اللند متغةا، ولىل  هلذا تكلثب االاز ة الللهم وتارتله       ومن 

 .ا ا  ، ال ضائه  أ ال با او   

    أما ما حيصل لىاه اامل الصل،  هث رب   اتم لن مىكاته املحلال  يف املث لثداري

 .ال  مياىها الصل 
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     ه صلثري  أما بالنلع  حلامل اللهم    ب له اقثقا معاشل  ة لىل   دار ة الحل ك  ، ولل

يف تعللللاني االدار ة ول هلللللا، كمللللا أب للللله صللللثتا يف  قلللل ار احللللللاباري  اخلتامالللل      

 .  لىح ك 

      ، كما أب اللهم ميال اص  لى  املحا  يف مث ثداري أكال  ملن شل ك  مللاهم

 . وجيلل اني يكثب اللهم اص  يف ش ك  قابض  جياري ش كاري قابض 

هلث   هالصكثك، وجيكل  أب املل اد بل   كما تع ض العح  لعااب امل اد بتداول األدهم و : رابعاا 

  .باعها يف اللثم الاا ثي  بعد ش ائها من قعل املكتتعني

أيضا تع ض العح  لعااب ااالري تداول األدهم والصكثك ، واكم كلل االل ،    :خامسا 

 :وجيلل لى  هذا النحث

           أ لله  جيا كا لل  اصللاى  األدللهم أو الصللكثك اللل  يلل اد تللداوهلا ال تلل ال  قللثدا مل

اىتها يف الحلل اء أللاللاب أو منللا ط،    لله يحلل   لصللح  باعهللا يف هللذه   تلللتخد  اصلل

التقللابض يف اجملىللس، والتماثللل بللني دللع  العاللط   : احلاللل  حتقلل  شلل و  الصلل ف مللن  

والقام  االمسا  لىصل أو اللهم، وجيلل ألب الصكثك يف هذه امل اى  ما زال  االل  

يف اللال مللا  جيا صللارري  وكللذلل .   قللثدًا  اكللثب باعهللا باعللا لىنقللثد، وهللث الصلل ف   

 . اصاىتها بعد باعها  قثدا، اا  ال دثز باعها  ال مبال ما يقابىها يف املث ثداري

      وأ لللله  جيا صللللارري مث للللثداري األورام املالالللل  مللللن األدللللهم والصللللكثك والثاللللداري

االدتاماري  األ  ى ال  ي اد تداوهلا، قد أصدرري مقابل ألااب مث ثد ة أومنلا ط، أو  

ومبعنلل  آ لل   جيا مل يكللن يف مث ثداتهللا  قللد أو ديللن،   . أومنللا ط اشلل ي  بهللا ألاللاب 

صللكثك اال للار ة، وبعللض األدللهم والصللنادي  العقاريلل ،   للاز تللداوهلا يف هللذه : ماللل

احلالللل  لنلللد حتقللل  شللل و  العالللط العاديللل ، وهلللذا بلللال  لللالف،  وجيللللل ألب األدلللهم   

األدلللهم  والصلللكثك يف هلللذه احلالللل  االللل األلالللاب أو املنلللا ط،   اكلللثب تلللداول        

 .والصكثك لعار ة لن  باط لتىل األلااب أو املنا ط 

         أ ه  جيا كا   الصكثك ال  ي اد تلداوهلا، قلد أصلدرري مقابلل ألالاب مثصلث   يف

الذم ،    ه ال دثز تداوهلا يف هذه احلالل ، وجيللل الشلتمال لمىال  التلداول لىل  بالط        

 .ما مل يقعض، وهث ال دثز

  هم والصكثك بعد باعها ديث ا،    ه يف هلذه احلالل    أ ه  جيا احض  مث ثداري األد

دلل  أب يطعلل  لىاهللا اكللم التعامللل بالللديثب، ألب العاللط يف هللذه احلاللل  مياللل باعللا     

لىلللدين بالنقلللد وهلللث ال دلللثز باتفلللام الفقهلللاء الشلللتماله لىللل  ال بلللا بنثلاللله الفضلللل     

 و  بالط  والنلائ ، ومن ثم ال دثز بالط هلذه األدلهم أو الصلكثك  ال بعلد حتقل  شل       

 .الدين



35 

 

       ،أ ه  جيا صارري املث ثداري امل اد تداوهلا  ىاطا ملن النقلثد واللديثب واأللالاب واملنلا ط

وكا   الغىع   اها لأللااب واملنا ط،   ب احلكم  اها هلث اجللثاز، وجيللل بنلاء لىل       

أب الصلللكثك يف هلللذه احلالللل  االللل األلالللاب أو املنلللا ط،   اكلللثب تلللداول األدلللهم    

 .ن  باط لتىل األلااب أو املنا ط كما دع ، وهث  ائ والصكثك لعار ة ل

        أما  جيا صارري مكث اري مث ثداري األدلهم أو الصلكثك  ىاطلا ملن النقلثد واللديثب

واأللااب، أو املنا ط، أو اخللدماري، وكلاب  الل  املث لثداري أو أكا هلا ملن النقلثد        

القثالللد ،  ب لىعىمللاء  اهللا اتاهللاري مللن االل  حتديللد  ، أوهمللا معللا  اهللا الللديثب أو

والضثاب  الح لا  ال  دل  اتعالهلا لنلد التلداول يف هلذه احلالل ،  فلا ادلتدلي         

وأهلللم هلللذه  .  للللاد ة هاهلللا ومناقحلللتها يف كلللاة ملللن النلللدواري واملىتقالللاري العىماللل       

 :االتاهاري 

o  االلتعار يف  ثاز التداول لىغال  من مكث اري املث ثداري، ومعنل   : االتاه األول

احلكللم لأل ىلل  يف مكث للاري املث للثداري،   لل ب كا لل       هللذا االتللاه لىلل  أب  

األلاللاب أو املنللا ط هللي الغالعلل ، كللاب هلللا اكللم باللط األلاللاب أو املنللا ط، و ب          

كا   النقثد هي الغالع  كاب هلا اكم بالط الصل ف، و ب كا ل  اللديثب هلي      

 .  الغالع  كاب هلا اكم باط الديثب

ي  أ الثقللث  يف معادللل  النقللد وجيلللل ألب التللداول يف االلل   ىعلل  النقللثد، يللؤد 

 .بالنقد، دوب حتق  الضثاب  الح لا   اه

 .وأب التداول يف اال  ىع  الديثب يؤدي  أ باط الدين لغة من لىاه

o  االلتعلللار يف  لللثاز التلللداول لىحخصلللا  االلتعاريللل  أو الذمللل  املالاللل    : االتلللاه الالللا ي

 ء ملللن الحخصلللا  االلتعاريللل  وجيللللل بالتعلللار أب الثرقللل  املالاللل  االللل  للل .   لىحللل ك 

لىحلل ك ، ولاللل  اصلل  يف مكث للاري مث ثداتهللا، ألب الحخصللا  االلتعاريلل  هللي      

 .ال  اىل املث ثداري ولاس امللاهمني

o   قاللد ة األصلال    )االلتعار يف  ثاز التلداول لنحلا  الحل ك  مطىقلا     :  االتاه الاال

ملن شل اء الللهم أو الصلل،     ومعن  هذا االتاه لى  أب مقصلثد املتعلامىني   (: والتععا 

هث  حا  الثلاء االدتاماري وأربااه، ولىاه دثز التداول اال  ىع  النقثد واللديثب  

دوب  ا  لح و  الص ف وباط الديثب، وجيلل بناء لى  أب الديثب والنقلثد يف األولال    

 . االدتاماري  تابع  مطىقا ولال  مقصثد ة من املتعامىني

o  لقالللد ة األصللال  والتععالل ، وهللذا االتللاه مللع  لىلل   عللل    االلتعللار : االتللاه ال ابللط

 حللا  الحلل ك  ولمىللها وأ  اضللها املصلل ذ بهللا يف الناللا  األدادللي، هللث األصللل        

املتعث ، واملث ثداري تابع ،    ب كاب   ض الح ك  و حلاطها هلث العملل يف تلار ة     

نا  األلالللاب واملنلللا ط واحلقلللثم للللن ط يللل  العقلللثد الحللل لا  كامل اهللل  واالدتصللل      
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واال ار ة وحنثها ،   ب الديثب أو النقثد النات  منها مهما كال ري ال تلؤث  يف تلداول    

أدهمها  ال يف ااالري العداي  قعلل العملل، أو النهايل  لنلد التصلفا ، وجيللل ألب العملل        

أملا  . التجاري هث األصل املتعث  املقصثد وأب الديثب أو النقثد  تج  تععلًا للذلل العملل   

لح ك   و حاطها هث التعاملل يف النقلثد أو اللذه  والفضل ،    له       جيا كاب    ض ا

و جيا كلاب  ل ض الحل ك     .  يح   لىتلداول يف هلذه احلالل  حتقل  شل و  الصل ف      

وقلد  . و حاطها هث التعامل يف الديثب،    ه يحل   لىتلداول حتقل  شل و  بالط اللدين      

 :أش   أصحاب هذا االتاه لتحق  جيلل ش وطا من أهمها 

أ لل اض الحلل ك  بألمللال التجللار ة واالدللتامار أو الصللنال  أو ال راللل    أب حتللدد . 

ملللن  لللالل العقلللثد اللللثارد ة لىللل  الللللىط أو املنلللا ط أو احلقلللثم ، أي أب ال حتلللدد   

 .أ  اضها يف الصة  ، أو باط الديثب

أب ال تقتص  مث ثداري الح ك  أو الصندوم أو الصكثك لى  النقلثد واللديثب    . 

 .ي  أو معنثي  من ألااب ومنا ط دوب النا   أ النلع  اكثب  اها مث ثداري ماد

أب تكللثب ألمللال العاللط والحلل اء واالدتصللنا  وحنثهللا هللي املقصللثد ة أصللال ،         . 

وتكللثب الللديثب أو النقللثد قللد أتلل  تابعلل   للة مقصللثد ة، و منللا اقتضللتها طعاعلل      

هللا  أ حط  املؤدل  بأب كا   تابع  لأللااب واملنا ط، أي أب هناك قصلدًا تععالًا   

 .ضمنا

أب تعلدأ املؤدللل  فاردلل  أ حللطتها يف األلاللاب واملنلا ط أمللا قعللل جيلللل  اكللثب      . 

 .التداول  قدًا بالقام  املد ثل 

 .أب يتثقا التداول لند  لالب التصفا  القا ث ا  لىمؤدل   . 

ال دثز أب يتخذ القثل باجلثاز جيريع  أو ااىل  لتصلكال اللديثب وتلداوهلا كلأب       .3

م  أ املتللا   ة بالللديثب اللل   حللأري لللن اللللىط ، ودعللل    يتحللثل  حللا  الصللندو 

 .شيء من اللىط يف الصندوم ااى  لىتداول

 ر للم اتفللام أصللحاب هللذا االتللاه لىلل  التعللار النحللا  أصللال متعثلللا،  ال أب     أ لله هللذا و

 : بعضهم  جيه   أ التف ق  بني  ثلني من األورام املالا  

ال  يف محل و  جيي  حلا  متحل ك، أي يلتم     أورام مالا  اال اصصا مح: النث  األول 

تقىا  مث ثداته، من  قد  أ ألااب أو منا ط، ثلم  قلد أوديلن وهكلذا، ويحلتمل هلذا النلث         

 : لى  ما يىي 

o  األدهم يف الح كاري امللاهم . 

o  الثاداري االدتاماري  يف الصنادي  االدتاماري. 



37 

 

o     وللللاء  صلللكثك املحلللارك  أو املضلللارب ، االلل  تثضلللط متحصلللالري الصلللكثك يف

 . ادتاماري

o  اصز املحارك   يف الثدائط االدتاماري . 

ويف هذا النث  يعمل بقالد ة التععا  بالضثاب  الللابق ، وللاس ملن شل   التععال       

يف هللذه احلاللل  و للثد الحخصللا  االلتعاريلل  ، و منللا و للثد النحللا  املتجللدد ،  جي أب     

أو الصلندوم أو   مقصثد مح ي الللهم أو الثالد ة هلث املحلارك  يف  حلا  الحل ك       

 .الثلاء االدتاماري ولاس احلصثل لى  النقد أو الدين الذي يف مث ثداتها 

محال  يف أصل من األصثل ولاس يف منحأ ة جياري  أورام مالا  اال اص  : النث  الاا ي

 :  حا  متجدد ،   أي ال يتم تقىا  املث ثداري ، وأب هذا النث  يحتمل لى  

 .واملضارب  الصكثك  ة صكثك املحارك   ( )

حما ظ التمثيل ، كأب يكثب لدى ش ك  اثيل حمفا  اثيلل بامل اهل  ، أي    ( )

ديثب م اه  يف جيمم ا   ين أو حمفا  اثيل باال ار ة ، أي لديها أصلثل ملؤ   ة   

  .لى  ا   ين

التعامللللل يف الللللديثب  : و جيا كللللاب  لللل ض الحلللل ك  و حللللاطها املعمللللثل بلللله هللللث     ( )

 .دهمها م الا ة أاكا  الديثب    ه د  لتداول أ( التلهاالري)

ابق  ، وا تللار العاالل  االتللاه اخلللامس ،   للللللهللذا وقللد الل  مناقحلل  االتاهللاري الل   

 :وباا ه 

o وهذا االتاه هلث رأي   :قصد املح ي : االلتعار يف  ثاز التداول هث: االتاه اخلامس

ا أب العاالل ، ومللؤداه أب املعللثل لىالله يف هللذه احلاللل  هللث قصللد املحلل ي ،  لل جيا لىمنلل 

قصد املح ي هث النقثد أو الديثب، يف اال   ىع  النقلثد أو اللديثب لىل  املكث لاري،     

ملا  اه من احل م  ، وجيلل ألب التداول يف هذه احلالل   ( التداول)قىنا بعد  صح  العاط 

يلتدلي حتق  ش و  صح  باط النقد أو ش و  صح  باط الدين، و العا ملا يصلع    

جيا لىمنللا أب املحلل ي ال يقصللد النقللثد أو الللديثب ، قىنللا   أمللا  . حتقالل  هللذه الحلل و   

 .يثاز العاط

لكن ياثر تلاال  مؤداه ، كاا ميكن الثقثف لىل  قصلد املحل ي وهلث أمل       

 .باط  ال ميكن االطال  لىاه 

هللث أ لله ر للم أب القصللد أملل  بللاط  لكللن ميكللن االطللال  لىالله مللن : واجلللثاب 

ا  الثللاء االدلتاماري   تا الا، بلأب كلاب       الل  لث  النحلا  ، وجيللل  جيا كلاب  حل     

 صنالاا أو زرالاا، أو لإل تاج احلاثا ي أو حنث جيلل من األ حط  اال تا ا ، 



38 

 

يح   اللملال هلذا االتلاه هلثأب يكلثب التعلادل الال كلثب الحل ك  أو          وأ ه 

 الصندوم أو الثلاء االدتاماري يف م اى  اال تاج، ال قعل ش اء أدواري اال تاج، أو بعلد 

 .التصفا 

أيضا تع ض العح  لعااب وقل  حتقل  الغىعل ، وبلني االتاهلاري  اله، وا تلار الل أي          :سا ساد

القائللل بللأب الغىعلل  تتحقلل  اللال بىللثو أاللد مكث للاري املث للثداري يف الثلللاء،  لللع         

، وجيلللل أل لله هللث املقعللثل لغلل  و قهللا ومنطقللا، وألب يف العمللل بلله        (333/3)الاىللاني 

عللادل النقللد بالنقللد دوب حتقلل  شلل و  الصلل ف ، وباللط  ت)  و للا مللن لهللد ة احللل ا  

 . باقني( الدين لغة من لىاه

كذلل تع ض العح  لعااب وقل  حتقل  ضلاب  التععال  وشل وطه، وبلني االتاهلاري         :ا بعسا

 الله، وا تللار اللل أي القائللل بللأب العللا ة بقصللد املحلل ي، وأب جيلللل القصللد تللعني مللن   

. االل  ملا  جيا مل يكلن النحلا    تا الا  لال      أملا يف  .  الل النحلا  اال تلا ي لىثللاء   

ألب شعه  ال با لند التداول و ىع  النقثد لى  مكث لاري مث لثداري الثللاء قائمل  يف     

، واحلكلم يلدور    أملا يف االل  النحلا  اال تلا ي  لال     ،  اال تلا ي  اال  النحا   ة

 .مط العى  و ثدا ولدما

هلل ودللىم وبللارك لىلل  دللاد ا    هللذا وآ لل  دلثا للا أب احلمللد هلل رب العللاملني ، وصللى  ا     

 . حممد ولى  آله وصحعه ودىم 

 عليو أمحد عبد العليم عبد اللطيف أبو. د
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 املستخلص

وقد ركزت على قضيتني . هدفت هذه الورقة إىل حبث موضوع صكوك اإلجارة

إصدار صكوك إجارة ملكية : أوال: فقهيتني طلب جممع الفقه اإلسالمي املوقر حبثهما وهما

إصدار : األعيان املؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشرتيت منه تلك األعيان، وثانيا

 . الصكوك وتداوهلا يف إجارة املوصوف يف الذمة

وقد مهدت الورقة للقضيتني ببيان التحديات اليت تواجهها الصناعة املالية اإلسالمية 

السيما تلك املتعلقة بإدارة السيولة، ومتويل مشاريع التنمية اليت تسهم يف متويل البنى التحتية 

ى حشد مدخرات كبرية تنافس تلك اليت حتشدها للبلدان اإلسالمية، األمر الذي اقتض

 .املؤسسات املالية الوضعية من خالل سندات أو وثائق االستثمار الربوية

وتناول املبحث األول فحص مصطلحات البحث حمل الدراسة، حيث انتقدت بعض  

. واقرتحت تعريفا تضمن األعيان واملنافع واخلدماتالتعريفات املتداولة للصكوك اإلجارة، 

كوك ملكية األعيان املؤجرة إجارة صوبينت بعدها أنواع صكوك اإلجارة مركزة على 

وثائق متساوية القيمة " حيث عرفتها بأنها منتهية بالتمليك على من اشرتيت منه تلك األعيان

يصدرها مالك عني مؤجرة أو وسيط مالي لغرض بيعها واستيفاء مثنها من حصيلة االكتتاب 

 لملوكة محملة الصكوك إما ملكية قانونية أو ملكية اقتصادية فيها، وتصبح العني

، ويتعهد مالك العني بشرائها بقيمتها االمسية أو السوقية أو سعر يتفق عليه (ملكية منفعة)

مع محلة الصكوك عند البيع، أو يتعهد محلة الصكوك ببيعها ملن اشرتيت منه تلك األعيان 

صكوك إجارة و. "ر يتفقون عليه مع مالك العني عند البيعبقيمتها االمسية أو السوقية أو سع

وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عني أو منفعة أو ":حيث عرفتها بأنهااملوصوف يف الذمة 

لغرض بيعها ( شركة ذات أغراض خاصة)خدمة موصوفة يف الذمة أو وسيط مالي ينوب عنه 

العني أو املنفعة أو اخلدمة لملوكة محملة  واستيفاء مثنها من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح

وحبثت يف احملور نفسه تطورات سوق الصكوك فبينت بأن إصدارتها جتاوزت  ".الصكوك

من % 12مليار دوالر أمريكي، كما بينت أن نسبة صكوك اإلجارة مثلت  01م 1122سنة 

 . جمموع الصكوك اليت مت إصدارها يف السنة نفسها

التحديات التطبيقية إلصدارات الصكوك أين،  فقد خصص لبحثأما املبحث الثاني،  

 ،التحديات التسويقية :مت الرتكيز على أهم التحديات التطبيقية لصكوك الصكوك، وهي

التحديات القانونية املتعلقة مبلكية ، وحتديات التصنيفحتديات وعي املستثمرين، وو

  .املوجودات السيادية

 املنتهية اإلجارة بصكوك املتعلقة الشرعية ضاياالق وخصص املبحث الثالث لبحث 

 وقد مت حبث قضايا شرعية مشرتكة منها قضيةالذمة،  يف املوصوف وإجارة بالتمليك

 (Asset Based)ناقشت فيه الصكوك القائمة على األصول  ملكية األعيان املؤجرة
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من % 01، بينتت فيها أن أكثر من (Asset Backed)والصكوك املدعومة باألصول 

ال يكون محملة الصكوك أي حق على  الصكوك تعتمد الصكوك القائمة على األصول أين

األصول، وإمنا يعتمدون كليا على املنشئ وجدارته املالية يف الدفع، إما من خالل موارده 

أن صكوك األعيان املؤجرة  الداخلية أو من خالل قدرته على إعادة التمويل، وهو ما يعين

ألصول ال تليب مطلبا شرعيا مهما وهو االنتقال الشرعي والقانوني مللكية القائمة على ا

أين ناقشت خالف  ثم إعادة شراء املنفعة ،بيع العني واملنفعةوناقشت كذلك قضية . الصك

ت جواز تأجري محلة جحمعاملة مشروعة، ور وبيع وفاء أ والعلماء يف املسألة وهل املعاملة عينة أ

وناقشت . بائعها األوللا بعد شرائها، إذا مل يؤل التأجري إىل متليكها الصكوك العني لبائعه

فعرضت مذاهب  لعني بعد التأجرياملالك األول لالوعد امللزم بإعادة شراء الورقة كذلك 

العلماء وأدلتهم يف املسألة، وقد رحجت فيها رأي املانعني لشراء األعيان املؤجرة بالقيمة 

غريه من الشروط جيعل العملية مبادلة نقد معجل بنقد مؤجل هذا الشرط و االمسية، ألن

واقرتحت الورقة يف القضية نفسها وضع أحكام استثنائية لشراء مثل هذه . أكثر منه

الصكوك للحاالت اليت تكون لديها أزمة حادة يف سيولة تهدد مصريها، من خالل إصدار 

اجلانب االستثنائي هلذه املؤسسات فتوى مشروطة أو مؤقتة من قبل اهليئات الشرعية تراعي 

 .املالية اإلسالمية

إصدار الصكوك وتداوهلا يف أما احملور الثاني من املبحث الثاني، فقد درست فيه  

أين بينت أن املوصوف يف الذمة يف صكوك اإلجارة إما أن يكون إجارة املوصوف يف الذمة، 

التعاقد، أو منفعة عني موصوفة يف بإجارتها تكون غري موجودة عند  اعينا إجيارية موعود

الذمة يصدر فيها من سيملك هذه املنفعة صكوكا، أو خدمة موصوفة يف الذمة يصدر فيها 

األعيان ملكية حكم إصدار صكوك أما . كذلك من سيملك هذه اخلدمة صكوكا

كم ردت فيه الورقة االختالف إىل اختالف الفقهاء يف امح فقداملوصوفة يف الذمة وتداوهلا، 

وعرضت . الشرعي إلجارة العني املوصوفة يف الذمة حيث منعها امحنفية، وأجازها اجلمهور

ت جواز إصدار صكوك حبعدها رأي من منع إصدار صكوك بها، وفندت هذا الرأي ورج

راء العلماء يف تداوهلا قبل تعني العني إذا مت حتديد مواصفاتها بدقة، آوناقشت بعدها . بها

موصوفة يف الذمة يتم تسليمها إىل محلة الصكوك يف آجال حمددة  ألنها متثل أصوال

ليؤجروها إىل املصدر إجارة تشغيلية أو إجارة منتهية بالتمليك، وهو ما يعطيها أحكام عقد 

السلم، وقد رجح البحث جواز التصرف يف السلم بالبيع والشراء قبل قبضه، مع التنبيه على 

أما . آالت التجويز، خاصة يف جمال اآلثار االقتصاديةاعتبار ما يراه االقتصاديون من م

نافع املوصوفة ملكية املحكم إصدار صكوك فقد تناولت  املبحثالقضية األخرية يف هذا 

واز إصدار صكوك ملكية منافع جبوقد رجحت فيه رأي مجهور العلماء ، يف الذمة وتداوهلا

م تداوهلا حيث ناقشت رأي املانعني وحبثت بعدها حك. األعيان املؤجرة املوصوفة يف الذمة
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وهم اجلمهور ورأي اجمليزين وهم مجلة من العلماء املعاصرين رجحت عقبها جواز تداوهلا 

 .ادا إىل ما مت ترجيحه يف مسألة تداول صكوك ملكية األعيان املوصوفة يف الذمةتنإس

حات وختمت الورقة بعرض مجلة من نتائج البحث، وقدمت بعض التوصيات واملقرت

 .لتعميق البحث يف املسألة، وتقديم رأي فقهي يشارك يف صياغته الفقيه واالقتصادي واملهين
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 مقدمة

لقد شهدت الصناعة املالية اإلسالمية يف العقدين األخريين حتديات كبرية تزامنت مع  

ية فقد ترتبت على توسع املال. انتشارها العاملي وتوسع دائرة متعامليها وزيادة موجوداتها

اإلسالمية حتديات تعلقت بإدراة سيولتها من حيث العرض والطلب، وكذا االستجابة ملشاريع 

من خالل متويل حكومات وشركات  متويل عمليات التنمية على الصعيدين الوطين والدولي

وقد حتم عليها هذا الوضع اجلديد التحرك للحصول على تدفقات نقدية متويلية . ضخمة

سسات املالية ال تستطيع االستجابة هلذه التحديات بإصدار سندات دين ومبا أن املؤ. ضخمة

قائمة على الربا كونها تضاد املبادئ الشرعية اليت قامت على أساسها، حتتم عليها البحث 

وقد كللت جهود املؤسسات املالية . دون الوقوع يف الربا عن بدائل إسالمية تؤدي الغرض نفسه

يم بديل هلذه السندات الربوية متثل يف سندات إسالمية أو وكذا اجملامع الفقهية بتقد

صكوك تلتزم الشريعة اإلسالمية وتستجيب للطلب املتزايد للتمويالت الضخمة اليت تتوافق 

مع الشريعة اإلسالمية، وقد حظيت صكوك اإلجارة وال تزال بالتفضيل كونها متثل أصوال 

. اد البلد، وتقدم للمشاريع التمويلية قيمة مضافةحقيقية ثابتة تسهم يف االنتاج امحقيقي القتص

غري أن هذه الصكوك واجهت يف تطبيقاتها بعض االنتقادات، كما واجهت يف تطويرها 

وهذه الورقة دراسة تقوميية نقدية لنوعني من صكوك اإلجارة ارتأى . بعض اإلشكاالت

صكوك ملكية : الجممع الفقه اإلسالمي الدولي حبثهما يف دورته العشرين، وهما أو

األعيان املؤجرة إجارة منتهية بالتمليك وحكم إصدارها وتدواهلا إذا انتهت بالتمليك على من 

حكم إصدار صكوك وتداوهلا يف إجارة املوصوف يف : اشرتيت منه تلك األعيان، وثانيا

 :الذمة، وسيتم حبث هذا املوضوع من خالل املباحث اآلتية

 سوقها وتطور الصكوك تعريف: األول املبحث 

 صكوك اإلجارة وبيان أنواعها  تعريف :الثاني املبحث 

 الصكوك إلصدارات التطبيقية التحديات: الثالث املبحث 

 بالتمليك املنتهية اإلجارة بصكوك املتعلقة الشرعية القضايا: الرابع املبحث 

 وإجارة املوصوف يف الذمة

 نتائج وتوصيات البحث 
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 األول املبحث

 الصكوك سوق وتطورات وأنواعها اإلجارة صكوك تعريف

 

 األول املطلب

 تعريف صكوك اإلجارة وأنواعها

 تعريف الصك لغة واصطالحا: أوال

 :لغةلصك ا

تالقي شيئني بقوة وشدة، حتى كأن للصك يف اللغة معان متعددة جيمعها أصل واحد هو 

ملكتوبة مطلقا، وأصل اسم الصك فارسي ويطلق على الوثيقة ا.  (2)أحدهما يضرب اآلخر

، ويف (1)ومنها مسيت كتب األمراء اليت يكتبونها لعماهلم بأرزاقهم وأعطياتهم صكوكا

فقال أبو  ؟ما فعلت :فقال مروان ،أحللت بيع الربا :أبي هريرة أنه قال ملروان: )امحديث عن

 وقد نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع الطعام حتى بيع الصكاك هريرة أحللَت

قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان فنظرت إىل حرس يأخذونها . يستوفى

 .فالصك يف اللغة اسم للوثيقة املكتوبة.  ( )(من أيدي الناس

 : الفقهي واملعاصر االصطالح يف الصك

يطلق الفقهاء اسم الصك على الوثيقة اليت توثق ملعاملة أو حق، مثل صك الوقف، وصك 

اإلجارة، واملراد بها الوثائق اليت تسجل تلك العقود وتفصيالتها وشروطها وحقوق  البيع وصك

 .املتعاقدين

شهادات : بأنها 2وعرف جملس اخلدمات املالية اإلسالمية الصكوك يف املعيار رقم 

ميثل كل صك منها حق ملكية لنسبة مئوية شائعة يف موجودات عينية، أو جمموعة خمتلطة 

ينية وغريها، وقد تكون املوجودات يف مشروع حمدد أو نشاط استثماري من املوجودات الع

 . ( )"معني، ويشرتط أن يكون املشروع أو النشاط متفقا مع أحكام الشريعة اإلسالمية

وقد عرفت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية صكوك االستثمار 

ائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو يف وثائق متساوية القيمة متثل حصصا ش: "بأنها

 . ( )"موجودات مشروع معني أو نشاط إستثماري خاص

                                                 
 .122/ ابن فارس، مقاييس اللغة،   (2
 .1/22، قلعه جي، معجم لغة الفقهاء،    /2املنري، ، الفيومي، املصباح 2  /21ابن منظور، لسان العرب،   (1
 .2221/ ، 11 2: مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطالن بيع املبيع قبل القبض، ح رقم ( 
 .http://www.ifsb.org/published.phpانظر املعيار يف  ( 
 .1 1م، ص1121املعايري الشرعية، طبعة: جعة للمؤسسات املالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملرا ( 

http://www.ifsb.org/published.php
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 تعريف صكوك اإلجارة: ثانيا

حبسب  صكوك اإلجارةللمؤسسات املالية اإلسالمية  عرفت هيئة احملاسبة واملراجعة

من املالك أو الوسيط وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها ":أقسامها، حيث يتلخص منها بأنها

أو منفعة عني موجود، أو منفعة عني موصوفة يف الذمة، [، استئجارهابلعني مؤجرة أو موعود 

بغرض بيعها واستيفاء مثنها  ]أو خدمة من طرف معني أو خدمة من طرف موصوف يف الذمة

 . (2)"من حصيلة االكتتاب وتصبح العني لملوكة محملة الصكوك

فقد تبنى تعريف صكوك اإلجارة الذي يذهب إىل الدولي  جممع الفقه اإلسالميأما 

 (1)"سندات ذات قيمة متساوية، متثل حصصًا شائعًة يف ملكية أعيان أو منافع ذات دخل": أنها

.  

وبناء على التعريفني السابقني . وتعريف اجملمع مل يتناول صكوك إجارة اخلدمات

تساوية، متثل حصصًا شائعًة يف سندات ذات قيمة م" :ميكن تعريف صكوك اإلجارة بأنها

 ".ذات دخلأو خدمات ملكية أعيان أو منافع 

 أنواع صكوك اإلجارة: ثالثا

 ،صكوك ملكية األعيان املؤجرة: ميكن تقسيم صكوك اإلجارة إىل أقسام ثالثة 

وفيما يأتي بيان هذه األنواع جممال ثم . صكوك ملكية اخلدمات، صكوك ملكية املنافع

 .حمل البحث بتفصيلبيان للنوعني 

 :صكوك ملكية املنافع، وهي نوعان -1

  صكوك ملكية املنافع من مصدر معني ويف هذه امحالة ميلك محلة الصكوك منفعة

 .العني اليت يكون حملها معينا بالرؤية واإلشارة إليها أو حنو ذلك لما مييزه عن غريه

  هذه امحالة ميلك محلة صكوك ملكية املنافع من مصدر موصوف يف الذمة، ويف

 .الصكوك منفعة العني اليت يكون حملهات دينا متعلقا بذمة املؤجر

 :صكوك ملكية اخلدمات، وهي نوعان -2

  صكوك ملكية اخلدمات من مصدر معني، ويف هذه امحالة ميلك محلة الصكوك

 .هخدمات يكون مصدرها معينا بالرؤية واإلشارة إليها أو حنو ذلك لما مييزه عن غري

  صكوك ملكية اخلدمات من مصدر موصوف يف الذمة، ويف هذه امحالة ميلك محلة

 .الصكوك خدمات يكون مصدرها دينا يف ذمة املؤجر

 :صكوك ملكية األعيان املؤجرة، وهي نوعان-3

  صكوك األعيان املؤجرة إما إجارة تشغيلية أو إجارة تنتهي بالتمليك، ويف هذه الصورة

 .وك العني وإيرادها اإلجياريميلك محلة الصك

                                                 
 .0 1، 1 1املعايري الشرعية، ص (2
 .10 ، ص1جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي، ج (1
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  صكوك األعيان املوعود بتأجريها أو املوصوفة يف الذمة، ويف هذه امحالة ميلك محلة

 .الصكوك ما سيتم إجنازه من عني مع إيراداتها اإلجيارية

صكوك ملكية : أوالوهذه الورقة ستقتصر على حبث نوعني من الصكوك وهما  

صكوك  :وثانياليك على مصدرها أو صاحب العني املصككة، األعيان املؤجرة املنتهية بالتم

 .ويف اآلتي بيان هلذين النوعني. إجارة املوصوف يف الذمة

صكوك ملكية األعيان املؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشرتيت منه تلك  -أ

 . األعيان

اشرتيت  ميكن تعريف صكوك إجارة األعيان املؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من

وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عني  :منه تلك األعيان حبسب تطبيقاتها املعاصرة بأنها

مؤجرة أو وسيط مالي لغرض بيعها واستيفاء مثنها من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح العني 

، ويتعهد (ملكية منفعة)لملوكة محملة الصكوك إما ملكية قانونية أو ملكية اقتصادية 

العني بشرائها بقيمتها االمسية أو السوقية أو سعر يتفق عليه مع محلة الصكوك عند مالك 

البيع، أو يتعهد محلة الصكوك ببيعها ملن اشرتيت منه تلك األعيان بقيمتها االمسية أو 

 .السوقية أو سعر يتفقون عليه مع مالك العني عند البيع

 :ويتم إصدار هذه الصكوك من خالل اخلطوات اآلتية

كأن يبيع أصوال قابل مبلكها ميببيع أصول يقوم املنشئ وغالبا ما يكون حكومة   (2)

 .مليون دوالر على سبيل املثال 11 مبقابل مقداره 

بإنشاء ينشئها املصدر الشركة ذات غرض خاص وغالبا ما يكون  يقوم الوسيط املالي (1)

 .يون دوالرمل 11 قوم بإصدار صكوك إجارة جلمع مبلغ يكيان إلدارة األصول كما 

 .يتم التصديق على الصكوك من قبل هيئة شرعية عاملية معرتف بها ( )

 .يتم إدراج الصكوك وتصنيفها من قبل وكالة تصنيف دولية  ( )

ملدة عشر سنوات على  للشركة البائعة لألصول بتأجري األصوليقوم الوسيط املالي  ( )

 .أساس دفعات إجيارية سنوية

ك وتدفع املستحقات اإلجيارية عن فرتات مبلغ الصكو( املنشئ) امحكومةتأخذ   (2)

 .إىل الشركة ذات الغرض اخلاص -كل ستة أشهر يف الغالب-اإلجيار احملددة 

تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص بتوزيع مبلغ اإلجيار بشكل دوري يف شكل قسائم  (2)

 .مدفوعة

دة تتعهد امحكومة أو الشركة املنشئة للصكوك بشراء األعيان املؤجرة عند نهاية م (1)

 .مسية للصكوكاإلجيار احملددة ويكون الشراء عادة بالقيمة اال

يف نهاية املدة تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص ببيع األصول إىل الشركة األصلية  (0)

وبهذا تكون األصول قد رجعت إىل مالكها األصلي وهو  غالبا،بالسعر األصلي 

 . الشركة األصلية
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وبذلك يكون  ،لغ البيع إىل محلة الصكوكتقوم الشركة ذات الغرض اخلاص بدفع مب (21)

 . قد مت اسرتداد قيمة الصكوك

 صكوك إجارة املوصوف يف الذمة

وعليه . املوصوف يف الذمة إما أن يكون عينا أو منفعة أو خدمة موعودا بتأجريها

وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك فيمكن تعريف صكوك إجارة املوصوف يف الذمة بأنها 

شركة ذات أغراض )منفعة أو خدمة موصوفة يف الذمة أو وسيط مالي ينوب عنه  عني أو

لغرض بيعها واستيفاء مثنها من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح العني أو املنفعة أو ( خاصة

 .اخلدمة املوصوفة يف الذمة لملوكة محملة الصكوك

 الذمة هي صورة  وصورة صكوك إجارة األعيان املوعود بتأجريها أو املوصوفة يف

إجارة األعيان املعينة السابقة الذكر نفسها، غري أن األعيان يف هذه الصورة غري 

 .موجودة عند إبرام العقد

صكوك ملكية األعيان هذا، ويشار إىل أن املنافع واخلدمات املوعود بتأجريها تتفق مع 

األعيان املوعود املوصوفة يف الذمة إال من حيث احملل، حيث تتعلق بالعني يف إجارة 

باستئجارها، وتتعلق باملنفعة يف إجارة املنافع املوصوفة يف الذمة، وتتعلق باخلدمة يف إجارة 

 .اخلدمات املوصوفة يف الذمة

 الثاني املطلب

 الصكوك سوق تطورات

لقد شهدت سوق الصكوك يف النظام املالي اإلسالمي، منوا مطردا يف العقد املاضي 

مليار دوالر، وقد أرجع  12م عندما شهدت اخنفاضا حادا قدر حبوالي 1111باستثناء سنة 

املتخصصون آنذاك اخنفاضها إىل األزمة املالية العاملية، حيث كانت ندرة السيولة، ومنطق 

م 1121غري أنه يف سنة . االنتظار والرتقب من قبل املستثمرين السمة البارزة لتلك السنة

شاطها يف السوق املالي احمللي والعاملي، وعادت بقوة يف م عاودت سوق الصكوك ن1122و

ويف اآلتي عرض خمتصر لتطورات سوق . حجم اإلصدارات، والدول اليت أسهمت فيها

: الصكوك اإلسالمية يتناول تقارير ثالث مؤسسات متخصصة يف متابعة سوق الصكوك

يت التمويل الكوييت للربع تقرير ب، و(IFIS)مؤسسة اخلدمات املعلوماتية للمالية اإلسالمية 

 . م1122عن العام تقرير زاوية إلصدار الصكوك ، م1122الثالث من سنة 

  



9 

 

 (IFIS)تقرير مؤسسة اخلدمات املعلوماتية للمالية اإلسالمية 

2112والربع األول من عام  2111اصدارات الصكوك للعام   

2010 2011 1121  

جمموع 

الصكوك 

املستحقة 

 األداء

جمموع 

الصكوك 

 املصدرة

جمموع 

الصكوك 

املستحقة 

 األداء

جمموع 

الصكوك 

 املصدرة

جمموع 

الصكوك 

املستحقة 

 األداء

جمموع 

الصكوك 

 املصدرة

 

 ماليزيا      

 عدد االصدارات 697 184 678 321 72 72

 مليار دوالر 44.6 19.2 67.4 36.0 16.5 16.5

 دول اخلليج العربي      

 اتعدد االصدار 25 2 30 13 3 3

 مليار دوالر 2.9 2.2 13.1 12.5 4.1 4.1

 اجملموع      

 عدد االصدارات 814 211 801 373 83 83

 مليار دوالر 54.9 27.9 92.3 59.6 22.4 22.4

 م2111تقرير بيت التمويل الكوييت للربع الثالث من سنة 

  مليار دوالر  012 بقيمة اصدارإ 112، 1122صدارات الصكوك يف العام إبلغ جمموع .

 . 1121عن العام % 21بنسبة  وهذا ميثل ارتفاعا يف االصدارات

  1122من إمجالي إصدارات الصكوك يف العام %  2استحوذت ماليزيا على نسبة .

من إمجالي %  2بينما استحوذت دول اخلليج على (. 1121يف العام % 1221مقارنة بـ )

 (.1121يف العام %  مقارنة بـ . )1122اإلصدارات العاملية للصكوك يف العام 

  لتصل %  2-%21على مدى سنوات، حققت سوق الصكوك منوا سنويا يرتاوح ما بني

مليارا من إصدارات الصكوك املستحقة السداد بنهاية الربع الثالث   2212إىل ما يقارب 

من نسبة أصول املصرفية %  2 2وقد شكل هذا الرقم حوالي . 1122من العام 

 .مية على املستوى العاملياإلسال

فقد مت ترتيب إصدار عدد من الصكوك البارزة واليت  1122وأما الربع الرابع من العام 

 (2).مليار دوالر يف شكل إصدارات جديدة 22من املتوقع أن تسهم بـ 

  

                                                 
 .1122الربع الثالث . صدارات الصكوك العامليةإتقرير عن . 1122اكتوبر  12بيت التمويل الكوييت،  (2
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 للصكوكعاملية صدارات إأكرب عشر 

تاريخ  العملة الدولة اهليكلة الصكوك 

 االصدار

امحجم 

 (باملليون)

الفرتة 

 (بالسنوات)

نوع 

 الصكوك

الصكوك  2

السيادية القطرية 

112  

ريال  قطر  اجارة 

 قطري

 سيادي    02121 يناير 

صكوك وكالة  1

 (2جتزئة )الدولية 

دوالر  ماليزيا وكالة 

 أمريكي

 سيادي    22111 يوليو

  صكوك خنيل   

 (2جتزئة )

درهم  اإلمارات اجارة 

 اماراتي 

اغسط

 س

 به سياديش     221

صكوك   

اندونيسيا العاملية 

1 

دوالر  اندونيسيا اجارة 

 أمريكي

 سيادي  2 22111 نوفمرب

صكوك شركة   

أرامكو السعودية 

للتكرير 

 والبرتوكيماويات

ريال  السعودية  مشاركة 

 سعودي 

 شركات  2 22111 اكتوبر 

صكوك اإلجارة  2

للحكومة 

الباكستانية 

 ( جتزئة )

روبية   باكستان إجارة 

باكستان

 ي

 سيادي     22 ديسمرب 

صكوك بنك  2

التنمية اإلسالمي 

 (2مسلسل )

وكالة 

 باالستثمار 

دوالر  السعودية 

 أمريكي

 شبه سيادي   1 2 مايو

 CBBشركة  1

 الدولية

دوالر  البحرين إجارة 

 أمريكي

 سيادي  2 1 2 نوفمرب

دوالر  اإلمارات وكالة بنك اخلليج األول  0

 أمريكي

اغسط

 س 

 شركات   1 2

صكوك اإلجارة  21

 (22#البحرين )

دينار  البحرين  إجارة

 حبريين

 سيادي    1   ابريل

تقرير عن إصدارات الصكوك . 1122اكتوبر  12بيت التمويل الكوييت،  :املصدر 

 م1122الربع الثالث . العاملية
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ير عن الصكوك العاملية للربع تقر. 1122اكتوبر  12بيت التمويل الكوييت،  :املصدر

 .1122الثالث من العام 

 م 2111عن العام تقرير زاوية إلصدار الصكوك 

 :ميكن تلخيص تقرير زاوية إلصدار الصكوك يف اآلتي

  عن العام % 21مليار دوالر بارتفاع بلغت نسبته   2 1صدار صكوك عاملية بقيمة إمت

 .(م1121)الذي سبقه 

 من قيمة هذه اإلصدارات، بينما استحوذ الشرق % 2122سبة استحوذت ماليزيا على ن

 %. 1األوسط ومشال أفريقيا على نسبة 

  مزيد من الدول انضمت إىل نادي الدول املْصدرة للصكوك كما مت استخدام مزيد من

 .العمالت يف إصدارات الصكوك

 ما زالت الصكوك السيادية واحمللية هي املهيمنة على سوق الصكوك . 
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 الصةخ

إن أهم ما ميكن أن نستخلصه من عرض تطورات إصدار الصكوك هو أن إصدارها  

م، وقد جتاوزت 1121من الصكوك املصدرة سنة % 21م منوا سريعا قارب 1122شهد سنة 

من % 12كما يالحظ أن نسبة صكوك اإلجارة مثلت . مليار دوالر أمريكي 01اإلصدارات 

لسنة نفسها، وقد توزعت هذه الصكوك على جل جمموع الصكوك اليت مت إصدارها يف ا

 . الدول اليت أسهمت يف إصدارات للصكوك
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 املبحث الثاني

 التحديات التطبيقية إلصدارات الصكوك

قبل اخلوض يف حبث القضايا الشرعية املتعلقة بصكوك اإلجارة وبيان حكمها 

املالية عند إصدرا  الشرعي، يتعني علينا حبث خمتصر للتحديات اليت تواجهها املؤسسات

الصكوك، وحبث إمكانية تأثريها يف امحكم الشرعي يف إصدار وتداول هذه الصكوك 

وأهم التحديات اليت . السيما إذا كان هذا امحكم الشرعي مبنيا على أدلة ظنية اجتهادية

 :تواجه مصدري الصكوك تتناول اآلتي

 املطلب األول 

 التحديات التسويقية  

ر الصكوك هو إجياد بديل مالي للسندات الربوية احملرمة يلتزم إن الغرض من إصدا

أحكام الشريعة اإلسالمية، ويدير السيولة يف حالة الفائض والعجز مبا حيقق مصلحة 

املتعاملني كما حيشد املدخرات ويوفر السيولة للمشاريع الضخمة السيما تلك اليت تضطلع 

ن املؤسسات املالية اليت تتداول هذه الصكوك ومبا أ. بها امحكومات لتشييد البنى التحتية

مؤسسات رحبية، فإنه ال ميكن إصدار صكوك وعرضها يف السوق املالية إال إذا توافرت 

. هذه الصكوك على ميزات مالية تعدل أو تفوق تلك اليت تقدمها املؤسسات املالية الربوية

ندستنا هلذه الصكوك، وعليه فإن ما تضعه مؤسسات إصدار الصكوك يف االعتبار عند ه

توفرها على ضمان رأس مال املتعاملني وحتقيق الرحبية هلم، وال شك أن صكوكا ال تضمن 

رأس املال ناهيك عن ضمان الفائدة، ال يكون هلا يف نظر املصدرين جدوى اقتصادية، ألنها 

 .لن جتد هلا سوقا وال مستثمرين يقبلون عليها

 املطلب الثاني

 ثمرينحتديات وعي املست 

إن جناح هندسة الصكوك اإلسالمية ينبغي أن يأخذ بعني االعتبار املكتتبني وطاليب  

 : وواقع السوق املالية اإلسالمية يعيش معادلتني صعبني. التمويل

معادلة وعي املتعاملني الديين فيما يتعلق باملعامالت اخلالية من املخالفات  أوهلما

ذا ثبت بالتجربة امليدانية أن شرحية عريضة من وقد أثبتت بعض الدراسات وك. الشرعية

العمالء السيما املؤسسات اليت تستثمر يف هذه الصكوك ال تضع االنضباط بالشريعة 

اإلسالمية ضمن أولوياتها، وإمنا تضع جانب ضمان رأس املال والرحبية ضمن أولوياتها 

ه شرحية من املتعاملني قبل مخس سنوات سئل فياالستثمارية، وقد أجري مباليزيا استبيان 

املصرف اإلسالمي فائدة أقل من فيما سئلوا عن اختيار مصرف االستثمار فيما إذا أعطى 

املصرف الوضعي، أو مّول برحبية أكثر من قرض املصرف الوضعي فكان جواب نسبة 
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. كبرية لمن هلم حسابات يف مصارف إسالمية أنهم سيتحولون إىل املصارف الوضعية

 وؤسسات املالية ال يدفعهم كلهم البعد الديين، وهو ما حيسب له مصدرامل وفمتعامل

 . الصكوك حسابهم عند هندستها

املعادلتني أن املكتتبني يف الصكوك اإلسالمية ليسوا كلهم مسلمني، فبعض  وثاني

 ، بل إن شرحية%1 املؤسسات املالية اإلسالمية يف ماليزيا يتجاوز فيها املتعاملون غري املسملني 

من الصكوك تتداول يف الدول الغربية مثل لندن وأمريكا وغريها من الدول، وهو ما يعين أن 

، وهو وبقائها  البعد التسويقي املنافس للمنتجات املالية أمر حموري الستمرار هذه املؤسسات

 .ما يثري إشكالية واقع املؤسسات املالية اإلسالمية، وأهدافها النظرية

 الثالثاملطلب 

 يات التصنيف حتد 

إن جناح إصدار الصكوك وتداوهلا حبكم ضغط الواقع املالي العاملي، وحبكم أن 

ذلك ألن املستثمرين واملؤسسات . كثريا منها موجه إىل السوق العاملية مرهون بتصنيفها العالي

املالية الراغبة يف شرائها ال تقبل عليها إال إذا حظيت هذه الصكوك بتصنيف عال وضمانات 

ومبا أن التصنيف املعترب عامليا تسيطر عليه وكاالت عاملية ذات مقاربة وضعية مثل . ضيةمر

فإن هذه الوكاالت تعتمد يف تصنيفها للصكوك ... ستاندارز أند بورز وموديز وغريهما

املعايري نفسها اليت تعتمدها يف تصنيف السندات، حيث إن ما يهمها هو اجلدارة اإلئتمانية 

وكذا الضمانات اليت يقدمها محملة هذه الصكوك سواء تلك املتعلقة  ملصدر الصكوك،

برأس املال أو العائد، وهذا من دون شك ميثل عائقا ملصدري الصكوك حيث إنهم إن مل 

يعتمدوا معايري هذه الوكاالت سيكون تصنيف صكوكهم نازال، وهو ما سيؤثر ال حمالة 

 .افسة سوق السندات الربويةيف كفاءة هذه الصكوك، ومن ثم قدرتها على من

 املطلب الرابع

 التحديات القانونية املتعلقة مبلكية املوجودات السيادية 

من اإلشكاالت اليت تواجهها صكوك اإلجارة من حيث التطبيق العملي يف الدول  

اإلسالمية السيما دول جملس التعاون اخلليجي إشكالية نقل ملكية املوجودات السيما 

ذلك أن هذه البلدان وإن نصت يف إصداراتها لصكوك . ا إىل املستثمرين األجانبالسيادية منه

األعيان املؤجرة أنه ميكن شراؤها من قبل املستثمرين احملليني واألجانب، غري أن قوانينها ال 

وهو ما دفع حبكومات هذه البلدان إىل اللجوء . تسمح بتملك األجانب ملمتلكات هذه البالد

، وأن Asset-based Sukukلى أن هذه صكوك قائمة على األصولإما إىل النص ع

امللكية امحقيقية للموجودات مل تنتقل إىل محلة الصكوك، أو إىل اللجوء إىل الوعد بشراء 

أضف إىل ذلك ضعف األطر القانونية عند التحاكم بسبب . هذه الصكوك عند إطفائها
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وبالرغم من حماولة تدارك . كوكضعف أو غياب إطار ناظم للحوكمة الشرعية هلذه الص

 يتهذا الضعف من خالل إصدار معايري امحوكمة الشرعية للمؤسسات املالية السيما ال

أوهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات  IFSBأصدرها جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 

ك ، وكذا التوجيهات اإلرشادية اليت أصدرتها بعض البنوAAIOFIاملالية اإلسالمية 

، أو ضعف تفعيلها إىل غياب أطر التقاضي إضافة. املركزي مثل البنك املركزي املاليزي

مصدري  يومراكز التحكيم الدولية املتخصصة يف املعامالت املالية اإلسالمية دفع بقانوني

الصكوك إىل أن يهندسوا هذه الصكوك وفقا للقانون الربيطاني أو القوانني احمللية، األمر 

  .لبا على االستثمار يف هذه الصكوكالذي أثر س
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 الثالث املبحث

 الذمة يف املوصوف وإجارة بالتمليك املنتهية اإلجارة بصكوك املتعلقة الشرعية القضايا

إن أهم ما ميكن الوقوف عليه يف هذين النوعني من اإلجارة من قضايا شرعية حتتاج 

بيع العني واملنفعة ثم إعادة رة، وملكية األعيان املؤج: هي: إىل بيان امحكم الشرعي فيها

يأتي بيانها س، وأحكاما أخرى الوعد امللزم بإعادة شراء العني بعد التأجري، وشراء املنفعة

 :يأتيفيما 

 املطلب األول

 ملكية األعيان املؤجرة

. من القضايا الفقهية الشائكة يف صكوك األعيان املؤجرة ما يتعلق جبهة ملكيتها

املؤجرة حال اإلجارة؟ ويثور إشكال ملكية األعيان املؤجرة ومدى انتقاهلا  فمن ميلك األعيان

 (Asset-Based Sukuk)إىل محلة الصكوك يف صكوك اإلجارة القائمة على األصول 

من صكوك اإلجارة اليت مت إصدارها خالفا للصكوك املدعومة % 01وهي متثل أكثر من 

 .لة جدا من جموع هذه الصكوكاليت متثل نسبة قلي(Asset Backed)باألصول 

ولتوضيح مسألة الصكوك القائمة على األصول، والصكوك املدعومة باألصول البد  

من عرض خمتصر لطبيعة هذين النوعني من الصكوك والتداعيات القانونية والشرعية اليت 

 .ترتتب عليهما

 ميةجملس اخلدمات املالية اإلسالو Moody’s (2)موديزلقد رمست وكالة التصنيف 

The Islamic Financial Services Board (IFSB)  ووكالة التصنيف املاليزيةRAM. 

طبيعة العالقة بني املصدر ومحلة الصكوك من حيث األصول مصدر التصكيك اليت يغلب 

 . عليها منتج صكوك اإلجارة، من خالل بيانها لنوعني من الصكوك

م بوضوح بني 1112صادر سنة فقد ميزت وكالة مودي يف تقريرها عن الصكوك ال

والصكوك  (Asset- Backed Sukuk) الصكوك املدعومة باألصول: نوعني من الصكوك

 . (Asset- Based Sukuk) القائمة على األصول

يتمتع فيها املستثمرون بدعم األصول حمل "هي تلك اليت  املدعومة باألصولصكوك الف

فهم بناء على . الضمانات على األصول، حبيث يتمتعون بشكل من أشكال وضمانها العقد

 :وتتناول هذه الضمانان اآلتي. هذا أفضل حاال من الدائنني غري املضمونني

  ار معسرا، فإن محلة الصكوك بإمكانهم اسرتداد صيف حالة تعثر املصدر عن السداد أو

القيمة  املخاطر اليت يتعرضون هلا من خالل السيطرة على األصول ويف نهاية املطاف حتقيق

 . منها

                                                 
مؤّسسة أمريكّية خمتّصة بدراسة اجلدارة املالّية  وكاالت التصنيف على املستوى العاملي، وهي إحدى أشهرموديز هي  (2

 .للشركات وتصنيفها من حيث هذه اجلدارة



17 

 

  حبيث يقصى خطر اإلفالس عن املصدر، بيعا حقيقيا هلايتضمن تصكيك املوجودات ،

 .وكذا تنفذ الضمانات املرتبطة بعملية اإلصدار

فهي الصكوك اليت يتعهد منشئ الصكوك  الصكوك القائمة على األصولوأما  

بقيمة يتفقان عليها، وهي  بشرائها من املصدر عند حلول األجل أو بالرتاضي على أجل مبكر

مسية للصك، وعندئذ تكون القيمة السوقية امحقيقية للصك يف غالبا مساوية للقيمة اال

 :ومييزها ما يلي. الوعد بالشراء ال معنى هلا بالنسبة محملة الصكوك

  ال يكون محملة الصكوك أي حق على األصول، وإمنا يعتمدون كليا على املنشئ وجدارته

 . الدفع، إما من خالل موارده الداخلية أو من خالل قدرته على إعادة التمويل املالية يف

  إذا مل يستطع املنشئ الوفاء بالتزاماته بإعادة شراء األصول، فلن يكون محلة الصكوك

يف موقف تفضيلي على أي دائنني، ولن يكونوا أيضا يف موقف أضعف من الدائنني غري 

 .املضمونني

  يضع على قدم املساواة التزامات املنشئ اجتاه محلة الصكوك غري الوعد بالشراء

 . (2)املضمونني بقطع النظر عن كونهم محلة من الدرجة األوىل أو الدرجة الثانية

الصادرة  1يف وثيقته اإلرشادية رقمفقد ميز  (IFSB)جملس اخلدمات املالية اإلسالمية أما 

الصكوك القائمة  :يسني من الصكوك وهينوعني رئيف تقسيمه للصكوك بني م  111عام 

ستثمار يف رؤوس املبنية على االوالصكوك Asset-Based Sukuk املوجودات/ على األصول

 . Equity-Based Sukuk األموال

غري أنه تبني من واقع الصكوك املوجودة يف السوق أن الشروط املسطرة يف وثيقة جملس 

يف مجيع الصكوك، بل إن أغلبية هياكل الصكوك اخلدمات املالية اإلسالمية غري متحققة 

املوجودة يف السوق ال تعكس ملكية حقيقية محملة الصكوك على هذه األصول، األمر الذي 

م، وهو املعيار 1110دفع مبجلس اخلدمات املالية اإلسالمية أن يصدر معيارا إضافيا سنة 

ستثمارات تصكيك واالال بالنسبة للصكوك، والالسابع حول متطلبات كفاية رأس امل

املعيار، كفاية رأس املال بالنسبة هليكلة الصكوك غري املدعومة هذا ولما تناوله . العقارية

وتقديم إرشادات واضحة بالنسبة لألصول ، Non –Asset Backed Sukuk (ABS)باألصول 

ا وهي إرشادات ال ختتلف كثري. ندراج ضمن الصكوك املدعومة باألصولغري املستحقة لال

 الصكوك املدعومة باألصول عما جاء يف تقسيم موديز ألنواع الصكوك، حيث خلص إىل أن

الصكوك تقتضي التحويل الكامل للملكية القانونية بالنسبة لألصول حمل العقد، أما 

فتقتضي حتويل ملكية املنفعة محملة الصكوك والرجوع على املنشئ أو  القائمة على األصول

وأن الصكوك املدعومة باألصول تهتم بكفاءة األصول على در . ولاملصدر وليس على األص

                                                 
 A Guide to Rating Islamic Financial Institutions - Moody's Investors Service Aprilانظر   (2
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األرباح، بينما يهتم محلة الصكوك يف الصكوك القائمة على األصول بكفاءة املصِدر أو 

 . (2)املنشئ املالية وقدرته على السداد

وجملس اخلدمات املالية، فإن الوكالة املاليزية  جبانب وكالة موديز للتصنيف، 

(1)للتصنيف 
RAM Holdings (Rating Agency Malaysia Berhad   قدمت نفس التعريف

 . للصكوك املدعومة باألصول والصكوك القائمة على األصول

بفحص بنود مجلة من عقود صكوك اإلجارة وغريها، يتبني أن البنود املـؤطرة للعقـد وإن   

 ؛التصـكيك  ايهـ كانت تنص على أن حامل الصك هو املالـك للمنفعـة مـن األصـول الـيت قـام عل      

تـنص بالفعـل علـى أنـه لـيس مثـة انتقـال فعلـي مللكيـة           ــ  السيما يف حمور عوامل املخـاطر  ـ فإنها

 nominal)مســي أو رمــزي ااألعيــان مــن املنشــئ إىل محلــة الصــكوك، وأن مــا مت هــو انتقــال   

transfer ) والدليل ذلك ما يليلكية األصلمل المللكية املنفعة ،: 

 مــن ســجل املنشــئ التجــاري وميزانيتــه العموميــة، وهــو مــن الناحيــة   إن الصــكوك مل تلــزل

القانونية دليل على اسـتمرار ملكيـة هـذه األصـول مـن قبـل املنشـئ، وهـو مـا يعـين أنـه يف            

ــة           ــه يتســاوى مــن الناحي ــى آخــر، وعلي ــدائن أفضــلية عل ــن يكــون ل ــه ل ــة إفالســه، فإن حال

 . صول، وبقية الدائننيالقانونية الدائنون من محلة الصكوك القائمة على األ

     إن غالبية عقود الصكوك القائمة على األصول اليت مت فحصها تنص يف بنـد قيـود العقـد

. انتقال امللكية مـن املنشـئ إىل محلـة الصـكوك مل يـتم     على أن  ـعادة يف قسم املخاطر ـ

ومن أمثلة هذا التنصـيص مـا جـاء يف نشـرة عـرض صـكوك املشـاركة ملصـرف أبـو ظـيب           

ئتمـان،  ال ميلك محلة الصكوك امحق يف التنفيذ على األصول حمل اال:" مي يف أنهاإلسال

وإن حقــوقهم تنحصــر يف التنفيــد ضــد بنــك أبــو ظــيب اإلســالمي مــن خــالل إلزامــه بشــراء    

ــاء علـــى شـــروط وثيقـــة الوعـــد      نصـــيب الشـــريك املصـــدر يف األصـــول حمـــل الشـــراكة بنـ

 .( )"بالشراء

  ــة الوا ــةال توجــــد العنايــــة القانونيــ ــد    ( )جبــ ــة باملالــــك لألصــــول بعــ يف بنــــود العقــــد املتعلقــ

، حبيث ال ينص العقد على العالقة التعاقديـة التفصـيلية بـني املنشـئ واملصـدر      التصكيك

ومحلة الصكوك، وإذا علمنا أن الصكوك القائمة على األصول ال تشـرتط بيعـا حقيقيـا    

  .عناية القانونية الواجبةمن وجهة نظر قانونية وحماسبية، تبني بوضوح سبب غياب هذه ال

                                                 
 . ، ص21م بند رق 2املعيار رقم  انظر، ( 2
م، وهي خمتصة بتصنيف املؤسسات املالية احمللية وكذا 2001رام هي الوكالة املاليزية للتصنيف، تأسست سنة  ( 1

 .العاملية
 
 .نشرة عرض صكوك املشاركة ملصرف أبو ظيب اإلسالميمن ( عوامل املخاطر)  21و 0ص ،انظر ( 
 
قرار  اختاذ قبل حمتمل مشرٍت به يقوم الذي االستقصاء Due Diligenceيقصد بالعناية الواجبة أو االجتهاد الواجب  ( 

 يبيع أن قبل مسسار أو تاجر به يقوم عن استقصاء عبارة املتحدة الواليات يف هو كما أو باالستثمار، أو بالشراء

 .زمسرد مصطلحات عمليات التوريق ستاندارد أند بور: انظر التمويل املنظم. ملصَدرة أوراقًا مالية للمستثمرين
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  ،يفرض املنشئ أو املصدر قيودا على محلة الصكوك فيما يتعلق بالتصرف يف األصول

 وهي قيود ختالف الشروط احملاسبية املنصوص عليها يف املعايري احملاسبية األمريكية

يع امحقيقي لألصول حمل للب ـحتكام القضائي عند النزاع حمل اال ـوكذا الربيطانية 

وقد أظهرت هذه القيود حقيقة العالقة بني محلة الصكوك واألصول، حيث . التوريق

ستثمار، وصكوك خنيل وصكوك امحزام الذهيب أزمة صكوك دار االتبني يف مثل 

 . هذه العالقةجملموعة سعد حقيقة 

 فليس مثة حبث . قتصاديةال يوجد االجتهاد الواجب أو العناية الواجبة جبدوى املشروع اال

وتقديرات عوائده، وإمنا فيه نص على الفائدة التقريبية  2قتصادية،يف املشروع وجدواه اال

يف تقدير النسبة، وإن زادت أخذها املصدر أو املدير ( اليبور)للعوائد وهي عادة تعتمد 

تدفقات كحافز، وإن نقصت قدم املصدر أو املدير قرضا يسرتد، وال يشرتط أن تأتي ال

املالية من املشروع حمل التصكيك، بل وال يسأل محلُة الصكوك املنشَئ أو املصدَر عن 

املشروع أساسا وال يهتمون به، وهذا األمر يعين أن املعاملة تعتمد على الوعد بالشراء 

زائد الربح الدوري يف عوائد الصكوك، وهو ما جيعل البحث عن جدوى املشروع بدل 

 .منشئ أو املصدر غري جمداملركز املالي لل

لما سبق يتبني أن صكوك األعيان املؤجرة القائمة على األصول ال تليب مطلبا شرعيا 

مهًما وهو االنتقال الشرعي والقانوني مللكية الصك، وهو ما جيعل املعاملة توصف يف أحسن 

القرض، أحواهلا بأنها قرض ورهن للعني املؤجرة محملة الصكوك يستفيدون من ريعها مدة 

وال حيتاجون إلعادتها إىل صاحبها ألنها باقية معه، وهذه املعاملة يتناوهلا النهي عن بيع 

 .وسلف، وقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا

 املطلب الثاني

 بيع العني واملنفعة ثم إعادة شراء املنفعة

عها من العناصر املكونة لعقد صكوك اإلجارة اشرتاط املنشئ تأجري العني بعد بي 

 .وقد اختلفت آراء العلماء يف مشروعية هذه العملية. محملة الصكوك

ذهب امحنفية والشافعية وامحنابلة على املذهب عندهم إىل حتريم اشرتاط : الرأي األول 

 1.عقد اإلجارة يف عقد البيع، وعمدتهم يف املنع نهي النيب عن بيعتني يف بيع، وبيع وشرط

العقد عينة يف املنفعة، حيث يتم  اسبب يف التحريم كون هذبعض املعاصرين أن أقوى  ىورأ

إجارة العني بعد  تفإذا اشرتط فيه بيع العني واملنفعة ثم يشرتى بالشرط املنفعة دون العني،

ثم   يد املالك ضمن عقد البيع بثمن حاضر، عنفهذا يعين أن منفعة العني خرجت  ،بيعها

                                                 
جزء من : )م يف يف التعريف بالعني حمل التأجري 111( لملكة البحرين)جاء يف نشرة اإلصدار العاشر من صكوك اإلجارة  2

 .، دون ذكر ملقدارها وال املرافق اليت ستحويها(أرض مطار البحرين الدولي
فقه املعامالت املالية واملصرفية ، ونزيه محاد، يف 212، ص ، وكشاف القناع، ج   ، ص2انظر، ابن قدامة املغنى، ج 1

 . 2 ،  2 املعاصرة، ص
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وقد . ى من الثمن امحاضر فتكون عينة يف املنفعةرجعت املنفعة نفسها إليه بثمن مؤجل أعل

وال . عجوة املعروفة يف مبادلة سلعة ونقد بنقد ّدهذه الصورة حتكمها قاعدة ملذكروا أن 

 . (2)خالف بني الفقهاء يف منع املعاملة إذا كان النقد املفرد أقل من النقد املضموم للسلعة

ملذهب، وهو قول يف مذهب الشافعية، مذهب املالكية يف املشهور يف ا: الرأي الثاني

ورواية عن امحنابلة، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم واختاره مجهور املعاصرين 

حيث ذهبوا إىل جواز اشرتاط تأجري العني بعد بيعها، وأن كال العقدين صحيح مع لزوم 

دلة اليت توجب الوفاء الشرط، وعدوه شرطا ال خيالف مقتضى العقد؛ وعمدة جوازهم عموم األ

وحديث   ،  (1) ِباْلُعُقود َأْوُفوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا : منها قول اهلل تعاىلواليت بالعقود 

أنه كان يسري مع النيب صلى  َأنَّهل جابر رضي اهلل عنه وحديث  ( )"املسلمون على شروطهم"

فلحقين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم »: قال اهلل عليه وسلم على مجل فأعيا فأراد أن يسيبه

أتبيعنيه بأوقية؟، واألوقية أربعون »: قال« فسار سريا مل يسر مثله»: قال« فدعا له وضربه

فبعته بأوقية واستثنيت محالنه إىل أهلي، فلما بلغنا أتيته « تبيعنيه؟»: ال قال: قلت: قال« درهما

أترى أمنا ماكستك ألخذ مجلك، خذ »: فقال"  باجلمل فنقدني مثنه، ثم رجعت فأرسل إلي

 . ( )(مجلك ودراهمك فهما لك

املنفعة، كما لو باع شخص  استثناء لبيع معمن هذا امحديث جواز ا العلماءوقد أخد 

 .أو سنة سكناها شهرًا واستثنى دارًا

تأجري محلة الصكوك العني لبائعها بعد رتجح لدينا يف هذه املسألة جواز يوالذي  

بني بيع العني  رأينا يفألنه ال فرق  ،ولإذا مل يؤل التأجري إىل متليكها إىل بائعها األ، شرائها

  .واهلل أعلم ألجل واستثناء املنفعة ألجل، وبيع العني ثم شراء املنفعة

 املطلب الثالث

 لعني بعد التأجرياملالك األول ل الوعد امللزم بإعادة شراء

يتناول الوعد من قبل البائع األول بعد التأجري  الوعد بإعادة شراء صكوك اإلجارة 

و الوعد بشرائها بقيمتها أ ،عند حلول أجل بشرائها بقيمتها السوقية أو قيمة يتفقان عليها

 .أي بسعرها الذي بيعت بهاالمسية 

جواز الوعد بشراء صكوك اإلجارة بالقيمة السوقية واجملامع الفقهية على العلماء عامة 

 .فقان عليها عند إطفاء الصكوكأو أية قيمة يت

                                                 
، جملة إسرا الدولية للمالية اإلسالمية العدد األول، منتجات صكوك اإلجارة: انظر حبث الدكتور سامي السويلم (2

 . 1  ص، 1واملوسوعة الفقهية، ج ، 211م، ص1121سنة
 .2:املائدة (1
قال .  1 / ،  0  يف األقضية، باب يف الصلح، رقم أخرجه أبو داود وغريه، أبو داود، سنن أبي داود، كتاب  ( 

 2  / الرتميذي، سنن الرتمذي، . هذا حديث حسن صحيح: الرتمذي
 . 1/22، 1222السنن الكربى، كتاب السري، ضرب البعري، رقم  النسائي، ( 
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فقد أجازته بعض اهليئات الشرعية يف ماليزيا وبعض مسية االأما شراؤها بالقيمة 

ومنعه . املعاصرين منهم حسني حامد حسان وعبد الستار أبو غدة، وحممد علي القري

سة املنعقد يف دورته اخلامنص قرار جممع الفقه اإلسالمي الدولي  مجهور العلماء وبه صدر

( مارس)آذار  22 – 2له هـ، املوافق  1 2احملرم  20 -  2( سلطنة علمان)عشرة مبسقط 

يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك ال جيوز أن  " : ولما جاء فيه. م 111

 (2)"، وإذا هلكت األعيان املؤجرة كليًا أو جزئيًا فإن غرمها على محلة الصكوكأو عائده

جيوز أن " :"، ونصههيئة احملاسبة واملراقبة للمؤسسات املالية اإلسالمية نص معياربه جاء و

يلصِدر أحد أطراف الشركة وعدا ملزما بشراء موجودات الشركة خالل مدتها أو عند 

وال جيوز الوعد بالشراء بالقيمة التصفية بالقيمة السوقية، أو مبا يلتفق عليه عند الشراء، 

 . (1)"االمسية

 :منها ( )ن هلذا الشرط بأدلةاجمليزواستدل وقد 

  إن الصكوك متثل جمموعة من العقود املستوفية لشروطها، ومقتضياتها الشرعية، فال

وجه لتحرميها، واجتماعها بهذه الصيغة خيتلف عن الربا، شريطة أن ال ختفي الصورة 

  .قرضا ربويا

  عترب يف املذاهب مذهب م" األصل يف العقود والشروط اإلباحة"املذهب املتبين لقاعدة

الفقهية، وقال به مجلة من أكابر العلماء املعاصرين، حيث أجازوا الشروط اليت ال 

ختالف مقتضى العقد، وحتقق مصلحة للمتعاقدين، وشرط شراء املصدر الصكوك 

، بل حيقق مصلحة بالقيمة االمسية ال خيالف نصا صرحيا وحيقق مصلحة املتعاقدين

 . السيولةيبلطال

 أن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه اشرتى  " : ار جتيز مثل هذه الشروط منهامثة آث

جارية من امرأته زينب الثقفية فاشرتطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها 

ال تقربها وفيها : "فقال له عمر ،فاستفتى يف ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ،به

 . ( )ابن قدامة لصحة الشرط، وقد أوردوا ترجيح ( )"شرط ألحد

  ال تكون إال يف البيع  ألن العينة ال يؤدي إىل العينة كما يزعم املانعون،هذا الشرط

باع العميل  فإذا .بأجل والشراء بثمن حال حيث تكون السلعة رجعت إىل مالكها فورًا

رعية واهليئات الش .تتحقق العينة فالإجيارًا يكون فيه سنوات رها اجئاستبم االعني ق

                                                 
 .21 ، ص1جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة اخلامسة عشرة، ج (2
 .222املعايري الشرعية، ص (1
وحبث حسني حامد حسان حول . وما بعدها 2أحكام ضمان الصكوك وعوائدها ص: حممد على القري: انظر ( 

 .http://www.hussein-hamed.com/pagedetails.aspx?id=92: صكوك االستثمار، على موقعه
 .1  /  ،21110البيهقي، السنن الكربى، مجاع أبواب اخلراج بالضمان، باب الشرط الذي يفسد البيع، رقم  ( 
 .111/ ابن قدامة، املغين،  ( 
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اليت أجازت هذا النوع من التأجري املنتهي بالتمليك اشرتطت مرور فرتة ال تقل عن سنة، 

 "حوالة األسواق" وهذا ما عرب عنه الفقهاء ب ،وهذا لما يفقد العينة مفهومها وجوهرها

إذا ختلل بني البيعتني يف سلعة واحدة بني طرفني فرتة حتصل فيها حوالة األسواق أو 

 .لعنيتتغري فيها ا
 هليئة احملاسبة واملراجعة   \1بند  0عيار الشرعي رقم املنص هذا الشرط يتفق و

 لإذا كانت العني املؤجرة مشرتاة من املستأجر قب"ونصهللمؤسسات املالية اإلسالمية 

فال بد لتجنب عقد العينة من مضي مدة تتغري فيها  ،إجارتها إليه إجارة منتهية بالتمليك

وما دام شراء العني املؤجرة يف صكوك إجارة األعيان يكون بعد  . (2)"العني املؤجرة

ال تقل عادة عن مخس سنوات، فإن شراءها بقيمتها االمسية  ةمضي مدة غري قصري

 .ليس فيه شبهة الربا

 :إىل ما يأتي (1)فقد استندوااملانعون ملثل هذا الشرط أما  

  بالقيمة  صكوك اإلجارةجودات بشراء مو املصدر أو املديرالوعد امللزم من قبل إن

 ،بالقيمة السوقيةأما شراؤها  .مبثابة ضمان رأس املال، وهو لمنوع شرعاهو  االمسية

 ."هلذه الصكوك ضمان هنه ليس فيفإ

 الغرض منها ،ر املعاملة صوريةإن الوعد امللزم بشراء األعيان املؤجرة بعد بيعها يصّي 

فعال،  ن األعيان مل تنتقل من املصدرألذلك  .دلة نقد معجل بنقد مؤجل أكثر منهمبا

 .وإمنا انتقلت بعقد صوري نتج عنه مبادلة نقد عاجل بنقد آجل أكثر منه

 عن صور بيع الوفاء أو بيع الثنيا أو غريها من  اال ختتلف كثري إن املعاملة يف جمملها

ي ثم يستأجره من بيع الوفاء يقوم احملتاج للتمويل ببيع عقار بثمن نقديف األمساء، ألن 

فإن  ،املشرتي مدة معينة بأجرة متفق عليها، على أن البائع متى رد الثمن للمشرتي

من حيث الشكل أبعد عن  بل إن بيع الوفاء املتضمن لإلجارة . ( )األخري يرد عليه العقار

ألن األول فيه خيار عدم السداد،  الربا من صيغة البيع والتأجري املنتهي بالتمليك، 

وهذا يعين أن امُلصدر للصكوك يف حالة بيع . الثاني القائم على الوعد امللزم خبالف 

أو عدم  الوفاء أو االستغالل له اخليار يف سداد رأس املال واسرتجاع األصل أو العني، 

ويرتتب على ذلك أن امُلصدر ال يتحمل مديونية يف . ومن ثم عدم اسرتداد العني السداد، 

 .  ( )سبيةذمته من الناحية احملا

                                                 
 .221املعايري الشرعية، ص (2
حممد تقي عثماني، الصكوك وتطبيقاتها املعاصر، ونزيه محاد، يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، : انظر أدلتهم يف (1

 .وما بعدها  0 ص
 . أحباث جملة جممع الفقه اإلسالمي الدورة السابعة، ج: انظر ( 
 .212، صمنتجات صكوك اإلجارةلسويلم، سامي ا ( 



23 

 

  لو فتحنا هذا الباب جلاز ملديري املصارف اإلسالمية أن يضمنوا رأس مال املودعني بأن

يتعهدوا بشراء حصصهم املشاعة يف وعاء االستثمار بقيمتها االمسية، وبهذا ينتفي 

  .الفارق الوحيد بني ودائع املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية

  اليت اجتمعت تأبى مثل هذه العملية قتصاد اإلسالمي، وأهداف االالتشريع إن مقاصد

اهلدف النبيل الذي حلّرم من أجله الربا، هو  ، ألنفيها معظم خصائص السندات الربوية

. أن يوّزع حمصول العمليات التجارية والصناعية فيما بني الشركاء على أساس عادل

لصكوك مشابهة ، وجتعل اكليا األساس اوآليات الصكوك املذكورة تهدم هذ

 .للسندات الربوية سواء بسواء من حيث نتائجلها االقتصادية

  آفاقا جديدة لألعمال التجارية فتح تأن هو إنشاء املصارف اإلسالمية ن املقصود مإن

الشريعة ا تهوضعواملالية واملصرفية يسود فيها العدل االجتماعي حسب املبادئ اليت 

 .ملنتجات الربوية مبسميات إسالميةال أن حتاكي ا اإلسالمية اخلالدة

  ،وللحصول على السلع  والنقد وسيلة للتبادل،  إن التمويل وسيلة للحصول على النقد

وسيلة للحصول على النقد  تصبحفإن السلع واخلدمات  أما يف امحيل الربوية. واخلدمات

من وأقل جدوى  فال عجب بعد ذلك أن تصبح هذه الصيغ أقل كفاءة، . والتمويل

 . فضاًل عن مناقضتها للمنطق االقتصادي وملقاصد الشريعة الغراء التمويل الربوي، 
 رأينا يف املسألة

لضعف أدلة لدينا منع هذا الشرط  من خالل عرض أدلة اجمليزين وأدلة املانعني ترجح

 .لقوة أدلة املانعنياجمليزين و

د مبعزل عن العقد فدعوى استيفاء العقود لشروطها دعوة تستقيم لو طبق كل عق

مبادلة نقد معجل  اال تقبل االنفصال والتفكيك ومآهل العقود مرتابطة تاآلخر، أما إذا كان

 . هو الربا احملرمفبنقد مؤجل أكثر منه 

ودعوى حوالة األسواق قد تصلح مستندا لو مت فعال نقل ملكية العني املؤجرة جبميع 

وبنود العقد حتمل  بيد مصدر الصكوك، أما والعني باقية. تبعاتها إىل محلة الصكوك

، ورتبت اإلجارة ثم إعادة وهو مصدر الصكوك تبعات التخلف وغريها على مستأجر العني

يبور، ويضمن املرتبطة عادة بالال البيع حبيث يضمن محلة الصكوك رأس املال والفائدة

عن حوالة  مصدر الصك بقاء العني، والنقد العاجل بنقد آجل أكثر منه، يكون الكالم

 .األسواق غري مستقيم

وأما األمثلة اليت ساقها مؤيدو اشرتاط الوعد بشراء العني، فهي أبعد من أن تصلح 

تكلم عن اشرتاط إعادة شرائها هو إن رغب يرضي اهلل عنه مثال  شاهدا، فمثال ابن مسعود
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عند إرادة  املشرتي يف بيعها، وقد يرغب املشرتي يف بيعها وقد ال يرغب، وقد تعرض عليه

 .إلزام من غريبيعها فيمتنع عن شرائها، ألنه اشرتط امحق يف شرائها 

يف وجه أدلة املانعني ألن املانعني فحصوا هذا الشرط األدلة ال تنهض أن هذه  الشاهد

 :اليت الحظوا فيها ما يليالفقهيةضمن املنظومة 

  باألصول، وليست مدعومة  صكوك قائمة على األصولإن الصكوك حمل البحث

 .وهو ما يعين أن ملكية األعيان املؤجرة مل تنتقل فعال إىل محلة الصكوك

  شبهة قوية  دار الصكوكمن إص لعني من اليوم األولالبائع لتأجري شرط ال يكون يف

االمسية أما وإنها تنتهي بالتمليك للبائع األول بالقيمة . إذا كانت اإلجارة تشغيلية

ي فقط حتدد من خالل مؤشر الفائدة الاليبو، ال يقوِّ ار اليتعوائد اإلجيمضافا إليها 

، السيما وأن جل الصكوك تضع اشبهة القرض بالفائدة، بل جيعلها يف نظرنا واقع

 .ضمن شروطها حلول أقساط اإلجارة كلها عند تعثر املستأجر

ؤجل امحاصل أن هذا الشرط وغريه من الشروط جيعل العملية مبادلة نقد معجل بنقد م 

 .أكثر منه، وهو إن مل يكن الربا الصراح، فهو آخية الربا

مثل هذه الصكوك، إذا مل جتد  تداوليبقى فقط إشكال يتعلق مبشروعية 

يف حالة امحاجة اليت تنزل منزلة غريها املؤسسات املالية اإلسالمية منتجات إلدارة السيولة 

سيما يف ظل النظام املصريف الذي تكون لديها أزمة سيولة تهدد مصريها، الأو الضرورة، 

الذي يسمح باحتياط نقدي جيعل املصارف معرضة يف أي محظة  يطغى عليه البعد التقليدي

من قبل أو مؤقتة إىل إصدار فتوى مشروطة  -عند النظر -، وهو ما حيتاج إىل أزمة سيولة

يف حالة أزمة  ميةاإلسال تراعي اجلانب االستثنائي هلذه املؤسسات املاليةاهليئات الشرعية 

 .واهلل أعلمحادة للسيولة 

واملخرج الوحيد يف هذه املعاملة إن تعذر شراء الصكوك بالقيمة السوقية ضمان  

 .الطرف الثالث لقيمة هذه الصكوك واهلل أعلم

 املطلب الرابع

 وتداوهلا املوصوفة يف الذمةاألعيان  ملكيةإصدار صكوك 

إما أن يكون عينا  -كما سبق بيانه-ة املوصوف يف الذمة يف صكوك اإلجار

إجيارية موعودا بإجارتها، وتكون عادة ضمن مشروع بناء يصدر فيها من سيملك هذه العني 

صكوكا، أو منفعة عني موصوفة يف الذمة يصدر فيها من سيملك هذه املنفعة صكوكا، 

هذا و. أو خدمة موصوفة يف الذمة يصدر فيها كذلك من سيملك هذه اخلدمة صكوكا

 .وتداوهلما سيقتصر على حبث حكم إصدار النوعني األولنياملطلب 
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عند  ةموجودغري  (مثالعمارة أو مصنعا ) اإلجياريةتكون العني وصورة هذه املسألة أن  

) اءشنإلاأو هي قيد  ،التعاقد
 (2
البنك اإلسالمي أو من ينوب عنه من الوسطاء املشروع  يطرحف 

، فتحدد عادة االستصناع واإلجارةتتناول  يتال اإلجارةعن طريق صكوك لالكتتاب 

بهياكله وخدماته وتقديرات أو املرفق مواصفات هذه العني بدقة تتناول مواصفات املبنى 

 .إيراداته اإلجيارية

املوعود املوصوفة يف الذمة إصدار صكوك األعيان  وميكن رد االختالف يف مسألة 

إلجارة العني املوصوفة يف الذمة حيث الشرعي امحكم إىل اختالف الفقهاء يف باستئجارها 

 :مذهبنيفيها  ذهبوا

ألن من شرط صحة ، مذهب امحنفية حيث منعوا إجارة األعيان املوصوفة يف الذمة: أوال

روده على منفعة غري ومعينا، فال جيوز عندهم يف عقد اإلجارة  املؤَجراإلجارة عندهم كون 

 .ةمتعلقة بذات معين

جوازها يف اجلملة مع وهو ر العلماء من املالكية والشافعية وامحنابلة مذهب جهمو: ثانيا

، وهو ما ال أهمية له يف (1)اختالفهم يف اشرتاط تسليم األجرة يف جملس العقد لتصحيحها

أو الوسيط  املنشئحبث مسألة صكوك اإلجارة يف التطبيق املعاصر، ألنه ال يتصور إصدار 

 .دون تقديم األجرةيف الذمة املالي صكوك ملكية أعيان موصوفة 

أما حكم إصدار صكوك إجارة األعيان املوصوفة يف الذمة، فزيادة على اختالف 

ملن اشرتيت منه تلك العلماء فيما سبق تفصيله يف صكوك اإلجارة املنتهية بالتمليك 

اليت تتضمن املنفعة فقد اختلف العلماء يف إصدار صكوك ملكية األعيان الصكوك، 

 .املوعود بتأجريهااألعيان  يف الذمة أواملوصوفة 

 إىل منع إصدار صكوك ( )فيما يفهم من كالمه الدكتور نزيه محادفقد ذهب 

نظرا جلهالة العني اليت ميكن وتداوهلا ملكية األعيان اليت تتضمن منفعة موصوفة يف الذمة 

رة الذمة ال تتعلق ود عليها يف إجاقعاملنفعة املن طبيعة ألذلك  .للمؤجر أن يقدمها للمستأجر

بعني حمسوسة حمددة بذاتها كما يف إجارة األعيان، ولكنها دين متعلق بذمة املؤجر، 

جهالة ": واستدل بقول السرخسي. وجيزئه شرعا تقديم أية عني حتتوي على تلك املنفعة الثابتة

 : ي، وقول الشوكان( )"اجلهالة متنع صحة التمليك" : وقوله ( )"املستحق بالعقد مفسدة للعقد

                                                 
هذا األمنوذج العقدي معمول به بكثرة يف ماليزيا حيث جتري فيها عقود املراحبات واإلجارة واملشاركات، وتسمى   (2

 .Under constructionباإلجنليزية 
ظر كذلك نزيه محاد وان. املوسوعة الفقهية، مصطلح إجارة فصل أركان عقد اإلجارة: انظر موضوع إجارة الذمة يف (1

 .وما بعدها 222املرجع نفسه، حامد على مرية، صكوك اإلجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، ص
 .1  قراءة جديدة، ص: نزيه محاد،يف فقه املعامالت املالية املعاصرة: انظر  ( 
 . 22:1السرخسي، املبسوط،   ( 
  .0 ، ص22الشرخسي، املبسوط، ج  ( 
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، وقد  (2)"إن الرتاضي الذي هو املناط يف صحة البيع والشراء ليس مبتحقق مع اجلهالة" 

معلومية املنفعة املعقود عليها : هما اثنني أسس لقوله مبخالفة هذا التصكيك ملقتضيني

. بالوصف املشروط يف العقد حيث إجارة الذمة كالسلم يف املنافع يف ذمة املؤجر الثابتة

املؤجر تقدميها للمستأجر واليت يرتتب على  الفاحشة يف العني اليت جيزئ والثاني اجلهالة

انتهاء إجارة الذمة بتمليكها للمستأجر خصومة ونزاع بني املتعاقدين ال سبيل إىل دفعها أو 

 . (1)التحرز منها

املعاصرين إىل جواز إصدار صكوك ملكية األعيان  ذهب مجهور: الثانيالقول 

 1/ /2/  البند صدر بهصدر قرارا جممع الفقه اإلسالمي الدولي، و وبه املوصوفة يف الذمة

: ضمن عنوان صكوك ملكية املوجودات املؤجرة ونصه من معيار صكوك االستثمار

كتتبون فيها وامل باستئجارهاأو عني موعود املصدر لتلك الصكوك بائع عني مؤجرة، 

  . ( )..."مشرتون هلا، وحصيلة االكتتاب هي مثن الشراء

الدكتور نزيه محاد إذا كان يعين منع إصدار  ذي يرتجح لدينا قول اجلمهور، ألنوال

فإن منعه إلصدار صكوك ملكية منافع موعود  بتأجريها، اموعود اصكوك متثل أعيان

يكون من باب أوىل وهو ينبغي أن إذا كان عقد اإلجارة األول إجارة ذمة السيما باستئجارها 

 . ية املنافع املوصوفة يف إجارة الذمةعند حبثه مللك ما مل يقل به

تقنيات حتديد ن إجازة إصدار صكوك األعيان املوعود بتأجريها مع أامحاصل 

هو ما  جدا اويكون الغرر فيها يسري ،اليت تكون اجلهالة فيها ليست ذات بال املواصفات

 .نرجحه يف هذه املسألة الفقهية

اليت تتضمن املنفعة، ك لألعيان قبل متلك محلة الصكوأما تداول هذه الصكوك 

هذه العقد على  ، ألنحتى تتعني العني أو يتعني أكثرهاالعلماء مجهور  افقد منع تداوهل

عليه تكون قيمة و. عادة من خالل عقود مركبة منها عقد املراحبة أو االستصناع األعيان يتم

تداوهلا إال ا مينع وهو م. إىل أعيانأو يتحول أكثرها  مل تتحولما نقودا هذه الصكوك 

وقالوا بأن تأجري منافع األعيان . بضوابط صرف النقود، ألن ذلك من قبيل بيع النقد بالنقد

املنفعة تكون يف حكم الدين، العني و املوصوفة يف الذمة يؤدي إىل بيع الدين بالدين، كون

 . ( )فال جيوز إصدار الصكوك املتداولة بشأنها

ثمار هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية وقد صدر بهذا معيار صكوك االست

جيوز تداول صكوك ملكية املوجودات :" حيث جاء فيه  /1/ البند رقم  اإلسالمية

                                                 
 .2  قراءة جديدة ص: عامالت املالية املعاصرةيف فقه امل: نزيه محاد  (2
 قراءة جديدة: يف فقه املعامالت املالية املعاصرة: انظر، نزيه محاد (1
 .1 1املعايري الشرعية، ص  ( 
 .112، ص1صكوك اإلجارة، جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي، ج: انظر، على قره داغي  ( 
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 تومنذ متلك محلة الصكوك للموجودامنذ محظة إصدارها باستئجارها املؤجرة، أو املوعود 

 . (2)"وحتى نهاية اإلصدار

  رأينا يف املسألة

جواز لة تداول صكوك ملكية األعيان املوصوفة يف الذمة أيف مس علمالذي نراه واهلل أ

ومستندنا يف جواز تداوهلا أنها ال متثل . دقةب هاإذا مت حتديد مواصفات قبل تعني العنيتداوهلا 

موصوفة يف الذمة  عند املكتتبني خالفا لصكوك املراحبة، وإمنا متثل أصوالأو ديونا نقودا 

ها إىل املصدر إجارة تشغيلية أو وليؤجريف آجال حمددة الصكوك يتم تسليمها إىل محلة 

صكوك اليت تنظم هذه الصكوك وإن مسيت  فاملنظومة العقدية. إجارة منتهية بالتمليك

 محلة الصكوكللعالقة التعاقدية بني املصدر وبالنسبة السلم عقد إجارة، غري أنها تتناول 

مع بالنسبة للمصدر االستصناع وعقد ، جال حمددةحيث يعدهم ببناء وتسليم العني إليهم يف آ

بعد تسليم  لتمليك بالنسبة لعالقة املصدر مع محلة الصكوكالصانع، واإلجارة املنتهية با

العلماء يف التصرف يف السلم بالبيع وغريه اختالف ومبا أن . محملة الصكوك( املسلم)املبنى 

 وابن القيم وجيهة،ابن تيمية الكية ومن أجازه من امل ججحأن ، والف معتربتخا قبل قبضه

غري أننا ال نرى تداوهلا إال عند بداية الشروع يف حتصيل العني املوعود إجازة تداوهلا،  وفقفاأل

 .، ويكون عادة بشراء األرض مثال أو الشروع يف وضع حجر األساس للبناءباستئجارها

عبد الدكتور رحي وااجلعلى ورد يف حبث الدكتور معبد تنبيه  يبقى أن نؤكد على

االقتصاديون من  اعتماد ما يراه يتناول العظيم أبو زيد فيما يتعلق بتداول صكوك السلم،

وقوع مضاربات مآالت التجويز، خاصة يف جمال اآلثار االقتصادية اليت قد تنجم عن احتمال 

ار امحذر من أن يستخدم السلم كوسيلة للمقامرة على أسع على السلع األساسية، وكذا

السلع يف األسواق، حتى ال يتضرر االقتصاد من جراء املتاجرات املؤدية إىل عدم استقرار 

 . (1)األسواق

 املطلب اخلامس

 نافع املوصوفة يف الذمة وتداوهلاملكية املإصدار صكوك 

وصورة هذه املسألة ختتلف عن املسألة السابقة، كونها ال تتعلق بعني موصوفة يف 

مثل ملكية منفعة سكنى غرف فندقية ملدد نفعة موصوفة يف الذمة مبتعلق ، وإمنا تالذمة

 . ، وهذه امحالة يتم فيها حتديد العني حمل املنفعة حتديدا دقيقا يرفع النزاعزمنية معينة

إىل جواز إصدار صكوك ملكية منافع كما سبق بيانه  وقد ذهب مجهور العلماء 

 :فقد ذهب العلماء فيه رأينيتداوهلا أما  .جناهوهو ما رح األعيان املؤجرة املوصوفة يف الذمة

                                                 
 .  1املعايري الشرعية، ص (2
أسواق الصكوك اإلسالمية وكيفية االرتقاء بها، حبث مقدم إىل ندوة : رحي عبد العظيم أبو زيدمعبد على اجلا  (1

 12م، ص1121اليت انعقدت جبدة سنة " الصكوك اإلسالمية عرض وتقويم
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معيار هيئة احملاسبة واملراجعة على هذا الرأي نص منع تداوهلا وقد : الرأي األول

ال ": ما نصه 1/1/ فقرة رقمحيث جاء يف للمؤسسات املالية اإلسالمية لصكوك االستثمار 

يني العني اليت تستوفى منها جيوز تداول ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة قبل تع

وجاء  . (2)"املنفعة إال مبراعاة ضوابط التصرف يف الديون، فإذا تعينت جاز تداول الصكوك

والذي نرى رحجانه أن تداول هذه الصكوك :"على القره داغي كذلك يف حبث الدكتور

أو ( كقيمة الصكو)بالبيع والشراء إمنا جيوز بعد قيام املصدر بتحويل األموال املكتتبة 

أما قبل ذلك فال جيوز تداوهلا، ألنها يف حقيقتها ال زالت نقودا مل . أكثرها إىل إجارة معينة

 . (1)"تتحول كلها، أو أكثرها إىل أعيان مؤجرة، أو حتى منافع حمققة

أجاز تداول هذه الصكوك وهو ما رحجه نزيه محاد، وحسني حامد : الرأي الثاني 

 . ( )قحف وغريهمحسان وعبد الستار أبو غدة ومنذر 

وقد احتجوا على ما ذهبوا إليه بأن تداول صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف 

واستدلوا . وليس بيعا لنفس املنفعة املوصوفة يف الذمة ،الذمة إمنا هو حوالة للوفاء بااللتزام

 إجارة عني موصوفةجعل  نكذلك مبثل من جعلها سلما يف املنافع، وأنه جيوز على مجلة م

 .يف الذمة سلم يف املنافع

ما مت ترجيحه يف مسألة تداول صكوك إىل استنادا  تداوهلا جوازومنيل إىل ترجيح  

 .واهلل أعلمملكية األعيان املوصوفة يف الذمة 

  

                                                 
  .  1املعايري الشرعية، ص  (2
 .112، ص1صكوك اإلجارة، جملة جممع الفقه اإلسالمي، ج: على حمي الدين القره داغي  (1
، 1 1أساسيات التمويل اإلسالمي، ص: نظر، حسني حامد حسان صكوك االستثمار مرجع سابق، ومنذر قحفا  ( 

 . 2  قراءة جديدة ص: يف فقه املعامالت املالية املعاصرة: ونزيه محاد
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 وتوصياته نتائج البحث

 :ميكن تلخيص أهم ما توصل إليه البحث من نتائج فيما يأتي

 ة املالية اإلسالمية السيما تلك املتعلقة بإدارة إن التحديات اليت تواجهها الصناع

السيولة، ومتويل مشاريع التنمية اليت تسهم يف متويل البنى التحتية للبلدان اإلسالمية، 

يقتضي حشد مدخرات كبرية تنافس تلك اليت حتشدها املؤسسات املالية الوضعية من 

 .خالل سندات أو وثائق االستثمار الربوية

 سندات ذات قيمة متساوية، متثل " :أنها ملختار لصكوك اإلجارة هوإن التعريف ا

 ".ذات دخلأو خدمات حصصًا شائعًة يف ملكية أعيان أو منافع 

 كوك ملكية األعيان املؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشرتيت منه تلك ص

لغرض  وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عني مؤجرة أو وسيط مالي"هي  األعيان

بيعها واستيفاء مثنها من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح العني لملوكة محملة 

، ويتعهد مالك (ملكية منفعة)الصكوك إما ملكية قانونية أو ملكية اقتصادية 

العني بشرائها بقيمتها االمسية أو السوقية أو سعر يتفق عليه مع محلة الصكوك عند 

ا ملن اشرتيت منه تلك األعيان بقيمتها االمسية أو البيع، أو يتعهد محلة الصكوك ببيعه

 ". السوقية أو سعر يتفقون عليه مع مالك العني عند البيع

  وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عني أو :"صكوك إجارة املوصوف يف الذمة هي

شركة ذات أغراض )منفعة أو خدمة موصوفة يف الذمة أو وسيط مالي ينوب عنه 

بيعها واستيفاء مثنها من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح العني أو لغرض ( خاصة

 ". املنفعة أو اخلدمة لملوكة محملة الصكوك

  مليار دوالر أمريكي، مثلت  01م جتاوزت 1122إن إصدارات سوق الصكوك لسنة

 . من جمموع الصكوك اليت مت إصدارها يف السنة نفسها% 12صكوك اإلجارة 

 حتديات و ،التحديات التسويقية الصكوك تناولتإلصدار لتطبيقية أهم التحديات ا إن

التحديات القانونية املتعلقة مبلكية ، وحتديات التصنيفوعي املستثمرين، و

  .املوجودات السيادية
 املوصوف وإجارة بالتمليك املنتهية اإلجارة بصكوك املتعلقة الشرعية القضايا إن أهم 

 : الذمة هي يف

 Asset)اليت تناولت الصكوك القائمة على األصول  عيان املؤجرةملكية األ (أ )
Based)  والصكوك املدعومة باألصول(Asset Backed) . ورجحت أن

ملكية األعيان إىل محلة  اصكوك اإلجارة القائمة على األصول ال تنتقل فيه

 .الصكوك
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تأجري ن ثم جواز وم هجواز بيع العني واملنفعة ثم إعادة شراء املنفعةالراجح يف  (ب )

محلة الصكوك العني لبائعها بعد شرائها، إذا مل يؤل التأجري إىل متليكها إىل 

 . بائعها األول

رأي املانعني  لعني بعد التأجرياملالك األول ل الوعد امللزم بإعادة شراءالراجح يف  (ج )

 .لشراء األعيان املؤجرة بالقيمة االمسية

إصدار الصكوك وتداوهلا يف إجارة املوصوف لقة بإن أهم القضايا الشرعية املتع (د )

 :هي يف الذمة

 والراجحاملوصوفة يف الذمة وتداوهلا،األعيان ملكية حكم إصدار صكوك  - أ

 . وتداوهلا هاجواز إصدار

- ب والراجح ، نافع املوصوفة يف الذمة وتداوهلاملكية املحكم إصدار صكوك  

ار صكوك ملكية منافع األعيان واز إصدالقائل جبفيه رأي مجهور العلماء 

 . وتداوهلا املؤجرة املوصوفة يف الذمة

 : فيمكن إمجاهلا فيما يأتي أما التوصيات

  ضرورة إشراك الشرعيني واالقتصاديني واملهنيني يف هندسة صكوك االستثمار

اإلسالمية، وذلك لضمان صياغة هذه الصكوك مبا جيمع بني االنضباط الشرعي، 

 .قتصاد االسالمي، وحاجات املتعاملنيوأهداف اال

  ضرورة تسريع تأسيس هيئات تصنيف إسالمية خالصة تعتمد يف تصنيف الصكوك

 .االنضباط الشرعي قبل االعتبارات القانونية والتسويقية

 فينصتلا ءالكوو ةيهقفلا عماجملا نع نيلثلم مضت ةكرتشم تاءاقل دقع ليهست 

 لماكتم مهف نم نّكمي ام وهو ، نييميداكألا اذكو ، ةعجارملاو ةبساحملا تائيهو

 ىظحت كوكص رادصإ مث نمو ، ةيمالسإلا رامثتسالا كوكص  رادصإ تابلطتمل

 . يلودلا لوبقلاب

  
 واهلل اهلادي إىل سواء السبيل وامحمد اهلل رب العاملنيتسهيل 
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 قائمة املراجع

 املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل  ،عبد اهلل بن أمحد املقدسي أبو حممد، ابن قدامة

 .م 201-هـ 1 2، 2، دار الفكر، بريوت، طالشيباني

 دت2، دار صادر، بريوت، طابن منظور، لسان العرب ،. 

  احتاد . مد َهارلونعبد السَّالم حم: أمحد بن فارس، مقاييس اللغة، حتقيقامحسني أبو

 .م1111-هـ 1 2الكتاب العرب، دط، 

 كوك اإلجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية ص: حامد بن حسن بن حممد على مرية

 (.م1111، 2الرياض، دار امليمان للنشر والتوزيع، ط)

  جملة إسرا الدولية للمالية "منتجات صكوك اإلجارة"الدكتور سامي السويلم ،

 .واملوسوعة الفقهية، 211م، ص1121اإلسالمية العدد األول، سنة

  2املبسوط، دار الفكر، بريوت، ط ،أبو بكر حممد بن أبي سهلالسرخسي ،

 .م1111-هـ12 2

 لفقه اإلسالمي الدوليصكوك اإلجارة، جملة جممع ا: على قره داغي. 

 صكوك اإلجارة، جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي، : على حمي الدين القره داغي

 .م 111الدورة اخلامسة عشرة العدد اخلامس عشر 

 املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ، أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي

 .، املكتبة العلمية، بريوت، دط، دتللرافعي

 م 201-هـ 1 2، 2جي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بريوت، ط قلعه. 

  جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة اخلامسة عشرة العدد اخلامس عشر

 .م 111

  م2001السابعة العدد السابع جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة 

 ،الصكوك وتطبيقاتها املعاصر حبث مقدم للدورة التاسعة عشرة  حممد تقي عثماني

 .م1110الشارقة، . جملمع الفقه اإلسالمي الدولي

 حبث مقدم إىل ندوة الصكوك  أحكام ضمان الصكوك وعوائدها ري،حممد على الق

 .م1121اليت انعقدت جبدة سنة " اإلسالمية عرض وتقويم

 أسواق الصكوك اإلسالمية وكيفية االرتقاء : معبد على اجلارحي عبد العظيم أبو زيد

اليت انعقدت جبدة سنة " بها، حبث مقدم إىل ندوة الصكوك اإلسالمية عرض وتقويم
 .م0202
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 ( عرض وتقويم:  الصكوك اإلسالمية ) ندوة

 املنعقدة يف رحاب جامعة امللك عبد العزيز جبدة

 م4101 مايو 42-43 املوافق ، هـ0340 اآلخرة مجادى 00-01 الفرتة خالل

  مي،اإلسال املؤمتر ملنظمة التابع الدولي اإلسالمي الفقه وجممع اإلسالمي االقتصاد أحباث مركز مع بالتعاون

 للتنمية اإلسالمي البنك جمموعة عضو والتدريب للبحوث اإلسالمي واملعهد

 
  
 
 

 التوصيات
 
 
 

 
 :مالحظة 

ال تعاا  ةاأ  امل  ااف اش  اا    تعا  ةااأ  امل اررام  ا ن اش ا وه   و   إن األحكام  اشراية ا اشادا به ه ااتو اشتد ا م      
 .ما ت  اش مبو ن ب ذا مت إقيا هم مأ  لس اجملافإال إاإلسالمي اش وشي   وال ةأ  امل ارؤسسم  ارتعمونا   

 

 

 
 

اإلسالمية املصرفية اخلدمات اإلعالمي الراعي الميةاإلس املصرفية جمموعة  

ـــــــــــــــــاةـــــــــــــــــــالرعـــــــــــــ  



 

 :مالحظة 
ال تعا  ةاأ  امل  ااف    تعا  ةاأ  امل اررام  ا ن اش ا وه   و    تو اشتد ا م   إن األحكم  اشرية ا اشدا به ه ا 

 .مان بو ت  اش مب إال إذا مت إقيا هم مأ  لس اجملافاش    اإلسالمي اش وشي   وال ةأ  امل ارؤسسم  ارتعمونا   
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلا  هلل  ب اشعمرا   واشصاله واشسال  ةلا  ارععادر   اا شلعامرا سا  نم  اا        

 وةل  آش  و حع  امجعا   وهع 

ن  حامب  و    4101 ماميد  43 اردافا     ها0340 اآلخيه مجمبى 01إن  ن يد  االث ا 

:  نااا وه انع ااا  ( ارالكاااا اشعيه اااا اشساااعدبيا )  جبااا هاشعت ااا ه جممعاااا ارلاااا ةعااا  اشع يااا  

 اشتامهف  اشا وشي  اإلساالمي  اش  ا    ااف  همشتعامون هاا   (ةاي  وت ادي   :  اشصكدك اإلساالم ا )

 ل ااا االقتصاامب واإلبا ه   اإلسااالمي االقتصاامب احباامر مي اا و اإلسااالمي  ارااؤ ي ر ظاااا

 اشع ااا  ادةااا ةضااد واشتاا  ي  شلعحاادر اإلسااالمي وارع اا لااا ةعاا  اشع ياا      جبممعااا ار

  مبرم  ا مجف مأ اةضمء  ااف اش  ا  اإلساالمي اشا وشي   وةا ب ماأ        شلت ا ا اإلسالمي

ارتخصصاااا ن ارع ااا  اإلساااالمي شلعحااادر   هعااا  متته جممعاااا ارلاااا ةعااا  اشع يااا    و  ااسااا

مااأ ماأ باخاامل ارالكاا اشعيه ااا اشساعدبيا و   ا  عاام  اش   امء واالقتصاامبي هعا   واشتا  ي    و 

 . خم ج م

جلسااام   اااعمح ا  عفساااااان  يااادماتاي  اةاااامذ هاااتو اش ااا وه ةلااا  مااا ا  اااااااسقااا  و

 اامو   ة سااا ن   ا  تطيقااإ إد ب اسااا  ساا   ةراايه حب اام   ا هعاااومساامة ا   قاا   خال اام   

 :  ندقرإ م مقرا مست  ضا   وانت إ إد اشتد  م  اشتمش ا اردضدع 

 



 

 :مالحظة 
ال تعا  ةاأ  امل  ااف    تعا  ةاأ  امل اررام  ا ن اش ا وه   و    تو اشتد ا م   إن األحكم  اشرية ا اشدا به ه ا 

 .مان بو ت  اش مب إال إذا مت إقيا هم مأ  لس اجملافاش    اإلسالمي اش وشي   وال ةأ  امل ارؤسسم  ارتعمونا   
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 احملور األول

 رؤية مقاصدية: الصكوك اإلسالمية 

حت  اا  م م اا  اشرااييعا مااأ    ةلاا احلكاا  اشراايةي هاام دا   تامل ااااجياا  ان ير :أواًل 

وسالما مم ياؤوذ إش ا  اشع ا       أ احل مل واشصد يا موخلدو   سالما اشع    : ح ث

 .مأ اش مح ا اشرية ا 

حت ااا  ح اااث ح ااا  م تضااامو ماااأ تااا  ُت اااا اشع ااا  وه كلُه اشتأ ااا  ماااأ ان  شااا و  :ثانيًا 

ومام يرتتا  ةل ا      اش ع ك ا اشتصيف   وحت     ومم يرتت  ةل  م مأ ُمارلك ا

 .  ن حمال  اررم  ا ُغ ي  واشمأ حتامل اشضامن   واررم  ا ن اشُغ

ضااعا اشتطع اا  ومعم ااا ا لاامل  شآش اام   ال هاا  شاا  مااأ احلكاا  اشراايةي هاام دا    :ثالثًا 

  .ارتدقف 

شلتأ   مأ ان اساتخ ا  حصا لا اشصاكدك    ار اا مرياجعا اش و يا جي  اش  م  ه :رابعًا 

  ا هم   ومأ تطع ا  مج اف م تضا م  اشع ادب ا م اا      إلاحمل ب   يغن اشيت  

 .همشصكدك 

اش ااايو  اإلساااالم ا ح ااا  اشع ااادب وارسااات  ا  ا م اااا همشصاااكدك     جيااا  ان ُت  : خامسًا

اشتصااا   واشرت  اا   :   مااأ ح ااث  ا دهييااا شلصااكدك اشرااية ا ةااأ اشساا  ا  

 .واشتسدي  واشتسعري 



 

 :مالحظة 
ال تعا  ةاأ  امل  ااف    تعا  ةاأ  امل اررام  ا ن اش ا وه   و    تو اشتد ا م   إن األحكم  اشرية ا اشدا به ه ا 

 .مان بو ت  اش مب إال إذا مت إقيا هم مأ  لس اجملافاش    اإلسالمي اش وشي   وال ةأ  امل ارؤسسم  ارتعمونا   
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 احملور الثاني 

 إصدار وتداول األسهم والصكوك وضوابطها الشرعية

 :اإلصدار : أواًل 

 :أنواع التعهدات اليت يقدمها مصدر الصكوك اإلسالمية 

هراياء األ ادذ او األة امن او األسا   ماأ حممامل       أ ُمصا   اشصاكدك   اشصمب  ما تع   اش (0)

إذا  منااإ اشصااكدك   اامل اة مناام  مراارتاه مااأ ارتع اا       همش  اااا االة ااا   اشصااكدك

 :انداع . همشرياء 

 ( .اجمل اشصكدك ) تع   همشرياء ن اجمل   ب مسع م   .0.0

 .تع   همشرياء ن حمشا تع ي ارص    .0.4

 .تع   همشرياء ن حمشا اخن م  اش  اا اشسدق ا شأل دذ او األة من  .0.4

   جتااد  عاايةم  السااتل ام م  شلع  ااا احمليمااا عاايةم    واألنااداع اشساامه ا مج ع اام ال  

 .وس ا  شت يعا اشيهم 

 :اشتع   هغري اش  اا االة ا   وهد انداع  (4)

 .همش  اا اشسدق ا وقإ اشرياء  .4.0

 .همشسعي اشتمل يت  اشرتاضي ةل   وقإ اشرياء  .4.4

  وهتان اش دةمن خيضعمن شل ظي االجت مبمل واش يا ا  اشسمه ا. 

 :شتع   ق  يكدن هرياء ون  مل األحداذ فإن ا (4)

 ( .0)   م حك  مم سع  ن حلالا اشصكدك ارص    همة ما دذ  .4.0

  ختضاف ألحكام  ارياحباا ش ماي      ُاعرتيإ او استص عإ ماأ رياري ارصا     ا دذ  .4.4

 .او االستص مع همشد مشا همشرياء 

 :وهتو اشتع  ا  مأ ح ث اشتدق إ انداع  (3)

  وهاتو تتضااأ اشع  اا    صاكدك  اشتع ا  قعامل ه اف األ ادذ ةلا   لاا اش       إذا     .3.0

 .اشسمه ا  4.0  إذا  من ن حمشا همشريط واشتع   ارسع  

  وهاتا خيضاف شل ا ساا حبسا  وجادب اشتدا اؤ        اشتع   هع  ه ف األ ادذ  إذا     .3.4

 . وة م 

 : ام ان م مأ ح ث االعرتاط انداع  (5)

 .مريو ا  ياحا ن ة   ه ف األ دذ  .5.0



 

 :مالحظة 
ال تعا  ةاأ  امل  ااف    تعا  ةاأ  امل اررام  ا ن اش ا وه   و    تو اشتد ا م   إن األحكم  اشرية ا اشدا به ه ا 

 .مان بو ت  اش مب إال إذا مت إقيا هم مأ  لس اجملافاش    اإلسالمي اش وشي   وال ةأ  امل ارؤسسم  ارتعمونا   
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 .ا ن اشدثمة  ارصمحعا مريو ا ضا م  ن ة   اشع ف   او  ياح .5.4

 .ريري مريو ا ال ضا م  وال  ياحا وال هتدا ؤ  .5.4

 اش دةمن األوالن  ام حك  اشع  اا احمليماا عايةم   امام اش ادع اش مشاث ف خضاف        و

 .شل  اسا 

. املتوافقـة مـع الشـريعة    أسهم الشركات : ) تداول األوراق املالية اإلسالمية ضوابط : ثانيًا 

 ( : ات الصناديق االستثماريةوحدو. صكوك االستثمار 

اسات ام يا  او  اكدك  اسات ام   يياة  ة   تا اوذ األو ا  ارمش اا ماأ اسا   او وحا ا       

 :مم يلي 

 (41/4/3: )وهي تأ    رم     ه  قيا  اجملاف  ق   :مواضع االتفاق 

ف جاا  مياةاامه احكاام  اشصاايف    إذا  منااإ مدجاادبا  األو ا  ارمش ااا ن اادبا   ضااا   (0)

ف جاا  مياةاامه احكاام  ه ااف      م   وإذا  منااإ مدجدبات اام بيدناام   ضااا    ة اا  تاا او  

 .اش يدن ة   ت او م 

إذا  منإ مدجدبا  األو ا  ارمش ا ماأ األة امن وار امفف واحل اد  او ماأ هعضا م وشا س         (4)

 .حكم  اشصيف او ه ف اش يدنبون مياةمه ات او م جد   ف  ف  م ن دب او بيدن 

ارمش ااا لتلطااا مااأ األة اامن وار اامفف واحل ااد  واش  اادب        إذا  منااإ مدجاادبا  األو ا   (4)

تا اوذ وف ام  شلساعي    اشفإن  جياد     او احل د    و منإ اشغلعا شألة من وار مفف  واش يدن

  . اررتاض  ةل  

 : موضع اخلالف 

  :ف ي ذشا اجتمهمن إذا  منإ اشغلعا شل  دب او اش يدن   

  :االجتاه األول 

و ا  ارمش ااا لتلطااا مااأ األة اامن وار اامفف واحل ااد  واش  اادب       إذا  منااإ مدجاادبا  األ 

ةااال  مبعا ا اشتعع اا   بون مياةامه     ف جاد  تا او م   و منإ اشغلعا شل  دب او اشا يدن    واش يدن 

إذا  من اش رامط اشاية س شلراي ا او اشصا  و  او اشدةامء        اشصيف او ه ف اش يدن  احكم 

مااف مياةاامه ان جاادا  اشتاا اوذ  من او ار اامفف او احل ااد    ارتاامجيه همألة اا: ن هااد االساات ام مل 

 % .01يكدن هع  اشريوع ن اشعامل ه سعا ال ت مل ةأ 

  :االجتاه الثاني 

واألسااا   واشصااا مبي  االسااات ام يا   إذا  مناااإ يااايى ةااا   جااادا  تااا اوذ اشصاااكدك  و

غمشا  ن ادبا    اش ماف  ادن  واألة من وار امفف    واش يدن اش  دب مكدنم  مدجدبات م لتلطا مأ 



 

 :مالحظة 
ال تعا  ةاأ  امل  ااف    تعا  ةاأ  امل اررام  ا ن اش ا وه   و    تو اشتد ا م   إن األحكم  اشرية ا اشدا به ه ا 

 .مان بو ت  اش مب إال إذا مت إقيا هم مأ  لس اجملافاش    اإلسالمي اش وشي   وال ةأ  امل ارؤسسم  ارتعمونا   

 

5 

    بون حت   اشضداها اشرية ا ف ا   رم ن ذشا مأ اشدقدع ن معمبشا اش    همش   او بيدنم    

  ورام ف ا  ماأ ه اف اشا يأ شغاري       ( 41/4/3) قا   اشا وشي  وهد نص قيا   اف اش    اإلساالمي  

يا ص   اشاتمل  (3/00)010: قايا   قا   مأ ةل     وهد قيا   اف اش    اإلسالمي اش وشي  قا    

ه ف اش يأ ارؤجمل مأ ريري ار يأ ه    معجمل ماأ ج سا  او ماأ رياري ج سا        ال جيد  ان : " ةل  

ه عاا  ه  اا  مؤجاامل مااأ ج ساا  او ريااري ج ساا  ألناا  مااأ ه ااف    ال جيااد  إلفضاامة  إد اشيهاام   ااام

في  ن ذشاا هاا  ادن اشا يأ نمعانم  ةاأ قاي  او         وال. اشكمدء همشكمدء ار  ي ة   عيةم 

   .ه ف آجمل

ن مج ف مام ت ا   ال جياد  تا اوذ األو ا  ارمش اا   ن احلامال  اشال جياد  اشتا اوذ           :رابعًا 

 .ف  م   إال إذا  منإ   مل ملك ا ح    ا شأل دذ  مل اشتصك ا 

يد ي اررم  دن مي ي  مأ اش  اسا ن نا وا  الح اا ردضادع تا اوذ اشدحا ا          :خامسًا 

 .ا االست ام يا ن   مبي  ارياحب

 



 

 :مالحظة 
ال تعا  ةاأ  امل  ااف    تعا  ةاأ  امل اررام  ا ن اش ا وه   و    تو اشتد ا م   إن األحكم  اشرية ا اشدا به ه ا 

 .مان بو ت  اش مب إال إذا مت إقيا هم مأ  لس اجملافاش    اإلسالمي اش وشي   وال ةأ  امل ارؤسسم  ارتعمونا   
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 احملور الثالث

 حكم إصدار الصكوك وتداوهلا يف اإلجارة خاصة املوصوفة يف الذمة ،

 واإلجارة املنتهية بالتمليك ، وإجارة العني لبائعها  

 : التمليكالوعد بإجارة العني على بائعها مع إصدار صكوك متثل أعيانًا مؤجرة على أساس 

 :ش  حمال  

وقايا ا   ااف اش  ا       شل  اساا   خضاف    ضاا   ف ها ون عايط   ال  اييل وال   قإذا و (0)

 .اإلسالمي اش وشي اشسمه ا 

 : نل  حمالفهمشريط   اشصييل او اشضا     إذا وقف (4)

  فلا  حكا  اشع  اا احمليمااا    تضااأ معمبشاا ن ا  حمضاي مبؤجامل ا  ااي م ا        يان  4.0

 .عيةم 

 .ذ مجضف شل  اسا وف م  رعمحث ه دع اآل  خاال يكدن  تشا  4.4

 : تا ف اشتع   ن إح ى احلمشتا اآلتان ي  (4)

 .ف تا خيضف شل  اسا . مف تغري اشعا  4.0

 .ف تا خيضف ألحكم  اشع  ا . ه ون تغري اشعا  4.4

  تياجف ف يه اشتع ا ا   )ن ن ميا اإلجم ه (  همش  اا االة ا او هغريهم )اشتع   همشرياء  (3)

 .( 0:  اوال  . تد  م  احملد  اش مني 

 :إجارة املوصوف يف الذمة ك ُتمثل إصدار صكو

 :جي  اشتا    ها ندةا  (0)

ان ار اامفف ن هااتو احلمشااا بيااأ ن ن ةااا مد اادفا ن اشتمااا   ال خااالف  إجاام ه 0.0

 .ذما ارؤجي 

إجم ه ةامل ن اشتما   سداء  من  مل اشعامل مد دفم  او مع  م    ف اتا خيضاف    0.4

 .شل  اسا نظيا  شدجدب عيط اشعامل 

 .  غا اشع   همل هي هل ظ اشسل  او اإلجم ه  (4)

 .مف تعا اش اأ   ييجف احلك  إد مسأشا تعا اش  دب همشتع ا  4.0

 .ه ون تعا اش اأ   ف ج  تعج مل األجيه  4.4

 :التداول  (4)

  خيضف ألحكام   اشت اوذ شصكدك إجم ه ارد دف ن اشتما قعمل تع ا اشعا  4.0

 .اشسل  



 

 :مالحظة 
ال تعا  ةاأ  امل  ااف    تعا  ةاأ  امل اررام  ا ن اش ا وه   و    تو اشتد ا م   إن األحكم  اشرية ا اشدا به ه ا 

 .مان بو ت  اش مب إال إذا مت إقيا هم مأ  لس اجملافاش    اإلسالمي اش وشي   وال ةأ  امل ارؤسسم  ارتعمونا   
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  تياجاف قايا ا    جم ه ارد ادف ن اشتماا هعا  تعا ا اشعاا      اشت اوذ شصكدك إ  4.4

 .اشسمه ا اش وشي  اف اش    اإلسالمي 

 :صكوك احلقوق املعنوية 

   او ا  ممش ااا  اا ابه اراا ه    اامل حصصاام  عاامةعا ن     : " ااكدك احل ااد  ارع ديااا هااي

 ."م مفف  وحتال  مسؤوش م  مب  ا  ملك ت    ختدِّذ ممشك مملك ا ح د  مع ديا

  و   لاا م ن   جيااد  تصااك ا احل ااد  ارع ديااات وذشااا هت ساا ا م إد حصااص  متساامويا

مع  اام ةلا  ه كلااام مراتالا ةلا  ة ا م عايةيع او  ادةااا           ا غا  اكدكم مت اوةشاا    

عاييطا    ة دب  ن   غام است ام يا م  هم شليهل  و يح م شال تتمب ةلا  مسات اييأ  

 : مها امأ    مياةمه مجلام مأ اشضداها اشرية ا

 .ان يكدن  مل اشتصك ا ح م  مع ديم  مت دامم  عيةم   يصلُّ ه ع  واشتصيف ف   (0)

: اال ترااتامل ه كلااا  ااكدك احل ااد  ارع ديااا ةلاا  ح لااا  هديااا  يامااا  م اامل        (4)

ا  كلااا اش مةاااا ةلاا   اا غا ه اادع اشع  ااا  او ا  كلااا اش مةاااا ةلاا   اا غا ه ااف      

 .-اشدفمءه ف –األممنا 

 .احل  ارع دمل ةل   لا اشصكدك ه عم   د يم اال يكدن ه ف  (4)

وان يتحااامل مااأ اشغااي  ه سااعا ماام   لاا    جياا  ان يراام ك حمماامل اشصااا ن اشغاا    (3)

ال جيااد  ان ي اا ِّ    و ااكد   مااأ ملك ااام ن احلاا  ارع اادملِّ  اامل اشتصااك ا  

ارصاا    او ماا يي مدجاادبا  اشصااكدك حلالااا اشصااكدك ضااامنم  أل اامل ق اااا         

 ي  او ت ييط    ام ال جيد  ان يضااأ  ا  م ا ا ا   ا  با      اشصا إال ن حمذ تع

 .مأ اشيهل

 .ان ال يلح  احل  ضي ا  همش مس او همشع نا  (5)

 يي جاا ان  اامب  مااأ ج ااا اخاايى    ااان يكاادن اشتسااعري ح    اام  وشاا س  اايب ت (6)

 . ام ن حمشا عياء احل  مأ ج ا اخيى 

ن ذشااا خيضااف ألحكاام  فااإ  ن حاامذ تع اا  مصاا   احلاا  ارع اادمل هإةاامبه اشرااياء  (7)

 .احملد  اش مني اةالو اشتع   هإةمبه اشرياء ار صلا ن 

 :حكم تداول صكوك احلقوق املعنوية

إذا  اامن  ااااو احل اااد  ارع ديااا مساااتجا عم  شلضاااداها اشرااية ا شلصاااكدك ةادمااام      

وشضداها  كدك احل د  ارع ديا خصد ام   فمأل امل جادا  ت اوشا  م ات إ ا ا وت ألن هاتا        

 . ذ ُيع ُّ ه عم  حلصا مرمةا ن ح  مع دملع مت دا   عيةم اشت او



 

 :مالحظة 
ال تعا  ةاأ  امل  ااف    تعا  ةاأ  امل اررام  ا ن اش ا وه   و    تو اشتد ا م   إن األحكم  اشرية ا اشدا به ه ا 

 .مان بو ت  اش مب إال إذا مت إقيا هم مأ  لس اجملافاش    اإلسالمي اش وشي   وال ةأ  امل ارؤسسم  ارتعمونا   
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 ه كلا  كدك احل د  ارع دياا ةلا  عاياء حا  مع ادملع ماأ ممشكا          ن حمشا ه مء-

ل ا  او إجااام ه  م ت  اااا  يو ةلااا  ارصااا    إجااام ه تراااغ  اااااا  ثااا  تأج -ج اااا رياااري ارصااا   

 هااتو ا  كلااا مي اامل ه عاام    ت ألن اشتاا اوذ ن إن هااتا اشصااا جيااد  ت اُوُشاا   فاا   همشتال ااا

 .-وهد احل  ارع دمل-حلصا مرمةا ن ا مل 

  احل اد  ارع دياا ةلا  اساتنجم  حا  مع ادمل ماأ ممشكا           دكن حمشا ه مء ه كلا  اك

ر ه   به   ث  إةمبه تأجري هاتا احلا  ارع ادمل ةلا  ارصا   او رياريو ما ه دمثلاا را ه          

فإناا  ال جيااد  تاا اوذ اشصااا ن هااتو   . ة اا  اإلجاام ه األود او اقاامل م  اام هااأجيه مؤجلااا    

-ا احلاااا  ارع اااادمل عااااا  كلااااا إال وف اااام  شضااااداها اشتصاااايف ن اشاااا يدن   ألن م      

اشل  من مي لا م اشصاا قا  خيجاإ ةاأ ملك اا  لاا اشصاكدك هع ا           -ارستأجيه

وا ااعل اشصااا هعاا  ذشااا مي اامل بي اام    وهااد     -اشتااأجري مااأ اشعاام أ -اشتااأجري اش اامني 

-عا ن ذماا مساتأجي م  عاا احلا  ارع ادمل ماأ  لاا اشصاكدك         األجيه ارؤجلا اشداج

 .  -ارص  



 

 :مالحظة 
ال تعا  ةاأ  امل  ااف    تعا  ةاأ  امل اررام  ا ن اش ا وه   و    تو اشتد ا م   إن األحكم  اشرية ا اشدا به ه ا 

 .مان بو ت  اش مب إال إذا مت إقيا هم مأ  لس اجملافاش    اإلسالمي اش وشي   وال ةأ  امل ارؤسسم  ارتعمونا   
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 احملور الرابع

 أحكام ضمان الصكوك وعوائدها ، ضمان الطرف الثالث ، 

 ة االمسية والعائد ، الضمان بعوضضمان القيم

( 4/3/)41 قااايا   ااااف اش  ااا  اإلساااالمي اشااا وشي  قااا   ةلااا  مااام و ب ن  اشتأ  ااا  :أواًل 

( 0)اش  ايا   ( 3/01)071  ومم و ب ن اش يا  مأ اشع صي اشياهف (5)و ( 3)اش  يتا 

ماااأ اشع ااا  ثمش ااام    ومااام و ب ن قااايا  اجمللاااس اشرااايةي   ناااا احملمساااعا   ( 4)و ( 4)و 

صاا   اشصااكدك  وارياجعااا شلاؤسساام  ارمش ااا اإلسااالم ا مااأ ةاا   جاادا  ضااامن مُ    

شاا ماأ اشيهام    ذرم ياؤوذ إش ا       او اشعمة  ةل  اشصكدك اإلسالم ا  شل  اا االة ا 

واشغااي    وألناا  ي  اا  اشصااكدك اإلسااالم ا اهاا  خصمةصاا م اشاال ت ااي  ه   اام وهااا   

 .اشس  ا  اشيهديا احمليما 

م ف تع ا  ارصا   هإةامبه عاياء األ ادذ اراؤجيه ه  ات ام االة اا   وال مامنف ماأ ان            :ثانيًا 

 ( .إ  مء اشصكدك)  إةمبه اشرياء يت  ذشا همش  اا اشسدق ا او مبم يت  من ةل   ة 

اشعااامل ةلاا  خت اا   لاام ي اشصااكدك ةااأ  يياا  اشدساامةمل ارراايوةا ار اايه مااأ        :ثالثًا 

 : اجملممف وا  نم  اشعلا ا م مل 

تكديأ لصصام  رعم اا لام ي ن اص ق ااا اشصاكدك او ةداةا هم   او         (0)

 .ارييا  دمثلا اررم  ا ن   مبي  ذا  

 .عا همشضداها اشرية ا اشتأما اشتكمفلي ار ض (4)

تااادفري اشع ناااا اش مندن اااا ارالةااااا إل ااا ا  إد ا  ااام  اشتراااييع ا واشت ظ ا اااا بةاااده  :رابعًا 

اشصااكدك اإلسااالم ا وتاا او م   راام ن ذشااا مااأ اثااي إجياامهي ةلاا  ه اامن احل ااد            

 .واالشت امم  وخت    ارخم ي ذا  اشعالقا همشصكدك اإلسالم ا 

اشسااعي شاا ى  إد ار ظاااا شلصاا مةا ارمش ااا اإلسااالم ا واش اةاااا  اام      ا  اام  بةااده  :خامسًا 

مؤسسم  اشتص  ف احملل ا واشعمر ا شتص  ف اشصكدك اإلسالم ا حبسا   ع عت ام   

 .وعيو  م اشرية ا 



 

 :مالحظة 
ال تعا  ةاأ  امل  ااف    تعا  ةاأ  امل اررام  ا ن اش ا وه   و    تو اشتد ا م   إن األحكم  اشرية ا اشدا به ه ا 

 .مان بو ت  اش مب إال إذا مت إقيا هم مأ  لس اجملافاش    اإلسالمي اش وشي   وال ةأ  امل ارؤسسم  ارتعمونا   
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 احملور اخلامس

 األسباب واآلثار نظرة شرعية: إخفاق بعض إصدارات الصكوك 

 : توصيات عامة : أواًل 

 الااا اشصااكدك ملك ااا ح    ااا وقمهلااا شل  اامذ    ك ااا اردجاادبا  حلاشتأ  اا  ةلاا  مل

 .ومستايه إد ريميا االنت مء مأ إ  مء اشصكدك 

  اش ةده إد حد اا ا  نم  ا م ا( SPV  )مف م يي اشصكدك  إد ج   م ج ع. 

  بةده اش وذ اإلسالم ا إد تطديي اشع  ا األسمس ا شلتاديمل اإلسالمي مبم يرامل: 

o (اشتجم مل) ديمل اإلسالمي ن اش مندن ار نيإب اج اشتا . 

o  إب اج م مه   اشصكدك اإلسالم ا ومتطلعمت م ن قدانا األسدا  ارمش ا. 

o  وضف ترييعم  تضعا اةامذ اشع دك اإلسالم ا. 

  اش ةده إد إجيمب   ا ش  اسا آش م  حلد اا ةامل ا  نم  اشرية ا. 

   غ اشتادياامل اشاال يرتتاا  ةل  اام بياادن م اامل   بةااده اشع اادك اإلسااالم ا إد اشت ل اامل مااأ  اا  :

 .ارياحبم  واشتد   

 اإلخفاق مفهوم : ثانيًا 

 .ة   ق  ه مص   اشصكدك ةل  اشدفمء همشت اممت  

  أسباب اإلخفاق: ثالثًا 

 .األ ما ارمش ا  (0)

 .اشرت    ةل  قطمع اشع م   (4)

 .افت م  اشصكدك إد اشك مءه ارطلدها  (4)

 .إ ش  صصريري مم خاستخ ا  حص لا اشصكدك ن  (3)

ة   مياةمه هع  تطع  م  اشصكدك شلضاداها اشراية ا اشصامب ه ةاأ اجملاممف       (5)

 .شس وا  نم  اشرية ا ماجملواش    ا 

 



 

 :مالحظة 
ال تعا  ةاأ  امل  ااف    تعا  ةاأ  امل اررام  ا ن اش ا وه   و    تو اشتد ا م   إن األحكم  اشرية ا اشدا به ه ا 

 .مان بو ت  اش مب إال إذا مت إقيا هم مأ  لس اجملافاش    اإلسالمي اش وشي   وال ةأ  امل ارؤسسم  ارتعمونا   
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 من خالل التوصيات مقرتحات للدراسة

 :احملور الثاني 

 :حماور لدراسة املوضوع مستقباًل 

واألة امن وار امفف ال ختلاد ماأ      ت اوذ األو ا  ارمش ا اإلساالم ا ارتضاا ا شل  ادب واشا يدن    

 :احلمال  اشتمش ا 

 .ان تتح   تعع ا اش  دب واش يدن شألة من وار مفف   فتطع  قمة ه اشتعع ا  (0)

 :اال تتح   اشتعع ا   و م حمالن  (4)

 .حت   ضمها اشغلعا   وح  نت يكدن احلك  شلغمش   4.0

حاا يث )با  ضاامها اشغلعااا   وح  ناات تطعاا  قمةاا ه اش صاامل هااا اردجااد     ري اامب   4.4

 (.خ  

 :يع   اشعحث ن 

  مت  تتح   اشتعع ا ومم هي ضداهط م ؟. 

  مت  يتح   ضمها اشغلعا ومم هي ضداهط  ؟. 

 .وهتشا ميكأ حت ي  احلمال  ارختل ا وا اف ها اش داة  اشرية ا ةل  وج  م 

 :احملور الثالث 

 . مف تغري اشعا اشتع   هرياء اشصكدك  4.0

 :إجارة املوصوف يف الذمة  إصدار صكوك ُتمثل

إجم ه ةامل ن اشتما   سداء  من  مل اشعامل مد دفم  او مع  م    ف اتا خيضاف    0.4

 .شل  اسا نظيا  شدجدب عيط اشعامل 

 :احملور الرابع 

م ف تع ا  ارصا   هإةامبه عاياء األ ادذ اراؤجيه ه  ات ام االة اا   وال مامنف ماأ ان            :ثانيًا 

 ( .إ  مء اشصكدك)او مبم يت  من ةل   ة   إةمبه اشرياء  يت  ذشا همش  اا اشسدق ا

 :احملور اخلامس 

      بةااده اشع اادك اإلسااالم ا إد اشت ل اامل مااأ  اا غ اشتادياامل اشاال يرتتاا  ةل  اام بياادن م اامل :

 .ارياحبم  واشتد   

 واهلل اردف  تت



 

 

 

 العشرونالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي
 

 
 
 

 حكم تداول األسهم والصكوك وضوابطه الشرعية 

 يف ضوء قاعدة األصالة والتبعية 

 مع بيان وقت حتقق ضابط التبعية وشروطه

 ووقت حتقق ضابط الغلبة وشروطه

 « دراسة فقهية اقتصادية »

 
 

 إعداد

 علي حميى الدين القره داغي . د.أ

 األمني العام لالحتاد العاملي لعلماء املســلمني

 ونائب رئيس اجمللس األوروبي لإلفتاء والبحوث
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه 

 وبعدومن تبع هداه إىل يوم الدين 

فال خيفى أن عملية االقتصاد املعاصر تسري بسرعة فائقة يف عامل املال ، وأن   

األفكار االقتصادية تبدع يف كل يوم مجلة من األساليب لتطوير الفكر املالي ، وعددًا 

من األدوات لتسهيل عملية الدوران االقتصادي ، وتبتكر كل الوسائل املتاحة لتسييل 

، وإن من هذه الوسائل األسهم ، والسندات ، حيث ميكن  رؤوس األموال بسرعة وسهولة

تسييلها يف السوق األولية والثانوية بسهولة ، وتداوهلا دون معاناة ، ولذلك دخلت املصارف 

والشركات اإلسالمية يف هذا اجملال فباإلضافة إىل أسهمها ، فإنها قد تقوم بإصدار 

استثمارية من خالل صناديق ، أو  سندات مشروعة نسميها بالصكوك ، وبرتتيب أوعية

حمافظ استثمارية تقسم أمواهلا على وحدات متساوية أو حصص متساوية ، حيث يشرتك 

دور التداول يف األسواق  فيها يف البداية عدد من املستثمرين فيكتتبون فيها ، ثم يأتي

البنوك ، أو حتى عن طريق ُمصدر هذه الصكوك ، أو الوحدات وحينئذ تقف أمام املالية

والشركات اإلسالمية واملستثمرين املسلمني مشكلة وهي أن هذه األسهم تتحول بعض 

موجوداتها إىل ديون ونقود ، وقد تزيد نسبتهما منفردة أو جمتمعة على األعيان واملنافع 

واحلقوق ، فهل يطبق على ذلك قواعد الصرف يف حالة زيادة النقود ، أو قواعد بيع الدين 

ة الديون وإذا طبقت هذه القواعد فستحول دون املرونة املمكنة يف التداول يف حالة زياد

بالبيع والشراء ، وحينئذ ال تستطيع هذه األسهم أو الصكوك أن تؤدي دورها املنشود يف 

 .الوصول بسهولة إىل السيولة 

باالعتماد على اهلل ) هذه هي املشكلة اليت حتتاج إىل حّل ، وسوف حناول جاهدين 

أن نطرح عدة حلول هلذه املشكلة ونبذل جهدنا يف تأصيلها ، مع مناقشة اآلراء ( وحده

املطروحة يف هذا اجملال مركزين على قاعدة األصالة والتبعية ، وضوابطها ، داعني اهلل 

تعاىل أن يوفقنا ويسدد خطانا وجيعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم إنه موالي فنعم 

    .املوىل ونعم النصري 

 

 كتبه الفقري إىل ربه

 علي حميى الدين القره داغي. د.أ
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 :طرح املشكلة 

( الصكوك)قبل أن نعرض املشكلة نبدأ بتعريف األسهم والسندات املشروعة 

 .االستثمارية 

  :األسهم : أواًل 

بضم " الُسهمان : " النصيب ، ومجعه : هي مجع سهم ، وهو لغة له عدة معان منها 

، " السهام: "ه عن القوس ، ومجعه ا العود الذي يكون يف طرفه نصل يرمي بالسني ، ومنه

أسهم بينهم أي أقرع ، : مبعنى القدح الذي يقارع به ، أو يلعب به يف امليسر ، ويقال : ومنها 

وساهمه أي باراه والعبه فغلبه ، وساهمه أي قامسه وأخذ سهمًا ، أي نصيبًا ، جاء يف 

 .  (ه شركة املساهمة ومن: ) املعجم الوسيط 

، أي قارع بالسهام فكان من   (فساهم فكان من املدحضني ) ويف القرآن الكريم 

والقانونيون يطلقون السهم مرة على الصك ، ومرة على النصيب ، فباالعتبار .  املغلوبني

صك ميثل جزءًا من رأس مال الشركة ، يزيد وينقص تبعًا : السهم هو : األول قالوا 

 .لرواجها 

السهم هو نصيب املساهم يف شركة من شركات األموال ، : قالوا : وباالعتبار الثاني 

أو اجلزء الذي ينقسم على قيمته جمموع رأس مال الشركة املثبت يف صك له قيمة امسية ، 

 . حيث متثل األسهم يف جمموعها رأس مال الشركة ، وتكون متساوية القيمة

: ) سالمي الدولي يف قراره الرابع يف دورة مؤمتره السابع وقد عرف جممع الفقه اإل

السهم بأنه حصة شائعة يف موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة إلثبات هذا 

 (. االستحقاق يف احلصة

وتتميز األسهم بكونها متساوية القيمة ، وان السهم الواحد ال يتجزأ ، وأن كل نوع 

يقوم ـ من حيث املبدأ ـ على املساواة يف احلقوق وااللتزامات وأنه منها ـ عاديًا أو ممتازًا ـ 

 .قابل للتداول 

، وإمنا الذي   وليس من مهام هذا البحث الدخول يف تفاصيل أنواع األسهم وأحكامها

 .   يعنينا أن حكم اإلسهام من حيث املبدأ أنه مشروع ما مل يكن نشاط الشركة حمرمًا

                                                 

 . "سهم " ، ولسان العرب ، واملعجم الوسيط مادة  القاموس احمليط (  )

 (    ) اآلية / سورة الصافات  (  )

دار املعرفة ببريوت .أحكام القرآن البن العربي،ط:،ويراجع(4  / )أوقاف الكويت .النكت والعيون للماوردي،ط (  )
( /4  ) 

شـكري حبيـب شـكري ،    .، ود 5 9رة صاالعتمـاد بالقـاه  .الشـركات التجاريـة ، ط  :علـي حسـن يـونس   .د :يراجع  ( )
صـا   .، ود   8 االسـكندرية ص .شركات األشخاص ، وشركات األمـوال علمـًا وعمـاًل ، ط   : وميشيل ميكاال 

. ، ود     هــ  ص 44  جامعـة أم القـر    . ، ط " الشركة املساهمة يف النظام السـعودي  " بن زابن املرزوقي البقمي
ص )م 585 دار الفكـر العربـي ، القـاهرة    . يف القـانون املصـري املقـارن ، ط    الشركات التجارية : أبو زيد رضوان 

9 4 ) 



 

   

 :من حيث املشروعية وعدمها نوعان وهي : السندات : ثانيًا 

الذي تصدره احلكومات ، أو الشركات بفوائد حمرمة ، فهو يف ( التقليدي ) السند  . أ 

عرف االقتصاد احلديث عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة قابلة للتداول ، متثل 

أخر  فإن  الديون يتعهد مصدرها بدفع فائدة دورية يف تأريخ حمدد حلاملها ، وبعبارة

السند عبارة عن صك ميثل حقًا للمقرض ـ أي الدائن ـ له قيمة امسية واحدة وهو قابل 

للتداول وغري قابل للتجزئة تقدمه الدولة أو الشركة للدائن لقاء قرض مؤجل يتم عن 

 . طريق االكتتاب العام

وكما تصدر احلكومة السندات كذلك تصدرها بعض املؤسسات والشركات  

قدراتها ، أو للتوسع يف  كثري من الدول حني حتتاج إىل أموال جديدة إما لرفع اخلاصة يف

 .مشاريعها

والتكييف املتفق عليه عند االقتصاديني للسندات هو أنها وثيقة بدين ، ولذلك يعامل 

مالكها كمقرض ، وليس كصاحب سهم ، وتسري عليه القوانني املنظمة للعالقة بني 

 .الدائن واملدين 

دات تشرتك مع األسهم يف تساوي القيمة االمسية لكل فئة ، وقابليتها للتداول والسن

سواء كانت امسية ، أم لآلمر،أم حلاملها ، ويف عدم قابليتها للتجزئة،غري أن السندات 

 :تتميز عن غريها باخلصائص اآلتية 

ال أن السند يعترب شهادة دين على الشركة ، وليس جزءًا من رأس املال كما هو احل (1)

 .يف األسهم

حصول صاحبه على الفائدة الدورية املقررة له دون النظر إىل أن الشركة رحبت ، أم  (2)

 ! .خسرت ، أو كانت األرباح كثرية ؟

 .عدم مشاركة صاحبه يف إدارة الشركة  ( )

حتديده بوقت حمدد على عكس األسهم ، وبالتالي حيصل صاحبه على قيمة سنده  ( )

له دون النظر إىل تصفية الشركة ، ومدده خمتلفة وفوائده يف التأريخ الذي حدد 

أقصرها تسعون يومًا ، وبعضها ميتد إىل مائة عام ، على أن بعض السندات تستمر 

 .حلني قيام املصدر باستدعائها ، أو شرائها من السوق 

                                                                                                                                                    
 املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي" االستثمار يف األسهم وأحكامها " يراجع حبثنا املفصل حول  ( 1)

 وقد صدر قرار من اجملمع بذلك يف دورته السابعة ( 2)

جـالل وفـا   . ، ود (   8 ص ) م 584 دار العلوم العربيـة ، بـريوت   . ن التجاري ، ط القانو: فوزي عطوي . د : يراجع  (  )
 (  8 ص ) م 588 الدار اجلامعية بريوت . املبادئ العامة يف القانون التجاري ، ط : حممدين 



 

   

حيصل حامله على ضمان خاص على بعض موجودات الشركة وقد يكون الضمان  (5)

ولذلك حيصل على حقه يف حاالت التصفية قبل أن حيصل حامل عامًا على أمواهلا ، 

 .  السهم على أي شيء

 :حكم السندات 

السندات التقليدية حمرمة باتفاق ، وصدر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدولي  (أ )

 ( . 4/    /   4قرار رقم ) حبرمتها يف دورته السادسة 

أو اإلجارة ، أو املشاركة ،  وهي اليت تسمى بصكوك املقارضة: السندات املشروعة  (ب )

أو حنوها ، وهي البديل اإلسالمي للسندات التقليدية،حيث صدر قرار جممع الفقه 

اإلسالمي يف دورته الرابعة مبشروعية صكوك املقارضة إذا توافرت جمموعة من 

 (.48/88/  د"9"قرار رقم)الشروط والضوابط 

 : الصكوك 

جتزأة رأس املال على حصص متساوية ، وذلك يقصد بها أداة استثمارية تقوم على 

بإصدار صكوك ملكية برأس املال على أساس وحدات متساوية القيمة ، ومسجلة بأمساء 

أصحابها باعتبارهم ميلكون حصصًا شائعة يف رأس املال وما يتحول إليه بنسبة ملكية 

 .   كل منهم فيه

 :املشكلة 

 :مس مراحل هذه األسهم ، والصكوك املشروعة ، متّر خب 

 .التأسيس واالكتتاب : املرحلة األوىل 

أو جزءًا منها حسب لوائح ) ففي هذه املرحلة يعترب من يدفع القيمة االمسية  

مشاركًا ، ويعترب ما دفعه مثن األسهم اليت اشرتك بها ، أو بعض مثنها ، ( الشركات 

 .ويصبح شريكًا بذلك القدر من األسهم ، وهذا جائز شرعًا 

 مرحلة ما بعد جتميع النقود وقبل أن تتحول إىل أعيان ومنافع : رحلة الثانية امل

ففي هذه املرحلة ال جيوز للمشاركني أن يبيعوا أسهمهم ، أو صكوكهم ، أو   

حسب قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم   وحداتهم االستثمارية إاّل مع تطبيق قواعد الصرف

مثل ) بض يف اجمللس إن كان البيع بنفس النقد ، من ضرورة التماثل والتقا(  /9)4 

مثل ) ومن ضرورة التقابض يف اجمللس إن كان بنقد آخر ( الريال القطري بالريال القطري 

                                                 
 املراجع القانونية السابقة ( 1)

 ( /9)4 يراجع قرار جممع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  ( (2

مسعـت أبـا   : )فقد ورد يف ذلك أحاديث صحيحة منها ما رواه البخاري ومسلم وغريهما بسندهم عن أبي صـا  قـال    ( ( 
ال )وورد بلفـظ  ( الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم مثاًل مبثل ، مـن زاد أو ازداد فقـد أربـى    : )سعيد اخلدري يقول 

عضـها علـى بعـض ، وال تبيعـوا الـورق بـالورق إاّل مـثاًل مبثـل ، وال         تبيعوا الذهب بالذهب إاًل مثاًل مبثل ، وال تشـفوا ب 
وسـنن النسـائي   (   /9)ومسلم (  / )صحيح البخاري : انظر ( تشفوا بعضها على بعض ، وال تبيعوا غائبًا حباضر

 ( 85 /9)وإرواء الغليل (  4،  9،   / )وأمحد (    / )والرتمذي (    / )
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ولكن جيوز بيعها بالعروض ، أما إذا كانت احلصص املقدمة ، أو ( بيع الريال بالدوالر 

املشاركة بغري النقود أيضًا يف  حيث جتوز) أكثرها كانت أعيانًا ومنافع وحقوقًا معنوية 

، وحينئذ ال مينع التداول   (القانون ، وكذلك يف الفقه اإلسالمي على الرأي الراجح

 .بطريق البيع العادي 

وليس يف تطبيق قواعد الصرف يف حالة كونها نقودًا حرج كبري ، إذ أنها مرحلة 

 .احملافظ ليوم أو يومني  قصرية متحملة ، وغالب الناس ال يدخلون يف هذه الشركات أو

حتول النقود كلها أو معظمها إىل أعيان ومنافع وحقوق معنوية وظلت : املرحلة الثالثة 

هذه النسبة باقية ، أي مل تزد نسبة النقود أو الديون منفردة ، أو جمتمعة 

 % . 05على 

يت جيوز ففي هذه احلالة جيوز تداوهلا ، ألنها يف حكم األعيان واملنافع واحلقوق ال

 (. /9)4 بيعها والتصرف فيها ، كما صدر بذلك قرار جممع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 

( نقود ) حتول السلع واألعيان واملنافع كلها أو معظمها إىل أمثان عاجلة : املرحلة الرابعة 

من خالل املراحبات والبيع اآلجل ، وبالتقسيط ، حيث ( ديون)وآجلة 

 .ود أو ديون للبنوك أو اجلهة املصدرة هلا تتحول األموال إىل نق

ففي هذه احلالة لو نظرنا إىل موجودات تلك البنوك ، والصكوك لوجدنا أنها   

خمتلطة من كل هذه األشياء اليت ذكرناها ، وقد تكون نقودها ، أو ديونها منفردة أو 

 ؟  جمتمعة أكثر من األعيان واملنافع واحلقوق املعنوية ، فأين احلل

إذا تعاملنا مع هذه القضية بنظرة كلية وباجلملة ال باملفرد ونظرنا إىل مكوناتها ف 

نظرة كلية واحدة لرمبا جند حاًل ، أو حلواًل هلا ، وذلك ألن لالجتماع ـ كما يقول اإلمام 

، أما إذا نظرنا إليها نظرة   (الشاطيب ـ تأثريًا يف أحكام ال تكون يف حالة االنفراد

نا كل مكون من مكوناتها عالجًا فرديًا خاصًا به بأن ننظر إىل الديون انفرادية وعاجل

فإن كانت هي الغالبة فقلنا بضرورة تطبيق قواعد بيع الدين وهي قواعد صعبة غري مرنة ال 

وكذلك .  تسمح إاّل ببيعها باألعيان ، أو بشروط صعبة مع خالف كبري يف جواز بيعها

عليها قواعد الصرف حلالت فعاًل دون الوصول إىل اهلدف احلال يف النقود حيث إذا طبقنا 

 !! املنشود من سهولة تسييل هذه األموال وتداوهلا التدوال املطلوب 

                                                 
واملغـ  البـن   ( 9/44،49)املدونـة   : محـد يف روايـة ، واألوزاعـي ، وابـن أبـي ليلـى ، يراجـع        وهذا رأي املالكيـة ، وأ  ( 1)

 (1 /9)قادمة 

أثـــر ديـــون ونقـــود الشـــركة ، أو احملفظـــة علـــى حكـــم تـــداول األســـهم والصـــكوك والوحـــدات  : يراجـــع كتابنـــا  (  )
سـالمي للبحـوث التـدريب ، التـابع لبنـك      املعهـد اإل . دراسـة فقهيـة اقتصـادية ، ط   ( املشـكلة واحللـول   ) االسـتثمارية  

 التنمية 

 (  5 / ) املوافقات للشاطيب  (  )

يراجع ملزيد من التفصيل يف أحكام التصرف يف الديون ، حبث الدكتور علي حمي الـدين القـره داغـي املقـدم إىل      (  )
 اخلامسة عشرة اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة يف دورته
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هذه هي املشكلة اليت يركز البحث على حلها دون التطرق إىل بقية شروط األسهم  

 .والصكوك 

 : ما ال يدخل يف موضوع البحث 

ل يف صندوق اإلجارات العادية ، وال صندوق يف هذه احلالة ال يتحقق اإلشكا

اإلجارات مع الوعد بالتمليك يف صوره اجملازة ، وال يف صكوك اإلجارات بنوعيها ، وال يف 

أسهم شركات خاصة بالعقارات والسيارات والسفن ، والطائرات ، واملصانع ، وحنوها 

عاجلة تتحول فورًا إىل أعيان مما تبقى األعيان أو معظمها فرتة من الزمن ، ثم تباع بأمثان 

 .وسلع ومنافع وحقوق معنوية 

وهكذا األمر يف الصكوك والوحدات االستثمارية اخلاصة بإنشاء صناديق خاصة  

لتلك السلع واألعيان املذكورة آنفًا ، حيث ال يرد عليها هذا اإلشكال ، وكذلك احلال 

يف حصص صناديق األموال قصرية املدة او املؤقتة ما دامت ال تصل نسبة ديونها ، أو نقودها 

 .يف األسهم  إىل النسب اليت ذكرناها

اليت تصفى يف   كما أن هذا اإلشكال ال يرد على الصناديق أو الشركات املغلقة 

آخر املدة مرة واحدة ، ثم يفتح االشرتاك فيها من جديد ، ألنه ليس هناك عملية تداول 

 .موال ألصحابهاأثناء النشاط ، وال بعده ، وإمنا هو عبارة عن مشاركة ، ثم تصفية ورّد لأل

 ،  مرحلة التصفية عند توقف نشاط الصكوك ، أو الصندوق: لة اخلامسة املرح

وحينئذ تكون معظم حقوقها ديونًا آجلة ، أو نقودًا ، وما بقي من األعيان تباع ألجل 

التصفية ، ففي هذه املرحلة األخرية ال بّد أن تطبق عليها قواعد الصرف ، وقواعد بيع 

ال تدخل يف نطاق البحث ، إذ للتصفية أحكامها ( ةمرحلة التصفي)الديون وهذه املرحلة 

 .اخلاصة ال يتسع البحث للخوض فيها 

 :خالصة املشكلة وتوضيحها 

 :بعد هذا العرض ميكن توضيح املشكلة وتلخيصها فيما يأتي 

أن األسهم ، أو صكوك املضاربة وحنوها ، أو وحدات الصناديق متثل حصة شائعة 

وحقوقها املادية واملعنوية واإلدارية ، بالنسبة لألسهم أو  من موجودات الشركة وأنشطتها

للوحدات ، أو من موجودات  من موجودات الصناديق واحملفظة وأنشطتها بالنسبة

، ومبا أن هذه املوجودات قد يتحول معظمها يف بعض األحيان ديونًا عند التعامل الصكوك

ل أمثانها بالنقود ، أو تكون خمتلطة باملراحبات ، واالستصناع ، أو تبقى نقودًا ، أو حتص

منهما فحينئٍذ تقع مشكلة فقهية عندما يراد بيع هذه األسهم ، أو الصكوك ، أو 

                                                 
علمًا بأن هناك صناديق االستثمار املغلقة تعترب مؤسسات مالية جتمع املال من مساهميها وتسـتثمره يف جمموعـة مـن     ( (1

 .األوراق املالية وتصدر عددًا ثابتًا من أسهمها اليت يتم تداوهلا يف السوق 
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الوحدات يف هذه احلالة حيث يشرتط فيه شروط بيع الدين يف حالة كونها ديونًا ، أو 

 .ب شروط الصرف يف حالة كونها نقودًا ، وهي شروط صعبة حتول دون التداول املطلو

وذلك ألن معظم أنشطة البنوك اإلسالمية تكون يف املراحبات الداخلية ، أو الدولية ، 

أو البيع اآلجل ، أو االستصناع بثمن آجل وحنو ذلك ، وكل هذه األنشطة تتحول إىل ديون 

آجلة ، وبالتالي تكون معظم موجودات هذه البنوك ديونًا ، أو نقودًا ، ومبا أن أسهمها 

 ديون والنقود أيضًا فهل جيوز تداوهلا بسهولة ؟متثل هذه ال

وكذلك فإن معظم الصناديق االستثمارية جتعل نشاطها يف شراء السلع واملعادن  

والسيارات ، ثم بيعها باملراحبة ، أو البيع اآلجل ، أو بالتقسيط ، وبالتالي تصبح أمثان هذه 

الصفقات ديونًا إضافة إىل النقود احملصلة شهريًا ، فتغلب حينئٍذ نسبة الديون والنقود على 

عادن ، ففي حالة كون الصندوق مفتوحًا ـ أي يكون ألي أحد احلق يف الدخول السلع وامل

واخلروج ـ يكون املستثمر اخلارج بائعًا لوحداته ، والداخل مشرتيًا هلا ، وحينئٍذ فهل 

يكون ذلك من باب بيع الدين الذي ال جيوز إاّل بشروط صعبة ؟ أو من باب بيع النقد الذي 

 .يشرتط فيه شروط الصرف ؟ 

هذه هي املشكلة اليت حتتاج إىل احللول الفقهية اليت نذكرها يف هذا البحث ،  

وهي االعتبار مببدأ الكثرة والغلبة ، أو األصالة والتبعية ، أو من خالل التخارج ، أو 

 . الشخصية االعتبارية 

وهي مشكلة ليست جزئية بسيطة ، بل هي كبرية حتتاج إىل حل ، ال سيما إذا  

 ميزانية البنوك والشركات االستثمارية اإلسالمية ، حيث تدل على أن معدل نظرنا إىل

بني أربعة بنوك % 51نسبة الديون الناجتة عن املراحبات واالستصناع ، والنقود تصل إىل 

 .وشركات إسالمية 

 :حترير حمل النزاع يف املشكلة 

رية شيئًا عندما تكون مكونات األسهم ، أو الصكوك ، أو الوحدات االستثما

واحدًا مثل األعيان ، أو احلقوق املعنوية ، أو الديون ، أو النقود ، فإن احلكم الشرعي 

عند بيعها وتداوهلا واضح ، ألنه يطبق على السهم ، أو الصك ، أو الوحدة احلكم الفقهي 

اخلاص بذلك املكون بدون خالف يذكر ، فإن كان عينًا فيطبق عليه أحكام بيع 

ن كان دينًا فيطبق عليه أحكام الدين ، وإن كان نقدًا فيطبق عليه أحكام األعيان ، وإ

الصرف من القبض يف اجمللس والتماثل واملساواة إذا كان النقدان من جنس واحد ، أو 

، ولكن املشكلة عندما تكون مكونات   القبض يف اجمللس فقط إذا كانا خمتلفني

عدة أشياء ، فحينئٍذ يثور التساؤل حول  األسهم ، أو الصكوك ، أو الوحدات مشكلة من

مد  تطبيق أحكام بيع العني ، أو الدين ، أو النقد ، أو يكون االعتبار بهذه اخللطة دون 

                                                 
 .داغي علي القره . ينظر ملزيد من التفصيل ألحكام الدين ، حبث د ( (1
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النظر إىل مكوناتها ، أو حسب الغلبة والكثرة ،او األصالة أو التبعية ،وقد صدر قرار 

وسندات االستثمار نص من جممع الفقه اإلسالمي بشأن سندات املقارضة (  /9)4 رقم 

 : على أنه 

إذا كان مال القراض املتجمع بعد االكتتاب وقبل املباشرة يف العمل باملال ما يزال  (أ )

نقودًا فإن تداول صكوك املقارضة يعترب مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام 

 .  الصرف 

مل إذا أصبح مال القراض ديونًا تطبق على تداول صكوك املقارضة أحكام التعا (ب )

 .بالديون 

إذا صار مال القراض موجودات خمتلطة من النقود والديون واألعيان واملنافع فإنه  (ج )

جيوز تداول صكوك املقارضة وفقًا للسعر املرتاضى عليه ، على أن يكون الغالب يف 

أما إذا كان الغالب نقودًا أو ديونًا فرتاعى يف التداول . هذه احلالة أعيانًا ومنافع 

رعية اليت ستبينها الئحة تفسريية توضع وتعرض على اجملمع يف الدورة األحكام الش

 (. القادمة 

وهذا القرار ال مينع حبث هذا املوضوع ،ألنه طلب وضع الئحة تفسريية ، ولكن مل  

توضع إىل اآلن ، كما أن القرار يضع معيارًا ماديًا حمددًا للغلبة ، وبالتالي فهي ميكن 

 . ذا هو اهلدف من البحث التوسع يف تفسريها ، وه

 هل هلذه احلالة شبيه يف الرتاث ؟

يرد تساؤل آخر حول مد  وجود شبيه يف تراثنا الفقهي ، فهل جند خللطه مكونات 

 السهم أو الصك ، أو الوحدة شبيهًا يف الفقه اإلسالمي ؟

 :للجواب عن ذلك نقول إن هذه املسألة قريبة أو شبيهة باحلاالت التالية 

 : مسألة تفريق الصفقة : األوىل احلالة 

حتدث الفقهاء عن تفريق الصفقة ، وذكروا له صورًا نذكر ما يتعلق مبوضوعنا  

بإجياز وهو ما إذا مجعت صفقة البيع ما جيوز بيعه ، وما ال جيوز بيعه ، حيث اختلف 

 :الفقهاء فيه اختالفًا نوجز القول فيه مبا يأتي 

ذهبوا إىل جواز تفريق الصفقة إذا مجع فيها ما ذهب احلنفية إىل تفصيل ، حيث 

صح البيع ، وينفذ يف ملكه بقسطه من .... ميلكه وما ال ميلكه كفرسه مع فرس غريه 

ة ، وحيوان الثمن ، ويبقى موقوفًا على اإلجازة يف ملك غريه ، أما إذا مجع فيها بني ميت

، حد مثنًا عند أئمتهم الثالثةل وا، أو مذبوح ،او خل ومخر فيبطل فيهما إن مل يسم لكحي

                                                 
فرقــه إذا بــدده ، ويف االصــطالح يطلــق علــى صــفقة تشــمل علــى مبــيعني   : التفريــق يف اللغــة خــالف اجلمــع ، ويقــال   ( (1

كثوبني أو دارين ، حيث ال جيوز تفريقها بالقبول يف أحـدهما ، ويطلـق علـى الصـفقة املشـتملة علـى مـا جيـوز بيعـه          
فـتح القـدير ـ مـع     : يراجـع لتفصـيل ذلـك    . اختلـف الفقهـاء يف ذلـك     وما ال جيوز مثل بيع شاة وخنزير مبائة دوالر فقـد 

 ( 4 / )واملغ  البن قدامة (   -4 / )ومغ  احملتاج ( 9 / )وحاشية الدسوقي ( 54 – 4/85)شرح العناية ـ 
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وإذا مسى لكل واحد منهما مثنًا صح فيما جاز بيعه البيع عند أبي يوسف وحممد ، ومل 

يصح عند أبي حنيفة ،ألن املعقود عليه ليس حماًل للبيع ، يف حني استدل الصاحبان بان 

ن اآلخر الفساد ال يتعد  احملل الفاسد ، إذ ال موجب لتعديه حيث انفصل كل منهما ع

 .  بتفصيل الثمن

وذهب املالكية يف املشهور إىل بطالن بيع حالل وحرام بصفقة واحدة إذا كان 

،  العاقدان أو أحدهما على علم بذلك ، وقيل يصح البيع فيما عدا احملرم بقسطه من الثمن

أما إذا مل يعلما كأن باع خاًل ومخرًا فبان أحدهما مخرًا ،أو باع ذبيحتني فتبني أن 

إحداهما ميتة ، فللمشرتي التمسك بالباقي بقسطه من الثمن ، ويرجع على البائع مبا 

خيص اخلمر ، أو امليتة من الثمن لفساد بيعه ، فأما لو باع الرجل ملكه وملك غريه يف 

صفقة واحدة يصح البيع فيهما على املشهور ، ولزمه يف ملكه ووقف امللزوم يف ملك غريه 

 .   ورده إجازتهعلى 

 :   وذهب الشافعية إىل نوع من التفصيل نذكر ما خيص املوضوع ، حيث له حاالن 

إن مجع بني شيئني ميتنع : أن يقع التفريق يف االبتداء ، وحينئٍذ ينظر : احلال األول 

اجلمع بينهما من حيث هو مجع ، بطل العقد يف اجلميع ، وإن مجع بني شيئني ، وكل 

 .  عليه من العقد صح العقد فيهما على تفصيل يف اآلثارواحد منهما قابل ملا أورده 

 : أن يقع التفريق يف االنتهاء ، وهو قسمان : احلال الثاني 

أن ال يكون اختياريًا كمن اشرت  خيلني ، فتلف أحدهما قبل قبضهما : أحدهما 

فرس أحدهما على القولني يف مجع فرسه و: انفسخ البيع يف التالف ، ويف الباقي طريقان 

 .القطع بأنه ال ينفسخ لعدم العلتني : غريه ، وأصحهما 

صفقة واحدة ، فوجد بأحدهما أن يكون اختياريًا كمن اشرت  فرسني : الثاني 

ليس له ، وبه قطع الشيخ أبو حامد ، وعلى : أظهرهما : ، فهل له إفراده بالرد ؟ قوالن عيبًا

رتد قسطه من الثمن ، وعلى هذا القول لو القول جبواز الرد ، فقام املشرتي برد املعيب اس

 . 9أراد رد السليم واملعيب معًا فله ذلك على الصحيح

إذا باع : )وذهب احلنابلة إىل التفصيل التالي يلخص فيما قال ابن قدامة يف الكايف  

ما جيوز بيعه ، وما ال جيوز بيعه صفقة واحدة كخل ومخر ، أو فرسه ، وفرس غريه ففيه 

تفرق الصفقة ، فتجوز فيما جيوز بيعه بقسطه من الثمن ، ويبطل فيما : إحداهما : روايتان 

ال جيوز ، ألن كل واحد منهما له حكم منفرد ، فإذا اجتمعا بقيا يف حكمهما ، كما لو 

                                                 
 (54– 4/85)فتح القدير  ( (1

 (5  / )دار الغرب اإلسالمي . عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ،ط ( (2

 ( 5  / )عقد اجلواهر الثمينة ( 9 / )الشرح الكبري ـ مع حاشية الدسوقي ـ  ( ( 

 . حيث عقد له فصاًل مطواًل ( 9   – 4  / )املكتب اإلسالمي . روضة الطالبني ط: يراجع   (( 

 (    –    / )املرجع السابق  ( (5
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باع شقصًا وسيفًا ، والثانية يبطل فيهما ، ألنه عقد واحد مجع حالاًل وحرامًا فبطل 

مل أن يصح فيما جيوز فيما ينقسم الثمن فيه على األجزاء كاجلمع بني األختني ، وحيت

كدار له ولغريه وحنوها ، والقفيزين املتساويني ،ألن الثمن فيما جيوز بيعه معلوم ،و يبطل 

 .   ( العقد فيما عدا هذا

 : احلالة الثانية 

التصرف يف تركة تشتمل على مكونات خمتلفة مثل الديون والنقود واألعيان  

عبدالرمحن بن عوف رضي )حيث أجاز الفقهاء التخارج لبعض الورثة حيث ثبت أن وحنوها 

اهلل عنه طلق امرأته متاضر بنت األصبغ يف مرض موته ، ثم مات وهي يف العدة ، فورثها 

عثمان رضي اهلل عنه مع ثالث نسوة أخر ، فصاحلوها عن ربع ُثمنها على ثالثة ومثانني 

ال بأس بان يتخارج أهل املرياث من الدين خيرج بعضهم من )  :وقد قال ابن عباس   (ألفًا

 .  (بعض

ومن املعلوم أن األصل يف التخارج انه عقد صلح بني الورثة الخراج أحدهم ، ولكنه 

يعترب عقد بيع إن كان البدل املصا  عليه شيئًا من غري الرتكة ، ويعترب عقد قسمة 

ل الرتكة ، وقد يكون هبة أو إسقاطًا للبعض ومبادلة إن كان البدل املصا  عليه من ما

كما أن الصلح عن مال مبال .   إن كان البدل املصا  عليه أقل من النصيب املستحق

 .9يعترب يف حكم البيع 

وقد اختلف الفقهاء يف التصا  بني ا لورثة يف الرتكة إذا كان بعضها دينًا ، فذهب  

دين ، ولكن ذكروا بعض الصور لتصحيح هذا احلنفية إىل أن الصلح باطل يف العني وال

وبطل الصلح أن أخرج أحد الورثة ويف الرتكة ديون بشرط : )الصلح ، جاء يف الدر املختار 

وصح لو شرطوا ...أن تكون الديون لبقيتهم ، ألن متليك الدين من غري من عليه الدين باطل

ه فيسقط قدر نصيبه عن إبراء الغرماء منه أي من حصته ،ألنه متليك الدين ممن علي

الغرماء ، أو قضوا نصيب املصا  منه تربعًا ، وأحاهلم حبصته ، أو أقرضوه قدر حصته 

 .  4(منه

ويفهم مما ذكره احلنفية أنهم أجازوا الصلح أو التخارج يف حالة وجود الدين يف 

 :الرتكة يف الصور التالية وهي 

الدين ، ألنه حينئٍذ يكون إسقاطًا ، أن يشرتط تربأة املصا  للغرماء من حصته من  (أ )

 .أو هو متليك الدين ممن عليه الدين ، وهو جائز 

                                                 
 (   –   / )املكتب اإلسالمي .الكايف ، ط ( (1

   1  –4  والسراجية ص( 5  –8  /1)فتح القدير : ويراجع( 85 /8)املكتب اإلسالمي .املصنف لعبدالرزاق ط ( (2

 (85 /8)رواه عبدالرزاق يف مصنفه  ( ( 

 ( 45 / )والشرح الكبري مع حاشية الدسوقي ( 45 /1)يراجع فتح القدير  ( ( 

 ( 15 / )وكشاف القناع  ( 5 / )وروضة الطالبني (  44 /4)يراجع شرح اخلرشي  ( (5

 (  8 / )الدر املختار مع حاشية رد احملتار  ( (6
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 . أن يعجل الورثة قضاء نصيب املصا  من الدين متربعني وحييلهم حبصته (ب )

 .   واحلنابلة يتفقون مع احلنفية يف عدم جواز بيع الدين

بشروطه وعلى ذلك جيوز  وذهب املالكية إىل انه جيوز بيع الدين لغري من عليه الدين

الصلح عن الدين الذي على الغري ، حيث جيوز بيع الدين ، وميتنع الصلح عنه حيث ميتنع 

بيعه ، فيجوز الصلح عن الدين إذا كان الدين حيوانًا أو عرضًا أو طعامًا من قرض بشرط 

 .  .....(أن يكون املدين حاضرًا مقرًا بالدين ، ومكلفًا

يع الدين لغري من عليه الدين بشرط أن يكون املدين مليًا مقرًا والشافعية أجازوا ب 

 .  والدين حااًل مستقرًا على تفصيل

 :مسألة مد عجوة ،أو مسألة بيع القالدة املكونة من الذهب واخلرز : احلالة الثالثة 

فقد رو  مسلم يف صحيحه ، وأبو داود ، والرتمذي والنسائي بسندهم عن فضالة بن  

وهو خبيرب ، بقالدة فيها خرز وذهب ، وهي من  أتي رسول اهلل : )صاري يقول عبيد األن

بالذهب الذي يف القالدة فنزع وحده ، ثم قال هلم رسول  املغامن تباع ، فأمر رسول اهلل 

ويف رواية ( ال تباع حتى تفّصل: )ويف رواية أخر  بلفظ ( الذهب بالذهب وزنًا بوزن: ) اهلل 

كنا مع فضالة بني عبيد يف غزوة فطارت لي : ًا بسنده عن حنش انه قال ثالثة ملسلم أيض

وألصحابي قالدة من ذهب وورق وجوهر ، فأردت أن اشرتيها ، فسألت فضالة بن عبيد 

انزع ذهبها فاجعله يف كفة ، واجعل ذهبك يف كفة ، ثم ال تأخذن إاّل مثاًل مبثل ، : )فقال 

كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يأخذن إاّل مثاًل  من: )يقول  فإني مسعت رسول اهلل 

 .  9(مبثل

هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض : )قال الرتمذي بعد ما رواه  

وغريهم مل يروا أن يباع السيف حمّلى ، أو منطقة مفضضة  أهل العلم من أصحاب النيب 

بن املبارك ، والشافعي ، وأمحد ، ، أو مثل هذا بدراهم حتى مييز ويفصل ، وهو قول ا

 . 4(وغريهم وإسحاق ، وقد رخص بعض أهل العلم يف ذلك من أصحاب النيب 

باع شخص مد : وهذه املسألة اشتهرت بني الفقهاء مبسألة مد عجوة ، وصورتها  

عجوة ودرهمًا مبد عجوة ، أو بدرهمني ، وتشمل كذلك بيع سيف حملى بالذهب ، أو 

 :  ، حيث اختلف الفقهاء يف ذلك على ثالثة آراء فضة بثمن جنسه 

                                                 
 (   /  )واملوسوعة الفقهية الكويتية (  9/9)الزيلعي  ( (1

 (9/495)املغ  البن قدامة  ( (2

 (4  / )الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي  ( ( 

أحكام التصـرف يف  : علي حمي الدين القره داغي . د :ويراجع ملزيد من التفصيل ( 51 -54 / )روضة الطالبني  ( ( 
 .الديون ، حبث مقدم إىل الدورة الرابعة عشرة للمجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة 

وأبـو داود       ـ مـع    ( 49 / )والرتمـذي ـ مـع حتفـة األحـوذي ـ       (      –     / )صحيح مسـلم ، كتـاب املسـاقاة     ( (5
 ( 44 /5)عون املعبود ـ 

 ( 44 ـ  49 / )الرتمذي ـ مع حتفة األحوذي ـ  ( (6
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  وهو مروي عن شريح ، وابن سريين ، والنخعي  ذهب الشافعية واحلنابلة يف املذهب (1)

إىل أنه ال جيوز بيع نقد جبنسه ، ومع أحدهما ، أو كليهما شيء آخر فال جيوز بيع 

مد ودرهم بدرهمني ، أو بدرهم وثوب ، كما ال جيوز بيع شيء حملى بذهب أو فضة 

 . كسيف ، أو مصحف جبنس حليته 

ودليل هؤالء حديث فضالة الصحيح السابق حيث ظاهر يف الداللة على ذلك ، كما  

استدلوا بأن ذلك العقد يؤدي إىل اجلهل باملماثلة املشروطة يف بيع الذهب بالذهب ، والفضة 

 . بالفضة ، ولذلك أجازوا عند اختالفهما 

إىل   ، والثوري ذهب احلنفية ، واحلنابلة يف رواية وهو مروي عن احلسن ، والنخعي (2)

جواز ذلك بشرط أن يكون بيعه بأكثر مما فيه من الذهب يف حالة كون املبيع معه 

أو فيه الذهب ، أو بأكثر مما فيه من الفضة يف حالة كون املبيع معه ، أو فيه 

ومد ( من الفضة)الفضة ، وال جيوز مبثله ، وال بأقل منه ، لذلك جيوز بيع درهم 

وال جيوز بيعهما بدرهم واحد مثاًل أو أقل منه ، ( من الفضة)عجوة او ثوب بدرهمني 

ألنه عند املساواة أو النقصان يتحقق التفاضل املنهي عنه يف بيع الذهب جبنسه ، وبيع 

الفضة جبنسها ، وكذلك الزيادة مثل بيع درهم وثوب بدرهمني ، يقابل الدرهم 

لفة املنهي عنها وقد علل احلنفية بالدرهم ، ويقابل الثوب مبا بقى فلم حتدث فيه املخا

لتصحيح ذلك تعلياًل مجياًل وهو ان التعاقد بني الطرفني حيمل على الصحة وال حيمل 

وقد محل الطحاوي احلديث السابق   على الفساد ما دام محله على الصحة ممكنًا

ر وذك 5بأنه إمنا نهى عنه ؛ ألنه كان يف بيع الغنائم لئال يغنب املسلمون يف بيعها

اخلطابي أن قول احلنفية خمرج على القياس ، ألنه جيعل الذهب بالذهب سواًء وجيعل 

 .  6......ما فضل عن الثمن بازاء السلعة

سيفًا أو خامتًا وفيه ذهب أو وذهب مالك يف املوطأ إىل أن من  اشرت  مصحفًا أو  ( )

نظر إىل قيمته، ، بدنانري أو دراهم فإن اشرت  من ذلك وفيه الذهب بدنانري فإنه يفضة

فإن كان قيمة ذلك الثلثني ، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز ال بأس به إذا 

كان يدًا بيد ، وال يكون فيه تأخري ، وما اشرت  من ذلك بالورق نظرًا إىل قيمته فإن 

كان قيمة ذلك بالثلثني وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز ال بأس به إذا كان 

 .  1يدًا بيد ،ومل يزل على ذلك أمر الناس عندنا باملدينةذلك 

                                                 
 (5 / )وفيه تفصيل نافع واملغ  البن قدامة ( 84 - 8 / )روضة الطالبني  ( (1

 ( 4 /5)عبود عون امل ( (2

 (4  / )واملوطأ ( 41 / )وحتفة األحوذي ( 5 / )واملغ  ال بن قدامة ( 44 /4)فتح القدير  ( ( 

 (4  / )وحاشية ابن عابدين ( 44 /4)فتح القدير  ( ( 

 (41 / )حتفة األحوذي  ( (5

 ( 44 /5)عون املعبود  ( (6

 (  4   –    / )املوطأ  ( (7
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إذا كانت الفضة : وقد أعلمتك بقول ربيعة وما جّوز من ذلك ، وقوله : )وقال سحنون  

تبعًا ، وأن ذلك إمنا أجيز ملا جاز للناس اختاذه ـ أي اختاذ السيف احمللى بالذهب أو الفضة ـ 

عًا كانت الرغبة يف غريه ومل تكن الرغبة فيه ، وال وأن يف نزعه مضرة ، وانه إذا كان تب

احلاجة إليه ، وقد جوز أهل العلم ما هو أبني من هذا من بيع الثوب بدينار إاّل درهمًا أو 

درهمني إذا كان دفع الدراهم مع قبض الدينار ، ألنهم مل يروا ذلك رغبة يف الصرف ، 

لقول باجلواز عن احلسن ، وإبراهيم ثم نقل ا  (واستحسنوه واستثقلوا ما كثر من ذلك

وجوزه أيضًا إبراهيم النخعي مثل قول احلسن ، ومل : )النخعي ، حيث جاء يف املوطأ 

يذكره إاّل مسجاًل ، فذلك فيما ير  للناس فيه من املنافع ، وملا يف نزعه من املضرة ، 

 .  (وألنه مأذون هلم يف اختاذ مثله

األصل عندهم يف هذه املسألة هو احلظر ، ولكنهم  وقد رتب فقهاء املالكية على أن 

 :  أجازوها بثالثة شروط وهي 

 .أن تكون حتليته مباحًا  (أ )

 .أن يرتتب على نزعه احللية ضرره  (ب )

أن ال تزيد احللية على الثلث ، حتى تكون تبعًا ، ثم اختلفوا هل يعترب الثلث  (ج )

 .    هذا حسب القيمة أو الوزن ؟ واملعتمد األول

وناته من  النقود والديون قة واضحة بني مسالة السهم الذي تتكون مكوالعال 

، وبني مسألة مد عجوة ، وقد رأينا فيها خالفًا كبريًا بني العلماء والذي يظهر لنا وغريها

رجحانه هو رأي احلنفية واملالكية ، وذلك ألن حديث فضالة واضح يف داللته بأن الغرض 

وأن اخلرز جاء تبعًا،فالقالدة كانت ذهبية وفيها األساس يف القالدة هو الذهب ، 

 .خرز،وحديثنا حول ما كان األصل فيها غري الذهب،أو الفضة،أو النقود

 

 :احلالة الرابعة 

مسالة بيع العبد الذي يكون معه مال من النقود ، أو اجلارية اليت تشرت  هي ومعها 

ال يشرتط يف ذلك شروط من احللي من الذهب والفضة بالذهب ، أو بالفضة ، حيث 

                                                 
 (4  / )املوطأ  ( (1

 (4  / )املوطأ  ( (2

 –  4 /4 )املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة :ويراجــع(  1 / )وبدايــة اجملتهــد ( 4 / )الشــرح الكــبري مــع الدســوقي   ( ( 
 4  ) 
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: املصارفة ، فقد ورد يف ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغريهما بسندهم عن ابن عمر قال 

 .  (ومن ابتاع عبدًا ،وله مال ، فماله للذي باعه إاّل أن يشرتط املبتاع)..

ويؤخذ من مفهومه أن من باع عبدًا ومعه مال وشرطه املبتاع : )قال احلافظ ابن حجر 

يع صحيح ، لكن بشرط أن ال يكون املال ربويًا فال جيوز بيع العبد ومعه دراهم أن الب

بدراهم قال الشافعي ، وعن مالك ال مينع إلطالق احلديث ، وكأن العقد إمنا وقع على 

 .   ...(العبد خاصة ، واملال الذي معه ال مدخل له يف العقد

 . الة والتبعية ويأتي تفصيل هذه املسألة ضمن حديثنا عن قاعدة األص

 :واحللول املطروحة هلذه املشكلة هي 

هناك عدة حلول مطروحة ميكن تلخيص أهمها يف ثالثة حلول أساسية مطروحة 

 : للبحث والنقاش ، وهي 

 :من خالل قاعدتي الكثرة ، والغلبة : احلل األول 

تالط النقود وهذا احلل مب  على اعتبار الكثرة أو الغلبة أساسًا ومعيارًا يف حالة اخ

والديون واألعيان واملنافع ، فإذا كانت األعيان أو املنافع أو هي معًا كثرية أو غالبة يف 

 .عناصر املبيع جاز التعامل به بيعًا وشراء بغض النظر عن األحكام اخلاصة بنقد أو دين 

 :الفرق بني الكثرة والغلبة 

عني يف ــل الثمانني أو التسفرق بعض الباحثني أن الغلبة هي ما يقرب من الكل مث 

 % .  94، وأن الكثرة هي ما زاد عن  املائة 

،  الكثرة: األغلب هو األكثر، واألغلبية : ومل أَر هذه التفرقة يف اللغة، بل جاء فيها

أصوات : األغلبية الكثرة ، واألغلبية املطلقة يف االنتخاب أو االقرتاع" وجاء يف املعجم الوسيط 

زيادة أحد املرشحني يف األصوات : واألغلبية النسبية( حمدثة)زيادة واحد نصف احلاضرين ب

إعطاء الشيء حكم )وعرف التهانوي التغليب يف االصطالح بأنه . 9(حمدثة. )بالنسبة إىل غريه

 .  4(ترجيح أحد املغلوبني على اآلخر إجراء للمختلفني جمر  املتفقني : غريه وقيل

معظم : فوق النصف ، واألكثرية األغلبية ، والكثر  وأما األكثر ففي اللغة هو ما

 . 1الشيء وأكثره ، والكثرة مناء العدد ، والكثري نقيض القليل

                                                 
( 8  / )والنسـائي       وسـنن أب داود احلـديث   ( 1 /9)ومسـلم  ( 5 /9)وفـتح البـاري   (   8/ )صحيح البخـاري   ( (1

إرواء : ويراجـع  ( 49 ،   8،  5/ )وأمحـد       وابن ماجـه احلـديث رقـم    (  9 / )والدارمي ( 9  / )والرتمذي 
 ( 91 /9)الغليل 

 ( 9/9)فتح الباري  ( (2

 (   ص ) حبثه السابق : حسني حامد . د  (  )

 "غلب " مادة / لسان العرب ، والقاموس احمليط  (  )

 ( 498/   ) قطر . ط / املعجم الوسيط  ( 9)

 "غلب " مادة / الفنون كشاف اصطالحات  ( 4)

 "كثر " مادة / لسان العرب ، والقاموس احمليط ، واملعجم الوسيط  (  )
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واخلالصة أن الكثرة تطلق يف اللغة على ما هو كثري حسب النظر والعرف دون  

 ، فالعرب يطلقون على الشيء أنه كثري ،و ال% 94مالحظة النسبة املئوية بأن تزيد على 

يتصورون انه أكثر من الباقي أو اآلخر ، وإمنا يراد به أنه كثري يف حد ذاته ، فالكثري 

هو نقيض القليل ، فما خرج عن كونه قلياًل فهو كثري دون مالحظة النسبة املئوية ، جاء 

: د يقالوقوم كثري، وكثريون ، والكثرة مناء العد..الكثرة نقيض القلة : يف لسان العرب 

يكثر كثرة فهو كثري ، وكثر الشيء ـ بتشديد الثاء ـ أي جعله كثريًا ، كثر الشيء 

 .    (وأكثر الرجل أي كثر ماله

فالكثرة تع  ضد القلة ،والكثري هو ما مل يكن قلياًل حسب النظر والعرف  

واحلال واملقام ، وأما التفاضل فهو يتم بلفظ األكثر الذي هو من صيغ املفاضلة ، لذلك 

، فيقال هذا اكثر من هذا أي يتفوق عليه   خصص العرب األكثر ملا هو فوق النصف

عادة يف املقابلة بني شيئني متماثلني ، أو معدودين ، ويزيد عليه بأي زيادة ، وهذا جيري 

وقد يكون الشيء كثريًا بالنسبة هلذا ، وقلياًل بالنسبة لذلك ،وهذا ما استعمله القرآن 

َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمن ِفي السََّماَواِت َوَمن ِفي اْلَأْرِض َوالشَّْمُس  : الكريم حيث قال 

َوالنُُّجوُم َواْلِجَباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَكِثرٌي مَِّن النَّاِس َوَكِثرٌي َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمن  َواْلَقَمُر

استعمل الكثري مرتني مرة للمساجد ف،    ُيِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمن مُّْكِرٍم ِإنَّ اللََّه َيْفَعُل َما َيَشاء

 من الكفرة واملشركني ، فكيف يتأتى ذلك ؟ ومرة للمستحقني للعذاب ،

وكثري : )للجواب عن ذلك أن املراد بالكثري هنا هو ما قاله ابن عباس يف رواية عطاء  

النص يفهم منه أن هذه الكثرة   (من الناس يوحده وكثري حق عليه العذاب ممن ال يوحده

عة ،ويدخلون اجلنة للفريقني ليست من باب املقابلة ،أي فالذين يسجدون سجدة الطا

كثريون ، وكذلك الذين يدخلون النار كثريون أي ليسوا قليلني ، كما يقال للجيشني 

املتقابلني أنهما كثريان ، حيث ال يقصد بذلك إاّل الكثرة العادية اليت ال ينظر إليها املقابلة 

 . احلقيقية ،أو الكثرة العرفية أي أن ذلك كثري عرفًا 

: عد ــــــحينما قال لس ول اهلل ــــــــوالعريف حيمل حديث رس وعلى هذا املعنى العام ، 

حيث ال يقصد به أن الثلث كثري بالنسبة للباقي ، وإمنا يقصد  9( والثلث كثري الثلث ، )

به أنه انفاق كثري وتربع كبري حسب العرف دون النظر إىل املقابلة بينهما ، وإال فالثلث هو 

ولذلك إذا أريد الزيادة فيستعمل لفظ األكثر هلذه % . 41والباقي حوالي %   اوي حوالي يس

 . املفاضلة واملقابلة 

                                                 
 (111/ )قطر .واملعجم الوسيط  ط( 1 8 /9)دار املعارف بالقاهرة . لسان العرب ط ( (1

 " كثر"والسن العرب ، والقاموس احمليط مادة  ( 111/ )املعجم الوسيط  ( (2

 (8 )ية اآل/ سورة احلج  ( ( 

دار الـرتاث العربـي بـبريوت    .والتفسري الكـبري للـرازي  ط  (    / )عامل الكتب ببريوت .فتح القدير للشوكاني  ط ( ( 
(  / 5 – 4) 

والرتمـذي يف سـننه مـع    ( 94  / )ومسلم يف صـحيحه  ( 45 –  4 /9)احلديث رواه البخاري يف صحيحه مع الفتح  ( (6
 .   14 ومالك يف املوطأ ص (  54/ )وان ماجه يف سننه (  4 /4)ه والنسائي يف سنن(  4 /4)التحفة 
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فلو سرنا على هذا املعنى فيمكن القول بأن األعيان واملنافع واحلقوق املعنوية لو بلغت  

الثلث ، أو جتاوزته فهي كثرية وليست قليلة ،وبالتالي جيوز إجراء العقود عليها دون 

 .      مالحظة قواعد الصرف ، والدين 

العربة ) وا ولكن بعض الفقهاء يذكرون النادر يف مقابل الغالب ، حيث قال  

ولكن أكثرهم عندما يذكرون النادر يصفون الغالب ( ، والنادر ال حكم له بالغالب

، ولكن  أر  تفرقة وجيهة  (العربة بالغالب الشايع ، ال بالقليل النادر ) بالشايع فيقولون 

أخر  يف نظري من جانب آخر ، وهو أن الكثرة لألعداد ، واملاديات ، والغلبة للكيفيات 

وها ، ولذلك يطلق الفقهاء غلبة الظن يف كثري من األحكام الفقهية ويف معظم أبواب وحن

الفقه مثل أبواب الطهارة ، واحليض ، والقبلة ، وأوقات الصالة ، والشك يف عدد 

الركعات ، ويف متيز الفقري وغريه من أصناف الزكاة ، معرفة دخول شهر رمضان ، 

إذا اشتبه عليه ذلك حيبس وحنوه ، ويف احلج إذا  وطلوع الفجر ، وغروب الشمس للصائم

شك احلاج هل أحرم باإلفراد ، أو بالتمتع ، أو بالقران ، ويف َمْن التبست عليه املذكاة 

بامليتة ، أو وجد شاة مذبوحة ببلد فيه من حتل ذبيحته من املسلمني وأهل الكتاب ، ووقع 

 .  وحنو ذلك الشك من ذاحبها ، ويف الدماء يف باب القسامة ، 

وقصدي من هذا العرض أن الكثرة العددية معتربة ، كما أن الغلبة الكيفية من  

 .حيث القوة أيضًا معتربة ، إذن ميكن اعتبارهما قاعدتني معتربتني بدل قاعدة واحدة 

 : حّل اعتبار الكثرة من حيث الكم يتوزع على رأيني 

وهذا رأي جممع الفقه اإلسالمي % 94عن أن الكثرة إمنا تتحقق مبا زاد  :الرأي األول 

، ولكن نّص على (  / ) 4 الدولي ، يف صكوك املقارضة من حيث املبدأ يف قراره رقم 

إصدار الئحة تفسريية عند خلط الديون والنقود واألعيان واملنافع ، ولكن مع األسف 

 .م إىل اآلن ، ولعلها تصدر يف هذه الدورة 588 الشديد مل تصدر منذ عام 

، %4 ان واملنافع واحلقوق أكثر من أن الكثرة تتحقق إذا كانت األعي :الرأي الثاني 

وهذا ما نص عليه املعيار الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ، 

إذا كانت موجودات الشركات مشتملة على أعيان ومنافع )  ( :5 / )يف املادة (   )رقم 

فيختلف حكم تداول أسهمها حبسب األصل املتبوع وهو غرض الشركة ونقود وديون 

ونشاطها املعمول به ، فإذا كان غرضها ونشاطها  التعامل يف األعيان واملنافع واحلقوق فإن 

تداول أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف يف الديون شريطة أال تقل 

من إمجالي موجودات الشركة الشاملة % 4  القيمة السوقية لألعيان واحلقوق عن نسبة

أي ديون الشركة على الغري  -لألعيان واملنافع واحلقوق والسيولة النقدية وما يف حكمها 

                                                 
والقواعـد  (  8 ص ) ، ويراجـع شـرح القواعـد الفقهيـة للزرقـا         املـادة  / وهي إحد  مواد جملة األحكـام العدليـة    (  )

 ( 51 ص ) الفقهية الكرب  للعدالن 

 (  4 ـ   4 /  ) يراجع املوسوعة الفقهية الكويتية  (  )
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بصرف النظر عن  -وحساباتها اجلارية لد  الغري والسندات اليت متلكها ومتثل ديونًا 

 .ون لكونها حينئذ تابعةيمقدار السيولة النقدية والد

عمول به هو التعامل يف الذهب أو الفضة أو كان غرض الشركة ونشاطها امل أما إذا 

فإنه جيب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الصرف وإذا كان غرض ( الصرافة)العمالت 

فإنه جيب لتداول ( هيالت تسال) الشركة ونشاطها املعمول به هو التعامل يف الديون 

 .(.أسهمها مراعاة أحكام الديون

 : ى اعتبار قاعدتي الكثرة والغلبة األدلة عل

هناك أدلة كثرية من الكتاب والسنة والقواعد الفقهية ، ثم من أقوال الفقهاء على 

اعتبار الكثرة والغلبة يف كثري من اجملاالت اإلسالمية ، ففي باب العقوبات اإلهلية لألمم 

والغلبة ، فاهلل تعاىل والشعوب ويف باب املعاصي أيضًا جرت سنة اهلل على اعتبار الكثرة 

لن يهلك قومًا وأكثرهم مصلحون كما أن العقوبة إذا نزلت بسبب الكثرة تعم ، فقال 

َواتَُّقوْا ِفْتَنًة الَّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُموْا ِمنُكْم َخآصًَّة  : تعاىل 
، حيث يدل على أن الفتنة   

تنـزل بسبب عصيان األكثرية مع وجود األقلية الصاحلة ، وقد أكد ذلك احلديث 

استيقظ النيب : قالت " رضي اهلل عنها " الصحيح الذي رواه الشيخان عن  زينب بنت جحش 

  قيل  …ال إله إاّل اهلل ، ويل للعرب من شّر قد اقرتب : من النوم حممرًا وجهه وهو يقول :

 . (نعم إذا كثر اخلبث : أنهلك وفينا الصاحلون ؟ قال 

إذا بلغ املاء القلتني )  ويدل على اعتبار الكثرة والغلبة احلديث الثابت عن الرسول  

فهذا احلديث يدل بوضوح عل اعتبار الكثرة والغلبة وأن املاء إذا بلغ   (مل حيمل اخلبث 

أو بوقوعها فيه ، وما ذلك إاّل للكثرة والغلبة إاّل إذا قلتني ال ينجس مبالقاته النجاسات ، 

تغري لونه ، أو طعمه أو رحيه ، فحينئذ حكم عليه بالنجاسة ، ألن الغلبة أصبحت للنجاسة 

 .وليست للماء الطاهر 

وإذا نظرنا إىل أصل احلالل واحلرام لوجدناه يعود إىل باب التغليب والرتجيح والكثرة  

يف اخلمر وامليسر أن فيهما اإلثم واملنافع ، ولكن إمثهما أكثر وأكرب  فقد بني اهلل تعاىل

َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع  : ولذلك حرمهما اهلل تعاىل 

اإلثم يف اخلمر ذهاب : ) ، قال مجاعة من املفسرين    ِللنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْكَبُر ِمن نَّْفِعِهَما

اللذة والنشوة والتجارة : واملنفعة فيها  …والتعدي  العقل ، والسباب واالفرتاء واإلذاية ،

                                                 
 (  9 / ) سورة االنفال اآلية  (  )

 (   /  ) انظر صحيح البخاري ـ مع فتح الباري ـ كتاب الفنت  (  )

رواه الشــافعي واخلمســة والــدارمي ، وصــححه الطحــاوي ، وابــن خزميــة ، واحلــاكم ، والــذهيب ، وابــن حبــان ،      (  )
) ، والرتمـذي  ( 1 ،    / ) ند أمحد ــــ، ومس(   /4) قالني ، يراجع مسند الشافعي بهامش األم ـــوالنووي والعس

، وتلخــيص (  9 / )، والــدارمي(  4 / )، وســنن أبــي داود(   / )، والنســائي(  1 / )، وابــن ماجــه(  9  / 
 ( 44/ ) ، وارواء الغليل لأللباني ( 4 ـ  4 / )احلبري

 (  5  ) اآلية / سورة البقرة  (  )
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وهذا النص الذي بني أيدينا كان أول خطوة من : ) ، يقول سيد قطب رمحه اهلل   (فيها 

بس بالشّر ، خطوات التحريم ، فاألشياء واألعمال قد ال تكون شرًا خالصًا فاخلري يتل

والشّر يتلبس باخلري يف هذه األرض ولكن مدار احلل واحلرمة هو غلبة اخلري ، أو غلبة 

الشر ، فإذا كان اإلثم يف اخلمر وامليسر أكرب من النفع فتلك علة التحريم واملنع ، وإن مل 

 .  (يصرح هنا بالتحريم واملنع 

ومن جانب آخر أن ترتيب األحكام الشرعية تقوم على هذه القوة وتسلسلها من حيث  

املصا  الدينية والدنيوية واملفاسد ، ففي قمة املصا  الفروض والواجبات ، ثم السنن 

واملباحات ، ويف قمة الفساد الشرك والكبائر ، واحملرمات واملكروهات كما أوضح ذلك 

: فقد ذكر العز أن املصا  ضربان .  م ، واإلمام الشاطيباإلمام العز بن عبد السال

أحدهما ما يثاب على فعله لعظم املصلحة من فعله ويعاقب على تركه لعظم املفسدة يف 

والثاني ما يثاب على فعله لوجود مصلحة دون مصلحة الواجب وال يعاقب على  …تركه 

ىل الكبري ، واألكرب ، وكذلك رتب املفاسد منقسمة إ …تركه لعدم وجود مفسدة 

 .  واملتوسط ، فاألنقص فاألنقص 

وكذلك احلال يف فقه املوازنات وقاعدة املوازنات بني املصا  واملفاسد ، وداخل 

املصا  أنفسها ، أو املفاسد أنفسها ، كلها تقوم على أساس التغليب والرتجيح بالكثرة 

 . 9والغلبة أو القوة والضعف ، واجلالء واخلفاء

ذلك األمر يف ترجيح احلقوق وتقديم بعضها على بعض ، وقاعدة الوسائل وك

واملقاصد ، واجلزئيات والكليات ، بل قواعد الرتجيح عند التعارض يف األدلة واحلقوق 

، وحتى القياس يقوم على غلبة شبه على شبه  4واألشياء كل ذلك يقوم على هذا األساس 

على آخر إما باطراده وعمومه ، أو بغلبته ،  ، وكذلك األعراف إمنا يرجح عرف 1آخر 

 .8( إمنا تعترب العادة إذا اطردت أو غلبت ) وهي من قواعد اجمللة بلفظ 

أن ـــــادر وهو شــل اعتبار الغالب وتقدميه على النـــاعلم أن األص: ) قال القرايف 

 .5(الشريعة 

                                                 
 (  4  / ) قطر . تفسري ابن عطية ط  (  )

 ( 5  / ) بريوت / دار الشروق . يف ظالل القرآن ط  (  )

واملوافقـات  .. (  9 ـ     ،  8 / ) الريـان بـبريوت   . قواعد األحكام يف مصا  األنـام ط  : يراجع ملزيد من التفصيل  (  )
 للشاطيب 

 ( 9 ـ    / ) قواعد األحكام  ( 9)

 ( 4 / ) املصدر السابق  ( 4)

 املصدر السابق نفسه  ( 1)

 ( 4  / ) قطر  . خمتصر القواعد البن دهشة ط  ( 8)

أنـه لـو بـاع    : " ، وذكر هلا أمثلـة منهـا   (  15 ) دار الغرب اإلسالمي . شرح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ط   (5)
 "   ها رواجًا أحدهم بدراهم أو دنانري ، وكانت خمتلفة يف املالية والرواج ينصرف البيع إىل أغلب

 (  4 / ) بريوت / دار املعرفة . الفروق للقرايف ط  (  )
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والضعف أصل عظيم من وقصدي من ذلك أن رعاية الكثرة والقلة ، والغلبة والقوة 

أصول هذه الشريعة فال جيوز إنكاره ، كما أنه صا  ألن يبنى عليه ، ألنه يدخل ضمن 

 .                    األصول الكلية والقواعد الكلية اليت ميكن البناء عليها كما قال الشاطيب وغريه

وأمجع الفقهاء على أن ما غلب على طعم املاء ورحيه ولونه من النجاسات ينجسه ، بل  

: قال ) وقد ورد يف ذلك حديث اسناده ضعيف رواه ابن ماجه بسنده عن أبي أمامة الباهلي 

إن املاء ال ينجسه شيء إاّل ما غلب على رحيه ، : " قال رسول اهلل  صلى اهلل عيه وسلم 

 .  (وطعمه ولونه 

، والواقع   (والفرق بني القليل والكثري أصل يف الشريعة معلوم ) وقد قال ابن العربي 

، ، بل الفقه نفسه هو الظن الغالب أن معظم القضايا الفقهية قد بينت على الغالب واألكثر

واالجتهاد أيضًا ترجيح ما يراه الراجح من بني عدة احتماالت أو آراء أو معان ، وال يطالب 

هد يف الوصول إىل رأيه بأكثر من الظن الغالب ، والظن هو ـ كما قال اجلرجاني ـ اجملت

، وقد بنى  االعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ، أو بعبارة أخر  ترجيح أحد طريف الشك 

الفقه كثريًا من األحكام على الظن يف خمتلف أبوابه من العبادات إىل املعامالت 

، ودخول وقت الصالة ، وجهة القبلة باب الطهارة والنجاسات ،واجلنايات وحنوها وذلك يف 

واخلوف املرخص من صالة اخلوف ، وخوف املرض املرخص لإلفطار والتيمم ويف أوقات 

 . 9الصوم وحنو ذلك مما ذكرنا آنفًا 

وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخرب : ) قال القرطيب   

 . 4(قيم املتلفات وأروش اجلنايات  الواحد ، وغري ذلك من

والغنب إمنا يؤثر عند بعض الفقهاء إذا كان فاحشًا أي كثريًا ، وكذلك الغرر  

واجلهالة ، ولذلك اغتفر عن الغنب اليسري ، والغرر اليسري ، واجلهالة اليسرية ، والنجاسة 

 .اليسرية 

هاء إذا كثرت الديون أو واإلفالس يف الفقه اإلسالمي إمنا حيكم به عند مجهور الفق

ديون استغرقته فيحجر عليه  غلبت على أموال املدين فمن كان له مال ولكن عليه

                                                 
 ( 1 / ) املوافقات . يراجع يف موضوع األصول الكلية (  )

اســناده ضــعيف لضــعف رشــدين راوي احلــديث وقــال   : ، ويف الزوائــد (   1 / ) ســنن ابــن ماجــه،كتاب الطهــارة   (  )
إن هـذا يـرو  عـن الـنيب صـلى اهلل      : مـا قلـت   : )وقـال الشـافعي   .االستثناء  اتفق احملدثون على تضعيف هذا: النووي 

وتلخـيص احلـبري               (  4  / )، انظـر اجملمـوع للنـووي    ( عليـه ـ وسـلم لكـن مـن قـول العامـة ، وال أعلـم بيـنهم خالفـًا           
 ( .   9/ ) ونيل األوطار (  8 / ) وسبل السالم (  59ـ   5/ ) ونصب الراية (  9 ـ    / ) 

 (  84 / ) أحكام القرآن البن العربي  (  )

 "ظن :" مادة / لسان العرب ، واملصباح املنري ، والتعريفات : انظر  ( 9)

 (  18 /5 ) املوسوعة الفقهية الكويتية  ( 4)

 (    /4 ) املصرية . اجلامع ألحكام القرآن ط  ( 1)
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، وهذه الغلبة تتحقق بزيادة الديون على أمواله ولو كانت بنسبة قليلة جدًا ، حيث عندهم

 .   نّصوا على أن ماله إذا قصر عن ديونه بأية نسبة جاز للدائنني أن يطلبوا احلجر عليه

وأما القواعد الفقهية الواردة بلفظ الكثرة ، أو األكثر فمقررة لد  فقهاء املذاهب   

واألقل  األكثر ينـزل منـزلة الكمال، " ) 5 /5" كلها منها ما جاء يف املبسوط للسرخسي 

" ، ويف البيان والتحصيل ( يقام األكثر مقام الكل " )  8 /9 " وفيه أيضًا ( تبع لألكثر

"  44 /1" ، ويف احلاوي للماوردي ( األقل تبع لألكثر شائعًا كان أو غري شائع )  " 44 /1

"  91 / " ، ويف قواعد العز ( اليسري يكون تبعًا للكثري ،وال يكون الكثري تبعًا لليسري) 

األكثر قد أجري جمر  الكل " )  4 1/  "، ويف املقنع ( القليل يتبع الكثري يف العقود ) 

، ولذلك قال ابن العربي يف ( األكثر ملحق بالكل " )   8 / " ف القناع ، ويف كشا( 

 ( .والفرق بني القليل والكثري أصل يف الشريعة معلوم " )   84 / " األحكام 

وبلفظ األغلب أيضًا جاءت جمموعة من القواعد منها ما جاء يف خمتصر اختالف 

، ويف املبسوط ( بار باألغلب االعت" )    / "العلماء للطحاوي ، اختصار اجلصاص 

احلكم للغالب ، ألن املغلوب يصري مستهلكًا يف مقابلة الغالب ، واملستهلك يف " )54 /4 "

باألغلب من األمور يقضي ، وعليه " ) 4  /8"، ويف التمهيد البن عبد الرب ( حكم املعدوم 

جلنس يلحق بالغالب منه النادر من ا" ) 9  /9"، ويف احلاوي للماوردي (املدار ، وهو األصل

" )    /9"، ويف زاد املعاد ( العربة بالغالب " )  1/9"، ويف املبدع البن مفلح ( يف احلكم 

 .  (األحكام إمنا هي للغالب الكثري ، والنادر يف حكم املعدوم 

ولو % 94ومن املعلوم أن تلك الكثرة والغلبة مل يربطهما الفقه اإلسالمي بالزيادة على   

بالنصف أو الواحد ، كما هو العرف يف عامل االنتخابات اليوم ولذلك كان الفقهاء 

الكثرة  يطلقون يف مقابل الكثري اليسري ، ويف مقابل الغالب النادر ، وقد أطلق الرسول 

يث سعد حينما أراد أن يوصي جبميع أمواله ، ثم بالنصف ، ثم بالثلث ، على الثلث يف حد

، ولذلك كان من رأي ابن عباس أن يصار إىل الربع   (الثلث والثلث كثري : )   فقال

الثلث والثلث : قال  لو أن الناس عفوا من الثلث إىل الربع فإن رسول : ) حيث قال 

 .  (كثري

ار الكثرة والقلة اختالفًا كثريًا ، ففي جمال الغنب ولذلك اختلف الفقهاء يف معي

اجتاهًا خيتار معيارًا حتديديًا : الكثري املؤثر يف لزوم العقد أو صحة العقد جند اجتاهني 

                                                 
ــيل   (   ) ــن التفصـ ــد مـ ــر ملزيـ ــتح : انظـ ــة فـ ــدير تكملـ ــنائع (     /1) القـ ــدائع الصـ ــد         (   1  /5) ، وبـ ــة اجملتهـ ، وبدايـ

ــرب   (  8 / ) ــد الـ ــن عبـ ــايف البـ ــة (  14 / ) ، واألم (    8/ ) ، والكـ ــو           (  1  / ) ، والروضـ ــة القصـ ، والغايـ
 (  9 / ) ، واملغ  البن قدامة (    9/ )

 ( 51 ـ  54 / ) ، ومجهرة القواعد الفقهية (   ص ) يه ويراجع حبث األمانة السابق االشارة إل (  )

 (14 / )وأمحد   85 وسنن أبي داود احلديث ( 5 / ،4  / )احلديث صحيح متفق عليه انظر صحيح البخاري  (  )

 (  415 ) رواه مسلم عنه احلديث رقم  ( )
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جامدًا مثل الثلث ، أو العشر ، واجتاهًا خيتار معيارًا مرنًا وهو عرف التجار بالنسبة 

 .  للمعامالت املالية 

أو الغالب أن بعض الفقهاء وضعوا له معيار العرف بصورة عامة  وبالنسبة لألغلب 

وذلك بأن يكون العرف به جاريًا بني الذين تعارفوه يف أكثر أحواهلم ، ويكون جريانهم 

عليه حاصاًل يف أكثر احلوادث ال تتخلف وبعضهم وصفوا الغالب بالشايع وحينئذ جعلوا 

 .   مقابله النادر الذي ال حكم له

عامة يتجه املذهب املالكي إىل اعتبار ضبط القليل بالثلث وما زاد عليه  وبصورة 

، وقال   (والثلث آخر القليل وأول الكثري : ) يكون كثريًا حيث قال أبو عمران الفارسي 

، وقد حكموا هذا األصل يف مواضع كثرية   (الثلث قليل يف مواضع من الشرع : ) املازري 

، ومنها بيع احمللى بالذهب أو الفضة  9وفاحشًا إذا جتاوز الثلث  منها الغنب اعتربوه كثريًا

، وكذلك بيع مثار 4حيث أجازوا بيعه بشروط منها أنها ال تتجاوز احللية قدر الثلث 

أما فقهاء األمصار : ) البستان مع استثناء ثلثه أجازه مالك خالفًا للجمهور قال ابن عبد الرب 

ألنه جمهول ، إاّل مالك بن أنس فإنه أجاز ذلك إذا كان  …إنه ال جيوز : فكلهم يقول  …

ما استثنى منه معلومًا ، وكان الثلث فما دونه يف مقداره ومبلغه ، فأما أهل املدينة فعلى 

 واحتج أصحابنا لذلك بأن ما روي عن النيب  …إنه األمر اجملتمع عندهم : ما قال مالك 

وأما القليل من الكثري فال ، وجعلوا  …ثناء الكثري ، فإمنا ذلك يف است1أنه نهى عن الثنيا 

 .8(  …الثلث فما دونه قلياًل 

الثلث يف حد الكثرة وما :)وإليه مال ابن قدامة وابن مفلح من احلنابلة حيث ذكرا أن

 .5(دونه القلة

واجته بعض املعاصرين إىل أن القليل هو ما دون النصف وأن ما زاد على النصف فهو  

اء هذا املعيار ضمن الضوابط اخلاصة بصندوق املتاجرة باألسهم العاملية كثري حيث ج

، وهذا املعيار قد أخذ باحلسبان يف الفتو  الصادرة من  4 للبنك األهلي التجاري السعودي

 .  اهليئة الشرعية للربكة حول الصناديق االستثمارية واإلصدارات 

                                                 
 .ومصادره املعتمدة (  8 1ـ  4 1/ ) مبدأ الرضا يف العقود : يراجع لتفصيل اآلراء وأدلتهم  (  )

 ( 41 ،49 )العرف وأثره يف التشريع : ،والنجار ( 44 ص ) القواعد الفقهية الكرب  : صا  السدالن . د  (  )

 (  8 ص ) النظائر يف الفقه املالكي  (  )

 ( 9  / ) شرح التلقني ، حتقيق حممد املختار السالمي  (  )

 (  84 / ) أحكام القرآن البن العربي  ( 9)

 (  4/ ) الشرح الصغري ، حتقيق مصطفى كمال وصفي  ( 4)

، وأبـو  ( 4 9 )، ومسلم يف صحيحه كتاب البيوع ، احلديث رقـم  (   4 ،  94 ،     / ) رواه أمحد يف مسنده  ( 1)
 ( 54 /1) ، والنسائي (   4  ) داود يف البيوع ، احلديث رقم 

 ( 9  ـ     /9) مؤسسة الرسالة . االستذكار ط  ( 8)

 (  9/14) ، واملبدع ( 84 ـ  15 /4) عبداهلل الرتكي .عبدالفتاح احللو ، ود . املغ  البن قدامة ، حتقيق د  (5)

 (  1ص ) انظر البحث املعد بهذا اخلصوص من املركز الوط  لالستثمارات االدارية للدكتور حممد القري  (  )

 (  / ) رقم (    ص ) ،وفتاو  اهليئة الشرعية للربكة ( 1ص)الراجحي حبث أمانة اهليئة الشرعية لشركة  (  )
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غري أن جممع الفقه اإلسالمي الدولي اعتمد الغالب دون حتديده بأية نسبة مما ُتفهم   

إذا صار مال القراض ) على أنه (   /9)  4 منه الغلبة املطلقة حيث نّص القرار رقم 

موجودات خمتلفة من النقود واألعيان واملنافع  فإنه جيوز تداول صكوك املقارضة وفقًا 

ه على أن يكون الغالب يف هذه احلالة أعيانًا ومنافع ، أما إذا كان للسعر املرتاضي علي

الغالب نقودًا ، أو ديونًا فرتاعى يف التداول األحكام الشرعية اليت ستبينها الئحة تفسريية  

 .، ولكن مل تصدر هذه الالئحة إىل اآلن (  …

الغلبة املطلقة  وقد رجح الدكتور عبدالستار أبو غدة هذا الرأي ، واعتمد على مبدأ 

املقصود من هذا املبدأ أن يراعى :)حيث قال يف شرحه ملبدأ مراعاة الغلبة يف األعيان 

العنصر الغالب يف مكونات األسهم املختلفة أي املركبة من نقود وديون وأعيان ومنافع ، 

هو فإذا كان الغالب يف هذه احلالة أعيانًا ومنافع فإنه يسري حكمها على تلك املكونات و

 .   ..(جواز التداول دون مراعاة التماثل أو التقابض

ومن اجلدير باإلشارة إليه أن احلقوق املعنوية مبا انها مال كما صدر بذلك قرار  

ال بّد أن حتسب ضمن موجودات " (  9/9"    قرار ) جممع الفقه اإلسالمي الدولي 

 .الشركة ، أو الصندوق وتضم إىل األعيان واملنافع 

ذكر الفقهاء أنه إذا بنى حكم عل أمر غالب فإنه يبنى متامًا ، وال يؤثر على  وقد  

 . عمومه واطراده ختلف ذلك األمر يف بعض األفراد ، أو بعض األوقات ، أو بعض األماكن

وبناء على ذلك جوز املتأخرون للدائن يف هذا الزمن استيفاء ما يف ذمته من غري جنس 

حقه لغلبة العقوق يف احلقوق ، وقالوا ليس للزوج أن جيرب زوجته على السفر من وطنها إذا 

 .   كان نكحها فيه لغلبة اإلضرار يف األزواج 

 :الرتجيح 

كان ضمن موجودات الشركة أو  الذي يظهر لي رجحانه هو التفرقة بني ما إذا

الصندوق ديون ، أو نقود ، أو كالهما معًا ، وبني أن يكون ضمن أنشطتهما حمرمات من 

 .الربا ، وحنوه 

ففي احلالة األخرية مبا أن األصل هو أن ال يتعامل املسلم إاّل يف احلالل الطيب ، 

لشركات اليت نشاطها والكسب املشروع ، وأن إجازة التعامل والتداول يف أسهم تلك ا

حالل ولكن تتعامل ببعض احملرمات كالربا كانت استثناء وخروجًا من األصل العام عند 

مجاهري اجمليزين وهو استثناء اعترب ألجل نوع من احلاجيات املاسة وعموم البلو  وغري ذلك 

، وال مما ذكره اجمليزون ، لذلك كله ال بّد أن ال يعامل هذا االستثناء معاملة األصل 

                                                 
 ( 5ص )  حبثه عن مكونات األسهم املقدم إىل الندوة العشرين للربكة  (  )

: حممــد الزحيلــي . و د (  51 ) وشــرح القواعــد الفقهيــة الكــرب  للســدالن (   8 ) شــرح القواعــد الفقهيــة للزرقــاء  (  )
 (   4 ) جامعة الكويت . القواعد الفقهية على املذهب احلنفي والشافعي ط 

 (  8 ) شرح القواعد الفقهية: الزرقاء  ( 9)
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يتحول إىل القاعدة ، ومن هنا فمعيار القليل فيه جيب أن يضيق عليه بقدر اإلمكان حبيث 

ال يتعد  بأي حال من األحوال الثلث ، فيكون الثلث كثريًا ، فال جيوز حينئذ أن تكون 

الديون والقروض الربوية للشركة ، أو عليها تصل إىل الثلث ، وأن ال تزيد نسبة الفوائد 

مع وجوب التخلص منها ألننا أمام حمرم ال خالف على حرمته ، % 9 الربح عن إىل صايف

وإمنا اخلالف الكبري يف مد  التسامح يف قليله لألسباب السابقة وأما بالنسبة للديون 

والنقود فالذي أراه راجحًا هو معيار الكثرة والغلبة املطلقة ، وذلك ألن الديون أو النقود من 

ن التصرف فيها أيضًا من حيث املبدأ مشروع وإن كانت هناك حيث هي حالل كما أ

شروط وقيود على التصرف فيها ولذلك فباب التسامح فيها أوسع استئناسًا مبا ذكره شيخ 

اإلسالم ابن تيمية حينما حتدث عن الغرر وعن الربا ذكر أن الغرر منهي عنه ، لكن 

من مفسدة الغرر ، فلذلك رخص يف  حتريم الربا يف القرآن والسنة أشد ، ومفسدته أكرب

الغرر الذي تدعو إليه احلاجة ، والغرر اليسري ، كما أجيز الغرر التابع ، كما أن مالكًا 

وأمحد على الرغم من أنهما أكثر الفقهاء توسعًا يف أبواب التابع للمعامالت املالية شددا يف 

تساحما يف بعض أنواع الغرر  الربا حق التشديد ومنعا االحتيال عليه بكل طريق ، يف حني

وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة : ) ثم قال .   يف البيوع مما متس احلاجة إليه

العداوة والبغضاء وأكل األموال بالباطل فمعلوم أن هذه املفسدة إذا عارضتها املظنة 

ة املقتضية والشريعة مجيعها مبنية على أن املفسد: ) الراجحة قدمت عليها ، ثم قال 

 .  (للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح احملرم فكيف إذا كانت املفسدة منتفية

فهذه املقدمات ممهدات ملا رجحته من التسامح يف كون نسبة النقود ، أو الديون ، أو  

وذلك حلاجة الناس إليهما ، وصعوبة تداول % 94كليهما معًا كبرية تصل إىل أكثر من 

، حيث رأينا أن معظم % 94ات االستثمارية إذا اشرتط كونهما أقل من األسهم والوحد

البنوك اإلسالمية والشركات االستثمارية تصل نسبة الديون الناجتة عن العقود اآلجلة مع 

، بل إننا لو شددنا يف هذه املسألة ألد  إىل حرج شديد يف التعامل مع أسهم % 51النقود إىل 

ق االستثمارية ، وال ختفى احلاجة املاسة إليها ، ناهيك عن البنوك اإلسالمية والصنادي

املقاصد املعتربة يف تطويرها ، ألنها تؤدي إىل تطبيق اإلسالم يف جانبه االقتصادي الذي 

 .يعترب من أهم جوانبه

هذا إذا كانت النقود ، أو الديون مقصودة مع األعيان ، أما إذا كانت تبعًا ، أو غري  

ننا نر  ـ كما سيأتي ـ االعتماد على ما هو املقصود أصالة دون النظر إىل مقصود بذاتها فإ

 .قاعدة الكثرة ، والغلبة 

 : اخلالصة 

                                                 
 ( 4 ،  1 ـ    /5 ) جمموع الفتاو  (  )

 ( 5 ـ  8 /  5 ) صدر السابق امل(  )
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تطبيقات  ماال شك أن قاعدتي الكثرة  والغلبة معتربة يف الفقه اإلسالمي ، وهل: أواًل 

 .كثرية كما ذكرنا ولكنهما ال حتالن هذه املشكلة حاّل جذريًا 

السهم ال ميثل فقط األصول ، أو موجودات الشركة املادية ، بل هي تشمل  أن: ثانيًا 

 :ما يأتي 

املوجودات املتداولة ، واملوجودات الثابتة اللتني تظهر يف امليزانية السنوية فقط مع  (أ )

 .املطلوبات

العقود واالمتيازات ، واالتفاقيات اليت تلعب دورًا كبريًا يف القيمة السوقية للسهم ،  (ب )

 .قبال الناس على الشركة ، مع أنها ال تدخل يف القيمة الدفرتية ويف إ

اإلدارة الناجحة اليت تعد من اهم عناصر اإلنتاج يف االقتصاد املعاصر ، وهي ليست  (ج )

ويق سأعمال املوظفني ، وإمنا هي القدرة على السبق ، والتخطيط ، واإلبداع ، والت

يضة من عمالء الشركة واملتعاملني اجليد ، والتحصيل املمتاز ، وتكوين قاعدة عر

ما العمل ، أو أعمال املوظفني أمعها ، وبالتالي الوصول إىل مسعة ممتازة بالشركة ، و

فهو اجلانب التنفيذي الذي له دور آخر أيضًا يف إجناح اخلطط والربامج للشركة ، 

 واإلدارة والتنفيذ اجليد هما السبب يف اختالف رحبية شركة مع أخر  تتوافر

لكلتيهما نفس العناصر األساسية ، مع أن إحداهما رحبها أكثر ، وقيمة أسهمها 

 .السوقية أكرب

احلقوق املعنوية ، مبا فيها حق الرخصة ، وبراءة االخرتاع وحقوق امللكية والشهرة ،  (د )

 .وكل ذلك هلا دور عظيم يف استعظام قيمة األسهم السوقية 

تعود ( بليون دوالر 44 )فشركة مايكروسوفت اليت تعترب أمثن شركة يف العامل  

قيمتها األساسية إىل برامج الكومبيوتر اليت ال يكلف تطويرها سو  مبالغ زهيدة قياسًا 

 .للربح الذي حتققه 

وكذلك شركة بيبسي كوال ـ مثاًل ـ يدر امسها وأمساء منتجاتها هلا دخاًل على 

ولذلك ال بد أن تدخل كل هذه املكونات يف موجودات الســــهم عندما .    مستو  العامل

 . تنظر إىل ديونها ونقودها 

 

 : اعتبار قاعدة األصالة والتبعية : احلل الثاني 

 :معنى األصالة والتبعية 

مصـدر أُصـل بضـم الصـاد ، وأصـل الشـيء هـو أساسـه الـذي يقـوم عليـه            : األصالة لغـة   

الشيء ، ومنشـؤه الـذي ينبـت منـه ، ومجعـه أصـول ، وأصـول الفقـه هـي القواعـد الـيت تبنـى             

                                                 
 9ورقة باسل النقيب يف ندوة األوىل لالستثمار بالكويت ص  (  (1
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أصل الشـيء ـ بفـتح الصـاد املشـددة ـ أي جعـل لـه أصـاًل ثابتـًا يبنـى            : عليها األحكام ، ويقال 

 . عليه

إن الكفالـة تشـغل ذمـة األصـيل     : ن األصل على عـدة معـان منهـا قـوهلم     والفقهاء يطلقو 

، ومنهــا األصــل كــذا ؛ أي    والكفيــل ، وأن احلوالــة توجــب بــراءة األصــيل عنــد مجهــورهم  

 .القاعدة العامة 

والتبعية نسبة إىل التبع ، من تبـع الشــيء تبعـًا ، وتبوعـًا ، أي ســار يف أثـره أو تـاله ، أو        

 . اقتد  به

كون الشـيء  : االصطالح الفقهي يقصد باألصالة والتبعية هو أن األصالة يعنى بها ويف 

كــون الشــيء مرتبطــًا بغــريه : أساســًا ومقصــودًا بذاتــه وغــري مــرتبط بغــريه ،وأن التبعيــة هــي  

 .حبيث يدخل فيه،أو ال ينفك عنه 

 واخلالصــة أنــه يقصــد باألصــالة هنــا مــا كــان الشــيء بذاتــه هــو املقصــود األســاس يف    

العقد ، أو علـى األقـل يكـون مقصـودًا ، أي أن نيـة العاقـدين كانـت متجهـة عليـه أصـالة ،           

فمــثاًل الــذي يشــرتي املنـــزل يكــون قصــده األســاس مــا هــو املعــد للســكن دون ملحقاتــه مــن   

 .األشجار وحنوها 

وأمــا التبعيــة فاملقصــود بهــا هنــا مــا يــدخل يف الشــيء تبعــًا مثــل احلمــل بالنســبة لشــراء      

احليوان احلامل ،   فالتبعية هي كون الشيء مرتبطـًا بغـريه إمـا ارتباطـًا يتعـذر انفـراده مثـل        

احلمــل مــع احلامــل ، ولــذلك حتصــل ذكــاة اجلــنني بــذكاة أمــه عنــد اجلمهــور أو ميكــن        

 . ط به عن متبوعه مثل مرافق املنـزل وحنوهاانفصاله ولكن له ارتبا

 :وقد انبثقت عدة قواعد فقهية منها 

التـابع تـابع ، والتـابع ال يفـرد بـاحلكم ، وهــي القاعـدة الـيت ذكرتهـا جملـة األحكــام           (أ )

واملقصود بذلك أن التـابع املـرتبط مبتبوعـه ال يفـرد بـاحلكم مثـل        8 العدلية يف مادتها 

التـــابع ال يفـــرد : ) منفـــردًا ، وممـــا يـــذكر مـــع هـــذه القاعـــدة احلمـــل فـــال جيـــوز بيعـــه 

ــل     ( بــاحلكم مــا مل يصــر  مقصــودًا    ــد املبيــع املنفصــلة املتولــدة إذا حــدثت قب مثــل زوائ

ــائع          ــا الب ــو اتلفه ــثمن ، ولكــن ل ــها شــيء مــن ال ــع ، وال يقابل ــًا للمبي القــبض تكــون تبع

                                                 
 ( .أصل)القاموس احمليط ، ولسان العرب ، واملعجم الوسيط ، مادة : يراجع  ( 1)

 (  9/ )واملغ  ( 59 / )ومغ  احملتاج ( 84 / )وجواهر اإلكليل ( 44 /5 )املبسوط : يراجع  ( 2)

 (تبع)يراجع املصادر السابقة مادة  (  )

، ويراجع حاشية ابن "تبع "و "أصل " مادتي / يراجع ملعنى األصالة والتبعية،لغويًا يف لسان العرب،والقاموس احمليط  (  )
،وحاشـــــــــية البجريمـــــــــي علـــــــــى (   / )،والشـــــــــرح الكـــــــــبري مـــــــــع الدســـــــــوقي( 5 /9،   / )عابـــــــــدين 

،وشـرح احلمـوي علـى األشـباه     ( 4/5 )، واملوسـوعة  الفقهيـة الكويتيـة    (5  /4)،وكشاف القناع (99 / )املغ 
 (.    / ) البن حنيم 
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العقـد وعلـى قيمـة الزيـادة     سقطت حصتها من الثمن فيقسم الثمن على قيمة األصل يوم 

 . يوم االستهالك

 .من ملك شيئًا ملك توابعه مثل ملحقات الدار واحلمل  (ب )

التــابع يســقط بســقوط املتبــوع مثــل إذا ســقطت صــالة الفــرض بــاجلنون ســقطت ســننها     (ج )

 .وإذا برئ األصل برأ الكفيل . الراتبة

نسب ال تثبت ابتداًء بشـهادة  أن ال: يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف املتبوع ، ومن فروعها  (د )

النســاء أمــا لــو شــهدن بــالوالدة علــى الفــراش فقــد ثبــت النســب تبعــًا حتــى ولــو كانــت        

 . الشاهدة القابلة وحدها

، ومنهـا أن    ومنها جواز رمي املسلمني الذين ترتس بهم الكفار تبعًا ، وال جيوز أصالة 

ال جيـوز بيعهـا دونـه ، ملـا يف ذلـك      بيع الثمرة اليت مل يبد صالحها جـائز مـع أصـلها ، ولكـن     

ألنــه إذا باعهــا مــع األصــل حصــلت تبعــًا يف البيــع فلــم يضــر     : ) مــن الغــرر ، قــال ابــن قدامــه   

 . 9(احتمال الغرر فيها

 :األدلة على اعتبار هذا األصل 

يدل على اعتبار هذه القاعدة استقراء فـروع الفقـه اإلسـالمي وجزئياتـه ومسـائله الـيت         

 .د غري يسري منها رعاية األصالة والتبعية اعتربت يف عد

ويدل على ذلك أيضًا احلديث الصحيح املتفق عليه  الذي رواه الشيخان بسندهما عـن    

من ابتـاع الـاًل بعـد أن تـؤبر فثمرتهـا للبـائع إاّل       : ) يقول   مسعت رسول اهلل : ابن عمر قال 

،  4(لــذي باعــه إاّل أن يشــرتطه املبتــاع  أن يشــرتط املبتــاع ، ومــن ابتــاع عبــدًا ولــه مــال فمالــه ل    

إذا كانـت تبعـًا   ( بدا صالحها أم ال) فاحلديث يدل بوضوح على جواز بيع مثرة النخل مطلقًا 

للنخل يف حني أنه ال جيوز بيعها منفردة إاّل بعد بدو صالحها كما يدل على أنه ال ينظر عنـد  

رضًا ، أو دينـًا ، أو ربويـًا أو غـريه ، فقـد     بيع العبد الذي معه مال إىل نوعية ماله نقدًا ، أو ع

ذكر احلافظ ابن حجر أن إطـالق احلـديث يـدل علـى جـواز بيعـه ولـو كـان املـال الـذي معـه            

 . 1ربويًا ، ألن العقد وقع على العبد خاصة ، واملال الذي معه تبع له ال مدخل له يف العقد 

                                                 
 (    / ) ، ويراجع املنثور للزركشي (  89 ) الزرقاء  ( 1)

 ( 99 / ) ، واحلموي على ابن حنيم (  8  ) ، واألشباه للسيوطي (  9  / ) املنثور للزركشي  ( 2)

، وكشــاف ( 4  )، واألشــباه للســيوطي ( 88 / )،الشــرح الكــبري مــع الدســوقي  (4 4/ ) ين حاشــية ابــن عابــد  (  )
 ( 4  /4) القناع 

 .، ومصادره (  44 ) حممد الزحيلي . د  (  )

 ( 94 / 4) احللو . املغ  ، حتقيق د  ( 5)

 ( 1  / )ومسلم ، كتاب البيوع ( 5 /9)صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ كتاب املساقاة  ( 4)

 (  9/9) فتح الباري  ( 1)
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أن املبتاع إن اشرتط مـال العبـد    األمر اجملتمع عليه عندنا: ) وهذا رأي مالك حيث قال  

فهو له نقـدًا كـان أو دينـًا ، أو عرضـًا ُيعلـم أو ال ُيعلـم وإن كـان للعبـد املـال مـن أكثـر ممـا             

 . . (…اشرت  به كان مثنه نقدًا أو دينًا أو عرضًا 

وكال م مالك هذا يدل على عـدم اشـرتط كـون املـال التـابع أقـل مـن مثنـه ، ويف هـذا           

 .داللة على عدم النظرة إىل الكثرة والقلة عند كون الشيء تابعًا 

قال ابن القاسم ، عـن مالـك جيـوز أن يشـرت  العبـد ومالـه بـدراهم إىل أجـل وإن كـان           

ــك مــن العــروض      ــانري ، أو غــري ذل ــه دراهــم ، أو دن ــى عــدم اشــرتاط     .   مال ــة عل ويف هــذا دالل

أحكام الصرف ما دامت دراهمه ودنانريه وذهبه وفضته تبعًا للعبد حتى ولـو كـان مثنـه مـن     

 . نفس اجلنس 

فعلــى ضــوء رأي مالــك أنــه ال يشــرتط لصــحة ذلــك البيــع أن يكــون القصــد متجهــًا حنــو   (أ )

العبد فقط ، وإمنا احلكم هو أنه إذا اشرت  العبـد ومعـه مـال أي مـال بـأي مثـن كـان        

ــإن العقــد صــحيح وأن مالــه للمشــرتي إن اشــرتط وإاّل فلســيده ، قــال ابــن عبــدالرب            : ف

ماله دراهم بدراهم إىل أجل وكذلك لو كـان  وجيوز عند مالك شراء العبد وإن كان )

 .  (ماله ذهبًا أو دينًا 

 : ، وقــــال الشــــاطيب   وهــــذا قــــول الشــــافعي يف القــــديم ، وأبــــي ثــــور وأهــــل الظــــاهر 

، كر النووي أنه لو باع دارًا بـذهب وقد ذ. 9(فاحلاصل أن التبعية لألصل ثابتة على االطالق )

 .         4(ألصح ، ألنه تابعصح البيع على ا...فظهر فيها معدن ذهب 

إذا بـاع عبـدًا ولـه مـال ألـف درهـم       : ) وذهـب عثمـان الـبيت إىل رعايـة القصـد حيـث قـال         (ب )

 . 1(بألف درهم جاز إذا كانت الرغبة يف العبد ال يف الدرهم 

وهــذا هــو املنصــوص عــن أمحــد حيــث ذكــر اخلرقــي أن البيــع صــحيح وإن كــان مــع      

قصــده للعبـد ، ال للمــال ، وهـذا منصــوص أمحـد وهــو     العبـد مــال أي مـال بشــرط أن يكـون   

قول الشافعي ـ أي يف القديم ـ وأبي ثـور وعثمـان الـب  ، فمتـى كـان كـذلك صـح اشـرتاطه           

 .  8ودخل يف البيع به سواء كان دينًا أو عينًا وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر

                                                 
 (  .   /5 ) االستذكار البن عبد الرب (  )

 (   /5 ) املصدر السابق (  )

 ( 4  ) الكايف البن عبدالرب (  )

 (    /4) طرح التثريب يف شرح التقريب للحافظ العراقي (  )

 (  1 ،   4 / ) املوافقات ( 9)

 (84 / )روضة الطالبني ( 4)

 (4 /5  )االستذكار  ( 1)

 ( 98 ـ  91 /4) املغ  ( 8)
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  ديـد ، ملـا فيـه مـن الربـا     وذهب إىل عدم صحة ذلك مطلقًا احلنفية ، والشافعي يف اجل  (ج )

وحلديث فضالة بن عبيد األنصاري الذي اشرت  قالدة فيها ذهب وخـرز بـذهب فـذكر    

 .  (الذهب بالذهب وزنًا : ) فأمر بنـزع الذهب فقال  ذلك لرسول اهلل 

ولكن احلديث واضح يف داللته علـى أن شـراء الـذهب كـان مقصـودًا أصـالة لفضـالة         

فيختلف عن موضوع العبد ، وال تعارض بينهما ، فمسألة مال العبد داخلة يف التبعيـة الـيت ال   

 .جدال فيها 

وهـي أن يبيـع مـااًل    " مـد عجـوة   " ومما يتعلق بهـذا املوضـوع مـا يسـميه الفقهـاء مبسـألة         

كالـدراهم والـدنانري ـ جبنسـه ومعهمـا أو مـع أحـدهما مـا لـيس مـن جنسـه ، مثـل أن               ربويـًا ـ   

يكون غرضهما بيـع دراهـم بـدراهم فيبيـع كيلـو مـن التمـر مـع عشـرة دراهـم خبمسـة عشـر             

درهمــًا مــثاًل ، فهــذا غــري جــائز وغــري صــحيح عنــد املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة ، وأجــازه     

 . احلنفية

ق علـى هـذه املسـألة أيضـًا مسـألة التبعيـة واألصـالة ، ومسـألة         ولكن شيخ اإلسالم طبـ  

وأما إن كان كالهما مقصودًا كمد عجوة ودرهم مبد عجـوة ودرهـم ،   )  : احليل ، فقال 

أو مدين ، أو درهمني ففيه روايتان عن أمحـد ، واملنـع قـول مالـك والشـافعي ، واجلـواز قـول        

 .  (أبي حنيفة وهي مسألة اجتهاد

اليت حرموها وبـني بيـع العبـد الـذي لـه مـال       " مد عجوة " ملالكية بني مسألة وقد فرق ا 

من النقود والديون بالنقود ، مع أنهم أجازوه ـ كمـا سـبق ـ بـأن موضـوع العبـد داخـل يف بـاب           

التبعية ، ألن  العبد هو املقصود بالبيع وليس مالـه إضـافًة إىل أن احلـديث الـوارد فيـه واضـح       

مطلقًا ، وليس هناك دليل يقيده يف نظرهم فيبقـى علـى اطالقـه ، كمـا      الداللة على اجلواز

إن مـا جـاء يف مـال    : ) أن ذلك حيقق مصا  معتربه ، حيث قال اإلمام أبـو بكـر بـن العربـي     

اململــوك ينــب  علــى القاعــدة العاشــرة وهــي املقاصــد ، واملصــا  الــيت تقتضــي جــوازه ، ألن    

 .9(وقع تبعًا املقصود ذاته ، ال ماله ، واملال 

 :الفرق بني قاعدة الغلبة والكثرة ، وقاعدة الندرة والغلبة وبينهما وبني قاعدة التبعية 

أن  ذكرنا يف السابق الفرق بني الغلبة والكثرة ، والندرة ، حيث يتبني من ذلك

الكثرة العددية معتربة ، كما أن الغلبة الكيفية من حيث القوة أيضًا معتربة ، إذن 

اعلم أن األصل : )، يقول القرايف تبارهما قاعدتني معتربتني بدل قاعدة واحدة ميكن اع

                                                 
، وشــرح ( 41 / ) دار االصــالح . علــي القــره داغــي ط  .، الغايــة القصــو  حتقيــق د ( 5  / )حاشــية ابــن عابــدين   ( 1)

 (  5 /4 ) النووي لصحيح مسلم  

(    /1)والنســائي ( 44 /5)،وأبــو داود يف ســننه ـ مــع عــون املعبــود ـ         (    / )احلــديث رواه مســلم يف صــحيحه  ( 2)
 (49 / )والرتمذي ـ مع حتفة االحوذي ـ 

 ( 1 /  5 ) ، وجمموع الفتو  (  41 / ) الغاية القصو   (  )

 ( 8 /5 ) جمموع الفتاو   (  )

 ( 849/ ) القبس  ( 5)
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والفرق بني : )ويقول ابن العربي   (اعتبار الغالب وتقدميه على النادر ، وهو شأن الشريعة

 .  (القليل والكثري أصل يف الشريعة معلوم

، أي أن ما بينهما  وأما الفرق بني ما ذكر وبني قاعدة التبعية فهو أن التبعية أعم

عالقة العموم واخلصوص املطلق ، فقاعدة التبعية أعم من قاعدة القلة والكثرة ، والندرة 

والغلبة ، فالقليل تابع للكثري ، والنادر تابع للغالب كقاعدة عامة ، ولكن ليس كل تابع 

 .داخاًل يف القليل ، أو النادر ، إذ أن التابع قد يتحقق بغري ذلك كما سيأتي 

 :الضابط الشرعي للتبعية املوجبة للرتخيص 

مبا أن التبعية أنواع فنتحاج إىل ذكر هذه األنواع وضوابط كل نوع منها ومعياره ، 

 :فمنها 

تبعية القليل للكثري ، فيكون ضابطها أن يكون التابع أقل عددًا من الكثري ، ـ  (1)

 . كما سبق يف قاعدة القلة والكثرة ـ 

فيكون الضابط هو ندرة التابع وغلبة املتبوع ـ كما أشرنا إليها  تبعية النادر للغالب (2)

 .سابقًا ـ

تبعية اجلزء املتصل باألصل املتبوع ومعيارها االتصال االندماجي وذلك مثل زكاة  ( )

  (ما عدا اإلمام أبا حنيفة)اجلنني فإنها حتصل بزكاة أمه تبعًا هلا عند مجهور الفقهاء 

رواه أبو داود بإسناد جيد ، ( اة اجلنني زكاة أمهزك: )للحديث الصحيح املشهور 

صحيح )والدارقط  والرتمذي ، وابن ماجه ، وأمحد ، والدارمي ، واحلاكم وقال 

 .        ووافقه الذهـيب ، ورواه آخرون بألفاظ خمتلفة( على شرط مسلم

 .9ومن أمثلة ذلك احلمل حيث يتبع أمه عند بيع األم بال خالف

 . 6صل حيث يتبع الطفل أباه يف اإلسالم وإن كانت أمه كافرة باالتفاقتبعية الفرع لأل ( )

تبعية بالقصد ، وضابطها ومعيارها هو القصد ، فاملقصود أصاًل وأساسًا وأواًل هو  (5)

املتبوع ، والذي مل يقصد أساسًا ، أو كان قصده قد جاء ثانويًا فهو التابع كما هو 

ذهب وفضة ، حيث إن القصد العام األساسي  احلال بالنسبة لبيع العبد ومعه مال من

                                                 
 ( 4 / )دار املعرفة م بريوت . الفروق للقرايف ط ( 1)

 ( 84 / )أحكام القرآن البن العربي  ( 2)

(    / )وحاشــية الدســوقي مــع الشــرح الكــبري ( 4  / )وجــواهر االكليــل (  5 /9،  / )حاشــية ابــن عابــدين  (  )
 (.45 /4)وكشاف القناع ( 99 / )وحاشية البجريمي على اخلطيب 

ــع  (  ) ــم   : يراجـ ــديث رقـ ــي داود احلـ ــنن أبـ ــدارمي  8 8 سـ ــدارقط  ص (  8/ )، والـ ــاكم  4 9والـ (    / )، واحلـ
ويراجـع إرواء  (  9،  / )، ومسـند أمحـد    55  وابـن ماجـه احلـديث رقـم     ( 15 / )والرتمذي (    /5)والبيهقي 
 (  1  –  1 /8)الغليل 

واألشباه والنظائر للسـيوطي  ( 19/ )والدسوقي (  9/1)وشرح اخلرشي (  9 / )حاشيية احلموي على ابن النجيم  ( 5)
 ( .44 / )وكشاف القناع (    / )واملنثور  1  ص 

 ( 8  /8)واملغ  ( 44 / )ومغ  احملتاج ( 48 / )والدسوقي ( 8  / )حاشية ابن عابدين  ( 6)



 

  1 

هو بيع العبد وشراؤه، وليس مقصود املشرتي أو البائع هو شراء أموال العبد بدرجة 

 .أوىل 

تبعية الشيء بسبب الشمولية العرفية ، ومعيارها العرف اجلاري ، وهذه التبعية قد  (6)

ؤجرة ، حيث يشمل البيع تناوهلا الفقهاء بالتفصيل عند حديثهم عن املبيع ،أو العني امل

، " بيع األصول: "أصل املبيع وتوابعه ، حيث درج الفقهاء على إفراد فصل بعنوان 

وما ......( األرض ، والدور ، والبساتني: )يذكرون فيه ما يتبع هذه األصول وهي 

 :يتبعها ، فعند احلنفية يدخل يف املبيع ما يلي 

 جزءًا من أجزائه ، فبيع الدار مثاًل يدخل ما يتناوله مدلول اسم املبيع حبيث يعترب (أ )

 .فيه غرفها

ما ال يقبل االنفكاك عن املبيع بالنظر إىل الغرض من العقد عليه ، فبيع القفل  (ب )

 .يدخل معه املفتاح

ما كان متصاًل باملبيع اتصال قرار ، بأن كان موضوعًا على وجه الدوام كبيع  (ج )

 .الدار تدخل فيه األبواب واألحواض 

 .العرف ببيعه مع املبيع تابعًا له كاخلطام بالنسبة للبعري  ما جر  (د )

واألصل يف دخول هذه األمور أو عدم دخوهلا يف املبيع هو العرف وهو خيتلف باختالف  

البالد ، ففي عرف مصر يدخل السلم املنفصل عن الدار فيها ، كما يدخل يف عرف 

حني أن القياس أن ال يدخل لعدم دمشـق شـرب الدار   ـ بكسر الشني نصيب املاء ـ يف 

 .   اتصاله

وبيع : )..ويقول القرايف يف الفرق بني قاعدة ما يتبع العقد عرفًا ، وقاعدة ما ال يتبعه  

كما تندرج احلجارة املخلوفة فيها ..األرض يندرج حتته األشجار والبناء دون الزرع الظاهر 

دون املدفونة إاّل على القول بأن من ملك ظاهر األرض ملك باطنها ، وقال الشافعي رضي 

ال يندرج يف األرض البناء الكثري ، وال الغرس ، وعندنا يندرج يف لفظ الدار : ه اهلل عن

اخلشب املسمر ، والسلم املستقل ، ويندرج املعدن يف لفظ األرض دون الكنز ، ألن املعدن 

يندرج يف األرض البناء والغرس ، ويف لفظ الدار األبواب : ، وقال ابن حنبل ..من األجزاء

نة ، والرفوف املسمرة وما من مصاحلها دون احلجر املدفون ، ألنه واخلوابي املدفو

وهذه األبواب اليت سردتها مبنية على : )ثم سرد كثريًا من هذه األمثلة فقال ...( كالوديعة

العوائد ، غري مسألة الثمار املؤبرة بسبب أن مدركها النص والقياس ، وما عداها مدركه 

عادة أو بطلت ، بطلت هذه الفتاو  وحرمت الفتاو  بها لعدم العرف والعادة ، فإذا تغريت ال

 .  .....(مدركها فتأمل ذلك

                                                 
 ( 4  / )نشر العرف  ( 1)

 ( 19 / )وكشاف القناع ( 48 /  )اجملموع للنووي : ويراجع ( 88 ، 8 / )الفروق للقرايف  ( 2)



 

  1 

ومعنى تبعية هذه األشياء لألصل املبيع أنها تـدخل فيـه بـالثمن نفسـه دون التصـريح بهـا        

عـن   هـي الرسـول   نإاّل إذا استثنى ما جاز استثناؤه ، ألن بعـض التوابـع ال جيـوز اسـتثناؤها ل    

 .  الثُّنيا إاّل أن ُتعلم 

 :أحكام التبعية 

ذكر الفقهاء للتبعية عدة أحكام ذكرهـا علمـاء القواعـد علـى شـكل قواعـد منبثقـة        

 :منها ، من أهمها

 : من ملك األصل ملك توابعه .  

ــك األصــول     ــدار ،و األرض ، والبســتان و  )أي أن مــن مل ــل ال ــالبيع ، أو حنــوه  ...( و...مث ب

 .فمن ملك الدار ملك ملحقات الدار وهكذا ـ كما سبق ـ ملك توابعها 

 : 2التابع ال يفرد باحلكم عن متبوعه. 2

واملــراد بهــذه القاعــدة أن التــابع الــذي ال يســتقل بنفســه بــل يكــون وجــوده تبعــًا لوجــود      

ال يصــلح أن يفــرد بــاحلكم أي ال يصــلح أن يكــون  ( أي يكــون جــزءًا أو كــاجلزء )متبوعــه 

يف العقد لتعلق احلكم به كاجلنني يف بطن احليوان ، حيث ال يصح أن يبـاع  حماًل مستقاًل 

 .  وحده ، ومع ذلك جيوز إقراره بالوصية والعتق دون أمه بشرط أن يولد حيًا لستة أشهر

وعلــى ضــوء هــذا الشــرح أن هــذا احلكــم لــيس عامــًا لكــل التوابــع ، وإمنــا هــو للتــابع    

 .جلزء املتصل الذي هو جزء من األصل ، أو كا

 :التابع يسقط بسقوط املتبوع . 3

كمـن فاتتـه صـالة يف أيـام اجلنـون ال يسـتحب لـه        : ذكر الزركشي أمثلة لذلك فقال  

قضاء رواتبها ، ألن الفرض سقط ، وكذلك من فاتـه احلـج يتحلـل بـالطواف والسـعي ، وال      

ومنها مـا نـص     (يتحلل بالرمي واملبيت ، ألنهما من توابع الوقوف ، وقد سقط فيسقط التابع

اإلمــام الشــافعي علــى أن الفــارس إذا مــات يف أثنــاء احلــرب ســقط ســهمه ، ولــو مــات الفــرس  

استحق سهم الفرس ، والفرق أن الفارس متبـوع ، فـإذا فـات فـات األصـل والفـرس تـابع فـإذا         

 .  9مات جاز أن يقع سهمه للمتبوع

                                                 
وتــرجم البخــاري بــاب مــا جيــوز مــن  (    ،94 ، 4 / )وأمحــد ( 19  / )رواه مســلم يف صــحيحه كتــاب البيــوع  ( 1)

إن هلل تســعة وتســعني امســًا ، مائــة إال    : )االشــرتاط والثنيــا يف اإلقــرار ، ورو  بعــد ذلــك بعــض االثــار ، وحــديث       
(   -4 / )حاشـية ابـن عابـدين    : لفقهـي  ويراجـع ملزيـد مـن التفصـيل يف اجلانـب ا     (  9 /9)فتح الباري ...( واحدة

 ( 8  / )وشرح منتهى اإلرادات (    / )واملغ  ( 9  / )ونهاية احملتاج ( 1/ )وجواهر االكليل ( 9 / )واهلداية 

 (   / )أوقاف الكويت . املنثور يف القواعد للزركشي ط: يراجع  ( 2)

( 98  -91 / )شــرح  احمللــى مــع قليــوبي وعمــرية     و( 14 -19 / )والدســوقي ( 8  /9)حاشــية ابــن عابــدين    (  )
 ( 94 / )وكشاف القناع 

 (9  / )املنثور يف القواعد  (  )

 (4  / )املصدر السابق  ( 5)



 

  2 

ا كـان مقصـودًا أيضـًا    وهذا احلكم خاص مبا إذا كـان التـابع غـري مقصـود ، امـا إذ      

بذاته فال يسقط بسقوط املتبوع كغسـل العضـد يشـرع مـع قطـع اليـد مـن فـوق املرفـق ، ألن          

تطويــل الغــرة مقصــود بنفســه ، وهلــذا لــو بــدأ بــه قبــل غســل املرفــق والســاعد جــاز ، غــري أن     

أن االسـتحباب  : لكـن ميكـن أن يقـال    : )الزركشي أشار إىل عدم دخولـه يف التبعيـة فقـال    

ــاير ، وهــو اســتحباب العضــد ،          يف  ــإن احلكــم متغ ــة ف ــى ســبيل التبعي العضــد مل يكــن عل

 .  (ووجوب الغسل يف الساعد

ومـن أمثلــة االســتثناء مـن القاعــدة ، أو مــن التـابع املقصــود أنــه إذا بطـل أمــان رجــال مل      

يبطل أمان نسائهم وصـبيانهم ، ومنهـا األخـرس العـاجز عـن الـتلفظ بـالتكبري ، فإنـه يلزمـه          

 .    ريك لسانه عند احلنفية والشافعية ، والقاضي من احلنابلةحت

الفــرع : )وعــرب الســيوطي وابــن جنــيم عــن هــذا احلكــم مــن خــالل قاعــدة أخــر  وهــي    

ــة  ( يســقط إذا ســقط األصــل  ان هــذه القاعــدة مطــردة يف احملسوســات   : وجــاء يف شــرح اجملل

ــان بـــ   ــا ، وكاإلميـ ــع  واملعقـــوالت ، كالشـــجرة إذا ذوت ذو  مثرهـ ــل ، ومجيـ ــاىل أصـ اهلل تعـ

األعمال فروعه ، فـإذا سـقط اإلميـان ـ والعيـاذ بـاهلل تعـاىل ـ حبطـت األعمـال ، ألن اعتبارهـا            

إذا بــرئ األصــيل بــرئ الضــامن ، ألنــه فرعــه ، خبــالف    : مبنــى عليــه ، ومــن فروعــه قــوهلم   

 .  العكس

 :يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها . 4

عرب اإلمام السيوطي عـن هـذه القاعـدة بعـدة عبـارات توضـح مـدلوهلا بشـكل أكـرب ،           

يغتفـر يف الثـواني مـا ال يغتفـر يف     )، و( يغتفر يف الشيء ضمنًا ما ال يغتفـر فيـه قصـداً   : )وهي 

والعبــارة : )ثــم قــال الســيوطي ( أوائــل العقــود تؤكــد مبــا ال يؤكــد بــه أواخرهــا)، و( األوائــل

 (.ماألوىل أحسن وأع

ومن فروعها أن النسب ال يثبت بشهادة النساء ابتداًء ، ولكن لو شـهدت بـالوالدة علـى     

الفــراش ثبــت النســب تبعــًا حتــى لــو كانــت الشــاهدة يف الــوالدة القابلــة وحــدها ، ومنهــا أن       

 .  الوقف على نفسه ال يصح ، ولكن لو وقف على الفقراء ، ثم صار منهم استحق تبعًا

ذا احلكم أو هذه القاعدة أن الفاسق جيوز تقليده القضـاء إذا ظـن   ومما يستثنى من ه 

صدقه عنـد احلنفيـة ، لكـن إذا قلـد عـدل ، ففسـق يف أثنـاء قضـائه اسـتحق العـزل عنـدهم            

 . 9أيضًا

                                                 
 (9  / )املنثور  ( 1)

 (   / )واإلنصاف ( 55 / )وروضة الطالبني ( 99 / )احلموي على ابن جنيم  ( 2)

 ( 9  / )وشرح اجمللة لألتاسي ( 99 / )شباه البن جنيم مع احلموي واأل 5  األشباه والنظائر للسيوطي ص  (  )

وشـرح  ( 94 / )، واحلمـوي علـى ابـن جنـيم          –    دار الكتـاب العربـي ص   .األشباه والنظائر للسـيوطي ، ط  (  )
 ( .4  /4)وكشاف القناع ( 88 / )والدسوقي ( 4 4/ )وحاشية ابن عابدين (   / )جملة األحكام 

 (    / )وشرح جملة األحكام (  9 /9)ح القدير فت ( 5)



 

    

 :التابع ال يتقدم على املتبوع . 0

ــام يف     ــدم املـــأموم علـــى اإلمـ ــبرية ومـــن أمثلـــة ذلـــك أنـــه ال جيـــوز تقـ  املوقـــف وال يف تكـ

ويــدل علــى ذلــك احلــديث الصــحيح الــذي رواه البخــاري بســنده مرفوعــًا     ، والســالمراماإلحــ

، وأنــه ال يصــح أن يتقــدم الــرهن قبــل   ...(إمنــا جعــل اإلمــام ليــؤإ بــه ، فــإذا كّبــر فكــربوا)

 .  ثبوت الدين أو البيع

 :التابع ال يكون له تابع . 6

التـابع  : )ـيغة الرتدد فقال ذكره الفقهاء بصيغة اجلزم ، ولكن الزركشـي ذكره بص 

 (هل يكون له تابع؟

ومن فروع هذا احلكم أو القاعدة أنه لو قطع شـخص األصـابع وحـدها وجبـت الديـة ،      

فإن قطع اليد مـن الكـوع مل يلزمـه أكثـر مـن الديـة ، وجيعـل الكـف تبعـًا لألصـابع ، وإن           

قـدرها ، ألن التـابع ال   قطع زيادة على ذلـك مل جيعـل تبعـًا ، بـل تلزمـه للزيـادة حكومـة علـى         

 .  يكون له تابع

ال يســـن ، ألن النفـــل تـــابع : ومنهـــا هـــل يســـن تكـــبري العيـــد خلـــف النوافـــل؟ واألصـــح   

 . 9للفرائض ، والتابع ال يكون له تابع

ومما خـرج عـن هـذه القاعـدة توكيـل الوكيـل غـريه دون الرجـوع إىل موكلـه ، حيـث            

وهـو بـاب   )لعقد فيما ترجع احلقـوق فيـه إليـه    ذكر احلنفية أن للوكيل أن يوكل يف حقوق ا

ألنه أصيل فيها فله أن يوكـل فيهـا بـال إذن موكلـه ، وفـرق املالكيـة بـني        ( املعامالت املالية

الوكيـل املفــوض وغــري املفـوض ، حيــث إن للوكيــل املفــوض أن يوكـل علــى األظهــر ، وأمــا    

أن ال يليــق الفعــل بــه ، او أن  : غــري املفــوض فلــيس لــه أن يوكــل بــال إذن إاّل يف حــالتني همــا    

 .4يكون كثريًا يتعذر عليه القيام به وحده ، وقريب من هذا مذهب الشافعية 

 :العربة بنية املتبوع ال التابع . 7

يف حالة التبعية تكون العربة بنية املتبوع حيث تكون نية التابع ملحقة به ، ففـي حالـة    

مــريه ، فــإن املعتــرب يف الســفر الــذي يبــيح هلــا    ســفر الــزوج والزوجــة معــًا ، واجلنــدي التــابع أل  

القصر والفطـر نيـة املتبـوع دون التـابع ، ألن نيـة املتبـوع تنسـحب علـى التـابع فيعطـى حكمـه            

فتتبع املرأة زوجها  ، واجلندي أمريه ، هذا عند احلنفية واحلنابلـة ، والشـافعية وافقـوهم يف    

 .  1همسألة املرأة ، وخالفوهم يف تبعية اجلندي ألمري

                                                 
    -  ، واألشباه والنظائر البن جنيم ص     ، األشباه والنظائر للسيوطي ص ( 4  / )املنثور يف القواعد  ( 1)

 (  98/ )صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ  ( 2)

 (1  / )املنثور يف القواعد  (  )

 املصدر السابق (  )

 (8   – 1  / )القواعد املنثور يف  ( 5)

ــدين   : يراجــع  ( 6) ــن عاب ــل  (  1 /9)حاشــية اب ــاع  (  8 /5)وروضــة الطــالبني  ( 14 / )وجــواهر االكلي وكشــاف القن
 4/55 وج " الوكالة"واملوسوعة الفقهية مصطلح ( 4 /4)

 (  949/ )وكشاف القناع ( 84 / )وروضة الطالبني (   9 -  9/ )حاشية ابن عابدين  ( 7)



 

    

أيضًا كمـا جـرت يف غريهـا     وهذه القاعدة تدل أيضًا على أن التبعية جتري يف النيات 

واملعترب يف النية هو نيـة األصـل دون التـابع ، حتـى يصـري العبـد مسـافرًا        : )، يقول الكاساني

بنية مواله ، والزوجة بنية الـزوج ، وكـل مـن لزمـه طاعـة غـريه كالسـلطان وأمـري اجلـيش ،          

 .  (ألن حكم التبع حكم األصل

 :التابع ال حصة له من الثمن . 8

بهــذا أن التــابع الــذي يــدخل يف املبيــع وال يفــرد بــالبيع ال ختصــص لــه حصــة مــن  واملــراد  

كــل شــيء إذا : وقــد وضــع اإلمــام حممــد الشــيباني أصـاًل هلــذا املوضــوع فــذكر أن   الـثمن ، 

بعته وحده ال جيـوز بيعـه ، وإذا بعتـه مـع أصـله جـاز ، فـإذا اسـتحق ذلـك الشـيء قبـل القـبض             

البـاقي جبميـع الـثمن ، وإن شـاء تـرك ، وكـل شـيء إذا         كان املشرتي باخليـار إن شـاء أخـذ   

 .بعته وحده جاز بيعه ، فإذا بعته مع غريه فاستحق ، كان له حصة من الثمن

ثم إن حمل دخول التابع يف البيع ما مل يذكر ، فإن ذكر كـان مبيعـًا قصـدًا ، حتـى      

 . لو فات قبل القبض بآفة مساوية تسقط حصته من الثمن

 :ون باالعتداء التابع مضم. 9

فـإذا اعتــد  علـى التــابع وحــده ، أو مـع األصــل فـإن ضــمان األصــل ال يغـ  عــن ضــمان       

، أمـا لـو     التابع ، فلو اعتد  على امـرأة حامـل فأسـقطت جنينهـا ميتـًا ففيـه الغـّرة باإلمجـاع        

 .  ماتت األم أيضًا ففيه الغّرة مع دية األم عند الشافعية واحلنابلة

ــك منــ     ــة ذل ــى الغاصــب تبعــًا       ومــن أمثل ــه ، فإنهــا مضــمونة أيضــًا عل افع املغصــوب وغلت

 .  9للمغصوب عند مجهور الفقهاء ما عدا احلنفية 

وأخـريًا فـإن بعـض الفقهــاء مجعـوا هـذه األحكـام أو هــذه القواعـد يف قاعـدة واحــدة ،          

، قـال   4علـى أسـاس أن هـذه القاعـدة تشـمل كـل هـذه األحكـام التسـعة         ( التـابع تـابع  ) وهي 

أنـه ال يفـرد بـاحلكم ، ألنـه إمنـا جعـل       : األوىل : يدخل يف هـذه العبـارة قواعـد    : ) سيوطي ال

: الرابعـة  ...التابع ال يتقدم على املتبوع: الثالثة ...التابع يسقط بسقوط املتبوع : ، الثانية ...تبعًا 

 . 1..(يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها

                                                 
 (54 / )دائع الصنائع ب ( 1)

 (44 /4 )واملوسوعة الفقهية (  9  - 9 / )شرح اجمللة لألناسي  ( 2)

 ( 1/155)واملغ  ( 85/ )وأسنى املطالب ( 45 / )والدسوقي ( 11 /9)ابن عابدين  (  )

 (844 - 1/84)واملغ  (  4 / )مغ  احملتاج  (  )

وكشـاف القنـاع   ( 9  -  /9)وروضة الطـالبني  (  9  -94 / )وجواهر االكليل ( 4  /9)حاشية ابن عابدين  ( 5)
( /   ) 

األشـباه والنظـائر   : وهي القاعدة الـيت خصصـت هلـا اجمللـة مادتهـا السـابعة واألربعـني ، ويراجـع ملزيـد مـن التفصـيل             ( 6)
 8  للسيوطي ص 

     -8  األشباه والنظائر للسيوطي ص  ( 7)
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 :تطبيقات قاعدة التبعية 

( يغتفر يف التابع ما ال يغتفر يف غـريه )أن من أهم تطبيقات قاعدة التبعية هو أنه  ذكرنا

 .وقد شرحنا ذلك بإجياز ، واآلن حناول حتديد نطاق هذا االغتفار مبوجب التبعية 

 :حتديد نطاق االغتفار 

ــر يف           ــا ال يغتف ــابع م ــع الت ــار يف التعامــل م ــؤدي إىل االغتف ــة ت ــذلك أن التبعي واملقصــود ب

ملتبوع من حيث الصحة والفساد أو البطالن ، أو من حيـث احلـل واحلرمـة ، فمـثاًل ال جيـوز      ا

وال يصح بيع الثمار قبل بدّو صـالحها ، ومـع ذلـك جيـوز ويصـح بيعهـا تبعـًا للشـجرة نفسـها ،          

 ...وكذلك ال جيوز بيع شيء فيه جهالة أو غرر ومع ذلك جيوز وجود الغرر تبعًا وهكذا

 :الغرر يف عقود املعاوضات املالية بسبب التبعية اغتفار : أواًل 

: اخلطـر ، واخلدعـة ، وتعـرض املـرء نفسـه أو مالـه للهلكـة ، وبيـع الغـرر           : الغرر لغـة  

 .   بيع ما جيهله املتبايعان ، أو ما ال يوثق بتسلمه كبيع السمك يف املاء ، أو الطري يف اهلواء

ة ال يـدر  أيكــون أم   ــــ ون جمهـول العاقب مـا يكـ  : ويف االصطالح عرفه اجلرجاني بأنه 

 .   ال 

وقد عرفه الفقهاء بتعريفات كثرية ال يسع اجملال لذكرها ، ولكن التعريف اجلـامع   

املانع هو التعريف الذي ذكره اجلرجاني آنفًا ، وهو بذلك أعم من اجلهالة عنـد مجاعـة مـن    

 .  الفقهاء ، وبينهما عموم وخصوص عند آخرين

وقـد يكـون  يف   ( حبـل احلبلـة  )يكون يف وجود الشيء مثل بيع محل احلمـل   والغرر قد 

احلصول مثل بيع السمك يف املاء ، أو يف املقدار مثـل البيـع مببلـغ مـن املـال دون حتديـده ، أو       

 .يف األجل مثل حتديد موعد املسلم فيه برجوع فالن من سفره 

اوضات احملضـة ، وال يـؤثر يف عقـود    والغرر يؤثر باالمجاع يف البيع وحنوه من عقود املع 

التربعات احملضة عند مجاعة مـن الفقهـاء ، مـنهم املالكيـة ، وكـذلك يـؤثر الغـرر الكـثري         

 .  باالتفاق ، واختلفوا فيما عداه

وقد رو  مسلم وأصحاب السنن بأسانيد كثرية عن عدد من الصحابة بـأن رسـول اهلل    

 9نهى عن بيع الغرر . 

                                                 
 " غرر"، واملعجم الوسيط مادة  القاموس احمليط ، ولسان العرب ( 1)

 "غرر"التعريفات ، مصطلح  ( 2)

سلسـلة صـا    .الغـرر وأثـره يف العقـود ، للـدكتور الصـديق حممـد األمـني الضـرير ، ط        : يراجع ملزيد من التفصـيل   (  )
  4 -99كامل ص 

 (  98 /5)واجملموع (  1 / )وبداية اجملتهد ( 49 / ،   9 / )الفروق للقرايف :  يراجع  (  )

( 1  / )، والنسـائي   14  وأبـو داود احلـديث رقـم       9 احلـديث رقـم   (  9  / )صحيح مسلم ، كتاب البيوع  ( 5)
 ( 44 /9)والبيهقي   5  وابن ماجه احلديث (  9 / )والدارمي (    / )والرتمذي 
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ء يف نوعية هذه اإلضافة فـابن تيميـة وابـن القـيم يريـان أنهـا مـن بـاب         وقد اختلف الفقها 

بيــع شــخص شــيئًا فيــه غــرر ، علــى ضــوء ذلــك  : فيكــون معنــاه   إضــافة املصــدر إىل مفعولــه

يكون الغرر املنهي عنه هو مـا يكـون يف حمـل العقـد ، وهـذا غـري دقيـق ، ألن الغـرر املنهـي          

ة اليت وقـع عليهـا العقـد كبيـع احلصـاة ، لـذلك       عنه املؤثر يشمل كذلك ما يرجع إىل الصف

فـالراجح هـو أن اإلضـافة هــي مـن بـاب إضـافة املصــدر إىل نوعـه ، أو املوصـوف إىل صــفته ،         

 . وحينئٍذ يكون النهي عامًا للغرر يف حمل عقد البيع ، ولصيغة العقد

 :ومع أن الغرر مؤثر لكنه يغتفر تبعًا فيما يأتي 

بيع الثمار قبل بدّو صالحها منهي عنه وغري صحيح لألحاديث الكثرية الواردة يف ذلـك   (1)

نهــى عــن بيــع الثمــار حتــى يبــدو  )  منهــا احلــديث املتفــق عليــه عــن ابــن عمــر أن الــنيب  

أي حتـى حتّمـر ، ويف لفـظ    ( نهى عن بيع الثمار حتى تزهو)، ويف لفظ مسلم ( صالحها

: يبــدو صــالحه : قــال . و صــالحه ، وتــذهب عنــه اآلفــة ال تبتــاعوا الثمــر حتــى يبــد)آخــر

 . (محرته وصفرته

وهـذا احلكـم متفـق عليـه بـني الفقهـاء مـن حيـث املبـدأ وأن العلـة يف ذلـك هـو الغــرر ،              

حيث ال جيوز بيـع الثمـر قبـل أن يظهـر علـى الشـجرة أبـدًا ، وال بعـد ظهـوره ولكـن قبـل بـدو             

التني األخريتني بشرط قطعه يف احلـال عنـد مجهـور    صالحه ، غري أنه جيوز بيع الثمر يف احل

إن املراد ببدو الصالح قدر زائد على ظهـور الثمـرة ، وهـي    : )قال احلافظ ابن حجر   الفقهاء

 .   9(امحرارها واصفرارها ، وسبب النهي عن ذلك خوف الغرر لكثرة اجلوائح فيها

هـل املـراد بـه    " دو صـالحها حتى يبـ : "واختلف السلف يف قوله : )قال احلافظ ابن حجر  

جنس الثمار حتى لو بدا الصالح يف بستان من البلـد مـثاًل جـاز بيـع مثـرة مجيـع البسـاتني وإن        

مل يبد الصالح فيها ، أو  ال بد من من بدو الصالح من كل بستان على حـدة ، أو ال بـّد مـن    

 : بدّو الصالح يف كل جنس على حدة ، او يف كل شجرة على حدة ؟ على أقوال

ــدو       : واألول  ــد دون احلاجــة إىل ب ــاء ببــدو الصــالح يف جــنس الثمــار يف البل وهــو االكتف

الصالح يف مجيع بسـاتينه ـ هـو قـول الليـث ، وهـو عنـد املالكيـة بشـرط أن يكـون الصـالح            

 .متالحقًا 

                                                 
   8املرجع السابق ص : والشيخ الصديق الضرير ( 44 / )، وزاد املعاد  1  و     نظرية العقد ص : يراجع  ( 1)

 املرجع السابق نفسه: الشيخ الصديق الضرير  ( 2)

والرتمــذي ( 4  / )والنســائي  48  وأبــو داود احلــديث (   /9)ومســلم (  5 / )صــحيح البخــاري ـ مــع الفــتح ـ          (  )
 (1،9، 4، 4/ )وأمحد (  4  - 4 /9)هقي والبي(    / )

واألم ( 14 / )وحاشـية الدسـوقي     9 والقـوانني الفقهيـة ص   ( 9  / )والبحر الزخـار  ( 8 / )حاشية ابن عابدين  (  )
املرجـع السـابق   : الصـديق الضـرير   : ويراجـع ملزيـد مـن التفصـيل     (  8 / )وكشاف القناع (  8/ )واملغ  (   / )

  8 ص 

 (51 / )لباري فتح ا ( 5)
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وعنــه روايــة   هــو ضــرورة بــدو الصــالح يف كــل بســتان ، هــو قــول أمحــد ،          : والثــاني 

 . كالرابع

، وميكـن أن    وهو بدو الصالح يف كل جنس على حدة ، هو قول الشـافعية : والثالث 

يؤخــذ ذلــك مــن التعــبري ببــدو الصــالح ، ألنــه دال علــى االكتفــاء مبســمى االزهــار مــن غــري        

اشرتاط تكامله فيؤخذ منه االكتفاء بزهو بعض الثمرة ، وبزهو بعض الشجرة مـع حصـول   

ألد  إىل فســـاد احلـــائط ، أو بإزهـــاء اجلميـــع ولـــو قيـــل ...املعنـــى ، وهـــو األمـــن مـــن العاهـــة  

 . ، وقد مّن اهلل تعاىل بكون الثمار ال تطيب دفعة واحدة ليطول زمن التفكه بهاأكثره

وهناك قول خامس وهو أنه يكتفي ببدو صالح مثـرة شـجرة واحـدة بـل ببعضـها جلـواز       

ض مثــرة وصــالح بعــ : )البيــع ، وهــو قــول ألمحــد ، حيــث جــاء يف كشــاف القنــاع مــا نصــه      

 ...الشجرة يف بستان صالح هلا ـ أي للشـجرة ـ وصـالح لسـائر النـوع الـذي يف البسـتان الواحـد          

 . (وإمنا صح مع ما بدا صالحه تبعًا له

ومـع ذلـك فـإن بيـع الثمــار قبـل بـدّو صـالحها تبعــًا لشـجرتها جـائز باالتفـاق ، وكــذلك            

احلمــل ال جيــوز بيعــه منفــردًا ، ولكنــه جيــوز تبعــًا للحامــل اعتمــادًا علــى احلــديث الصــحيح    

يقــول   ....(مــن ابتــاع الــاًل بعــد أن تــؤبر فثمرتهــا للبــائع إاّل أن يشــرتط املبتــاع    : )املتفــق عليــه  

وقد استدل مبنطوقه على أن من باع الاًل وعليها مثـرة مـؤبرة مل تـدخل    : )حجر  احلافظ ابن

الثمرة يف البيع بل تستمر على ملـك البـائع ، ومبفهومـه علـى أنهـا إذا كانـت غـري مـؤبرة أنهـا          

تدخل يف البيع وتكون للمشرتي وبذلك قال مجهور العلماء،وخالفهم األوزاعي وأبو حنيفـة ،  

تكــون للمشــرتي : قبــل التــأبري وبعــده ، وعكــس ابــن أبــي ليلــى فقــال    تكــون للبــائع :فقــاال

 .   9...مطلقًا

واجلمع بني حديث التأبري ، وحديث النهي عـن بيـع الثمـرة قبـل بـدّو      : )ثم قال احلافظ  

ــان الثمــرة يف بيــع النخــل تابعــة للنخــل ، ويف حــديث النهــي مســتقلة ، وهــذا        الصــالح ســهل ب

 . 4(واضح جدًا

ور الفقهاء أيضًا أن الشفعة ال تثبت يف الثمار مـن حيـث هـي ، ولكنهـا     وقد ذكر مجه 

 . 1تثبت يف الثمر إذا بيع مع أصله الداخل يف بيع العقار

                                                 
( 15 / )وكشـاف القنـاع   ( 84/ )ومغـ  احملتـاج   (  1 / )وحاشية الدسوقي ( 1 / )حاشية ابن عابدين : يراجع  ( 1)

 ( 1/ )واملغ  

 (45 / )فتح الباري  ( 2)

 (81 / )كشاف القناع  (  )

 سبق خترجيه  (  )

 املصادر الفقهية السابقة  ( 5)

 ( 4  - 4 / )فتح الباري  ( 6)

ومغــــ  احملتــــاج ( 84 / )وحاشــــية الدســــوقي (  9 /9)وتبــــيني احلقــــائق ( 1  ، 4  /8)تكملــــة فــــتح القــــدير  ( 7)
 ( 4  / )وكشاف القناع (  5 /9)ونهاية احملتاج ( 51  -54 / )
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 :اغتفار ربا البيوع تبعًا : ثانيًا 

من املتفق عليـه بـني الفقهـاء أنـه يف حالـة بيـع الـذهب والفضـة ، واحلنطـة ، والشـعري ،            

أي استالم البـدلني يف  )والتقابض يدًا بيد ( أي عدم أي زيادة)لتماثل والتمر ، وامللح  يشرتط ا

كمــا يشــرتط  ( كبيــع الــذهب بالــذهب مــثالً )إذا بيــع أحــذ هــذه األشــياء جبنســها   ( اجمللــس

وبـذلك  ( كبيـع الـذهب بالفضـة مـثالً    )التقابض يف اجمللس فقط إذا بيع أحـدها بغـري جنسـها    

اري ومسلم بسندهما عن ابن عمـر مرفوعـًا بلفـظ    ما رواه البخ: وردت أحاديث صحيحة منها 

ال تبيعوا الذهب بالذهب إاّل مثاًل مبثـل ، وال تشـفوا بعضـها علـى بعـض ، وال تبيعـوا الـورق        : )

 .  (بالورق إاّل مثاًل مبثل وال تشفوا بعضها على بعض ، وال تبيعوا غائبًا بناجز

، والفضة ( الذهب بالذهب)ومنها حديث أبي سعيد اخلدري مرفوعًا لد  مسلم بلفظ  

بالفضة ، والـرب بـالرب ، والشـعري بالشـعري ، والتمـر بـالتمر ، وامللـح بـامللح ، مـثاًل مبثـل ، يـدًا            

 .  (بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى اآلخذ واملعطي سواء يف الربا

ومـع ذلـك مل يشـرتط بعـض هـذه        وعلى ضوء ذلـك اتفـق الفقهـاء علـى احلكـم السـابق       

ومــن ابتــاع : )...يف حالــة التبعيــة اعتمــادًا علــى احلــديث الصــحيح املتفــق عليــه بلفــظ   الشــروط

 .  (عبدًا ، وله مال ، فماله للذي باعه إاّل أن يشرتط املبتاع

نقـدًا ، أو  : حيث يدل على أنه ال ينظـر عنـد بيـع العبـد الـذي معـه مـال إىل نوعيـة مالـه           

أن إطالق احلديث يـدل علـى جـواز    : )ظ ابن حجر عرضًا ، أو ربويًا أو غريه فقد ذكر احلاف

بيعه ولو كان املال الذي معه ربويًا ، ألن العقد وقع على العبد خاصة ، واملال الذي معـه تبـع   

 .  9(له ال مدخل له يف العقد

ومعــه كميــة مــن الــذهب أو الفضــة   ( ذكــر أو أنثــى )وتصــوير ذلــك أن يــتم بيــع العبــد    

بالذهب نفسه أو بالفضـة ، وحينئـٍذ ال يشـرتط تقـابض البـدلني يف اجمللـس       ( كحلّي أو غريه)

 .وال متاثلهما 

األمر اجملتمع عليه عندنا أن املبتاع إن اشرتط مال العبد : ) وهذا رأي مالك حيث قال  

نقدًا كان أو دينًا ، أو عرضًا ُيعلم أو ال ُيعلم وإن كان للعبد من املال أكثر مما فهو له 

 .4. (…اشرت  به كان مثنه نقدًا أو دينًا أو عرضًا 

                                                 
، وأمحد  8 ، 9، 4ومسند الشافعي ص (      -48  / )ومسلم (  8  -15 / )صحيح البخاري مع الفتح  ( 1)

( 198 -191/ )وابــن ماجــه ( 55  -58 /5)وســنن أبــي داود ـ مــع العــون ـ        (   / )واملســتدرك ( 5 /9،   / )
 ( 14 /9)والسنن الكرب  ( 9   -4  /1)والنسائي (    / )والرتمذي 

 (48  444/ )لم صحيح مس ( 2)

والبحـر الرائـق   ( 9   /1)وبـدائع الصـنائع   (  1 /9)فتح القدير ـ مع العنايـة ـ     : يراجع ملزيد من التفصيل حول الربا  (  )
ــدين   ( 1  /4) ــد  ( 1 / )وحاشــية الدســوقي  (  1 /9)وحاشــية ابــن عاب ( 11 / )والروضــة (   / )وبدايــة اجملته

 ( 1 -9/ )واملغ  (  44 /5)واجملموع ( 8  / )ونهاية احملتاج 

 سبق خترجيه (  )

 ( 9/9)فتح الباري  ( 5)

 (   /5 ) واالستذكار البن عبد الرب  18 الشعب ص . املوطأ ،ط ( 4)
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وكالم مالك هذا يدل على عدم اشرتط كون املال التابع أقل من مثنه ، ويف هذا  

 .داللة على عدم النظرة إىل الكثرة والقلة عند كون الشيء تابعًا 

قال ابن القاسم ، عن مالك جيوز أن يشرت  العبد وماله بدراهم إىل أجل وإن كان  

ويف هذا داللة على عدم اشرتاط .    ماله دراهم ، أو دنانري ، أو غري ذلك من العروض

أحكام الصرف ما دامت دراهمه ودنانريه وذهبه وفضته تبعًا للعبد حتى ولو كان مثنه من 

 . نفس اجلنس 

فعلى ضوء رأي مالك أنه ال يشرتط لصحة ذلك البيع أن يكون القصد متجهًا حنو  (أ )

مال بأي مثن كان العبد فقط ، وإمنا احلكم هو أنه إذا اشرت  العبد ومعه مال أي 

: ) فإن العقد صحيح وأن ماله للمشرتي إن اشرتط وإاّل فلسيده ، قال ابن عبدالرب 

وجيوز عند مالك شراء العبد وإن كان ماله دراهم بدراهم إىل أجل وكذلك لو كان 

 .  (ماله ذهبًا أو دينًا 

: )  ، وقال الشاطيب  وهذا قول الشافعي يف القديم ، وأبي ثور وأهل الظاهر 

 9وهو رواية عن أمحد اختارها ابن تيمية .  (فاحلاصل أن التبعية لألصل ثابتة على االطالق 

صح البيع على األصح ...وقد ذكر النووي أنه لو باع دارًا بذهب ، فظهر فيها معدن ذهب  ،

 .         4(، ألنه تابع

له مال ألف درهم إذا باع عبدًا و: )  إىل رعاية القصد حيث قال يتوذهب عثمان الب (ب )

 .1(بألف درهم جاز إذا كانت الرغبة يف العبد ال يف الدرهم 

وهذا هو املنصوص عن أمحد حيث ذكر اخلرقي أن البيع صحيح وإن كان مع  

العبد مال أي مال بشرط أن يكون قصده للعبد ، ال للمال ، وهذا منصوص أمحد وهو 

الب  ، فمتى كان كذلك صح اشرتاطه قول الشافعي ـ أي يف القديم ـ وأبي ثور وعثمان 

، وهو  8ودخل يف البيع به سواء كان دينًا أو عينًا وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر

  . 5املختار عند الشيخ تقي الدين

                                                 
 (   /5 ) املصدر السابق  (  )

 ( 4  ) الكايف البن عبدالرب  (  )

 (    /4) طرح التثريب يف شرح التقريب للحافظ العراقي  (  )

 (  1 ،   4 / ) املوافقات  (  )

 (  1/ )وحاشية املقنع  8  االختيارات ص  ( 5)

 (84 / )روضة الطالبني  ( 6)

 (4 /5 ) االستذكار   ( 7)

 ( 98 ـ  91 /4) املغ   ( 8)

 (  1/ )حاشية املقنع  ( 9)



 

  1 

  ة ، والشافعي يف اجلديد ، ملا فيه من الرباــــوذهب إىل عدم صحة ذلك مطلقًا احلنفي (ج )

.  

وقــد اســتدل املــانعون حبــديث فضــالة بــن عبيــد األنصــاري ، حيــث رو  مســلم وغــريه       

أتــي : مسعــت فضــالة بــن عبيــد األنصــاري يقــول  : بســندهم عــن علــي بــن ربــاح اللخمــي يقــول   

وهو خبيرب ، بقالدة فيها خـرز وذهـب ، وهـي مـن املغـامن تبـاع  ، فـأمر رسـول           رسول اهلل 

الـذهب بالـذهب   : ) ، فنزع وحده ، ثم قال هلـم رسـول اهلل   بالذهب الذي يف القالدة  هلل 

 .  (ال تباع حتى تفّصل)ويف رواية ملسلم بلفظ ( وزنًا بوزن

ويف رواية ألبي داود ، والطحاوي ، والدراقط  ، والبيهقي بسند جيـد عـن حـنش عـن      

ــنيب      ــا قــال ال ــن عبيــد ، وفيه ــه  : ))  فضــالة ب ــه ، وبين ــز بين ــذهب أي بــني(( )ال حتــى متي  ال

ال حتـى  : )  إمنـا أردت احلجـارة ، فقـال الـنيب     ( : أي الرجل الذي أراد بيعه)فقال ( واخلرز

 .  ...(متيز بينهما

يف هذا احلديث نهى عن بيع الـذهب بالـذهب مـع أحـدهما شـيء غـري       : ) قال اخلطابي  

وإليـه   شـريح ، وحممـد بـن سـرين ، والنخعـي ،     : إن هـذا البيـع فاسـد    : الذهب ، وممـن قـال   

ذهب الشافعي ، وأمحد ، وإسحاق،وسواء عندهم كان الذهب الـذي هـو الـثمن أكثـر مـن      

 .  ....(الذهب الذي هو مع السلعة أو أقل

كما استدلوا بأن بيع الشيء الربوي ومعه غريه جبنسه من غري فصل يـؤدي إىل اجلهـل    

 .بالتماثل ، أو العلم بالتفاضل ، وكالهما مبطل للعقد 

ألنـه أقـو  سـندًا ،    .......( من ابتـاع عبـدا  : )يزون هذا االستدالل برتجيح حديث ورد اجمل 

ولكن التحقيق أن األمر ال حيتاج إىل ذلـك لعـدم وجـود تعـارض بـني احلـديثني الصـحيحني ،        

ومــن املعلــوم أن اجلمــع بــني الــدليلني أوىل مــن إلغــاء أحــدهما ، إذ حــديث العبــد واضــح يف أن  

، ولــذلك مل ينظــر إليــه ، بــل نظــر إىل العبــد نفســه ، وطبــق عليــه      مــال العبــد قــد جــاء تبعــاً  

األحكــام اخلاصــة ببيــع العبيــد ، وال ينظــر إىل مالــه مــن حيــث طبيعتــه وجنســه ونوعــه ،           

 .وأحكامه اخلاصة به 

وأمــا حــديث فضــالة بــن عبيــد فظــاهر ، بــل نــص يف أن املقصــود احلقيقــي أصــالة هــو     

الدعاء الشخص ؛ ألنـه    بع له ولذلك مل يسمع الرسول الذهب ، وأما اخلرز أو احلجارة فت

 .يتعارض مع القصد الواضح البني من العملية ، وبالتالي فال تعارض بني احلديثني أصاًل 

                                                 
وشـرح النـووي   ؛  (41 / )دار االصـالح  .علـي القـره داغـي ط   .،الغاية القصـو  حتقيـق د  (5  / )حاشية ابن عابدين  ( 1)

 (  5 /4 ) لصحيح مسلم 

وسـنن أبـي داود ـ مـع عـون املعبـود ـ        (     / )صـحيح مسـلم كتـاب املسـاقاة ، بـاب بيـع القـالدة فيهـا خـرز وذهـب            ( 2)
 ( 49 / )والرتمذي ـ مع حتفة األحوذي ـ (    /1)والنسائي ( 44 /5)

 ( 5 /9)والبيهقي  54  -85  والدارقط  ص( 4  / )والطحاوي ( 44 /5)سنن أبي داود ـ مع العون ـ  (  )

 ( 4 /5)عون املعبود  (  )
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وأما ما قالوه من اجلهـل بالتماثـل ، أو العلـم بالتفاضـل فهـذا غـري وارد يف حالـة التبعيـة          

 .لتابع تبعًا ألن العقد يف حقيقته وارد على األصل وجاء ا

وقد ذكر القاضي أبو بكر بـن العربـي أن مـا جـاء يف مـال اململـوك مـب  علـى قاعـدة           

املقاصد واملصا  ، وذلك ألن قاعدة الربا وأحكامه متنع من شراء العبد الـذي معـه ذهـب ـ     

مــثاًل ـ بــذهب ، وقاعــدة املقاصــد واملصــا  تقتضــي جــوازه وهــي الــيت إ تغليبهــا بنــاًء علــى        

، وقال ابـن تيميـة     العبد ، ألنه إمنا املقصود منه ذاته ، ال ماله ، وإمنا ماله وقع تبعًاحديث 

إن كان املقصود هو البيع اجلائز ، وما فيه من مقابلة ربـوي بربـوي آخـر وهـو داخـل علـى       : )

وحنـو  ..وبيـع دار مموهـة بـذهب    ..وجه التبع ، كبيع الغنم بـالغنم ويف كـل منهـا لـنب وصـوف      

الصواب فيه أنـه جـائز كمـا هـو املشـهور مـن مـذهب أمحـد وغـريه ، ثـم أشـار إىل             ذلك فهذا

 .  (حديث العبد

ما يفيد أن التبعية ال ختضع ملبدأ اعتبار القلة أو الكثرة ، فال حـرج  : ذكر ابن شاس  

األتبـاع  : إذًا أن يكون التابع أكثـر يف قيمتـه أو كميتـه مـن املتبـوع األصـل ، وذلـك لقاعـدة         

 .  (م املتبوعاتتعطى حك

وأورد مسـائل  ..كون الشيء متبوعًا يرفع عنه حكم التحـريم املخـتص   : )وقال املازري  

منها حلية السيف اليت هي تبع لنصله فيحرم بيعهـا جبنسـها وال حيـرم ذلـك وهـي مضـافة إىل       

 .  (السيف

ى ومــن التطبيقــات يف هــذا اجملــال مــا أجــازه مجاعــة مــن الفقهــاء مــن بيــع الســيف احمللــ  

وظاهر مذهب أمحـد جـواز بيـع السـيف احمللـى جبـنس       : )جبنس احللية ، جاء يف االختيارات 

، وذلــك ألن املقصــود بــالبيع الســيف ، ولــيس احلليــة ،    9(حليتــه ، ألن احلليــة غــري مقصــودة 

 .وإمنا احللية دخلت تبعًا 

مــن اشــرت  مصــحفًا ، أو ســيفًا ، أو  : )وأجــاز مالــك ذلــك علــى التفصــيل اآلتــي قــائاًل     

خامتًا ، ويف شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانري ، أو دراهم ، فإن مـا اشـرت  مـن ذلـك وفيـه      

الذهب بدنانري ، فإنه ينظر إىل قيمتـه ، فـإن كانـت قيمـة ذلـك الثلـثني ، وقيمـة مـا فيـه مـن           

ك جــائز ال بــأس بــه إذا كــان يــدًا بيــد ، وال يكــون فيــه تــأخري ، ومــا     الــذهب الثلــث ، فــذل 

اشرت  من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إىل قيمته ، فإن كان قيمـة ذلـك الثلـثني ، وقيمـة     

ذلـك مـن   يـزل  ما فيه من الورق الثلث ، فذلك جائز ال بأس بـه إذا كـان ذلـك يـدًا بيـد ، ومل      

 . 4(أمر الناس عندنا

                                                 
 ( 849/ )القبس شرح املوطأ  ( 1)

 (49 /5 )جمموع الفتاو   ( 2)

 ( 8  -84 / )عقود اجلواهر  (  )

 (   / )شرح التلقني  (  )

 8  االختيارات ص  ( 5)

 (  4 /5)، ويراجع عون املعبود   5 املوطأ ص  ( 6)
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وبـني غريهمـا مـن    ( الذهب والفضـة )شاس حالة االختالط بني أحد النقدين وذكر ابن  

 .السلع كالسيف احمللى بفضة يباع بفضة ، وال خيلو أن تكون فضته تبعًا ، أو نصله 

فإن كانت فضته تبعـًا فاملشـهور أنـه جـائز ومنعـه حممـد بـن عبـداحلكيم ، والقـوالن           

 وعاتها أم ال ؟هل تعطى حكم متب: على االختالف يف األتباع 

ثم ذكـر قـولني يف التأجيـل متفـرعني علـى القـول بـاجلواز يف املسـألة السـابقة ، وهمـا            

املنع وهو املشهور ، وهو على إعطاء التبع قسطًا مـن الـثمن ، واجلـواز ، وهـو رأي سـحنون ،      

 . فلم يعطه قسطًا من الثمن

 :تطبيق هذه القاعدة على األسهم والصكوك 

هذه القاعدة على األسهم والصكوك اليت تتكون من األعيان  إذا أردنا تطبيق 

واملنافع واحلقوق املعنوية ، والديون والنقود فنر  أننا أمام ثالثة آراء فقهية يف موضوع وجود 

 .نقود وحنوها من األموال الربوية مع األعيان غري الربوية 

 .ك للحنفية والشافعي يف اجلديد حيث يرون منع ذل: الرأي األول 

ألمحــد وبعــض التــابعني حيــث يــرون االعتبــار بالقصــد فــإن كــان قصــد   : الــرأي الثــاني 

ضــًا فهــذا جــائز ، وإاّل فغــري  املشــرتي األعيــان غــري الربويــة وجــاءت األمــوال الربويــة تبعــًا وعر  

 .جائز

رأي مالك ومن معه مـن أهـل املدينـة حيـث يـرون أن العبـد ـ مـثاًل ـ مـا دام           : الرأي الثالث 

العقد من حيـث هـو فـإن شـراءه بنقـد ، أو غـريه جـائز ولـو كانـت معـه نقـود وذهـب              هو حمل

وفضة وحنوها مـن األمـوال الربويـة حتـى ولـو كانـت هـذه األمـوال أكثـر مـن غريهـا ، ألنهـا             

جــاءت تبعــًا ، وألن احلــديث الــوارد فيــه عــام ، أو مطلــق مل خيصــص ، أو يقيــد بــأي شــيء ، 

معترب غري جائز ، كما أنهم مجعوا بـني هـذا احلـديث ،     والتخصص ، أو التقييد بدون دليل

وحديث فضالة بن عبيد بأن حديث العبد وارد يف كون العقد واردًا على العني أصـالة ، وأن  

 .د فيه أصاًل على الذهب ـ كما سبقما معه من األموال جاء تبعًا ، وحديث فضالة حلَّ العق

وعلى هذا الرأي أن التبعية ال ختضع ملبـدأ اعتبـار القلـة أو الكثـرة ، فـال حـرج إذن أن        

فاألتبـــاع يعطـــى حكـــم ) ابع أكثـــر مـــن قيمتـــه أو كميتـــه مـــن املتبـــوع األصـــل ـــــيكـــون الت

 .  (املتبوعات 

وهذا الرأي حيل هذه املشكلة متامًا ، وهذا ما أفتى به مـن املتـأخرين العالمـة الشـيخ      

ن إبراهيم آل الشيخ مفيت الديار السعودية سابقًا رمحـه اهلل حيـث سـئل عـن التعامـل      حممد ب

بأسهم الشركات اليت تتكـون مـن نقـود وديـون هلـا وعليهـا ، ومـن قـيم وممتلكـات وأدوات          

                                                 
 (  8 / )دار الغرب اإلسالمي . ثمينة يف مذهب عامل املدينة طعقد اجلواهر ال ( 1)

 ( 4 ) ، وحبث األمانة (  84 / ) عقد اجلواهر الثمينة  ( 2)



 

    

ممــا ال ميكــن ضــبطه بالرؤيــة وال بالوصــف حيــث استشــكل الســائل القــول جبــواز بيــع تلــك 

فــال مــانع مــن بيعهــا  : ) فأجــاب رمحــه اهلل بقولــه  . الــذمم الســهام لعــدم جــواز بيــع الــدين يف   

بشرط معرفة الثمن ، وأن يكون أصل مـا فيـه االشـرتاك معلومـًا ، وأن تكـون أسـهمه منهـا        

ــل    ــإن قيـ ــًا ، فـ ــة أيضـ ــدم معر : معلومـ ــة ، لعـ ــا جهالـ ــركة   إن فيهـ ــات الشـ ــان ممتلكـ ــة أعيـ فـ

 ؟ وصفاتها

أن العلـم بـذلك مـن خـالل نشـراتها      إن العلم يف كل شـيء حبسـبه ، ثـم ذكـر بـ     : فيقال 

تتبـع اجلزئيـات يف مثـل هـذا فيـه      " السنوية وميزانيتها حتقـق املعرفـة الكليـة املمكنـة ، وأن     

حرج ومشقة ، ومن القواعد املقـررة أن املشـقة جتلـب التيسـري ، وقـد صـرح الفقهـاء ـ رمحهـم          

الة أساس احليطان ، وغـري  اهلل ـ باغتفار اجلهالة يف مسائل معروفة يف أبواب متفرقة مثل جه 

 .ذلك 

 .إن يف هذه الشركات نقودًا ، وبيع النقد بنقد ال يصح إاّل بشرطه : فإن قيل 

إن النقود هنا تابعة غري مقصودة ، وإذا كانت بهـذه املثابـة ، فلـيس هلـا حكـم      : فيقال 

 .مستقل ، فانتفى حمذور الربا ، كما سيأتي يف حديث ابن عمر 

كة ديونـًا يف ذمـم الغـري ، أو أن علـى تلـك السـهام املبيعـة قسـطًا مـن          إن للشـر : فإن قيل 

الديون اليت قد تكون على أصل الشـركة ، وبيـع الـدين يف الـذمم ال جيـوز إاّل ملـن هـو عليـه         

 .بشرطه 

وهذا أيضًا من األشياء التابعة اليت ال تسـتقل حبكـم ، بـل هـي تابعـة لغريهـا ،       : فيقال 

) ًا مـا ال يثبـت اسـتقالاًل ، ويـدل علـى ذلـك حـديث ابـن عمـر مرفوعـًا           أنه يثبت تبع: والقاعدة 

، فعمــوم احلــديث يتنــاول مــال    (مــن بــاع عبــدًا ولــه مــال فمالــه للبــائع إاّل أن يشــرتطه املبتــاع   

مـن بـاع   : ) العبد املوجود والذي له يف ذمم الناس ، ويدل عليه أيضـًا حـديث ابـن عمـر اآلخـر      

متفـق عليـه ، ووجـه الداللـة أن     ( ا للذي باعهـا إاّل أن يشـرتط املبتـاع    الاًل بعد أن تؤبر فثمرته

بيع الثمرة قبل بدو صالحها ال جيوز ، لكن ملا كانت تابعة ألصلها اغتفر فيهـا مـامل يغتفـر    

 .لو كانت مستقلة بالعقد 

وممــا يوضــح مــا ذكــر أن هــذه الشــركات لــيس املقصــود منهــا موجوداتهــا احلاليــة ،       

أو نقصها حبسب ممتلكاتهـا وأقيامهـا احلاضـرة ، وإمنـا املقصـود منهـا أمـر        وليست زيادتها 

وراء ذلـك وهـو جناحهــا ومسـتقبلها وقـوة األمــل يف إنتاجهـا واحلصـول علــى أرباحهـا املســتمرة        

 . (ومبا ذكر يتضح وجه القول جبواز بيعها على هذه الصفة واهلل أعلم .غالبًا 

                                                 
 رواه مسلم وغريه (   )

 (   ـ    /1) فتاو  ورسائل مساحة الشيخ حممد ابن إبراهيم ، مجع وترتيب حممد بن عبدالرمحن بن قاسم  ( 2)



 

    

 :توضيح هلذا الرأي 

 :من أهمها  ـ كما ذكرنا ـ أنواع ال شك أن التبعية

اليسارة : ) تبعية القلة للكثرة ، وتبعية اليسارة والندرة للغلبة ، كما قال ابن شاس  (1)

الثلث وما دونه : ) ، وقال الباجي   (هلا حكم التبعية ، واملشهور أن األتباع ال تراعى 

الثلث ، : أحدها : ما هو التبع ؟ فيه ثالثة أقوال: )قال ابن شاس   (يف حكم التبع 

أنه دون الثلث ، وهما على ما تقدم يف عد الثلث يسريًا او كثريًا ، وحكى : والثاني 

القاضي أبو الوليد عن بعض أصحابنا العراقيني أن النصف تبع ، وبالزيادة عليه خيرج 

 . (عن حد التبع

 . خارج عن موضوع حبثناوهذا النوع 

لقصد األساس للعاقدين وهذا هو رأي أمحد الذي التبعية بالقصد أن يكون االعتبار ل (2)

من املشكلة ، ولكنه يرد هنا تساؤل حول األسهم كبريًا ذكرناه ، وهو حيل جزءًا 

 فما هو الذي جيعل اصاًل متبوعًا ، وما هو التابع يف تداوهلا ؟ : ووحدات الصناديق 

 : من أهمهااحتماالت عدة لإلجابة عن ذلك هنالك  

املقصود يف الشركات املساهمة هو نشاطها وإنتاجها ، ومن ثم :  االحتمال األول

احلصول على أرباحها ، ومقتضى ذلك أن تعترب الديون والنقود تابعة غري مقصودة ، وال 

ينظر إىل األحكام اخلاصة بها يف حالة انفرادها ، وهذا ما قرره الشيخ حممد بن إبراهيم 

 .أن يقال ذلك يف الصناديق  يف فتواه يف الشركات املساهمة ، وميكن

أن تعد األعيان واملنافع والقيمة املعنوية اليت اشتملت عليها الشركة : االحتمال الثاني 

أو الصندوق هي املقصودة مهما كانت نسبتها ، وتكون النقود والديون تابعة هلا ، وهذا ما 

أال يرد على هذا أنه  ولكن. توجه إليه الدكتور عبدالستار بصدد حديثه حول مبدأ التبعية 

مل ال يكون املقصود هو النقود أو الديون يف املوجودات ؟ أو ليس الناس أحرص على 

حتصيل النقود وما يف حكمها من الديون املستحقة احلالة يف ذمم األولياء من قصدهم 

 األعيان أو املنافع ؟

يئة الراجحي ، ومن وأما االحتمال الثاني فقد ورد عليه التساؤل املعقول من أمانة ه 

فإن قلنا بأن االتباع مقصودة يف : ) جانب آخر فإن ابن شاس قد أثار هذا املوضوع بقوله 

                                                 
 (  4 / ) الثمينة عقد اجلواهر  (1)

 ( 45 / ) املنتقى  (2)

 (18 / )دار الغرب اإلسالمي . عقد اجلواهر الثمينة ط ( )

 -  حث أمانة شركة الراجحي حول تداول أسهم الشركات ووحدات الصـناديق املشـتملة علـى ديـون ونقـود ص       ب(  )
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االتباع ال حصة هلا من : ا وإن قلن" الذي كان فيه املطعومات " العقود منعنا هذا البيع 

 .  (، وأنها غري مقصودة يف العقود جاز البيع وإن كان فيه الربا الثمن

اإلمام املازري ذكر بأنه ال خيفى على أحد أن التجار يقصدون إىل جعل الثمن  بل إن 

 .   (عوضًا من مجيع ما عقدوا عليه قّل أوجل ، وجيعلون لكل جزء منه حصة من الثمن 

 .لذلك فالذي يظهر لنا رجحانه هو االحتمال األول وملا سنذكره أيضًا يف الفقرة الالحقة  

تبعًا باعتبار إطالق اللفظ على املبيع األصلي ، وأن االتباع  اعتبار كون الشيء أصاًل ( )

مل تذكر يف العقد أصالة دون النظر إىل القصد اجلزئي ، فاحلديث السابق دّل على 

أن العقد ورد على العبد ، فكل ما هو من أمواله اليت اشرتطها املشرتي أن تكون له 

طها ، وإاّل فكيف يشرتط شيئًا يف مقابل الثمن ال شك أنها مقصودة له ولذلك اشرت

 غري مقصود له ؟

وهكذا األمر فمن اشرت  سيفًا حماًل بالذهب مع أن قيمة احللية قد تكون اضعافًا  

مضاعفة أمام قيمة نفس السيف ، لكن العقد وقع على السيف ، ومل يقع على احللية 

 .أصالة 

بار الديون والنقود ، وهكذا األسهم  أو الصكوك حيث يشرتيها اإلنسان ليس باعت 

وإمنا باعتبار أنه جزء ، أو حصة شائعة من تلك الشركة املشتملة على أنشطة متنوعة كما 

 .يف االحتمال األول 

وقد أوضح اإلمام املازري رمحه اهلل أن النظر مقصور على األصالة والتبعية ، دون  

وجاء توضيحه يف مسألة  النظر إىل العقود ، حيث ال يوجد تاجر ال يقصد هذه األجزاء ،

وإذا قلنا : ) جواز اإلجارة على إمامة الصالة على أنها تبع لإلجارة على األذان حيث قال 

جبواز اإلجارة على الصالة ، على أنها تبع لإلجارة على األذان ، فتعذر على املستأجر 

اختلف  اإلمامة ووفى باألذان فهل حيط من اإلجارة بسبب عجزه عن اإلمامة أم ال ؟ ،

من يقدر أن التبع ال حصة له من الثمن،وال حيط من اإلجارة : املتأخرون ، فمنهم 

 .شيئًا،ومنهم من يقدر أن للتبع حصة من الثمن ،فيحط من اإلجارة ما قابله 

فاملذهب يف من اشرت  عبدًا . واعلم أن املسائل الواردة يف هذا األصل خمتلف جوابها 

، إن استحقاق املال من العبد وجائحة الثمرة ال تستوجب حطيطة له مال ، أو شجرًا مثمرًا 

من الثمن ، ولو استحقت حلية السيف اليت هي تبع لنصله ، أو أحقر سلعة من صفقة فيها 

، وأما العبد فمالك له وإمنا وقعت املعاوضة على  …سلع ، حلط من الثمن بقدر املستحق 

هذا مل يؤثر االستحقاق ، وقد قال بعض أن يقر البائع ملكه يف يده وقد أقره ، فل

األوىل أن حيط من الثمن قدر ما يعلم أن املشرتي زاده يف الثمن ، لتحمل العبد : املتأخرين 

                                                 
 ( 55 / ) عقد اجلواهر الثمينة  ( 1)

 (    ـ     / ) شيخ السالمي شرح التلقني بتحقيق ال ( 2)
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مباله وفوته به ، كما إذا تعذر على املرأة اجلهاز ، حط من الصداق قدر ما زاده الزوج 

و يف حكم التبع ولكن زاد يف ألجله ، وإن كان الزوج ال ميلكه وال ميلك انتـزاعه ، وه

 .الصداق حلصول جتمل الزوجة 

واعلم أنه ال خيفى على أحد أن التجار يقصدون إىل جعل الثمن عوضًا من مجيع ما 

عقدوا عليه قل أو جل ، وجيعلون لكل جزء مما اشرتوه حصة من الثمن تابعًا كان أو 

 .فة يف أمر حمسوس متبوعًا ، فاملخالفة ههنا ال معنى هلا ، ألنها كاملخال

وإمنا يفتقر إىل االعتبار ما قاله أصحابنا من أن كون الشيء تبعًا يرفع عنه حكم  

التحريم املختص به إذا انفرد يف مسائل ، منها حلية السيف اليت هي تبع لنصله ، فيحرم 

بيعها جبنسها ، وال حيرم ذلك وهي مضافة إىل السيف إىل غري ذلك مما يف معناه ، وما 

 .   (قاق التبع يف الصفقة ، ال يوجب للمشرتي رد مجيعها قالوه أيضًا من استح

فقوله األخري يدل على أن حكم التحريم إن وجد يرتفع مع كون الشيء تبعًا ، وهذا  

هذا واهلل . هو املقصود ، وبذلك ال ينظر إىل األسهم إىل نسبة هذه املكونات ما دامت تبعًا 

 .أعلم 

ة التبعية منها شراء بعض األجهزة االلكرتونية وهناك تطبيقات كثرية معاصرة لقاعد 

قد )املتطورة مع صيانتها بثمن حمدد ، حيث لو مل ننظر إىل قاعدة التبعية لوجدنا أن جزءًا 

مقابل عمل جمهول وهو الصيانة اليت تتضمن العمل ، وقطع الغيار اليت مل ( يكون كبريًا

 .تعرف عند العقد 

ركات التقنية قد تبيع بعض األجهزة وكذلك من تطبيقاتها ان بعض الش 

االلكرتونية املتطورة بثمن معلوم متفق عليه بني املتعاقدين،ويعقد إىل جانب ذلك عقد 

صيانة ملدة عشر سنوات مثاًل تلتزم مبوجبه بالقيام بأعمال الصيانة الدورية،وبيع ما يتلف 

زة على الفور،وحنو من قطع الغيار مع تركيبها،وإصالح ما يظهر من خلل يف عمل األجه

ذلك من أمور ال ختلو من الغرر الكثري،واليت لوال التزام الشركة بها بعقد الصيانة التبعي 

ملا أقدم املشرتي على شراء تلك األجهزة منها ، وقد تكون قيمة الصيانة أكثر بكثري من 

 .  قيمة األجهزة ، ومع ذلك فالتبعية متحققة ألن الصيانة تابعة هلا 

 عن طريق التخارج : احلل الثالث 

والتخارج لغة مصدر ختارج ، والتخارج تفاعل من اخلروج ، فيقال ختارج الشركاء  

أي ّإ بينهم التخارج ، كأنه خيرج كل واحد من شركته عن ملكه إىل صاحبه بالبيع ، 

ويف ، وختارج القوم إذا خرج كل واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه ، وهو التناهد 

                                                 
 (    ـ     / ) الصالة ومقدماتها ، حتقيق الشيخ حممد املختار السالمي / شرح التلقني  ( 1)

  5تعقيبه على حبث امانة الراجحي السابق اإلشارة إليه املقدم إىل امللتقى الفقهي األول ص: نزيه محاد . د ( 2)

 " خرج "واملعجم الوسيط مادة لسان العرب ، والقاموس احمليط ،  (  )
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، قال أبو عبيد يف تفسري  ( يتخارج الشريكان وأهل املرياث : ) حديث ابن عباس أنه قال 

يقول إذا كان املتاع بني ورثة مل يقتسموه ، أو بني الشركاء وهو يف يد : ) رأي ابن عباس 

بعضهم دون بعض فال بأس أن يتبايعوه وإن مل يعرف كل واحد نصيبه بعينه ومل يقبضه 

ولو أراد رجل أجنيب أن يشرتي نصيب بعضهم مل جيز حتى يقبضه البائع قبل : ال البائع ، ق

 . ( ذلك 

فعلى ضوء تفسري أبي عبيد هذا فالتخارج هو نوع من التبايع بني الشركاء والورثة   

يتسامح فيه عن اجلهالة وعن عدم القبض يف حني ال يتسامح مبثل هذا يف البيع فيما بني 

 .غريهم 

:  آخر وهو ما رواه عبدالرزاق الصنعاني بسنده عن ابن عباس حيث قال وهناك تفسري

ال بأس بأن يتخارج القوم يف الشركة تكون بينهم ، فيأخذ بعضهم من الذهب الذي ) 

  (بينهم ، يأخذ هذا عشرة نقدًا ، ويأخذ هذا عشرين دينارًا 

يغتفر فيه عن الزيادة  وهذا التفسري يدل على أن التخارج غري البيع ، وإمنا هو تصا  

 رواية الزهري بسنده عنه بلفظ والنقصان وال تطبق عليه قواعد الصرف ، بل ورد يف

، وهذا نص يف عدم   (فيأخذ هذا عشرة دنانري نقدًا ويأخذ هذا عشرة دنانري دينًا )

الشركاء والورثة يتسامح فيه  ، وعدم التقابض ، مما يدل على أن التخارج بنيالتماثل

وهذا يؤكد أن لالجتماع واالختالط أثرًا ال يوجد يف حالة االنفراد ، كما أنه  ،ذلك

 .يتسامح يف غري البيع من التخارج والتصا  ما ال يتسامح فيه 

ال بأس أن يتخارج : ) وهناك رواية أخر  عن الثوري بسنده عن ابن عباس أنه قال  

 . 9(ألحدهما مل يرجع على صاحبه الشريكان فيأخذ هذا دينًا ، وهذا عينًا ، فإن تو  

التخارج أن يأخذ بعضهم الدار وبعضهم األرض ، قال : ) وقال عبدالرمحن بن مهدي  

سئل سفيان عن أخوين ورثا صكًا من أبيهما فذهبا إىل الذي عليه : قلت ألمحد : مشر 

ل أحد عندي طعام ، فاشرتيا م  طعامًا مبا لكما عليَّ ، فقا: احلق فتقاضاه ، فقال 

ال آخذ إاّل الدراهم فأخذ أحدهما منه عشرة : أنا أخذ نصييب طعامًا وقال اآلخر : األخوين 

أقفزة خبمسني درهمًا نصيبه ، قال جائز ، ويتقاضاه اآلخر ، فإن تو  ما على الغريم رجع 

ال يرجع عليه : األخ على أخيه بنصف الدراهم اليت أخذ ، وال يرجع بالطعام ، قال أمحد 

 .  4(يء إذا كان قد رضي به ، واهلل أعلم بش

                                                 
املصــنف للحــافظ أبــي بكــر عبــدالرزاق بــن همــام الصــنعاني ، حتقيــق حبيــب الــرمحن األعظمــي ، نشــر املكتــب      (  )

 ( 88 /8) اإلسالمي ببريوت 

 ( 49 / ) ، وفتح الباري (  4   / ) لسان العرب  (  )

 ( 88 /8) املصنف  (  )

 (  4   / ) لسان العرب  (  )

 ( 4  /9) ولكن وصله ابن أبي شيبة انظر فتح الباري . حيح البخاري  رواه تعليقًا ص ( 9)

 ( 4  /9) ، انظر فتح الباري (  4   / ) لسان العرب  ( 4)
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هو أن : ) وأما التخارج يف االصطالح الفقهي فخصصته  املوسوعة باإلرث حيث قالت  

، وال دليل على هذا التخصيص ال يف اللغة   (يصطلح الورثة على إخراج بعضهم بشيء معلوم 

، أو التصا  فيما بني الورثة طلق علىوال يف الفقه ، أما اللغة فقد رأينا أن لفظ التخارج ي

 . بني الشركاء سواء كانت الشركة يف ملك أو عقد 

قد استعمله يف التخارج بني ( رضي اهلل عنهما ) وأما الفقه فقد رأينا أن ابن عباس  

الشريكني إضافة إىل الورثة ، كما استعمله احلسن ، والثوري ، ومعمر ، وإبراهيم 

 . النخعي وعطاء ، وابن سريين 

وعلى ضوء ذلك فالتخارج هو خروج أحد املشرتكني ، أو أكثرـ سواء كان شركة   

 .ملك أو عقد ـ عن حقه مبال بالرتاضي بينهما 

وهذا التعريف يشمل الورثة الذين هم مشرتكون يف اإلرث شركة ملك ، كما   

، يشمل الشركاء اآلخرين سواء كانت الشركة شركة عنان ، أو مفاوضة ، أو مضاربة 

أو أبدان ، أو وجوه ، أو حنو ذلك ، كما يشمل أصحاب األسهم واملشاركني يف الصناديق 

 .االستثمارية عن طريق الوحدات االستثمارية ، وكذلك أصحاب الصكوك املشروعة 

 :التكييف الفقهي للتخارج وحكمه الشرعي 

ص بالتخارج التخارج نوع من الصلح ، أو بعبارة أدق فهو أخص منه ألن التخارج خا  

بني الشركاء والورثة يف األموال يف حني أن الصلح أعم من ذلك ، ولذلك فجميع األدلة 

الدالة من الكتاب والسنة على مشروعية الصلح تدل على مشروعية التخارج ، ولذلك ترجم 

باب الصلح بني الغرماء وأصحاب املرياث واجملازفة يف ذلك ، : البخاري يف كتاب الصلح 

ال بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينًا ، وهذا عينًا ، فإن تو  : ) ن عباس وقال اب

اهلل يف أداء ديون  ثم رو  بسنده حديث جابر بن عبد، ( ألحدهما مل يرجع على صاحبه 

أي عند املعاوضة : ) فقال ، " واجملازفة يف ذلك " ، وقد شرح احلافظ ابن حجر لفظ  أبيه 

زفة يف االعتياض عن الدين جائزة وإن كانت من جنس حقه وأقل ، ، ومراده أن اجملا …

بفتح التاء وكسر الواو " تو  " ، وقوله   (وأنه ال يتناوله النهي ، إذ ال مقابلة من الطرفني 

أي هلك ، واملراد أن يفلس من عليه الدين ، أو ميوت ، أو جيحد فيحلف حيث ال بينة ففي 

 . 9كل ذلك ال رجوع ملن رضي بالدين

ثم ذكر البخاري باب الصلح بالدين والعني ، فرو  بسنده عن كعب بن مالك أنه   

يف املسجد فارتفعت أصواتهما  ن عليه يف عهد رسول اهلل تقاضى ابن أبي َحْدَرد دينًا كا

                                                 
 ( 9/  ) املوسوعة الفقهية الكويتية  (  )

 (  85 ـ  88 /8) يراجع املصنف لعبدالرزاق الصنعاني  (  )

 ( 4  /9) ـ كتاب الصلح صحيح البخاري ـ مع الفتح  (  )

 ( 4  /9) فتح الباري  (  )

 ( 49 / ) كتاب احلوالة / فتح الباري  ( 9)
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إليهما حتى كشف سْجف حجرته  وهو يف بيته فخرج رسول  حتى مسعها رسول اهلل 

لبيك يا رسول ، فأشار بيده أن ضع : يا كعب ، فقال : كعب بن مالك  ، فقال : فناد  

 .      (قم فاقضه  هلل قد فعلت يا رسول اهلل ، فقال رسول ا: الشطر ، فقال كعب 

واحلديث يدل على التصا  بني الدائنني ، وبأن يتخارج املدين عن دينه بأداء النَصف  

اتفق العلماء على أنه إن صا  غرميه : ) ، وتنازل الدائن عن نصفه اآلخر ، قال ابن بطال 

 . (عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا حّل األجل 

واحلديث يدل على جواز سؤال املدين احلطيطة من : ) قال احلافظ ابن حجر   

صاحب الدين  ـ خالفًا ملن كرهه من املالكية ـ واعتلَّ مبا فيه من حتمل املـّنة ، وقال 

 .  (لعل من أطلق كراهته أراد أنه خالف األوىل ، وفيه هبة اجملهول : القرطيب 

: أي أن الدائن يقول ملدينه " ضع وتعجل " ومما هو مرتبط بهذا املوضوع مسألة   

من % 4 احسم : احسم جزءًا من الدين ، ولكن تعجل بأداء الدين ، أو يقول املدين للدائن 

دينك وأتعجل لك الباقي ، فيوافق الطرف اآلخر ، وقد أجازه جممع الفقه اإلسالمي الدولي 

: ) إذا مل تكن مشروطة قال العالمة ابن السبكي " ضع وتعجل " مسألة يف دورته السابعة 

إن جر  بشرط بطل ، وإن مل يشرتط بل عجل بغري شرط وأبرأ اآلخر وطابت بذلك نفس 

كل منهما فهو جائز وهذا مذهبنا ، وقد رويت آثار يف اإلباحة والتحريم ميكن تنـزيلها 

 . بني املشروط وغريه أي الفرق.   (على ما ذكرناه من التفصيل 

 :       جواز اجملازفة يف الربويات وفاًء ال ابتداًء 

ثم رو  بسنده " باب إذا قاصَّ ، أو جازفه يف الدين مترًا بتمر أو غريه " ترجم البخاري 

أن أباه قد تويف وترك عليه ثالثني وسقًا لرجل من اليهود فاستنظره : ) عن جابر بن عبداهلل 

فكّلم اليهودي  ليشفع له إليه ، فجاء رسول اهلل  ّلم جابر رسول اهلل جابر فأبى ، فك

 . 9( …ُجدَّ له ، فأوف له الذي له : ثم قال جلابر …ليأخذ متر الله باليت له فأبى 

ال جيوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين متر من غرميه مترًا : ) قال املهلب  

والغرر ، وإمنا جيوز أن يأخذ جمازفة يف حقه أقل من دينه  جمازفة بدينه ملا فيه من اجلهل

وكأنه أراد : ) ، قال احلافظ بن حجر معلقًا على هذا الشرح ( إذا علم اآلخذ ذلك ورضي

بذلك االعرتاض على ترمجة البخاري ، ومراد البخاري ما أثبته املعرتض ، ال ما نفاه ، 

ة ما ال يغتفر ابتداًء ، ألن بيع الرطب بالتمر ال وغرضه بيان أنه يغتفر يف القضاء من املعاوض

 جيوز يف غري العرايا ، وجيوز يف املعاوضة عند الوفاء ، وذلك بيٌِّن يف حديث الباب ، فإنه 

                                                 
 (    / 9) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ  (  )

 (    /9) فتح الباري  (  )

 (  45 /9) فتح الباري  (  )

 ( 4  / ) دار املعرفة بريوت . فتاو  ابن السبكي ط  (  )

 ( 9/44) ، كتاب االستقرا ض  صحيح البخاري ( 9)
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سأل الغريم أن يأخذ متر احلائط وهو جمهول القدر يف األوساق اليت هي له وهي معلومة ، 

التصريح بذلك يف كتاب الصلح من وجه وكان متر احلائط دون الذي له كما وقع يف 

بيع املعلوم باجملهول : ) وقال ابن املنري .  …فأبوا ومل يروا أن فيه وفاء : ) آخر ، وفيه 

مزابنة  فإن كان مترًا حنوه  فمزابنة وربا ، لكن اغتفر ذلك يف الوفاء ، ألن التفاوت 

 .  (متحقق يف العرف فيخرج عن كونه مزابنة 

ذه األدلة فيمكن أن يستأنس للتخارج أيضًا ما روي أن عبدالرمحن بن وإضافة إىل ه 

عوف طلق زوجته متاضر بنت األصبغ الكلبية يف مرض موته ، ثم مات وهي يف العدة 

 .  (…فورثها عثمان مع ثالث نسوة ُأخر ، فصاحلوها عن ربع مثنها على ثالثة وثالثني ألفًا 

ن الصلح أو التخارج يتسامح فيه ومبا ال يتسامح وتلك األدلة السابقة تدل بوضوح على أ

يف البيع العادي ، كما أنه يغتفر يف الوفاء ما ال يغتفر يف االبتداء ، فقد رأينا أن هذه األدلة 

 :       دلت بوضوح على ما يأتي 

مع أن ذلك ال جيوز ابتداًء " ضع وتعجل " جواز احلطيطة من الدين عند الوفاء ، وجواز  (1)

مبلغًا بأقل منه باإلمجاع ، يف حني دّل حديث كعب بن مالك على خروجه أن يعطى 

 .من الدين بالنصف فقط 

جواز اجملازفة والتخمني يف األموال الربوية مثل التمر وحنوه يف الوفاء والقضاء كما  (2)

 .يف حديث جابر ـ وهذا ال جيوز يف غريه 

ضيان به ، حيث تدّل دّل قول ابن عباس على التخارج بني كل شريكني مبا يرتا ( )

رج أن يأخذ أقل من حقه من أقواله على أنه  جيوز ألحد الشركاء عند التخا

، أو أكثر من حقه منها وخيرج منها من النقود والديون وغريهما ، ألن الشركة

املخارجة مصاحلة وهي جائزة على األقل وعلى األكثر وال تطبق عليها قواعد الصرف 

 . وحنوها 

 الصلح عقد مستقل ؟ هل التخارج أو

 ال شك أن التخارج نوع من الصلح ، وهل هو عقد مستقل ؟

ليس عقدًا مستقاًل قائمًا ( ومنه التخارج ) ذهب مجهور الفقهاء إىل أن عقد الصلح  

بذاته يف شروطه وأحكامه ، بل هو متفرع عن غريه يف ذلك ، مبعنى أنه تسري عليه 

 .حمتواه أحكام أقرب العقود إليه شبهًا حبسب 

                                                 
 ( 9/44) فتح الباري  (  )

، اإلصـابة  (  45 /1) ويراجع فتح القـدير البـن همـام    (  85 /8) املكتب اإلسالمي . رواه عبدالرزاق يف مصنفه ط  (  )
 (   1/9) يف معرفة الصحابة 

 (  14 / ) عة أم القر  جام. ط / موسوعة فقه عبداهلل ابن عباس ، للدكتور حممد رواس قلعه جي (  )
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وعلى ضوء ذلك فالصلح إذا كان عن مال مبال فهو يف حكم البيع ، والصلح عن مال 

مبنفعة إجارة ،والصلح عن نقد بنقد صرف ، أو له حكم الصرف ، والصلح عن مال معني 

مبال موصوف يف الذمة يف حكم السلم ، والصلح يف دعو  الدين على أن يأخذ املدعي أقل 

 .ة ببعض احلق وإبراء عن الباقي من املطلوب يعترب هب

ومثرة هذا التكييف أنه حينئذ تطبق على الصلح أحكام ذلك العقد الذي هو يف  

حكمه من حيث الشروط واآلثار ، وهذا مب  على أن االعتبار يف العقود باملقاصد واملعاني 

 .      ال بالصور واأللفاظ واملباني

مستقل وإن كان له شبه يف بعض أنواعه والذي يظهر لي رجحانه أن الصلح عقد   

ببعض العقود ، كما هو احلال يف اإلجارة حيث فيها معنى بيع املنفعة ،ومع ذلك فهي عقد 

 :مستقل له أحكامه وشروطه اخلاصة ونتائجه وآثاره ، وذلك ملا يأتي ـ بإجياز ـ 

أن الصلح له معناه اخلاص يف اللغة والعرف فليس هناك شبه أو تداخل بينه وبني  (1)

مل يعرف الصلح بأنه بيع ، أو العقود اليت ذكروها ، وحتى يف الفقه اإلسالمي 

دة يرتفع بها النـزاع بني معاق) :  ، أو إجارة ، وإمنا له تعريف خاص وهوصرف

 .   (تلفني، ويتوصل بها إىل التوافق بني املخاخلصوم

فسره األئمة ) مبينًا أن مثل هذه التعاريف للصلح ليست حدًا جامعًا : قال النووي  

بالعقد الذي تنقطع به خصومة املتخاصمني ، وليس هذا على سبيل احلّد ، بل أرادوا ضربًا 

وقد ذكر النووي رمحه اهلل أن الصلح خيالف البيع يف صور ، وذكر منها .  (من التعريف 

، كما أن بعض احملققني من الفقهاء مل يستطيعوا اجلزم بأن الصلح بيع مثاًل وإمنا   مخسًا

 .وهذا ال ينكر ولكن ال جيعله نفس املشبه به  9له شبه بالبيع: قالوا 

فإذا كان الصلح خمتلفًا عن البيع وبقية العقود من حيث املعنى اللغوي ، والعريف ،  (2)

إن القرآن الكريم قد عمم معناه حيث قال والشرعي فكيف يكون تبعًا هلا ، بل 

ال خري يف كثري من جنواهم إاّل َمْن أمر بصدقة ، أو : ) العلماء يف تفسري قوله تعاىل 

وهذا عام يف الدماء ( اجلد : ) قال ابن رشد . 6(معروف ، أو إصالح بني الناس 

 …سلمني واألموال واألعراض ، ويف كل شيء يقع التداعي واالختالف فيه بني امل

 .  1( …وهو من نوافل اخلري املرغوب فيها املندوب إليها

                                                 
، (   ـ     /4) ،وشـرح اخلرشـي   (  45 / ) ،والشـرح الكـبري مـع حاشـية الدسـوقي      (    ـ      /9) تبـيني احلقـايق    (  )

، واملوسـوعة الفقهيـة    (  15 / ) ، وكشـاف القنـاع   (   9،    9/ ) ، واملغـ   (  5 ـ     5 / ) وروضـة الطـالبني  
( 1/  1  . ) 

 ( 1 9/ ) املغ   (  )

 (  5 / ) الروضة  (  )

 (  5 / ) روضة الطالبني  (  )

 ( 8 9/ ) دار الغرب اإلسالمي . املقدمات املمهدات البن رشد ط  ( 9)

 (    ) اآلية / سورة النساء  ( 4)

 ( 4 9ـ  9 9/ ) دار الغرب اإلسالمي . املقدمات املمهدات البن رشد ط  ( 1)



 

 52 

وقد خصص معظم كتب السنة كتابًا ، أو أبوابًا خاصة بالصلح فهذا اإلمام  

، ابًا يشمل واحدًا وثالثني حديثًاالبخاري عقد كتابًا خاصًا بالصلح وذكر فيه أربعة عشر ب

كما مشل ثالثة آثار عن الصحابة ومن وافقه مسلم على خترجيها سو  حديث واحد ، 

، وقد تضمنت هذه األحاديث جمموعة من األحكام ختتلف عن أحكام البيع ،  بعدهم

ويصح الصلح عن كل ما ) وغريه ، بل قد صرح الفقهاء بعمومية الصلح قال ابن قدامة 

 .  (جيوز أخذ العوض عنه سواء كان مما جيوز بيعه ، أو ال جيوز 

إن للصلح خصوصية حيث يقوم على حسم النـزاع عن طريق الرتاضي ومن جانب آخر ف ( )

يشري إىل املتخاصمني بالصلح فإن أبيا حكم  باملعروف ، ولذلك كان الرسول 

 .   عليهما باحلكم البّين

حينما مسع صوت اخلصوم بالباب أحدهما يسرتفق اآلخر   وقد عقب الرسول 

أين : ) فقال  ، فخرج رسول اهلل "  ال أفعل ال واهلل" ويطالبه بالتصا  واآلخر يقول 

 .  فقال أنا يا رسول اهلل ، فله أي ذلك أحّب ( ال يفعل املعروف؟ : املتأىل على اهلل 

فالصلح يقوم على املعروف واخلري والتنازل على عكس بقية العقود املالية ، أو   

 .غريها اليت تقوم على أساس املساومة واحلقوق املتقابلة 

ن قولنا باستقاللية عقد الصلح ال يتعارض مع تشابه بعض أنواعه مع بعض العقود إ ( )

 .األخر  يف بعض األحكام 

أن األصل يف استحداث العقود اجلديدة والشروط هو اإلباحة ال احلظر عند مجهور  (5)

 . 5الفقهاء كما أثبتناه يف رسالتنا الدكتوراه

إىل الصلح باعتباره عقدًا مستقاًل ويرتتب على هذا التكييف أنه ينبغي أن ينظر  

وليس تبعًا ، وحينئذ يكون له شروطه اخلاصة ، وأحكامه وآثاره اخلاصة دون إخضاعه 

 .لشروط أيَّ عقد آخر إاّل إذا كان هذا قد دّل على أن أنه شرط للصلح 

وبهذا التكييف نستطيع أن نـزيل كثريًا من الشروط اخلاصة بتلك العقود املشابهة ،  

 .   أدت إىل  إخضاع الصلح هلا تعسفًا ، كما سنر  اليت

 :شروط صحة التخارج 

هناك شروط متفق عليها ، وشروط خمتلف فيها قابلة للنقاش ، فمن الشروط املتفق 

 :عليها ما يأتي 

                                                 
 (    ـ  51 /  9 )صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ  (  )

 ( 9 9/ ) املغ   (  )

 ( 45 /9) املصدر السابق  (  )

 ( 41 /9) صحيح البخاري مع الفتح  (  )

 ( 54  ـ  84  /  ) بريوت / دار البشائر اإلسالمية . مبدأ الرضا يف العقود ، دراسة مقارنة ، ط : يراجع  ( 9)
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 .أن يكون املتخارجان مكلفني هلما أهلية األداء : الشرط األول 

منه مملوكًا هلما ، أو أن يكون هلما والية أن يكون املال املتخارج : الشرط الثاني 

شرعية أو قضائية ، أو عقدية ، فاألب أو اجلد أو الوصي له احلق يف التخارج فيما خيص 

أموال األوالد ولكن فيما له حظ يف املوىل عليه ، وكذلك الوكيل ولكن يف حدود 

 .الوكالة 

عنه ، أما إذا كان ال  أن يكون املتخارج منه مما يصح االعتياض: الشرط الثالث 

 .  يصح االعتياض عنه فال يصح التخارج عليه ، وال الصلح عنه

 :وأما الشروط املختلف فيه فهي 

أن يكون حمل التخارج معلومًا هذا عند املالكية والشافعية ، وذلك : الشرط األول 

 .     ألنه مبثابة البيع وإن كان يف صورة الصلح وبيع اجملهول ال جيوز 

يصح الصلح عن اجملهول سواء كان عينًا ، أو دينًا إذا كان : وأما احلنابلة فقالوا 

مما ال سبيل إىل معرفته ، فأما ما ميكنهما معرفته أو الذي هو عليه كرتكة موجودة فال 

يصح الصلح عليه مع اجلهل ، ألنه إمنا أحيل مع اجلهل للحاجة إليه إلبراء الذمم وإزالة 

د يف الرجل يصا  على الشيء ، فإن علم أنه أكثر منه مل جيز إاّل أن اخلصام ، قال أمح

يوقَفه عليه إاّل أن يكون جمهواًل ال يدري ما هو ؟ ونقل عنه عبداهلل إذ اختلط قفيز حنطة 

بقفيز شعري وطحنا ، فإن عرف قيمة دقيق احلنطة ودقيق الشعري بيع هذا وأعطى كل 

 . (طلحا على شيء ويتحااّل واحد منهما قيمة ماله إاّل أن يص

ومل يشرتط احلنفية العلم باملتخارج منه إذا كان ال حيتاج إىل القبض والتسليم ، وأما 

 .    إذا كان حمتاجًا إليه فال بّد من العلم ، ألن جهالة البدل حينئذ تؤدي إىل النـزاع

به عسريًا فيه والذي نر  رجحانه هو عدم اشرتاط العلم مبحل التخارج ما دام العلم   

حرج ، ألن الصلح أو التخارج غري البيع الذي يقوم على املساومة وذلك ألن التخارج أساسه 

على الرتاضي واملساحمة ، لكنه ال جيوز أن ُيخفى أحدهما معلومات عن املتخارج عنه من 

 .حيث الصفات والكيف والكم وحنوهما ، ألن ذلك يؤدي إىل الغش والتحايل 

أتى رسول اهلل : ) ك ما رواه أمحد وأبو داود بسندهما عن أم سلمة قالت ويدل على ذل 

 ول ــــــة إاّل دعواهما ، فقال رسـرجالن خيتصمان يف مواريث هلما مل تكن هلما بيّن  : 

فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فال يأخذه  …إنكم ختتصمون إلّي ، وإمنا أنا بشر  ) 

فبكى الرجالن ، وقال كل واحد منهما حقي ألخي ، (  …ار فإمنا أقطع له قطعة من الن

                                                 
، وشــرح املنتهــى  (   8 / ) ، وروضــة الطــالبني  (  9/89) حطــاب ، ومواهــب اجلليــل لل (     /4) تبــيني احلقــايق   (  )

 (  9 ـ  94 /1 ) ، واملوسوعة الفقهية (  9 9/ ) الرياض احلديثة . ، واملغ  ط (  49 / ) االرادات 

 (   9ـ    9/ ) الرياض احلديثة . املغ  البن قدامه ط  (  )

 ( 1 9 ) العدلية املادة  ، وجملة األحكام(   9 / ) قرة عيون األخبار  (  )
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أما إْذ قلتما ، فاذهبا ، فاقتسما ، ثم توخيا احلق ، ثم استهما ، ثّم )  فقال رسول اهلل 

. )   (تهما ، وحتاال ــــــــثم اس) ويف رواية أبي داود بلفظ ( ليحلل كل واحد منكما صاحبه 

لتعيني احلصتني إن وقع التـنازع بينكما ليظهر أي القسمني أي اقرتعا " ثم استهما " وقوله 

وقع يف نصيب كل منهما ، وليأخذ كل واحد منكما ما خترجه القرعة من القسمة ، 

بتشديد الالم ، أي ليجعل كل واحد منكما صاحبه يف حّل " ثم حتاال " وقوله " قاله القاري

 . (من قبله بإبراء ذمته

ي ذكرناه عن عثمان رضي اهلل عنه وحكمه يف مسألة ويدل على ذلك األثر الذ 

 .متاضر ، وخروجها عن حقها يف اإلرث مببلغ من املال 

واحلديث هذا رواه أمحد ، كما رواه أبو داود واملنذري وسكتا عنه ، ولكن يف  

اسناده أسامة بن زيد بن أسلم املدني موىل عمر ، قال النسائي وغريه ليس بالقوي ولكن 

 عبدالرمحن ي ضّعف علي بن املد: ) إنه صا  ، قال البخاري : احلديث قالوا  بعض نقاد

علمًا بأن من قال ليس بالقوي ( بن زيد ، وأما أخواه أسامة وعبداهلل فذكر عنهما صالحًا 

قال من جهة احلفظ وليس من جهة الدين ، ولذلك رو  عنه ابن املبارك وابن وهب ، 

 .          والضيب وغريهم

لذلك ينهض احلديث حجة على هذا املوضوع وال سيما أن أصل احلديث ـ كما يقول و

 .  الشوكاني ـ يف الصحيحني

واحلديث يدل على جواز الصلح عن املعلوم واجملهول والتحليل منهما ، كما قال   

باب جواز : احلافظ جمد الدين عبدالسالم بن تيمية حيث ترجم يف أول أبواب الصلح 

 .  5ملعلوم واجملهول والتحليل منهما ، ثم ذكر احلديث السابقالصلح عن ا

ثم إن الصلح هذا يف حقيقته إسقاط حق فصح يف اجملهول كالعتاق والطالق ، قال  

وألنه إذا صح الصلح مع العلم وإمكان أداء احلق بعينه،فألن يصح مع اجلهل :)ابن قدامة 

 التخلص وبراءة أحدهما من صاحبه ومع أوىل،وذلك ألنه إذا كان معلومًا فلهما طريق إىل

اجلهل ال ميكن ذلك ، فلو مل جيز الصلح أفضى إىل ضياع املال على تقدير أن يكون 

 .  6(بينهما مال ال يعرف كل واحد منهما قدر حقه منه

ليس بيعًا ، وال يف معنى ( أو الصلح ) واستدالل املانعني بأنه بيع مردود ، بأن التخارج  

البيع ، وإمنا هو يف حقيقته إبراء وإسقاط ، وحتى لو كان يف معنى البيع فإن البيع تتسامح 

                                                 
 (  5/94) ، وأبو داود يف سننه ـ مع عون املعبود كتاب لقضاء ـ (  4  /4) احلديث رواه أمحد يف مسنده  (  )

 ( 49 /5) عون املعبود  (  )

 ( 41 /  ) دار صادر بريوت . تهذيب التهذيب البن حجر ط (  )

 ( 4  /4) نيل األوطار  (  )

 (  4  /4) املنتقى مع شرحه نيل األوطار  (9)

 (   9/ ) املغ   (4)
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فيه اجلهالة ما دامت مل تؤد إىل النـزاع ، والتخارج مبناه على تراضي الطرفني فكيف 

وال نسلم كونه بيعًا وال فرع بيع ، وإمنا هو : ) ك إىل املنازعة ، قال ابن قدامة يؤدي ذل

إبراء ، وإن سلمنا كونه بيعًا فإنه يصح يف اجملهول عند احلاجة بدليل بيع أساسات 

وما مأكوله يف جوفه ، ولو أتلف رجل صربة طعام ال يعلم قدرها فقال  …احليطان 

 .  1(ام الذي يف ذمتك بهذه الدراهم ، أو بهذا الثوب صح صاحب الطعام ملتلفه بعتك الطع

التقابض يف اجمللس إذا كان التخارج بالنقود من الطرفني كالتخارج : الشرط الثاني 

عن أحد النقدين باآلخر ، وكذا فيما إذا اتفق حمل التخارج من الطرفني طعامًا ، أو 

التقابض يف اجمللس من حيث املبدأ وإن تتوافر فيه علة الربا فإن مجهور الفقهاء اشرتطوا 

اختلفوا يف التفاصيل وقد عللوا هذا االشرتاط بأن الصلح حينئذ بيع وصرف فيجب توافر 

شروطه فيه ، ولكن الذي يرد على ذلك أنه لو كان حينئذ بيعًا وصرفًا الشرتط التماثل 

ف درهم ، فصا  أيضًا مع أنه ال يشرتط التماثل عندهم كما يقول لو كان على رجل أل

 .  2عليه فخرج خبمسمائة درهم فهذا جائز عند احلنفية ، واملالكية ،والشافعية 

إذ هو أخذ لبعض حقه وإسقاط لباقيه ، وإبراء للمدعى عليه عن بعض الدين ، وهذا   

لرّب الدين أن يصا  ) من مرشد احلريان حيث نصت على أن    4 ما جاء يف املادة 

 (.لدين ، ويكون أخذًا لبعض حقه وإبراء عن باقيه مديونه على بعض ا

وال خيتلف احلكم عند احلنابلة إاّل أنهم اشرتطوا أن تكون الرباءة مطلقة من  غري   

أبرأتك عن النصف على أن توفي  ما بقى بطل ، ألنه ما أبرأه عن : شرط ، أما لو قال 

أن يكون ذلك بلفظ اإلبراء دون بعض احلق إاّل ليوفيه بقيته واشرتطوا كذلك يف رواية ب

 .   لفظ الصلح

والشافعية أجازوا بألفاظ اإلبراء واحلط وحنوهما ، كاإلسقاط واهلبة ، والرتك ،  

واالحالل والتحليل  ، والعفو والوضع ، وال يشرتط عندهم القبول على املذهب سواء قلنا إن 

 .   اإلبراء متليك أم إسقاط

لح حمل اتفاق ألنه إمنا يكون صلحًا إذا كان فيه تنازل وعدم اشرتط التماثل يف الص 

أن  وتسامح ، وقد وردت بذلك أحاديث منها حديث كعب بن مالك الذي أشار إليه النيب 

وإمنا قصدي من ذلك أن الصلح له طبيعة خاصة   5.. .قد فعلت : يضع الشطر من دينه قال 

وإن كان فيه بعض الشبه يف بعض  ال ينبغي فرض تكييف آخر عليه ، فالصلح ليس بيعًا

 .أنواعه 

                                                 
 (   9ـ    9/  ) املغ   (  )

، (  1 / )،ونهايــة احملتــاج(54 ـــ59 ) ، وروضــة الطــالبني (   9/8) ، ومواهــب اجلليــل (  95 /1) البحــر الرايــق  (  )
 (  9 9/ ) واملغ  البن قدامة 

 ( 9 9/ ) املغ  البن قدامة  (  )

 (  1 / ) نهاية احملتاج (  54 ـ  59 / ) روضة الطالبني  (  )

 احلديث يف صحيح البخاري سبق خترجيه ( 9)
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ومن جانب آخر أين قبض الدين يف حالة الصلح وهو يف الذمة ؟ وأين اخلوف من الربا  

 والزيادة ، واملتخارج خيرج حبطيطة ونقص ؟

واخلالصة أن مسألة التقابض يف اجمللس ال تشكل مشكلة بالنسبة للتخارج يف  

األسهم ، والوحدات االستثمارية ، ألنها ليست نقودًا حمضة يف موضوعنا هذا ، وما دامت 

ليست نقودًا حمضة فإن التخارج منها بالرتاضي جائز دون مراعاة التقابض يف اجمللس إاّل 

لى أحكام الصرف فهذا غري جائز ، فقد أجاز ابن تيمية مسألة إذا كان القصد التحايل ع

 .إذا مل يكن القصد منها التحايل كما سبق " مد وعجوة"

توافر شروط بيع الدين عند التخارج من الديون،هذا ما اشرتطه : الشرط الثالث 

وإبراء مجاعة من الفقهاء،وال أر  لذلك وجهًا ألنه حينئٍذ ليس بيعًا للدين،وإمنا هو صلح 

وإسقاط،فلنذكر بعض ما قاله الفقهاء يف هذا اجملال حيث إن الصلح عن الدين 

 .صلح إسقاط وإبراء وحطيطة،وصلح معاوضة :نوعان

 :فاألول هو الذي جيري على بعض الدين املدعى وله صور منها 

أن يكون الدين حااًل فيصاحله مثاًل على األلف احلال على مخسمائة حالة وهذا . أ  (أ )

 .ز عند اجلمهور كما ذكرناه يف الشرط السابق جائ

وهذا أكرب دليل على أن هذا ليس بيع الدين،ألنه لو كان بيع الدين ملا جاز  

 .    النقص،ألنه يؤدي إىل الربا قطعًا 

أن يكون الدين مؤجاًل فيصاحله على مخسمائة معجله ، وهذا ما يسمى مبسألة  (ب )

ر ن وجائزة عند ابن عباس رضي اهلل عنه ، وهي غري جائزة عند اجلمهو" ضع وتعجل"

وإبراهيم النخعي ، وزفر من احلنفية ، وأبي ثور من الشافعية ، وهو مروي عن 

عبداهلل بن عمر ، وزيد بن ثابت رضي اهلل عنهما ، وعن حممد بن سريين ، واحلسن 

وهذا رواية عن أمحد اختارها شيخ  1البصري ، وابن املسيب والشعيب رمحهم اهلل

 . 2اإلسالم ابن تيمية ، والعالمة ابن القيم

ألن هذا عكس الربا ، فإن الربا يتضمن : ) وقد قال ابن القيم يف سبب جوازه  

الزيادة يف أحد العوضني يف مقابلة األجل ، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض يف 

ع به كل مقابلة سقوط األجل فسقط بعض العوض يف مقابله سقوط بعض األجل فانتف

وال خيفى الفرق الواضح   …واحد منهما ، ومل يكن هذا ربا ال حقيقة وال لغة وال عرفًا 

فأين  ، ( عجل لي وأهب لك مائة)  : وبني قوله( ي وإما أن تقض ، إما أن تربي ) : بني قوله

 .   (وال قياس صحيح  ، فال نص يف حتريم ذلك وال إمجاع ، أحدهما من اآلخر

                                                 
، ويراجـع حبـث الشـيخ    (   1 8/1) ، مصـنف عبـدالرزاق   (  84 / ) مصر . أحكام القرآن للجصاص ط : يراجع  (  )

 (   / ) لعدد السابق تقي الدين العثماني املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي ، ا

 (  1 / ) السعادة بالقاهرة . ، وأعالم املوقعني ط (     ص ) االختيارات الفقهية من فتاو  ابن تيمية للبعلي  (  )

 (  1 / ) أعالم املوقعني  (  )
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وال أدخل يف تفاصيله حيث حسمه جممع الفقه اإلسالمي الدولي يف قراره رقم  

احلطيطة من الدين املؤجل ألجل تعجيله سواء كانت بطلب ) الذي نّص على أن ( 1/ /44)

جائزة شرعًا ال تدخل يف الربا احملرم إذا مل تكن بناًء " ضع وتعجل " الدائن ، أم املدين 

 (. …العالقة بني الدائن واملدين ثنائية على اتفاق مسبق وما دامت

أن يكون الدين حااًل فيصاحله على التأجيل فقط مع بقاء الدين حباله وهو أيضًا  (ج )

 .   حمل خالف بني الفقهاء حيث أجازه مجاعة منهم احلنفية ، ومنعه اآلخرون

 أن يكون الدين حااًل كألف دينار فيصاحله على احلط والتأجيل ، أي يدفع له بعد (د )

سنة مثاًل مخسمائة دينار فقط ، وهذا جائز عند احلنفية ، واملالكية ، وبعض 

وقد .   وأما عند الشافعية واألصح عند احلنابلة فيصح اإلسقاط دون التأجيل  احلنابلة

 .  ذكر ابن تيمية وابن القيم أن صحة اإلسقاط والتأجيل هو الصواب

 هذه احلاالت ، وكل ذلك يدل وغرضي من ذلك أن قواعد بيع الدين مل تطبق يف 

على أن الصلح أو التخارج ليس بيعًا يف كل األحكام ، والشروط ، وأنه مب  على 

التسامح والتـربع واملعروف فيغتفر فيه ما ال يغتفر يف غريه وقد رو  أنه عرض على سيدنا 

قصود أن وامل. 9(هذا حرام ، ولوال أنه صلح لفسخته :)موضوع فقال " رضي اهلل عنه"علي 

بعض التصرفات لو مل تصغ على أساس الصلح كانت غري مشروعة ، أو باطلة ، أما مع 

الصلح فيصح كما يف موضوع الديون والنقود وحنوها ، وقد ذكرنا األحاديث واآلثار 

السابقة اليت رواها البخاري وغريه واليت تدل على بعض التصرفات عن طريق الصلح لواله 

 .ه كالبيع وحنوه ملا صحت عن طريق غري

وقد ذكر الفقيه احلنفي أبو جعفر ـ خمالفًا مجهور احلنفية ـ أن التخارج إذا كانت  

أعيان الرتكة جمهولة والصلح على املكيل واملوزون جائز ، الحتمال أن ال يكون يف 

الرتكة من ذلك اجلنس ، وإن كان فيها فيحتمل أن يكون نصيبه من ذلك اجلنس يف 

ا وقع عليه الصلح فال يلزم الربا ، واحتمال أن يكون نصيبه من ذلك أكثر الرتكة أقل مم

أو مثله احتمال االحتمال ففيه شبهة الشبهة فليست معتربة ، وقد صحَّح هذا القول الزيلعي 

ولو كان يف الرتكة دراهم ودنانري وبدل الصلح : )، وجاء يف الفتاو  اهلندية  4وقاضيخان

                                                 
، ( 54 ـــ59 / )، والروضــة(  1 / )، ونهايــة احملتــاج( 95 /1)، والبحــر الرائــق(   94/ ) شــرح اجمللــة لألناســي  (  )

 (     /1 ) ، واملوسوعة الفقهية (   4 / ) وشرح منتهى اإلرادات 

 (   14 / ) ، وأعالم املوقعني (   9/8) ، والتاج واالكليل (  95 /1) البحر الرايق  (  )

ولو صا  من ألف حال على مخسـمائة مؤجلـة فهـذا لـيس مـن املعاوضـة يف شـيء،بل هـو         (:54 / ) جاء يف الروضة  (  )
،ويراجــع شــرح (وعــد ال يلـزم فلــه املطالبـة بالبــاقي يف احلـال   :حـط مخســمائة،والثاني :أحــدهما:سـاحمة مــن وجهـني  م

 (   4 / ) منتهى اإلرادات 

 ( 14 / ) أعالم املوقعني  (  )

 ( 4/944) أوقاف املغرب . املعيار للونشريسي ط  ( 9)

 (  9 ـ 5 /9) ، والبحر الرائق (  48 / ) الفتاو  اهلندية  ( 4)
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رتط التقابض كذا يف ــــصحَّ الصلح كيفما كان ، ولكن يش ،دراهم ودنانري أيضًا 

 .  (الكايف 

وذكر املالكية صورًا للتخارج عندما تكون الرتكة مشتملة على عرض وفضة  

وذهب وصا  الورثة أحدهم عن إرثه مثل الزوجة ، فإن الصلح جائز يف عدة حاالت ال يسع 

 .  اجملال لذكرها هنا

 : التخارج عن ديون الرتكة

عندما تكون بعض الرتكة ديونًا على الناس ، وصا  الورثة أحدهم على أن   

 : خيرجوه من الدين مبقابل فقد اختلف الفقهاء 

مذهب احلنفية إىل أن الصلح باطل يف العني والدين ، لكنهم صححوا بعض : أواًل 

 :صوره ، منها 

أن يشرتط الورثة أن يربئ املتخارج الغرماء من حصته من الدين ، ألنه حينئٍذ  (أ )

 . يكون إسقاطًا ، أو هو متليك الدين ممن عليه الدين وهو جائز 

 .   أن جيعل الورثة قضاء نصيب املتخارج من الدين ، وحييلهم حبصته (ب )

يع الدين لغري َمْن عليه واحلنابلة يف املشهور عندهم مثل احلنفية يف عدم جواز ب: ثانيًا 

 .  الدين ، ولكن يصح إبراء املدين منه ، أو احلوالة به عليه

واملالكية أجازوا التخارج والصلح عن الدين الذي على الغري بنفس شروط بيع : ثالثًا 

 .  4، وكذلك األمر عند الشافعية على املعتمد عندهم 9الدين للغري

 :التخارج كحل 

ير  بعض الفقهاء انه : ) سني حامد إىل هذا احلل حيث قال فقد تطرق الدكتور ح 

جيوز ختارج أحد الورثة من الرتكة يف مقابل عوض يؤخذ من الرتكة أو غريها،وهذا 

تصرف يف حصة شائعة من جمموع مالي بعوض،وال فرق بني السهم الذي ميثل حصة شائعة 

من الرتكة باتفاق الورثة ،ومل  يف جمموع مالي يشتمل على الديون والنقود ، وبني التخارج

يثر القائلون جبواز التخارج موضوع اشتمال الرتكة على ديون ونقود ، ونسبة هذه إىل بقية 

 .  1(عناصر الشركة من األعيان واملنافع 

                                                 
 ( 48 / ) الفتاو  اهلندية  (  )

 ( 4 /  ) ، واملوسوعة الفقهية (  4 / ) جواهر اإلكليل  (  )

 (  9/9) البحر الرايق  (  )

 .حيث ذكر أن بعض األصحاب أجازوا ذلك (    9ـ    9/   ) املغ   (  )

 ( 4  / ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  ( 9)

 ( 51 ـ  59 /  ) روضة الطالبني  ( 4)

 ( 1 ص ) مكونات األسهم واثرها على تداوهلا : حبثه السابق  ( 1)



 

 59 

ويالحظ على هذا أن مجهور الفقهاء اشرتطوا شروط التقابض يف اجمللس عندما   

ن األموال الربوية بأموال ربوية ـ كما سبق ـ وتطرق يكون التخارج عن النقد بنقد ، أو ع

املالكية إىل حالة اشتمال الرتكة على عرض وفضة وذهب ، وصا  الورثة أحدهم عن 

إرثه كزوجة مثاًل مات زوجها فصاحلها االبن على حّقها من الرتكة فإن الصلح جائز يف 

 :  عدة حاالت من أهمها 

ة قدر حصتها منهما كصلحها بعشرة دنانري إذا أخذت ذهبًا أو فضًة من الرتك (أ )

والذهب مثانون عند الفرع الوارث ، أو أربعون عند عدمه والذهب حاضر وكذلك 

احلال يف الفضة فإن ذلك جائز ، وال خيتلف احلكم إن أخذت أقل من حصتها منهما 

 .، ألنه حينئٍذ يكون الباقي هبة منها للورثة 

على حظها دينارًا واحدًا فقط كصلحها بأحد عشر  إذا أخذت ذهبًا من الرتكة زائدًا (ب )

دينارًا من الثمانني احلاضرة فيجوز إن كانت الرتكة من عرض ونقد حاضرة وليست 

غائبة ، وال ينظر حينئٍذ إىل الدراهم قّلت أو كثرت ، وتكييف هذه املسألة على 

ة حظها من وباعت لباقي الورث( وهي عشرة ) أساس أنها أخذت نصيبها من الدنانري 

الدراهم والعرض بالدنانري الزائدة ، فجميع ما فيه من البيع والصرف دينار واحد 

 .وهذا جائز ، ألنه ال جيوز عند املالكية اجتماع البيع والصرف يف أكثر من دينار 

إذا أخذت من ذهب الرتكة اكثر من دينار جاز هذا التخارج إن قّلت الدراهم اليت . ج (ج )

نار ، أو قّلت قيمة العروض اليت تستحقها عن صرف دينار ، أو تستحقها عن صرف دي

 .قّلت الدراهم والعروض معًا عن صرف دينار 

هذا إذا كان بدل التخارج من الرتكة نفسها ، أما لو كان من غريها وصاحلها  

الورثة يف املثال السابق بذهب من غري ذهب الرتكة ، أو بفضة من غري فضة الرتكة فال 

 .  جيوز هذا الصلح مطلقًا قّل ما أخذته من نصيبها أو كُثر ألنه ربا

،ومل يغفلوا عن شرط التقابض يف  واخلالصة أن الفقهاء أثاروا ذلك بالتفصيل  

اجمللس إذا كان الصلح أو التخارج فيه نقد بنقد،أو يف األموال الربوية ، مثل 

البيع،وكذلك مل يغفلوا عن أحكام الدين من حيث املبدأ عندما يكون التخارج يف 

 .الديون،كما سبق ذلك بالتفصيل مع بعض اخلالف يف بعض التفاصيل 

 املشكلة ؟التخارج هل حيل هذه 

ومن اجلدير بالتنبيه عليه أن عملية التخارج الفقهي ليست حاًل ملزمًا ميكن   

الركون عليه دائمًا ، وذلك ألنه تصا  يّتم بني الطرفني حلل النـزاع بني الطرفني وديًا وال 

ميكن إجبارهما على القبول ، حيث يبقى حقهما يف اللجوء إىل القضاء البّين إن مل يرتض 

                                                 
 ( 4  ـ 9  / ) الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي  (  )
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الطرفني بذلك التخارج ،ولكن عند الرتاضي يأتي احلل،ـ هذا إذا جيعل ذلك العقد ـ أحد 

 هل يشرتط يف التخارج ما يشرتط يف البيع ؟:ويأتي السؤال

فإذا كان جوابنا عن ذلك بنعم فإن التخارج مل حيقق لنا أّي حّل ، وإذا كان جوابنا   

 .بغري ذلك فيمكن أن يكون حاًل هلذه احلالة 

ذكرنا رأي مجهور الفقهاء يف أن التخارج يف حالة املعاوضة بيع ، ويف حالة  وقد  

كون حمل التخارج من النقود صرف ، ومن األموال الربوية ال بّد من مالحظة التقابض 

وهكذا ، وحينئٍذ عدنا إىل قواعد البيع والشراء ، وعدنا إلي نقطة البداية اليت حنن 

 .نبحث عنها مجيعًا 

ل يف نظري هو يف رأي بعض الفقهاء الذين خالفوا اجلمهور يف القواعد ولكن احل  

الذي يظهر مما رواه عنه عبدالرزاق الصنعاني " رضي اهلل عنهما "السابقة ، مثل ابن عباس 

وغريه أنه ال يشرتط هذه الشروط ما دام األمر قائمًا على التخارج،ألن مبناه على الرتاضي 

بأن يتخارج القوم يف الشركة بينهم ، فيأخذ بعضهم من الذهب ال بأس :)واإلبراء فقد قال

ويف رواية أخر  قال ابن .   (الذي بينهم ، يأخذ هذا عشرة نقدًا،ويأخذ هذا عشرين دينارًا 

، ويف رواية   (ال بأس بأن يتخارج أهل املرياث من الدين خيرج بعضهم من بعض : ) عباس 

 .   (يكان فيأخذ هذا دينًا ، وهذا عينًا ال بأس أن يتخارج الشر: ) أخر  عنه 

باب الصلح بني : وصنيع البخاري يؤيد هذا الرأي وخيتاره حيث ترجم البخاري  

، وقد قال   الغرماء وأصحاب املرياث واجملازفة يف ذلك ، ثم ذكر قول ابن عباس هذا

مراده أن و. …واجملازفة يف ذلك أي عند املعاوضة ) احلافظ ابن حجر يف شرحه للباب 

اجملازفة يف االعتياض عن الدين جائزة وإن كانت من جنس حقه وأقل ، وأنه ال يتناوله 

 . 9(النهي ، إذ ال مقابلة بني الطرفني 

وقد ذكرت من خالل العرض السابق عدة أدلة وأقوال كلها تؤيد ما ذهبنا إليه من  

عقد مستقل ليس تبعًا للبيع وحنوه ، وإن كانت هناك مشاركة يف ( الصلح)أن التخارج 

بعض األحكام وأن التخارج إذا كان حقيقيًا وليس للتحايل على الربا وأحكام الصرف 

ض يف اجملالس ، أو أحكام بيع الديون إذا توافرت والدين جائز دون اشرتاط التقاب

 .الشروط األساسية اليت ذكرتها يف بداية العرض 

                                                 
 ( 4/49) ورو  مثله سعيد بن منصور ومن طريق البيهقي يف السنن الكرب  (  88 /8) املصنف  (  )

 ( 85 /8) املصنف  (  )

مع الفتح ـ حيث رواه معلقًا ، ولكن قال احلافظ أن قول ابن عباس هذا وصـله ابـن أبـي شـيبة يف      صحيح البخاري ـ   (  )
 ( 4  /9) مصنفه 

 املصدر السابق نفسه  (  )

 (    /9) فتح الباري  ( 9)
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وعلى ضوء ذلك ميكن أن يكون التخارج حاًل مستقاًل آخر ملشكلة مكونات   

األسهم من النقود ، أو الديون دون النظر إىل النسبة من حيث القلة والكثرة ، وال النظر 

 .تبعية إىل األصالة وال

ولكن التخارج حيتاج إىل تراضي الطرفني يف األخري وإبراء كل واحد منهما ذمة  

اآلخر ، يف حني أن اعتبار األصالة والتبعية ال حيتاج إىل أي إجراء ، وكذلك احلال يف 

 .مسألة الكثرة والتبعية 

 :فائدة مهمة 

لتزموا بها كقاعدة استعملوا مصطلحات دقيقة ا" رمحهم اهلل " إن فقهاءنا العظام 

عامة ، مثل البيع ، والصلح ، واالعتياض ، واإلبراء ، واإلسقاط ، فقد مينعون التصرف 

يف الشيء على أساس البيع ، يف حني جييزون التصرف فيه على أساس الصلح أو اإلبراء ، 

 .أو االعتياض عنه بطريق آخر 

أنه إذا كانت : ) عدلية فقد ذكر العالمة خالد األتاسي شارح جملة األحكام ال  

احلقوق اجملردة ال جيوز بيعها عند احلنفية ، فإنهم جييزون االعتياض عنها عن طريق 

 .هذا واهلل أعلم    (…الصلح 

                                                 
 (   / ) شرح اجمللة (  )
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 اخلالصة

لقد ناقش البحث عدة طروحات حلل هذه املشكلة ، وتوصل إىل أن احلل الناجع  

 : يكمن فيما يأتي 

 . رعاية مبدأ األكثرية أو األغلبية (1

 -:وهـذا املبـدأ حيتمـل أمريــن 

% 94رعاية مبدأ األكثرية والغلبة املطلقة، أي أنه إذا كانت الديون والنقود أكثر من  (أ )

فال جيوز تداول أسهمها أو حصصها إال مع مراعاة قواعد بيع الديون إذا كان الغالب 

لب هو النقود، وكذلك إذا كانت األعيان الديون، وقواعد الصرف إذا كان الغا

 .فإنه جيوز تداول أسهمها % 94واملنافع واحلقوق أكثر من 

الثلث " االعتبار بالكثرة العرفيـة، أي ما يعد يف العرف كثريًا مثل الثلث، حيث  (ب )

أو  ؟ عترب الديون والنقود اليت بلغت الثلث تعد كثريةتوهنا اختلفت األنظار هل " كثري 

 ؟..األعيان واملنافع واحلقوق اليت بلغت الثلث كثريةتعتـرب 

ألن فيه حتكمًا، وليس فيه معيار منضبط، فما دمنا ( ب)ونستبعد االحتمال الثاني 

 .هو املعيار املنضبط 94حنتكم إىل قاعدة األكثرية والغالبية فإن ما زاد على 

يف الفقه لكنها ال وقد توصل البحث إىل أن قاعدة األكثرية مع أنها قاعدة معتربة 

حتل هذه املشكلة يف املؤسسات املالية اليت تتعامل  بالعقود اآلجلة كاملراحبات 

واالستصناع ، ألن ميزانيات أكثرها تتضمن من النقود والديون الناجتة عن العقود اآلجلة 

 %.54أكثر من 

 .رعاية قاعدة األصالة والتبعية  (2

المي، وانبثقت منها عدة قواعد وتفرعت منها وهي قاعدة فقهية معتربة يف الفقه اإلس 

فروع كثرية متناثرة يف خمتلف أبواب الفقه وبناء على ذلك أنه إذا كان املقصود األساسي 

من املوجودات هو األعيان واملنافع واحلقوق املعنوية فإن تداول أسهمها أو صكوكها أو 

 .وحداتها االستثمارية جائز

ليت شاركنا فيها قد توصلت إىل  اعتبار قاعدة األصالة وقد رأينا أن مجيع الندوات ا

والتبعية، وأن احلل الناجع يكمن فيها، وحينئذ يكون التداول جائزًا ما دامت املنافع 

واألعيان واحلقوق هي املقصودة أصاًل ، وال ينظر حينئذ إىل مقدار الديون والنقود وال إىل 

  –قلة أو كثرة  –نسبتها 
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تساؤل حول األصل املتبوع ؟ هل هو السلع واملنافع ؟ أو هو القيمة غري أنه يثري ال 

املعنوية ؟ أو هو منفعة األجري أو املضارب ؟ أو هو جمموعة أمور ؟ كل ذلك حيتاج إىل 

 .حترير وتأصيل

ولتأصيل ذلك توصل البحث إىل أن األصل املتبوع هو نشاط الشركة وعملها  

ساسي فإن كان غرض الشركة ونشاطها هو العمل يف وأغراضها املصرح بها يف النظام األ

جتارة األعيان واملنافع واحلقوق عن طريق العقود الشرعية كاملراحبة واالستصناع واإلجارة 

وحنوها ، فإن الديون أو النقود الناجتة منها مهما كثرت ال تؤثر يف تداول أسهمها إال يف 

فية، وذلك ألن العمل التجاري هو األصل حاالت البداية قبل العمل، أو النهاية عند التص

 .املتبوع املقصود وأن الديون أو النقود نتجت تبعًا لذلك العمل

أما إذا كانت أغراض الشركة هي التجارة يف العمالت أو الصرافة أو بيع الديون   

وشرائها فقط فإن تداول أسهمها حيتاج إىل تطبيق قواعد الصرف، أو أحكام بيع الديون، 

اليت حتدد أغراضها يف التجارة من خالل )على ذلك فإن األصل املتبوع يف الشركات  وبناًء

عقود البيع والشراء واملراحبة والَسَلْم  واالستصناع واإلجارة وحنوها الواقعة على السلع أو 

هو ذلك النشاط املتمثل يف بيع موجودات الشركة ، أو بقية العقود ( املنافع أو احلقوق 

وأن الديون أو النقود ليست هي املقصودة . ما نتج من ذلك من حتقيق األرباح األخر  ، و

أصالة من تلك الشركات ال من حيث أغراض الشركة وال من حيث النشاط الفعلي 

للشركة وال من حيث القصد العام للمساهمني أو املتعاملني مع الشركة فهم يقصدون 

 .ول على أرباحهاحقيقة أنشطة الشركة وإنتاجها ، ومن ثم احلص

وحتى من اجلانب العملي فإن هذه الشركات  إذا حتققت هلا نقود أو حصلت الديون   

أعادت استثمارها يف البيع والشراء والعقود الواردة على السلع واملنافع واحلقوق، يف حني أن 

ة هو األصل املتبوع يف الشركات اليت حتدد أغراضها يف بيع الديون، أو العمالت أو الصريف

ذلك النشاط املتمثل يف حتقيق تلك األغراض اليت تتجه الشركة لتحقيقها ، وجنعلها حمور 

 .نشاطها 

ويدل على ذلك اجلمع بني األحاديث الواردة يف هذا الشأن فحديث فضالة بن عبيد  

عن بيع القالدة اليت فيها خرز إال  الذي رواه مسلم والذي نهى فيه الرسول )األنصاري 

يدل على أن الرسول أوجب النـزع، ألن البيع كان واردًا ( بنـزع اخلرز، ثم بيع الذهب وحده 

أنه يريد احلجر ، : على الذهب أصالة، وجاء اخلرز تبعًا، ومل يعتد الرسول بكالم السائل 

املقصود، مما يعطي للقصد ألن القصد الظاهـر يف القالدة متجه حنو الذهب فهو األصل 

من باع عبدًا   و له مال، فمالـه " العام األهمية القصو ، وأما احلديث الصحيح املتفق عليه 

ففيه أن البيع قد وقع على أصل العبد، وجاء ماله ولو " للذي باعه إال أن يشرتط املبتاع 

ظاهره على جواز ذلك ،حيث يدل احلديث ب( كثريًا أو قلياًل تبعاً  ) كان ذهبًا أو فضه 

يف احلديث يشمل مجيع أمواله نقدًا كان أو " مال " دون النظر إىل جنس الثمن ألن لفظ 
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دينًا ، أو عرضًا قلياًل أو كثريًا كما يدل على أن مال العبد املباع مهما كان مقداره أو 

 .نوعه فهو تابع له 

من ابتاع الاًل بعد أن تؤبر، " وكذلك احلال يف احلديث الصحيح املتفق عليه بلفظ  

حيث يدل على جواز بيع الثمر قبل بدو صالحها تبعًا " فثمرتها للبائع إال أن يشرتط املبتاع 

 .للنخل، مع أنه ال جيوز بيعها وحدها لثبوت النهي عن ذلك 

صالح بعض مثرة شجرة يف بستان " من أن  ومن تطبيقات ذلك ما ذهب إليه احلنابله  

وإمنا صح مع ما " وصالح لسائر النوع الذي يف البستان الواحد  –أي للشجرة  –صالح هلا 

وعلى ضوء ذلك جيوز تداول األسهم أو الصكوك أو الوحدات    بدا صالحه تبعًا له

- :االستثمارية مهما كانت نسبة الديون أو النقود بالشروط التالية 

حتدد أغراض الشركة بأعمال التجارة واالستثمار أو الصناعة أو الزراعة من  أن (1)

خالل العقود الواردة على السلع أو املنافع أو احلقوق ، أي أن ال حتدد أغراضها يف 

 .الصريفة ، أو بيع الديون 

أن ال تقتصر موجودات الشركة أو الصندوق أو الصكوك على النقود والديون  (2)

 .دات مادية أو معنوية من أعيان ومنافع دون النظر إىل النسبةفيكون فيها موجو

أن تكون أعمال البيع والشراء واالستصناع وحنوها هي املقصودة أصالة ، وتكون   ( )

الديون أو النقود قد أتت تابعة غري مقصودة وإمنا اقتضتها طبيعة أنشطة املؤسسة بأن 

 .تبعيًا هلا ضمنًا كانت تابعة لألعيان واملنافع ، أي أن هناك قصدًا

واملراد بالقصد املعترب هو أن يكون حمل التداول حصة يف الوعاء االستثماري   

للنشاط املشروع القائم أصالة على املتاجرة يف السلع واخلدمات غري املقتصر على التعامل 

كما يف سندات  –يف النقود احملضة والديون احملضة أما إذا كان حمل التداول الديون 

 .أو النقود فقط فال جيوز تداوهلا إال على ضوء ضوابط بيع الديون والنقود –يون الد

أن تبدأ املؤسسة ممارسة أنشطتها يف األعيان واملنافع أما قبل ذلك فيكون التداول  ( )

 .نقدًا بالقيمة املدفوعة

 .وأن يتوقف التداول عند إعالن التصفية القانونية للمؤسسة  (5)

جلواز ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداوهلا كأن يتحول ال جيوز أن يتخذ القول با (6)

نشاط الصندوق إىل املتاجرة بالديون اليت نشأت عن السلع ، وجيعل شيء من السلع يف 

 .الصندوق حيلة للتداول

ويف اخلتام أسأل اهلل تعاىل أن جيعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم وأن أكون  

فهو حسيب ، فنعم املوىل ونعم النصري ، وآخر .  بو إليهقد وفقت من الوصول إىل ما أص

دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني وعلى آله وصحبه 

 .أمجعني 

                                                 
 (94 /4) ويراجع املغ  (  81 / )كشاف القناع  (   )
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حممد وعلى آله وأصحابه نبينا احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على 

 :أمجعني، وبعد

من  ادةالرغبة يف التأكيد على أهمية اإلف -يف بداية هذه الورقة-أود أن أسجل 

ن ألذلك و النوازل املعاصرة اليت حتتاج إىل إبداء رأي شرعي،ب العلم واملهتمنياجتماع أهل 

ذلك ل، وباألمر امليسورليس  مع تباعد أوطانهم وكثرة أعماهلم اجتماعهم على طاولة واحدة

 .ضرورة حبثية عصريةيعد اإلصرار على اإلفادة املثلى من ذلك  فإن

 :ومن أبرز ما حيقق ذلك

يذهب البحث والنقاش إىل لئال  ؛ل البحث بشكل حمدد وواضحاختيار املسألة حم (1)

ؤسسات املنظمة التابعة ملاجلهات  سؤولية، وهذه مليست مهمةنقاط حمسومة أو 

يف هذا املوضوع  -إىل حد كبري-وقد أحسنت أمانة اجملمع  .االجتهاد اجلماعي

املسألة ، لكون أصل (الغلبةضابط التبعية و)بتضييق دائرة البحث والنقاش يف 

 .كثري منها حمسوم تفريعاتبالبحث والدرس، فللمسألة  مسبوق

املسألة وعدم التوسع، لئال خيرج البحث عن مقصوده، الكتابة يف االقتصاد يف  (2)

مجاعية يف املوضوع؛ فردية ومع أهمية تتبع ورصد ما سبق يف املسألة من اجتهادات 

الباحثني  مسؤوليةوهذه  ،يف إنضاج املوضوع وحتريره بشكل أمثلذلك ليسهم 

 .لذلك وأرجو أن تكون هذه الورقة أمنوذجًا. املستكتبني

 .وخامتة ،وستة مباحث ،ومتهيد ،هذا وينتظم البحث يف مقدمة

 املقدمة. 

 التمهيد. 

 تصور املسألة وحتريرها: املبحث األول. 

 مدرك اخلالف يف املسألة: املبحث الثاني. 

 ة السابقة يف املسألةاالجتهادات الفردي: املبحث الثالث. 

 االجتهادات اجلماعية السابقة يف املسألة: املبحث الرابع. 

 ضابط التبعية والغلبة: املبحث اخلامس. 

 استثناءات من املسألة: املبحث السادس. 

  (.مشروع القرار)اخلامتة 
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 التمهيد

وضرورة  هذا املوضوعبأهمية بالعمل املصريف واملالي  ال يشك فقيه معاصر ومهتم

فال ختلو األوراق املالية . السوق املالي اإلسالمي يف، ملا يرتتب عليه من آثار عميقة حسمه

ضمن من استثمارية من نقود أو ديون تكون  وعيةالتابعة أل( األسهم والصكوك)اإلسالمية 

نشاطها، وبغض النظر عن قدر األعيان واملنافع واحلقوق نوع  موجوداتها، بغض النظر عن

 .ا، وبغض النظر عن قدر تلك الديون والنقودفيه

من اآلثار املرتتبة على اختيار قول من األقوال يف هذه املسألة،  إذا تقرر هذا؛ فإن

واحلكم مبنع تداوهلا، تلك النقود والديون على تداول األسهم والصكوك  بتأثريالقول 

بل بالغ بعضهم بأن هذا يؤول إىل القضاء على نئذ كساد السوق املالي اإلسالمي، وحي

ن القول بتطبيق ضوابط التعامل بالنقود يعين أل، وذلك فكرة العمل املصريف اإلسالمي

كما أن القول  .، والتقابض(إذا بيع جبنسه)التماثل : االتعامل بأحكام الصرف، وأبرزه

ومن أجازه فقد  .لى املنع منهين، وعامة الفقهاء عبيع الدقبيل بتأثري الديون جيعل ذلك من 

أن يكون : ومن أبرزهايف تداول األسهم والصكوك،  جعل له ضوابط يتعذر تطبيقها عمليًا

مبثل الثمن لئال يربح فيما مل يضمن، وأال يكون الدين وعوضه من جنس ربوي واحد؛ 

 .غري متحقق يف الدين والقبضللزوم التقابض حينئذ، 

ملوضوع وعرضه على العلماء والفقهاء يف هذا اجملمع وبهذا تربز أهمية حبث هذا ا

 . اإلسالمي الفقهي الكبري
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 املبحث األول

 وحتريره املسألة تصور

 مجاعية وفردية يف املوضوع، إال أن كثريا منها اتعلى الرغم من صدور عدة اجتهاد

 .افتقر إىل حترير مفاصل املسألة

 املطلب األول

 صورة املسألة 

على تداول األوراق  واحلقوق باألعيان واملنافع "املختلطة"أثر الديون والنقود  :هي

 .الديون املتمحضة وال النقود املتمحضة يف الوعاء االستثماري :املالية، فال يشمل البحث

 املطلب الثاني

 املسألة مفاصل

 هل هي مؤثرة؟ (1)

 متى يتحقق تأثريها؟ (2)

 ما األثر املرتتب على ذلك؟ (3)

ويبدو من خطاب استكتاب أمانة اجملمع، أنه قد حسم النقطة األوىل بكونها 

مع وجود  مؤثرة، وهذا ما عليه غالب االجتهادات اجلماعية اليت صدرت يف هذه املسألة،

 .اجتهادات فردية ال ترى التأثري إطالقا

مع إغفال . كما يظهر من خطاب االستكتاب الرغبة يف حسم النقطة الثانية فقط

أهميتها، ولتوقف اجملمع يف النقطة على الرغم من لتأكيد على حسم النقطة الثالثة أيضا ا

أماًل يف حترير  -بعد طول نقاش-الثالثة حتديدًا، حتى خرجت صياغة القرار فضفاضة 

بتاريخ  (2/4) 33عامًا، حيث جاء يف القرار  22املسألة، وكان ذلك قبل أكثر من 

الغالب نقودًا أو ديونًا فرتاعى يف التداول األحكام الشرعية  أما إذا كان: )هـ23/6/1431

 (.اليت ستبينها الئحة تفسريية توضع وتعرض على اجملمع يف الدورة القادمة

 :القرار على النتائج اآلتيةوقد اشتمل 

 .أن الديون والنقود مؤثرة (1)

وهو ما جاء يف  حتريرا،وهذا حيتاج إىل ضابط أكثر  .بالغلبةأن التأثري يتحقق  (2)

 .خطاب االستكتاب

بال " األحكام الشرعية"راعى بأن تجاءت الصياغة  ما األثر املرتتب على ذلك؟ (3)

 .فصيلت
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جيوز أم  ؟هل مينع التداول مطلقافما املراد باألحكام الشرعية يف هذه احلال؛ 

 1؟فيكون احلكم لألغلب مطلقًا الاحلسب خيتلف األمر حبأم  ؟بشروط

، وليست باألعيان "املختلطة"الديون والنقود  هي يفصورة املسألة أن مع التأكيد على 

فتطبق " احملضة"، وال الديون وال إشكال فتطبق حينئذ أحكام الصرف" احملضة"النقود 

 .وال إشكال حينئذ أحكام بيع الدين

  

                                                           
 .حبوث يف املعامالت - 2/42عبدالستار أبو غدة .مكونات األسهم وأثرها يف التداول، د 1



5 

 

 املبحث الثاني

 مدرك اخلالف يف املسألة 

 هل الديون والنقود مقصودة يف التعامل؟ :مدرك اخلالف يف املسألة هو

 ولذا أجاز التداول مطلقًاأن الديون والنقود غري مقصودة يف التعامل، فبعضهم يرى 

فجعل يف بعض األحوال؛ قصدها  ، وبعضهم رأى احتماليف كل األحوال ا تابعةوجعله

 .للجواز ضوابط يف ذلك

-فيجوز تداول األوراق املالية  ؛غري مقصودة يف التعاملفإن كانت النقود والديون  (1)

 .باتفاق الفقهاء -واحلال هذه

فقد حكي االتفاق على جواز بيع ما فيه الربا بغري جنسه ومعه من جنسه ما بيع به 

 .1(ال أعلم فيه خالفا: )قال ابن قدامة. إذا كان غري مقصود

وأصله ما جاء يف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل 

 .2(املبتاع يشرتط أن إال باعه للذي فماله عبدًا ابتاع من: )عليه وسلم قال

سواء كان املال معلومًا أو )جنسه  وأفاملال غري مقصود بغض النظر عن قدره 

أو دينا، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو كان  جمهواًل، من جنس الثمن أو من غريه، عينا

 .ابن قدامة ذلك املوفق كما قرر 3(أكثر

خالف  فيجري عليها حينئٍذ ؛يف التعامل مقصودةكانت الديون والنقود ا أما إذ (2)

 ".وة ودرهممد عج: "مبسألة الفقهاء يف املسألة املشهورة عند بعضهم

 :قال رضي اهلل عنه عبيد بن فضالةما جاء يف صحيح مسلم من حديث وأصلها 

 أكثر فيها فوجدت ففصلتها ،وخرز ذهب فيها ،دينارًا عشر باثين قالدة خيرب يوم اشرتيت

 حتى تباع ال) :فقال وسلم عليه اهلل صلى للنيب ذلك فذكرت ،دينارًا عشر اثين من

 .4(تفصل

 :على أقوال "مد عجوة ودرهم"يف مسألة  ءوأشري بإجياز إىل خالف الفقها

 .2الشافعية واحلنابلةاملنع، وهو قول  :القول األول

 .6وهو قول احلنفية .اجلواز؛ إذا كان املفرد أكثر من الذي معه غريه :القول الثاني

 . وهو قول املالكية .اجلواز؛ إذا كان الربوي تابعًا :القول الثالث

                                                           
 .6/66املغين   (1
 (.1243)، ومسلم (6 23)أخرجه البخاري   (2
 .221- 6/22املغين  (3
 (.1261)أخرجه مسلم (4
 .62-6/62، املغين 2/113 ، احلاوي16-11/11شرح مسلم  (2
 .266، 2/262رد احملتار  (6
 . 2/16بداية اجملتهد  ( 
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أن : ومن عالمات انتفاء احليلة. يكن حيلة على الرباما مل  ؛اجلواز :القول الرابع

ابن  اوهو رواية يف مذهب احلنابلة، اختاره. يكون املفرد أكثر، أو يكون الربوي تابعًا

 .1تيمية

القول جيمع بني حديث العبد وحديث القالدة، وهو توفيقًا رجح؛ هو األالقول الرابع و

 .ملعامالتالث، وهو األقرب للمقصود الشرعي من االثاني والث

  

                                                           
 .116االختيارات ص 464 ،462 ،421، 423 ،422، 26/21جمموع الفتاوى   (1
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 املبحث الثالث

 االجتهادات الفردية السابقة يف املسألة

اإلشارة إىل أقوال  من باب استكمال النظر ورصد اجلهود السابقة يف املسألة، حيسن

 :1وميكن إمجاهلا يف اجتاهني، هذه املسألة يف املعاصرين

 القول بعدم تأثريها مطلقًا: االجتاه األول. 

 القول بعدم تأثريها بقيد :االجتاه الثاني. 

 تأثريها مطلقًا مالقول بعد: االجتاه األول. 

 القول بعدم تأثريها مطلقًا: االجتاه األول. 

وبالتالي فهذا االجتاه ال حيتاج أساسًا للبحث يف متى يتحقق التأثري؟ وال حتى يف األثر 

من حينئذ  -هذهاجملمع  املدرج يف جدول أعمال دورة-يكون املوضوع ساملرتتب عليه؟ و

 .الرتف العلمي بالنسبة له

الذي انطلق  (املناط)بعض املعاصرين، على اختالف بينهم يف االجتاه هذا قد قال بو

 .منه يف اجتهاده

نشاط الوعاء االستثماري  املقصود هوانطالقًا من أن فمنهم من يرى اجلواز مطلقًا؛  (1)

وهذه فتوى حمررة للشيخ . تابعة مطلقًا حينئٍذالديون والنقود ؛ فتكون وأرباحه

 .2سنة 23بن إبراهيم للملك سعود رمحهم اهلل قبل أكثر من احممد 

ليست حصة يف ؛ انطالقًا من كون الورقة املالية منهم من يرى اجلواز مطلقًاو (2)

، -3والفردية كما استقرت عليه عامة االجتهادات اجلماعية-موجودات الوعاء 

، وحينئذ فيجوز التداول لوعاء االستثماريلرية الشخصية االعتبا يفحصة وإمنا هي 

 .4لكونها تابعة مطلقًا ؛بغض النظر عن موجوداتها مطلقًا

                                                           
ويرى ذلك الصديق  ،وثم اجتاه ثالث بتأثريها مطلقا، فيمنع التداول مطلقًا إال إذا متحض الوعاء االستثماري لألعيان  (1

 .ومل أر من وافقه عليه. اهلامش - 2/44عبدالستار أبو غدة .مكونات األسهم وأثرها يف التداول، د: ينظر. الضرير
( هـ1316مفيت الديار السعودية ورئيس قضاتها يف وقته ت)فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ  (2

. بشرطه إال يصح ال بنقد النقد وبيع نقودًا، الشركات هذه يف إن: قيل فإن: )، ومما جاء يف الفتوى41-43/ 
 املبيعة السهام تلك على أن أو الغري، ذمم يف ديونًا للشركة إن: قيل فإن... مقصودة غري تابعة هنا النقود إن: فيقال
: فيقال .بشرطه عليه هو ملن إال جيوز ال الذمم يف الدين وبيع الشركة، أصل على تكون قد اليت الديون من قسطًا
 ليس الشركة هذه أن ذكر ما يوضح ومما... لغريها تابعة هي بل حبكم تستقل ال اليت التابعة األشياء من أيضًا وهذا

 املقصود احلاضرة، وإمنا وأقيامها ممتلكاتها حبسب نقصها أو زيادتها وليست احلالية، موجوداتها منها املقصود
 ذكر ومبا ،غالبًا املستمرة أرباحها على واحلصول إنتاجها يف األمر وقوة ومستقبلها جناحها وهو ذلك وراء أمٌر منها

 .(الصفة هذه على بيعها جبواز القول وجه يتضح
 .ومنها قرار اجملمع، ومعيار األيويف، وفتوى ندوة الربكة، وغالب االجتهادات الفردية من أهل العلم والباحثني (3
، وبسطه ونشره 2361 ،4/3/2346سامي محود رمحه اهلل كما يف جملة اجملمع .أول من أثار هذا التكييف هو د  (4

: يوسف الشبيلي يف حبثه.، وكذا د23الشخصية االعتبارية ذات املسؤولية احملدودة ص :حممد القري يف حبثه.د
، وبه صدر قرار اهليئة الشرعية لبنك البالد 13، 6حكم تداول أسهم الشركات اليت يف مرحلة التأسيس ص

 .1  /2بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة : أسامة الالحم يف حبثه.بالرياض كما سيأتي، وكذا د
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ومنهم من يرى اجلواز مطلقًا؛ انطالقًا من كون الورقة املالية ليست حصة يف  (3)

ذ ، وحينئ1مجلة من احلقوق تيح حلاملهات وثيقةموجودات الوعاء أيضًا، وإمنا هي 

 .2لكونها تابعة مطلقًا ؛بغض النظر عن موجوداتها فيجوز التداول مطلقًا

، بني الورثة والشركاء خترجيًا على مسألة التخارج ومنهم من يرى اجلواز مطلقًا (4)

 .3اليت يكون فيها معاوضة على مال مقابل ما قد يشتمل على نقود وديون

 القول بعدم تأثريها بقيد: االجتاه الثاني. 

الذي انطلق منه يف ( القيد)وهذا قال به كثري من املعاصرين، على اختالف بينهم يف 

 .اجتهاده

 .قيد الغلبةفمنهم من يرى  (1)

عليه دار نقاش و كما سيأتي، عامًا، 22وأبرز من يرى ذلك قرار اجملمع الصادر قبل 

 .أعضائه

 حتديد معياٍر األمر هي يف حقيقة( الغلبة)انت فكرة اشرتاط هذا القيد وقد ك

 .4، ألن التابع ال يتصور إال أن يكون مغلوبا(كما يف القيد التالي)للقصد والتبع 

، وهو ما قررته بعض 2املعاصرين إىل صعوبة تطبيق هذا القيد وتعذره بعضوقد ذهب 

 ، فضال عن آثاره اليت تؤدي إىل منع تداول أسهم البنوك اإلسالمية؛6االجتهادات اجلماعية

 :تجه للقيد التاليأكثر االجتهادات تمما جعل  . ألن غالبها من النقود والديون

 .قيد القصد (2)

وهذا خيتلف عن االجتاه األول القائل بعدم تأثري الديون والنقود مطلقًا لكونها غري 

 .يرى احتمال قصدها يف بعض األحوال، وحينئذ اشرتط هذا القيد ألن هذا الرأيمقصودة، 

 .األول فال يرى احتمال قصد الديون والنقود واردًاأما االجتاه 

فتوى ندوة الربكة، وملتقى : وبعض االجتهادات اجلماعية اجتهت هلذا الرأي، منها

 .كما سيأتي الراجحي

 .كما سيأتي هذا معيار األيويفبوأخذ  .ومنهم من يرى قيد القصد والغلبة معًا (3)

 .كان القصد خفيًا ذاوقيد الغلبة إ كان ظاهرا، ذاومنهم من يرى قيد القصد إ (4)

 .كما سيأتي مؤمتر مركز شورى قراروأخذ بهذا 

                                                           
كحق احلصول على الربح املتحقق من الورقة املالية، وحق املشاركة يف التصويت على قرارات اجلمعية العمومية،   (1

 .وحق املشاركة يف موجودات الوعاء عند التصفية
 .46حسني حامد ص.مكونات األسهم وأثرها على تداوهلا، د (2 
،  3هم وأثرها على تداوهلا، حامد ص، مكونات األس4 3، الربا للمرتك ص2361، 4/3/2361ع جملة اجملم ( 3

 .24، 36وعبدالستار ص
فالعربة بالقصد ال القدر، وتقدم كالم ابن والقول بأن التابع ال يكون إال مغلوبا غري مسلم،  .4/3/2346جملة اجملمع  (4 

 . قدامة
 .36-31الشخصية االعتبارية للقري ص: وينظر. الصديق الضرير - 4/3/2324جملة اجملمع  ( 2
 .دوة الربكة، توصية ملتقى الراجحي، كما سيأتيفتوى ن ( 6
 .2361-2363، 4/3/2346لة اجملمع جم (  
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 رابعالاملبحث 

 االجتهادات اجلماعية السابقة يف املسألة 

 :لقد صدرت مجلة من االجتهادات اجلماعية يف هذه املسألة، ومنها

مع  اجملمعأقامها  االستثمار اليت وسندات املقارضة جاء يف توصيات ندوة سنداتما  (1)

 :هـ6/1/1431 للتنمية بتاريخ اإلسالمي والتدريب بالبنك للبحوث اإلسالمي املعهد

 الفرتة انتهاء بعد للتداول قابلة املقارضة صكوك تكون أن :الثالث العنصر)

 الضوابط مراعاة مع ملكه يف املالك من تصرفا ذلك باعتبار لالكتتاب احملددة

 :التالية

 ما باملال العمل يف املباشرة وقبل االكتتاب بعد املتجمع القراض مال كان إذا (أ )

 عليه وتطبق بنقد نقد مبادلة يعترب املقارضة صكوك تداول فإن نقودا يزال

 . الصرف أحكام

 تداول أحكام املقارضة صكوك تداول على يطبق ديونا القراض مال أصبح إذا (ب )

 . بالنقود النقود

 واملنافع واألعيان والديون النقود من خمتلفة موجودات القراض مال صار إذا (ج )

 لألحكام وطبقا عليه املرتاضي للسعر وفقا املقارضة صكوك تداول جيوز فإنه

 .(ومنافع أعيانا احلالة هذه يف الغالب يكون أن على الشرعية،

 وسندات املقارضة سندات: هـ بشأن23/6/1431بتاريخ ( 2/4) 33 قرار اجملمع (2)

 انتهاء بعد للتداول قابلة املقارضة صكوك تكون أن :الثالث العنصر: )االستثمار

 السندات نشوء عند املضارب من فيه مأذونا ذلك باعتبار لالكتتاب احملددة الفرتة

 :التالية الضوابط مراعاة مع

 ما باملال العمل يف املباشرة وقبل االكتتاب بعد املتجمع القراض مال كان إذا (أ )

 عليه وتطبق بنقد نقد مبادلة يعترب املقارضة صكوك تداول فإن نقودا يزال

 . الصرف أحكام

 تداول أحكام املقارضة صكوك تداول على تطبق ديونا القراض مال أصبح إذا (ب )

 .بالديون التعامل

 فإنه واملنافع األعيان والديون النقود من خمتلطة موجودات القراض مال صار إذا (ج )

 يكون أن على عليه، املرتاضي للسعر وفقا املقارضة صكوك تداول جيوز

 فرتاعى ديونا أو نقودا الغالب كان إذا أما. ومنافع أعيانا احلالة هذه يف الغالب

 على وتعرض توضع تفسريية الئحة ستبينها اليت الشرعية األحكام التداول يف

 يف أصوليا التداول تسجيل يتعني األحوال مجيع ويف .القادمة الدورة يف اجملمع

 .(املصدرة اجلهة سجالت
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فيما وذلك -الصكوك  :بشأن األخري يف الشارقة (4/16) 1 1 قرار اجملمعوأحال  (3)

 .للقرار السابق -يتعلق بتداوهلا

صكوك اإلجارة، جاء فيه فيما يتعلق : بشأن( 3/12)  13اجملمع ويف قرار  (4)

جيوز للمستأجر الذي له حق اإلجارة من الباطن أن يصدر صكوك  / : )بالتداول

إجارة متثل حصصا شائعة يف املنافع اليت ملكها باالستئجار بقصد إجارتها من 

الباطن، ويشرتط جلواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع 

ا أو أكثر، أما املستأجرين، سواء مت اإلجيار مبثل أجرة اإلجارة األوىل أو أقل منه

إذا أبرمت العقود مع املستأجرين، فال جيوز إصدار الصكوك؛ ألنها متثل ديونًا 

ويف آخر القرار أوصى اجملمع بدراسة تداول صكوك (. للمصدر على املستأجرين

 .إجارة املوصوف يف الذمة

املعيار الشرعي لصكوك االستثمار الصادر من اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة  (2)

هـ يف 3/1424/ الصادر بتاريخ ( األيويف)اجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية واملر

جيوز تداول الصكوك واسرتدادها إذا كانت متثل حصة شائعة يف : )2/2/1البند 

ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات، بعد قفل باب االكتتاب 

الضوابط وختصيص الصكوك وبدء النشاط، أما قبل بدء النشاط فرتاعى 

الشرعية لعقد الصرف، كما تراعى أحكام الديون إذا متت التصفية وكانت 

 (.املوجودات ديونا، أو مت بيع ما متثله الصكوك بثمن مؤجل

الشرعي لألوراق املالية الصادر من اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة  عيارامل (6)

البنود  يف هـ33/3/1422يخ الصادر بتار (األيويف)للمؤسسات املالية اإلسالمية 

 :اآلتية

 (3/1 - فقط، نقودًا موجوداتها كانت إذا الشركات أسهم تداول جيوز ال 

 عند أو نشاطها، الشركة تزاول أن قبل ذلك بعد أو االكتتاب، فرتة يف سواء

 .التقابض وبشرط االمسية بالقيمة إال التصفية

 3/11- إال فقط ديونًا موجوداتها كانت إذا الشركات أسهم تداول جيوز ال 

 .الديون يف التصرف أحكام مبراعاة

 3/16- ونقود ومنافع أعيان على مشتملة الشركات موجودات كانت إذا 

 غرض :وهو املتبوع األصل حبسب أسهمها تداول حكم فيختلف وديون

 :به املعمول ونشاطها الشركة

 فإن ؛واحلقوق واملنافع األعيان يف التعامل :ونشاطها غرضها كان فإذا (أ )

 ؛الديون يف التصرف أو الصرف أحكام مراعاة دون جائز أسهمها تداول

% 33 نسبة عن واحلقوق واملنافع لألعيان السوقية القيمة تقل أال شريطة

 واحلقوق واملنافع لألعيان الشاملة الشركة موجودات يإمجال من

 وحساباتها الغري على الشركة ديون أي) حكمها يف وما النقدية والسيولة
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 عن النظر بصرف( ديونًا ومتثل متلكها اليت والسندات الغري لدى اجلارية

 .تابعة حينئذ لكونها والديون النقدية السيولة مقدار

 الذهب يف التعامل :هو به املعمول ونشاطها الشركة غرض كان إذا أما (ب )

 مراعاة أسهمها لتداول جيب فإنه( الصرافة) العمالت أو الفضة أو

 .الصرف أحكام

 يف التعامل :هو به املعمول ونشاطها الشركة غرض كان وإذا -ج (ج )

 .(الديون أحكام مراعاة أسهمها لتداول جيب فإنه( التسهيالت) الديون

( األيويف)هليئة احملاسبة واملراجعة  جاء يف البيان اإليضاحي الشهري للمجلس الشرعي ( )

ال جيوز أن متثل ): منه( ًاثاني)الصكوك يف البند  :بشأن هـ1/2/1426بتاريخ 

اإليرادات أو الديون، إال إذا باعت جهة جتارية أو مالية  :الصكوك القابلة للتداول

-ودخلت الديون تابعة  ،مجيع موجوداتها، أو حمفظة هلا ذمة مالية قائمة لديها

 (.غري مقصودة يف األصل -لألعيان واملنافع

وز االتفاق على بيع حصص أو جي: "هـ13/2/1432بتاريخ  2/2فتوى ندوة الربكة  (1)

ليست مقتصرة على الديون والنقود أو  1موجودات حقيقيةأسهم يف شركة ذات 

 ".أحدهما

 وأثرها األسهم مكونات: وموضوعها هـ2/2/1422بتاريخ  23/2الربكة  ندوة فتوى (6)

 رقم الدولي اإلسالمي بعد االطالع على ما جاء يف قرار جممع الفقه: )على تداوهلا

 فرتاعى ديونا أو نقودا( الصكوك موجودات يف) الغالب كان إذا" أنه من( 2/4) 33

ى عل وتعرض توضع تفسريية الئحة ستبينها اليت الشرعية األحكام التداول يف

 يف املقدمة العمل أوراق اشتملت وحيث .اآلن حتى توضع مل الالئحة وهذه ،"اجملمع

 اشتمال حالة يف ،الغلبة مبدأ عن بديلة عديدة، شرعية مبادئ على املوضوع هذا

 وديون ومنافع أعيان ىعل( صكوك أو صناديق أو شركات من) االستثماري الوعاء

 عليها يتعذر اليت - االستثمارية األوعية تلك أوضاع الئمُي الذي املبدأ فإن ؛ونقود

 هو ما اعتبار :مبدأ هو -والنقود الديون على واملنافع األعيان غلبة مبدأ تطبيق

 أسهم يف التداول جيوز فإنه :وعليه .له تابع هو ما حلاقإو ،التعامل من مقصود

 عليه املرتاضى بالسعر االستثمارية، الصكوك أو الصناديق وحدات أو الشركات

 دون ونقود وديون ومنافع( ومعنوية مادية موجودات) أعيان على أصوهلا اشتملت إذا

 بأن ؛بالتعامل مقصودة غري والنقود الديون دامت ما منها، كل نسبة إىل نظر

 األوعية مثل النقود يف األوعية تلك تتحمض ومل ،واملنافع لألعيان تابعة كانت

 يكون أن أو تصفيتها، قبيل أو واملنافع األعيان يف طتهاأنش مزاولة قبل االستثمارية

 أن أو الصرف، أحكام حينئذ عليها فيطبق والعمالت والفضة الذهب يف نشاطها

                                                           
 . 2/4عبدالستار أبو غدة .مكونات األسهم وأثرها يف التداول، د. بأن تكون كثرية ( 1
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 قرار يف كما الديون، بيع كامحأ عليها فيطبق الديون يف األوعية تلك تتحمض

 الوعاء يف حصة :التعاقد حمل يكون أن :هو املعترب بالقصد واملراد .اجملمع

 غري واخلدمية السلعية املوجودات على أصالًة القائم املشروع للنشاط االستثماري

 أن" مبدأ تطبيق جيوز وال .احملضة والديون احملضة النقود يف التعامل على املقتصر

 به يستدل ومما .وتداوهلا الديون لتصكيك ذريعة واختاذه للتحايل" بالقصد العربة

 الشرعية والتطبيقات املشرتي، اشرتاطه إذا مال له الذي العبد بيع حديث املبدأ هلذا

 احلمل وتبعية املبيع، للشجر الصالح بدو قبل مرثال تبعية مثل التبعية ملبدأ العديدة

 .(األساسي بالقصد بالعقد مقصود غري تابعًا يكون مما وغريها املبيعة للدابة

 الصناديق ووحدات الشركات أسهم تداول: وموضوعه الراجحي ملتقى توصيات (13)

 أوصى واملناقشة الدراسة وبعد: )هـ12/2/1422ونقود، بتاريخ  ديون على املشتملة

 :يلي مبا املشاركون

 ونقود ديون على املشتملة الصناديق ووحدات الشركات أسهم تداول جيوز (أ )

 :يلي ما لذلك ويدل فتبع؛ عداه وما بالقصد العربة وأن التبعية قاعدة على بناًء

 غريها، يف يغتفر ال ما التوابع يف يغتفر أنه على الدالة النصوص عموم 

 اليت الثمرة وبيع أمه، مع احلمل وبيع مال، له الذي العبد بيع حديث مثل

 .العديدة الفقهية األمثلة من ذلك وغري األصل، مع صالحها يبُد مل

 التعامل إباحة من الشارع مقصود حتقيق إىل األقرب يعد الرأي هذا أن 

 حلاجة سدًا به األخذ يف أن كما اإلباحة، شروط فيه حتققت فيما

 ووحدات املساهمة الشركات أسهم يف للتعامل املقتضية املسلمني

 .االستثمارية الصناديق

 التطبيق إمكانية إىل اآلراء أقرب يعد الرأي هذا أن. 

 املساهمة الشركات نشاط ببدء مشروط السابقة الفقرة يف املذكور اجلواز (ب )

 وتداول الصورية باب فتح إىل بذلك القول يؤدي لئال االستثمارية؛ والصناديق

 التعامل جلواز األخرى الشروط باستيفاء مشروط أنه كما والديون، النقود

 .مباحًا به املتعامل النشاط ككون والوحدات باألسهم

 .(املتبوع؟ من أقل يكون أن التابع يف يشرتط فهل الرأي بهذا القول وعلى (ج )

لالستشارات الشرعية بالكويت، يف  شورىقرار املؤمتر الفقهي األول ملركز  (11)

قاعدة التبعية يف العقود وأثرها على الرتخيصات الشرعية، بتاريخ  :موضوع

 تداول يف يغتفر :من أهم التطبيقات املعاصرة لقاعدة التبعية: )هـ 22/13/142

 اشتمال -لنشاطها ممارستها بعد- االستثمارية والصناديق الشركات أسهم

 املالية واحلقوق واملنافع األعيان على تزيد وديون نقود على حمافظها أو موجوداتها

 أو املتعاقدون إليه يهدف الذي) أصالة املقصود أن السائد العرف بداللة ظهر إذا

 واالستصناع واإلجارة والبيع بالشراء التجاري نشاطها هو( الشراء من أغلبيتهم
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 مقصود هو ما كان إذا أما. واملنافع السلع على الواردة العقود من ذلك وغري والسلم

 حتديد يف يرجع فإنه ،العرف بداللة خفيًا املتعاقدين لدى تبعًا مقصود هو وما أصالة

 هذه ويف األحكام، يف لألكثر تبع األقل أن وهو والكثرة، القلة ضابط إىل ذلك

 تداوهلا فإن واحلقوق، واملنافع األعيان من أقل والنقود الديون كانت إذا احلالة

 جمموع من% 23على  تزيد حبيث منها أكثر كانت وإن التبعية، مبوجب مغتفر

 يف املشاركني أكثر اجته الرأي هذا وإىل. التداول حمظورة تكون فإنها املوجودات

 مجيع يف والكثرة القلة بضابط االلتزام وجوب بعضهم رجح بينما املؤمتر،

  .(األحوال

بشأن  هـ13/6/1423بتاريخ ( 212) بالرياض قرار اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي (12)

صندوق استثماري يستثمر يف السلع والعقارات يف األسواق احمللية بالبيع اآلجل هلا، 

ال جيوز تداول وحدات الصندوق إال بعد بدء نشاطه واستمرار مزاولته هلذا : )وفيه

النشاط يف موجوداته االستثمارية يف األعيان من السلع والعقارات وحنوها، وعليه 

فرتة االكتتاب إال مبراعاة أحكام الصرف، كما ال جيوز فال جيوز التداول خالل 

التداول عند توقف نشاط الصندوق نهائيًا، كالتوقف للتصفية؛ إذا كان يف 

موجوداته ديون ونقود؛ إذ جيب أن تراعى هنا أحكام الصرف وشروطه وأحكام 

 (.بيع الدين

بشأن صندوق هـ 13/1/1426بتاريخ ( 42) بالرياض قرار اهليئة الشرعية لبنك البالد (13)

جيوز بيع وحدات : )استثماري يستثمر يف املعادن الدولية بالبيع اآلجل هلا، وفيه

صناديق املعادن وإن اشتملت على نقود وديون؛ ألن للصندوق شخصية حكمية، 

ككفاءة  ؛أخرىوالنقود والديون تابعة للشخصية احلكمية اليت يؤثر فيها عوامل 

والعالقات التعاقدية مع  ،رمسية إلقامة الصندوقوالتصاريح ال ،مدير الصندوق

 (.اجلهات االستثمارية وغريها

بشأن  هـ26/12/1433بتاريخ  (142) بالرياض اإلمناءملصرف  اهليئة الشرعية قرار (14)

ال جيوز تداول ) :يف املعادن الدولية بالبيع اآلجل هلا، وفيه ي يستثمرصندوق استثمار

 (.وحدات الصندوق إال بعد مزاولته للنشاط يف موجوداته االستثمارية

شأن صكوك هيئة الطريان املدني بهـ 2/1433/ 1بتاريخ (  32)وكذا قراراها 

مطارات الرياض وجدة منافع هبوط : يف أصول الصكوك تمتثلقد السعودي، و

من رأس % 21صدر مبا ال يقل عن لصكوك من املاستأجرها محلة االيت والدمام 

شراء محلة الصكوك دين سينشأ من إضافة ل، ؛ بغرض استغالهلامال الصكوك

من رأس مال % 46معادن وبيعها باألجل على املصدر مبا ال يزيد مثنها عن 

: نع االستثمار جلملة من االعتبارات الشرعية، كان منهامبوجاء القرار . الصكوك

بهذه اهليكلة يشتمل على تداول ما ال يصح تداوله شرعًا وهو أن تداول الصك )

ودين املراحبة الدين؛ ألن دين املراحبة أحد املكونني الرئيسني ملوجودات الصك، 
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وقد أنشئ ابتداًء ملرة واحدة، ومل ود أصالة صهنا ال يصح أن يعد تابعًا؛ ألنه مق

 (.من ديون وأصولمن أنشطة متجددة تتقلب فيها املوجودات  يكن متولدًا
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 ام اخلاملبحث 

 ضابط التبعية والغلبة

سواء من االجتهادات الفردية أو -إذا تقرر مجيع ما تقدم، فإن القائلني باجلواز 

 .بقيد القصد أو الغلبة، قد اختلفوا يف ضابط هذا القيد، ومدى حتققه -اجلماعية

 املطلب األول

 ةضابط التبعي

كان يف البيوع اآلجلة فالديون أصيلة،  فإن .الوعاءنشاط هو : بعضهم يرى الضابط (1)

وإن كان يف األنشطة املصرفية فالنقود أصيلة، وإن كان يف نشاط زراعي أو جتاري 

 . 1أو عقاري أو صناعي؛ فالديون والنقود تابعة غري مقصودة

ولو -جمرد اشتمال الوعاء على أعيان ومنافع وحقوق هو : وبعضهم يرى الضابط (2)

أو يكون نشاط  ،فال يصح أن يتمحض الوعاء للنقود أو الديون ،-قل قدرها

 .أو نشاطه يف الديون أساسًا( الذهب والفضة والعمالت)الوعاء يف النقود أساسًا 

- دون قصد النقود أو الديون، ووجه اعتبار القصد لألعيان بغض النظر عن قدرها

أساسًا هو االستثمار أن الغرض من الوعاء : ، هو-حتى ولو كانت كثرية أو غالبة

 .2واالسرتباح؛ بتحويل النقود إىل أعيان وبيعها وتقليبها طلبًا للربح

 .وة الربكة، وتوصية ملتقى الراجحي، كما سبقوهذا هو الظاهر من فتوى ند

هو نشاط الوعاء بأن يكون يف األعيان واملنافع على أال تقل  :وبعضهم يرى الضابط (3)

 .وهذا ما ذهب له معيار األيويف. عن الثلث

مستند جواز تداول أسهم الشركات املشتملة على : )جاء يف املستند الشرعي للمعيار

نقود أو ديون دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف يف الديون ولو كانت أكثر من 

نها تابعة، ويغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها، لكن إذا كانت األعيان النصف؛ هو أ

فإنه ال جيوز تداول األسهم إال مبراعاة أحكام الصرف أو التصرف  أقل من الثلثواملنافع 

، فال ميكن اعتبار الديون والنقود تابعة ؛ ألن األعيان واملنافع يف هذه احلالة قليلةيف الديون

قصودة بالعقد أصالة، فيشرتط فيها الشروط اليت تشرتط فيها لو كانت هلا، فتكون م

 (.مفردة

  

                                                           
حكم تداول أسهم : وتغري اجتهاد الباحث كما يف حبثه.  2/1يوسف الشبيلي .صارف، داخلدمات االستثمارية يف امل ( 1

 .الشركات اليت يف مرحلة التأسيس، وسبق اإلشارة لقوله
 .2/46عبدالستار أبو غدة .مكونات األسهم وأثرها يف التداول، د ( 2
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 املطلب الثاني

 ةضابط الغلب 

 .وهذا ما ذهب إليه معيار األيويف كما سبق%( 33)فبعضهم قيده بالثلث  (1)

ويدعم ذلك ما جاء عن بعض الفقهاء عند تعذر التمييز %( 66)وبعضهم قيده بالثلثني  (2)

 .1ه فيقدر بالثلثنيبني الربوي وغري

 .3، ورفضه آخرون2%(23)وبعضهم قيده بالنصف  (3)

 لسابق، وهذا كالضابط ا(1+ وهي النصف ) %21 وبعضهم قيده باألغلبية املطلقة (4)

 .من حيث النتيجة

  

                                                           
 .رفيق املصري - 3 23، 4/3/2321جملة اجملمع  (1
 .أمحد بزيع ياسني رمحه اهلل -  4/3/234جملة اجملمع  (2
 .عمر زهري حافظ، الصديق الضرير - 2324، 4/3/2323جملة اجملمع  (3
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 املبحث السادس

 استثناءات من املسألة

يرد فقط وهذا ) رج منه مسائلخيينبغي التأكيد على أن مجيع اخلالف فيما يتقدم 

على االجتاه الثاني يف أصل املسألة الذي يرى تأثري الديون والنقود، وال يرد على االجتاه 

 :وهذه املسائل هي( األول الذي ينفي األثر مطلقًا

 .كما يف مرحلة اكتتاب الشركات نشاطه يف الوعاء مل يبدأإذا  (1)

 .ه كما يف مرحلة التصفيةعن نشاط وعاءال توقفإذا  (2)

جيء باألعيان واملنافع إمنا والوعاء، يف نشاط  الديون والنقود أصاًل إذا كان وجود (3)

 . تطبيقات الصكوك حتديدًاشائع يفوهذا . فقط لتداولغرض اواحلقوق حيلة ل

وقد قرر استثناء هذه املسائل قرار اجملمع يف دورته التاسعة عشر يف الشارقة، ومعيار 

 .وفتوى ندوة الربكة األوراق املالية للمجلس الشرعي لأليويف،

يف مسألة مد عجوة ودرهم، بأن التداول جيوز مامل ق ترجيحه بما سوهو املتماشي مع 

 .يكن حيلة على الربا

غري أن للباحث رأيًا فيما يتعلق مبنع تداول وحدات الوعاء قبل بدء نشاطه، فهذا متجه 

، فإنه يف مرحلة "(صيةالشخ"الرمسية وغري الرمسية )فيما يتعلق بالصناديق االستثمارية 

 .مجع رأس املال، واحلكم بأن التعامل يف هذه املرحلة هو تعامل بالنقود ظاهر جدا

أما ما يتعلق بالشركات املساهمة فال يظهر القول مبنع تداول أسهمها ولو مل تبدأ يف 

ة يف هذه املرحل-نشاطها؛ ذلك أن القول جبواز تداوهلا لكون موجوداتها من النقود تابعة 

    .للشركة ونوع نشاطها، أقوى من القول باحلكم بالتعامل بالنقود -أيضًا
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 اخلامتة

 (مشروع القرار)

 

حتى ولو  ،مطلقًا -اليت هلا ذمة مالية مستقلة-جيوز تداول أسهم الشركات  (1)

فال  (الرمسية وغري الرمسية)كان قبل بدء نشاطها، أما الصناديق االستثمارية 

؛ ألنها يف هذه املرحلة نقود جيوز تداول وحداتها قبل بدأ نشاطها أو عند توقفه

 .متمحضة

املشتملة على أعيان ومنافع وحقوق معنوية ونقود وديون، جيوز تداول األوراق املالية  (2)

 بغض النظر عن قدر أي منها، وال يؤثر اشتمال املوجودات على تلك النقود والديون؛

 .تابعة غري مقصودة ٍذحينئباعتبارها 

مع ديون  (ابتداًء غري مقصودة)ال جيوز التحايل على الربا خبلط أعيان منافع وحقوق  (3)

وعاء أساسًا يف النقود أو ، أو كان نشاط الالوعاء يف موجودات (حمضة)أو نقود 

 .الديون؛ وذلك لغرض التداول
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 الدورة العشرون

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 
 
 
 
 

أحكام إصدار وتداول صكوك اإلجارة 

 املوصوفة يف الذمة 

وصكوك اإلجارة مع الوعد بالتمليك 

 على من اشرتيت منه
 
 
 

 إعداد

 يوسف بن عبد اهلل الشبيلي. د

 أستاذ الفقه املشارك باملعهد العالي للقضاء
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 الرحيمبسم اهلل الرمحن 

 :احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد

وف يف الذمة، فهذا حبث يف حكم إصدار الصكوك وتداوهلا يف إجارة املوص

 .وحكم إصدار صكوك إجارة مع وعد بالتمليك على من اشرتيت منه

 :مباحث أربعةوقد قسمته إىل 

 وأنواعها التعريف بصكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة : املبحث األول 

 حكم إصدار صكوك يف إجارة املوصوف يف الذمة وخترجيها : املبحث الثاني

 .الفقهي

 األحكام املتعلقة بصكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة: لثاملبحث الثا. 

 ى من اشرتيت بالتمليك عل إصدار صكوك إجارة مع وعد حكم: رابعاملبحث ال

 .منه

 .أسأل اهلل أن جينبنا الزلل ويوفقنا ملا يرضيه من القول والعمل
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 املبحث األول

 صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة وأنواعهابالتعريف 

 :وفيه مطلبان

 املطلب األول

 :التعريف بصكوك إجارة املوصوف يف الذمة 

ُأُصك وصكوك  :مجع صك، مبعنى الكتاب، وجيمع على: الصكوك يف اللغة

وِصكاك
(  )

. 

أوراق مالية متساوية القيمة متثل حصصًا شائعة يف : والصكوك يف االصطالح املالي

ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو يف موجودات مشروع معني أو نشاط استثماري 

خاص
( )

 . 

أو  عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عني معينة: "وتعرف اإلجارة بأنها

"موصوفة يف الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم
( )

 . 

 :تنقسم إىل قسمني -من حيث حمل العقد–ومن هذا التعريف يتبني أن اإلجارة 

 .اإلجارة الواردة على منافع األعيان، كإجارة الدور والدواب: األول

 .اإلجارة الواردة على منافع األشخاص، كاخلياطة والكتابة، وحنوها: والثاني

معينة كآجرتك هذه الدار، أو موصوفة املؤجرة  العني فيه قد تكونالقسم األول ف

( العمل)يف الذمة كآجرتك سيارة بهذه الصفات، وأما القسم الثاني فبالنظر إىل املنفعة 

حمل العمل فقد يكون معينًا أو  (األجري)خص فهي ال تكون إال موصوفة، وبالنظر إىل الش

عض أهل العلم إىل تقسيم اإلجارة إىل ثالثة أقسام بالنظر إىل أن أو غري معني؛ ولذا ذهب ب

 .إجارة األعمال ال تكون إال موصوفة

إجارة عني معينة فهي كاملبيع، وتنفسخ بتعطل نفعها : اإلجارة أقسام: " قال ابن مفلح

ابتداًء، أو دوامًا فيما بقي، وإجارة عني موصوفة يف الذمة فيشرتط صفات السلم، ومتى 

بت أو تلفت أو تعيبت لزمه بدهلا، فإن تعذر فللمكرتي الفسخ، وتفسخ مبضي املدة إن غص

كانت إىل مدة، وعقد على منفعة يف الذمة، يف شيء معني أو موصوف، كخياطة، 

 . "ويشرتط ضبطه مبا ال خيتلف

                                                           
 .1 1، املصباح املنري ص111 ص ( صكك)القاموس احمليط، مادة    
 .122هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، معيار صكوك االستثمار ص / املعايري الشرعية  1
، مواهب  5/4 ، وهو تعريف احلنابلة وينظر تعريفات اإلجارة يف املذاهب األخرى يف املبسوط  5/19الروض املربع    

 . 3 /1، مغين احملتاج 93 /5اجلليل 
 3  / الفروع    
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لذمة عن إجارة املعني من أوجه عدة، منهاوختتلف إجارة املوصوف يف ا
( )

 : 

جيوز إبرام العقد قبل متلك املؤجر للعني املؤجرة على  املوصوفيف عقد إجارة  ( )

 .الصحيح من أقوال أهل العلم خبالف إجارة املعني

بل تستبدل مبثلها خبالف  ملؤجرة يف إجارة املوصوفال ينفسخ العقد بهالك العني ا (1)

 .إجارة املعني

ا، بينما يف إجارة ال يثبت خيار العيب يف إجارة املوصوف، ولكن تستبدل املنفعة مبثله ( )

 .املعني يثبت للمستأجر اخليار بني الفسخ واإلمضاء عند وجود العيب

وثائق متساوية : " صكوك إجارة املوصوف يف الذمة بأنها مما سبق ميكن تعريفو ( )

القيمة قابلة للتداول ومتثل حصصًا شائعة يف ملكية أعيان مؤجرة موصوفة يف الذمة 

"أو منافع أو خدمات
( )

 . 

 املطلب الثاني

 أنواع صكوك إجارة املوصوف يف الذمة 

 :من التعريف السابق لصكوك إجارة املوصوف يف الذمة يتبني أنها على ثالثة أنواع

 :صكوك ملكية األصول املؤجرة: النوع األول

مؤجرة أو موصوفة يف الذمة تكون وهي متثل حصصًا شائعة يف ملكية أعيان 

وقد تكون  .باستئجارها، فحملة الصكوك هم املؤجرون ملوجودات تلك الصكوك ًاموعود

 .اإلجارة هنا تشغيلية أو منتهية بالتمليك

 :صكوك ملكية املنافع: والنوع الثاني

وهي متثل حصصًا شائعة يف ملكية منافع أعيان موصوفة يف الذمة، تكون 

مستأجرة لصاحل محلة الصكوك، أي أن محلة الصكوك هنا مستأجرون لتلك املنافع؛ 

طائرات موصوفة حلملة الصكوك، فقيمة اإلصدار ميثل أجرة كأن تؤجر شركة طريان 

 .فةتلك الطائرات، وأصول الصكوك هي تلك املنافع املوصو

 :صكوك ملكية اخلدمات: والنوع الثالث

موصوفة يف الذمة جلهة معينة أو ( خدمات)وهي متثل حصصًا شائعة يف ملكية منافع 

موصوفة يف الذمة، فهذه الصكوك من قبيل إجارة األعمال وليس األعيان، واجلهة املتعهدة 

ذلك صكوك قد تكون معينة وقد تكون موصوفة يف الذمة، ومن ( األجري)باملنفعة 

اخلدمات التعليمية أو الطبية املوصوفة سواء حددت اجلهة املنفذة كجامعة أو مستشفى 

بعينه أم مل حتدد؛ إذ تعد هذه اإلجارة موصوفة يف الذمة لكون املنفعة كذلك، بصرف 

 .النظر عن تعيني اجلهة املنفذة من عدمه

                                                           
 .  5/ ، مغين احملتاج 35 /5، املغين  4 / بدائع الصنائع : ينظر   
 . ة خصائصها وضوابطها ص، صكوك اإلجار59صكوك اإلجارة ص : ينظر  1
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 املبحث الثاني

 وخترجيها الفقهي إجارة املوصوف يف الذمةإصدار صكوك  حكم

 :وفيه ثالثة مطالب

 األول املطلب

 حكم إجارة املوصوف يف الذمة

اتفق أهل العلم على جواز عقد اإلجارة من حيث اجلملة
( )

؛ واألصل يف ذلك قول اهلل  

( )  َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  :-يف استئجار الظئر–تعاىل 
يف قصة –وقوله .  

 َعَلى َأن َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج  :-موسى
( )

ومن السنة أحاديث كثرية منها ما ثبت .  

وأبا بكر استأجرا رجاًل من بين الديل  أن النيب  -رضي اهلل عنها–عن عائشة 

"خريتا
( )

 . 

أن اإلجارة تصح معينة وموصوفة يف الذمة،   -كما سبق–ويرى عامة أهل العلم 

، بل غري دقيقة إىل فقهاء احلنفية بعدم جواز إجارة املوصوف يف الذمةونسبة القول 

فأما هالك املستأجر، فإن كان : " املنصوص عليه يف مصنفاتهم اجلواز؛ قال السمرقندي

شيئًا بعينه يبطل، وإن كان بغري عينه بأن وقعت اإلجارة على دواب بغري عينها للحمل أو 

فعلى املؤاجر أن يأتي بغريها ليحمل املتاع، وليس له الركوب وسلم إليه الدواب، فهلكت 

"أن يفسخ؛ ألنه مل يعجز عن وفاء ما التزمه بالعقد، وهو محل متاعه إىل موضع كذا
( )

 . 

وإن كانت اإلجارة على دواب بغري أعيانها فسلم إليه دواب : " وقال الكاساني

بغري ذلك؛ ألنه هلك ما مل يقع عليه فقبضها فماتت ال تبطل اإلجارة وعلى املؤاجر أن يأتيه 

"العقد؛ ألن الدابة إذا مل تكن معينة فالعقد يقع على منافع يف الذمة
( )

 . 

الذي –واحلنفية وإن كانوا يرون أن املنافع ليست أموااًل إال أنهم جييزون عقد اإلجارة 

استحسانًا -هو عقد على منافع
( )

 . 

  

                                                           
 35 /5، املغين 33 /5 ، اجملموع شرح املهذب 4/12، شرح اخلرشي   /2البحر الرائق    
 (.5)سورة الطالق، اآلية   1
 (.14)سورة القصص، اآلية    
النيب أخرجه البخاري يف كتاب اإلجارة، باب استئجار املشركني عند الضرورة أو إذا مل يوجد أهل اإلسالم وعامل    

  1يهود خيرب، برقم   . 
  6 /1حتفة الفقهاء   5
  11/ بدائع الصنائع   6
  4 / بدائع الصنائع   4
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 الثاني املطلب

 املنافع املوصوفة يف الذمة حكم تصكيك األعيان أو

تقسيم األصول املوصوفة يف الذمة من : التصكيك لألعيان واملنافع املوصوفة يعين

أعيان مؤجرة أو منافع أو خدمات إىل حصص متساوية متثل كل منها حصة مشاعة يف 

 .العني أو املنفعة أو اخلدمة بغرض بيعها للمستثمرين

موجودات فهو يأخذ حكمها حاًل وحرمة؛ وحيث إن التصكيك يعكس ما ميثله من 

فإذا كانت تلك األعيان واملنافع واخلدمات مباحة فتصكيكها مباح أيضًا، وإذا كانت 

حمرمة كاألعيان املؤجرة ألغراض حمرمة، أو املنافع واخلدمات فيما هو حمرم شرعًا، 

 .فهذه حيرم تصكيكها؛ إذ الصك يأخذ حكم األصل الذي ميثله

كييف عملية ميكن تفإنه ألنواع الثالثة السابقة لصكوك اإلجارة وبالنظر إىل ا

 :التصكيك على النحو اآلتي

يكيف تصكيك األعيان املؤجرة على أنه بيع لتلك األعيان، فالبائع هو املصدر،  ( )

قد نص أهل و. وحصيلة االكتتاب هي مثن الشراء. واملشرتي هم محلة الصكوك

، بشرط أال يؤثر على حق من غري املستأجرؤجرة بيع العني املالعلم على جواز 

اإلجارة عني، وال تنفسخ بهاملستأجر يف استيفاء منفعته من ال
( )

 . 

وتصكيك املنافع املوصوفة يكيف على أنه من إجارة املوصوف يف الذمة فاملؤجر هو  (1)

مصدر الصكوك وهو املالك لألعيان املوصوفة، واملكتتبون يف الصكوك هم 

لة االكتتاب هي األجرة، أي أن محلة الصكوك ميلكون منافع املستأجرون، وحصي

املوصوفة يف الذمة بغنمها وغرمها، ويشرتط يف هذه الصكوك ما تلك األعيان 

يشرتط يف إجارة املوصوف يف الذمة من حيث كون األعيان املؤجرة مما تنضبط 

 .روطبالوصف، وأن توصف وصفًا جمليًا يدفع اجلهالة والغرر، وغريها من الش

اإلجارة على األعمال، فاملصدر هو  وأما تصكيك اخلدمات فيكيف على أنه من ( )

واملكتتبون هم املستأجرون، وحصيلة  -أي املتعهد بتقديم اخلدمة املوصوفة–األجري 

  .االكتتاب هي األجرة

 الثالث املطلب

 قته باالستصناع والسلملذمة وعالالفقهي لعقد إجارة املوصوف يف ا التخريج

يتفق عقد إجارة املوصوف يف الذمة مع عقدي االستصناع والسلم يف املنافع يف أن 

  . كل منها موصوف يف الذمةاملعقود عليه يف

 :وخيتلف عقد إجارة املوصوف يف الذمة عن عقد االستصناع من أوجه

                                                           
 .  / ، كشاف القناع 23/ نهاية احملتاج    
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عمل، منفعة عليه يف اإلجارة منفعة موصوفة سواء أكانت منفعة عني أو  أن املعقود : األول

 .بينما املعقود عليه يف االستصناع العني املستصنعة

العني، بينما يف االستصناع يتملك ( املستأجر)يف اإلجارة ال يتملك مشرتي املنفعة  : والثاني

 .العني املستصنعة( املستصنع)املشرتي 

ينما ، بستأجر والعمل من األجرييف اإلجارة املوصوفة على عمل تكون العني من امل: والثالث

 .يف االستصناع تكون العني والعمل من الصانع

اإلجارة املوصوفة ترد على منفعة اآلدمي وغريه، بينما االستصناع يرد على األشياء : والرابع

 .اليت تدخلها الصنعة فقط

 :من أوجهرة املوصوفة عن السلم وخيتلف عقد اإلجا

العني، بينما يف السلم قد يكون  أن املعقود عليه يف اإلجارة هو املنفعة فقط دون : األول

 .املعقود عليه عينًا موصوفة أو منفعة موصوفة وهو السلم يف املنافع

؛ لقوله عليه األصل يف السلم أن يكون تسليم العني أو املنفعة املوصوفتني مؤجاًل : والثاني

، م ولذا اختلف أهل العلم يف (  )"إىل أجل معلوم: " -يف السلم–الصالة والسالم 

حكم السلم احلال، بينما اإلجارة قد تكون منجزة وقد تكون مضافة إىل زمن 

 .يف املستقبل، والغالب فيها أن تكون منجزة

وال بعقد وملا سبق من الفروق فال يصح إحلاق اإلجارة املوصوفة بعقد االستصناع 

عقد قائم بذاته خيتلف يف طبيعته وخصائصه وأحكامه عن كل  السلم يف املنافع، بل هي

 .منهما

 

  

                                                           
، ومسلم يف كتاب املساقاة، باب السلم (16 1)أخرجه البخاري يف كتاب السلم، باب السلم يف وزن معلوم برقم    

 .-رضي اهلل عنهما-حديث ابن عباس من (  63 )برقم 
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 املبحث الثالث

 األحكام املتعلقة بصكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة

 :مطالب وفيه

 املطلب األول

 :التصرف يف صكوك اإلجارة املوصوفة وعالقته بالتصرف يف الديون

 :وفيه فرعان

 الفرع األول

 تأجيل األجر 

الباحثني إىل ختريج صكوك اإلجارة املوصوفة على أنها صكوك مديونية  يتجه بعض

ا حكم الديون، وبنوا وليست صكوك ملكية، باعتبار أن األعيان أو املنافع اليت متثلها هل

م جواز تأجيل األجرة اليت متثل العائد حلملة الصكوك سواء يف صكوك على ذلك عد

 ك عدم جواز تأجيل دفع االكتتاب الذي ميثل، وكذلاألعيان املؤجرة أو صكوك املنافع

 .ين بالدينمن بيع الد األجرة يف صكوك املنافع؛ ألن ذلك كله

لفقهاء ول. حكم تأجيل األجرة يف إجارة املوصوف يف الذمةهذه املسألة مبنية على و

 : أقوالفيها ثالثة 

وهو قول الشافعية. يف جملس العقد وجوب تسليم األجرة: القول األول
( )

 .  

 . نها سلم يف املنافع، فيشرتط فيها ما يشرتط يف السلمأ: وحجتهم

وقد سبق بيان تلك . بأن اإلجارة املوصوفة ختتلف عن السلم يف املنافع: ويناقش

الفروق، فال يصح قياسها عليه، وعلى فرض التسليم فال يلزم أن تأخذ أحكام السلم من 

قال ابن . أنها ليست كالبيع من كل وجه كل وجه؛ فاإلجارة وإن كانت بيع منفعة إال

وإن قدر دخول اإلجارة يف لفظ البيع العام وهو بيع املنافع فحقيقتها غري حقيقة البيع : "القيم

"وأحكامها غري أحكامه
( )

 . 

وهو . شرع املستأجر يف استيفاء املنفعةوجوب تعجيل األجرة إال إذا  : والقول الثاني

قول املالكية
(  )

. 

 .الكالئ بالكالئمن أن تأجيل األجرة مع تأخر االستيفاء جيعله : وحجتهم

بيع الدين بالدين : "قال ابن تيمية. بأن احلديث الوارد يف النهي عنه ال يثبت: ويناقش

"ليس فيه نص عام وال إمجاع
( )

واإلمجاع احملكي يف املسألة إمنا يصح يف بعض صوره ال .  

                                                           
 3  /1مغين احملتاج    
 . 1/1إعالم املوقعني   1
 .96 / حاشية الدسوقي    
 .1 13/5جمموع الفتاوى    
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أي –أما إذا مل يثبت : "ولذا قال ابن السبكي من صوره خالف؛ كلها، فقد وقع يف كثري

فاإلمجاع ال ميكن التمسك به مع وجود اخلالف يف هذه الصورة اخلاصة فإنه  -احلديث

أن يكون للرجل على الرجل دين ..يؤول هذا إىل تفسري بيع الدين بالدين اجملمع على منعه

"فيجعله عليه يف دين آخر
( )

 . 

تسليم  التفرقة بني ما إذا أجري العقد بلفظ السلم أو السلف فيشرتط : ثوالقول الثال

وهو قول . طعقدت بغري هذين اللفظني فال يشرتوأما إذا ، األجرة يف جملس العقد

احلنابلة
( )

 . 

أن العقد بلفظ السلم أو السلف له حكم السلم يف املنافع، فيشرتط فيه ما : وحجتهم

 .يشرتط يف السلم

بأن املعنى يف الصورتني واحد؛ فال يؤثر اختالف األلفاظ، والعربة يف العقود : ويناقش

 .باملقاصد ال باأللفاظ

 .ومل أقف على قول احلنفية يف املسألة

 :هو جواز تأجيل األجرة يف إجارة املوصوف؛ ملا يليواألظهر 

؛ صوره أنه مل يثبت يف حتريم ابتداء الدين بالدين نص وال إمجاع يشمل مجيع: األول

 .ولذا جوز منه ما تدعو إليه احلاجة كاالستصناع والتوريد واملقاولة وحنوها

حتدث شيئًا مؤجلة بطبيعتها لكونها عن األعيان، فهي ختتلف  املنافعأن : والثاني

لزم مثله يف املنافع؛ فال يصح قياسها عليها، وما ميتنع يف بيع األعيان ال يفشيئًا، 

املنافع ال يتصور وجودها يف اإلجارة تتضمن متليك املنافع و: " قال الزيلعي. الختالفهما

تنعقد ساعة فساعة على حسب وجود املنفعة : فتكون مضافة ضرورة؛ وهلذا قلنا احلال

"وحدوثها 
( )

 . 

ضافة إىل إجارة املعني امل جوازما ذهب إليه مجهور أهل العلم من على القياس : والثالث

ن غري شرط تسليم األجرة يف احلالزمن مستقبل م
( )

، مع اتفاقهم  ؛ أي مع تأجيل البدلني 

وذلك ألن املنفعة يتعذر ؛  ؛ سواء عجل الثمن أم ال على منع بيع العني املعينة مؤجلة التسليم

؛ ولذا يتسامح يف تأجيل استيفائها أو استيفاء أجرتها ما ال يتسامح يف  قبضها دفعة واحدة

 .واهلل أعلم. بيع األعيان

وبناء على ما سبق فيجوز يف صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة دفع العوائد حلملة 

الصكوك على دفعات سواء يف صكوك األعيان املؤجرة اليت ميلكها محلة الصكوك 

                                                           
 .54 1/1تكملة اجملموع    
 .19/ شرح املنتهى   1
 .5/56 تبيني احلقائق    
 .1 /6، اإلنصاف 6/13 املبسوط    
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ويؤجرونها على الغري، أو يف صكوك املنافع واخلدمات املوصوفة اليت يستأجرها محلة 

أن يكون االكتتاب يف الصكوك الباطن للغري، وكذا جيوز يؤجرونها من الصكوك ثم 

 .على دفعات -وهو ميثل األجرة املدفوعة من محلة الصكوك للمصدر–

 الفرع الثاني

 تداول صكوك اإلجارة املوصوفة

 :حاالت له أربعتداول صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة 

مؤجرة، فتداوهلا يف هذه أن تكون أصول الصكوك أعيانًا مكتملة   :احلال األوىل

احلال جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف يف الديون؛ ألن املعقود عليه هو 

 .األعيان املؤجرة وليس الدفعات اإلجيارية

أن تكون أصول الصكوك منافع أو خدمات قد مت تأجريها للغري،  :واحلال الثانية

اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة فقد يقال بتحريم تداوهلا حينئذ، وهذا ما أخذ به 

؛ ألن الصكوك متثل الدفعات اإلجيارية املستحقة مقابل تلك املنافع، واألجرة هلا  واملراجعة

حكم الدين، فتجب مراعاة أحكام التصرف يف الديون عند التداول، وأما املنفعة فقد 

 . ملكها املستأجر

، وال تأخذ حكم الدين؛ ألن للغري جبواز التداول حتى وإن كانت مؤجرة: وقد يقال

األجرة ليست دينًا مطلقًا، فهي ال تستحق إال بعد استيفاء املنفعة، أي أن املنفعة املستحقة 

للمستأجر الثاني مضمونة على املستأجر األول، ويف مقابلها استحق األجرة، فحامل الصك 

ق األجرة، فهو قد ربح عندما يبيع الصك فقد باعه حمماًل باملنفعة املضمونة اليت بها يستح

يضمن، ولذا لو انفسخ عقد ال فيما يضمن، خبالف من يبيع دينًا مطلقًا فإنه يربح فيما 

هي ما متثله تلك الصكوك من  تلك املنافعفتسقط األجرة وتبقى اإلجارة ألي سبب 

 .موجودات

مبادلتها واألظهر هو القول األول؛ ألن األجرة وإن مل تكن كالدين املضمون إال أن 

 .بنقود حالة يشتمل على ربا الفضل والنسيئة، فتحرم لذلك

وهي حتت موصوفة يتم تأجريها  أن تكون أصول الصكوك أعيانًا :واحلال الثالثة

تؤجر اإلنشاء أو قيد التصنيع أو التوريد، أو تكون األصول منافع أو خدمات موصوفة ومل 

 :للغري، فينظر

ن تكون مباني موصوفة يتم ؛ مثل أاملنافع تتبع ألصل معنيفإن كانت هذه األعيان أو  ( )

أو رحالت طريان  أو اتصاالت خدمات تعليمية أو طبيةإنشاؤها على أرض معينة، أو 

من شركة معينة، فيجوز تداول الصكوك حينئٍذ دون مراعاة أحكام الصرف أو 

                                                           
 .معيار الصكوك اإلسالمية: املعايري الشرعية  
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الشركة املتعهدة التصرف يف الديون؛ عماًل بقاعدة التبعية؛ إذ إن تعيني األرض أو 

 .هذه األصول أن تكون دينًا باخلدمة يرفع عن
وأما إن كانت ال تتبع ألصل معني، كسيارات أو معدات قيد التوريد أو التصنيع، أو  (1)

، فتداول الصكوك حينئذ يأخذ حكم بيع املسلم بعينها غري مقيدة جبهةخدمات 

، واجلمهور على املنعفيه قبل قبضه
( )

إذا أسلفت : " ه؛ حلديث، وحكي اإلمجاع في 

"يف شيء فال تصرفه إىل غريه
( )

ويرى املالكية اجلواز.  
( )

هو اختيار شيخ ، و 

إذا باعه مبثل الثمن أو دونه ال أكثر، لئال يربح فيما مل يضمن،  اإلسالم ابن تيمية

مذهب مالك أنه جيوز بيعه من غري املستسلف، :" ورد على من حكى اإلمجاع وقال

كما جيوز عنده بيع سائر الديون من غري من هو عليه، وهذا أيضًا إحدى الروايتني 

"أصول أمحد وهذا القول أصح وهو قياس..عن أمحد
( )

ما وأ وهذا القول هو األظهر . 

احلديث املروي فال يصح إسناده، وعلى هذا فيجوز تداول الصكوك إذا كان الثمن 

، وهذا هو األغلب إذ كان الذي تتداول به أقل من قيمة تلك األعيان واملنافع املوصوفة

 .؛ إذ يكون عادة أقل من قيمة األعيان واملنافع املؤجلةالتداول بالسعر احلال

أن تكون أصول الصكوك خمتلطة من أعيان ومنافع ومعها نقود أو  :ل الرابعةاحلا

الفرتات األوىل أو األخرية من عمر الصكوك اليت يتوقع فيها وجود النقدية، أو ديون، ك

 .تستثمر بعض أموال الصكوك يف مراحبات، وحنو ذلك قد

أشري إىل أبرز االجتاهات املعاصرة يف ضابط ما جيوز  وقبل بيان حكم هذه احلال

 : ك اليت تكون موجوداتها خمتلطةتداوله من الصكو

شخصية  االعتبارية، فإذا كان حملفظة الصكوكاعتبار الشخصية  :االجتاه األول

اعتبارية فتكون موجوداتها تابعة للشخصية االعتبارية، وعلى هذا فيجوز بيعها دون مراعاة 

الصرف أو بيع الدين بصرف النظر عن األغلب من موجوداتها؛ أما إذا مل يكن هلا أحكام 

شخصية اعتبارية فتأخذ حكم األغلب من املوجودات
( )

 . 

بأن ربط احلكم بالشخصية االعتبارية ليس عليه دليل، وهو مصطلح : ويناقش

ستقر أحكامها قانوني وليس وصفًا شرعيًا منضبطًا، بل مل تعرف الشخصية االعتبارية وت

 .إال يف العصور املتأخرة

إذا اشتملت على  أي أن موجودات الصكوكاألخذ مببدأ اخللطة،   :االجتاه الثاني

أعيان ونقود وديون فاحلكم لألعيان مطلقًا، اكتفاًء مببدأ اخللطة، فال جتب مراعاة 

                                                           
 . 13/ ، املغين 5 5/1، احلاوي الكبري 36 /4رد احملتار    
وقال ابن . فيه عطية العويف ال حيتج به: وقال البيهقي. 3 /6، والبيهقي يف السنن الكربى 146/ أخرجه أبو داود   1

 .15/ تلخيص احلبري . بالضعف واالضطرابأعله أبو حامت والبيهقي وعبد احلق وابن القطان : حجر
 .5/114شرح اخلرشي    
 .19/536جمموع الفتاوى    
 5 / 5/1الشخصية االعتبارية ذات املسئولية احملدودة ، جملة دراسات اقتصادية إسالمية،   5
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وإىل هذا ذهبت ندوة . أحكام الصرف وبيع الدين ولو كانت النقود أو الديون هي الغالبة

الربكة الثانية 
( )

. 

بأن النقد والدين إذا كانا مقصودين يف الصفقة فالذي دلت عليه السنة : ويناقش

يدل على ذلك ما . الصحيحة وجوب مراعاتهما وعدم إهماهلما ولو مع اختالطهما باألعيان

يوم خيرب بقالدة فيها ذهب  أتي النيب : قال -رضي اهلل عنه-فضالة بن عبيد روى 

بالذهب الذي يف القالدة فنزع وحده، ثم  وخرز، وهي من املغامن تباع، فأمر رسول اهلل 

((الذهب بالذهب وزنًا بوزن: ))قال هلم رسول اهلل 
( .)

أنه أمر بنزع اخلرز : ووجه الداللة 

ملا  -دون مراعاة أحكام الصرف–بيعه، ولو جاز بيعه مع اخلرز  وإفراد الذهب ليمكن

فنبه بذلك إىل أن علة إفراده بالبيع (( الذهب بالذهب وزنًا بوزن : )) احتاج إىل وزنه، ثم قال 

أن يتحقق فيه الوزن بالوزن، أي وجوب مراعاة الصرف
( )

. 

فإن كانت األعيان هي  األخذ مببدأ الغلبة، أي أن احلكم لألغلب،  :االجتاه الثالث

الغالبة فيجوز البيع دون مراعاة أحكام الصرف وبيع الدين، وإال فال، وهذا ما أخذ به 

جممع الفقه اإلسالمي الدولي
( )

. 

من موجودات % 3 االعتبار بالكثرة، فإذا كانت األعيان تزيد على   :االجتاه الرابع

نقود أو ديون، فيجوز تداوهلا، وإن احملفظة أو الصكوك مقارنة باملوجودات األخرى من 

وهذا ما أخذ به . كانت أقل من ذلك فتجب مراعاة أحكام الصرف وبيع الدين عند البيع

اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
( )

. 

 : الصكوكث أن يفرق بني نوعني من والذي يرتجح للباح

ثم تأجريها،  قليب املال بتملك أعيان أو منافعفيها ت يتم صكوك إجارة :النوع األول

وما يتحصل من سيولة يقلب يف أوعية استثمارية متنوعة فهذه جيوز تداوهلا، بعد البدء يف 

عدة إىل النقود والديون إعمااًل لقا أو املنافع النشاط، بصرف النظر عن نسبة األعيان

. وتأجريها واملنافع ذي هو يف متلك األعيانتابعة للنشاط ال التبعية؛ ألن موجودات الصكوك

من باع عبدًا له : ))قال  أن النيب  -رضي اهلل عنهما–واألصل يف ذلك ما روى ابن عمر 

(( مال فماله للذي باعه إال أن يشرتطه املبتاع 
( )

فهذا احلديث أصل يف قاعدة التبعية يف  

أن احلديث دل على أن املبيع إذا اشتمل على نقٍد واشرتي : ووجه الداللة منه. املعامالت

                                                           
 . 2 ، صناديق االستثمار اإلسالمية ص  5 الفتاوى االقتصادية ص   
باب يف / كتاب البيوع ) وأبو داود (   59 باب بيع القالدة فيها ذهب وخرز برقم / قاة كتاب املسا) أخرجه مسلم   1

 القالدة وفيها ذهب وخرزباب ما جاء يف شراء / كتاب البيوع ) والرتمذي (   5  برقم  –حلية السيف تباع بالدراهم 
 ( .   54 برقم  –باب بيع القالدة فيها اخلرز والذهب بالذهب / كتاب البيوع ) والنسائي (  155 برقم 

 .    6/9، املغين  6/164املنتقى شرح املوطا : ينظر   
 .    6 1/ لة اجملمع الدورة الرابعة جم   
 .معيار األوراق املالية: املعايري الشرعية  5
 كتاب ) ومسلم ( باب الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو خنل / املساقاة كتاب ) أخرجه البخاري  6

 . من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما (    5 باب من باع خناًل عليها مثر برقم / البيوع 
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بنقد، ومل يكن النقد املخلوط مقصودًا فال يلتفت إليه، مبعنى أنه ال جيري على الصفقة 

قال . اخِللط الذي معهحكم الصرف، حتى ولو كانت قيمة النقد املخلوط أكثر من قيمة 

احلديث دل على جواز بيع العبد مباله إذا كان قصد املشرتي : " -رمحه اهلل–ابن قدامة 

فيجوز البيع سواء كان املال معلومًا أو جمهواًل، من جنس الثمن أو من ... للعبد ال للمال

غريه، عينًا كان أو دينًا، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر
( )

. 

علوم أن العبد ال ميلك وأن املال الذي بيده مآله للمشرتي، ومع ذلك جاز البيع ومن امل

املال الذي معه، والثمن الذي يشرتى )مطلقًا بدون تقابض وال متاثل حتى مع اتفاق النقدين 

 .، وحتى لو كان املال الذي مع العبد أكثر من قيمة العبد نفسه( به العبد

فإن الذهب الذي يف القالدة  –املتقدم  –القالدة  وال يشكل على هذا احلديث حديث

 .وهذا أحسن ما قيل يف اجلمع بني احلديثني. مقصود للمشرتي خبالف املال الذي مع العبد

ا متثل موجوداتها يف فرتة من صكوك ليس فيها تقليب للمال وإمن :النوع الثانيو

وز تداوهلا إذا كانت نسبة األعيان فهذه جيموصوفة ال يتم تقليبها،  أو منافعالفرتات أعيانًا 

 .واملنافع فيها تبلغ الثلث أخذًا مببدأ القلة والكثرة

 املطلب الثاني

 وهي قيد اإلنشاء أو التوريدتأجري األعيان واملنافع املوصوفة 

يف بعض تطبيقات صكوك اإلجارة تكون أصول الصكوك أعيانًا موصوفة 

توريدها على مراحل، ومن ثم معدات يتم يتم إنشاؤها بأموال الصكوك أو كمباني 

، وقد يتفق على أن تبدأ اإلجارة من تاريخ الطرح أي قبل اكتمال تأجريها على املصدر

من دفعات يكون حتت احلساب،  ريد، وما يدفعه املصدر الذي هو املستأجراملشروع أو التو

 .  ال اإلنشاء أو التصنيعوال تستحق األجرة إال بعد متكن املستأجر من االنتفاع أي بعد اكتم

 :؛ ألمرينيرى البعض حترميهافهذه الصكوك 

متحصالت )أن أخذ األجرة يف هذه املرحلة يشبه أن يكون أجرة على النقود : األول

 .وليس أجرة مقابل االنتفاع باألعيان( االكتتاب

األعيان املوصوفة إذا كانت على أرض معينة فتأخذ حكم إجارة املعني ال أن : والثاني

أما من متر حائط بين فالن فال:" لقوله عليه الصالة والسالم يف السلماملوصوف؛ 
"( )

  .

 .واملعني ال جتوز إجارته قبل متلكه

ني واألظهر جواز إجارة األعيان املوصوفة ولو كانت قيد اإلنشاء على أرض معينة؛ فتع

األرض ال يلزم منه تعني ما عليها من املباني؛ ألن املباني وقع العقد عليها بأوصافها ال 

                                                           
 .   6/152املغين   
 ي يف إرواء الغليلوضعفه األلبان. -رضي اهلل عنه–من حديث عبد اهلل بن سالم (  112برقم )أخرجه ابن ماجه   1
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ولو قيل بأنها تأخذ حكم املعينات للزم مثل ذلك يف عقود املقاوالت، ومن املعلوم . بأعيانها

 فيذ معني؛ ولذا يصح عقدمع أن حمل التن أن املعقود عليه يف عقد املقاولة موصوف يف الذمة

عند التعاقد، وما ذاك إال ألنها يف حكم   مملوكة للمقاولمع أن املواد غري املقاولة

 .املوصوف ال املعني

، والقول بأن فيه شبهًا بتأجري النقود غري مسلم؛ إذ وأما احلديث املروي فال يثبت

 .اإلجارة على األعيان ال النقود

فإنه  ةكانت على أرض معينوإذا تقرر أن هذه األصول تأخذ حكم املوصوفات ولو 

و متلكها؛ بناًء على ما ذهب إليه أهل العلم من جواز جيوز تأجريها ولو قبل اكتماهلا أ

إجارة املوصوف قبل متلكه؛ قياسًا على البيع املوصوف
( )

 .  

 : وشرط جواز اإلجارة

أن تكون األعيان موصوفة يف الذمة، وأن تطبق عليها أحكام إجارة : األول

 .املوصوف

انفسخ ، فإذا حتت احلسابأن تكون دفعات اإلجارة قبل اكتمال املشروع : والثاني

فرتد العوائد اليت أخذها محلة  العقد قبل اكتمال املشروع ومتكن املستأجر من االنتفاع

ال مينع من ثبوت حق وتغري محلة الصكوك بسبب التداول (. املصدر)للمستأجر الصكوك 

محلة الصكوك  الدفعات املدفوعة قبل التمكن من االستيفاء مناملستأجر يف اسرتجاع 

من  قد أخذها غريهم نت تلك الدفعات املوزعةاملوجودين حني انفساخ العقد، حتى وإن كا

، حيث إن مشرتي الصك يشرتيه خارج بني الشركاء؛ عماًل مببدأ التمحلة صكوك سابقني

 .حمماًل بغنمه وغرمه

 املطلب الثالث

 انة والضمان ألصول صكوك اإلجارةأحكام الصي 

حبسب نوع واملنافع املستأجرة يف الصكوك  تتنوع املسئولية عن األعيان املؤجرة 

من ضرر بسبب تعدي املستأجر أو على أن ما حيدث وال خالف . الضرر الذي يلحق بها

 .تفريطه أنه من ضمانه، فيتحمل مسئوليته جتاه املؤجر

 :املسئولية حبسب األنواع اآلتيةوفيما عدا ذلك تكون 

 :الصيانة التشغيلية العادية: النوع األول

ويشمل هذا . وهي الصيانة اليت حتتاج إليها العني الستمرار منفعتها حبسب العرف

 :النوع

                                                           
 .52 /5، تهذيب السنن 22 / ، نهاية احملتاج 9/116فتح العزيز    
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الصيانة الناشئة بسبب االستعمال املعتاد، فاألصل أن املسئولية عن هذه الصيانة على  ( )

: قال ابن قدامة. استعماله، كما نص على ذلك أهل العلماملستأجر؛ ألنها بسبب 

ألن عليه ؛ كتسليم مفاتيح الدار واحلمام، وعلى املكري ما يتمكن به من االنتفاع"

فعلى ، كاحلبل والدلو والبكرة، وما كان الستيفاء املنافع...التمكني من االنتفاع

 "املكرتي
( )

 . 

ددة تتم يف آجال معلومة يتم فيها تغيري بعض الصيانة الوقائية الدورية، وهي أعمال حم (1)

األجزاء، وضبط وجتديد البعض اآلخر، فهذه الصيانة الوقائية وإن كان األصل فيها 

أنها على املؤجر إال أنه جيوز حتميلها على املستأجر بالشرط؛ ألنها عمل منضبط 

والغرر فيه يسري
( )

  . 

أنها تشمل كل ما  -ة التشغيليةأي الصيان–والقاعدة يف هذا النوع من الصيانة 

ميكن ضبطه بالوصف أو املقدار أو العرف يف العقد؛ سواء أكانت الصيانة جمرد عمل أم 

كانت عماًل ومواد، فهذه الصيانة جيوز حتميلها بالشرط على املؤجر أو املستأجر، فإن مل 

الناشئة  يكن هناك شرط فريجع إىل العرف، فإن مل يكن ثمَّ عرف فاألصل أن الصيانة

 . عن االستعمال على املستأجر، والصيانة الوقائية على املؤجر

 :الصيانة األساسية: النوع الثاني

وتشمل نوعني من  .الصيانة اليت يتوقف عليها بقاء أصل العني حبسب العرف: وهي

 :الصيانة

صيانة األعطال الطارئة، وهي ما ينبغي عمله ملواجهة ما يطرأ من أعطال فنية  ( )

 . أساسية على األعيان املؤجرة أثناء سريان عقد اإلجارة

صيانة العيوب املصنعية واهلندسية، وهي العيوب اليت تظهر يف العني املؤجرة خللل يف  (1)

 . التصنيع أو يف البناء وحنو ذلك

أنه  -أي الصيانة األساسية–م على أن األصل يف هذا النوع وال خالف بني أهل العل

واجب على املؤجر؛ ألنه مما يلزم ألصل االنتفاع ال لكماله، وال يضمنه املستأجر إال يف حال 

تعديه أو تفريطه، فإن شرط يف العقد أن يغرم املستأجر هذه األعمال فهو شرط باطل عند 

مجهور أهل العلم
( )

رواية أن هذا الشرط صحيح، وعن اإلمام أمحد 
( )

: ؛ لقول النيب  

"املسلمون على شروطهم"
( )

إذ والقول األول هو األرجح؛ ألن يف هذا الشرط غررًا فاحشًا، .  

                                                           
 .9  / الفروع  5/165املغين    
 .64 /1/  جملة جممع الفقه  5 5/ املدونة  54 /5 املبسوط   1
 .1/16شرح املنتهى  14 /6حتفة احملتاج    2 / ، حاشية الدسوقي  54 /5 املبسوط  
 . 9 /  الكبري على املقنع الشرح    
  يف كتاب األحكام، باب ما ذكر عن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه–أخرجه الرتمذي من حديث عمرو بن عوف   5

يف كتاب األقضيه، بـاب يف الصلح برقم  -رضي اهلل عنه-وأبو داود من حديث أبي هريرة( 141 )يف الصلح برقم 
وهو حديث صحيح . 1/ (( ما وافق احلق )) بزيادة  -رضي اهلل عنها-، والدارقطين من حديث عائشة ( 13  )

 .   5 / ، فتح الباري  123/ تغليق التعليق . مبجموع طرقه
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يؤدي إىل جعل األجرة ما مسي يف العقد مع نفقات الصيانة اجملهولة، فيؤدي إىل جهالة 

إذا كان يف صكوك األجرة، والعلم بها شرط لصحة اإلجارة، فضاًل عن أن هذا الشرط 

 .صوري وأن حقيقته بيع تقسيطي القول بأن عقد اإلجيار يقوإجارة متويلية فإنه 

 :العني املؤجرةضمان هالك : النوع الثالث

ويشمل حتمل املسئولية عن تلف العني كليًا أو جزئيًا بغري فعل املستأجر، 

 .كالكوارث الطبيعية والسرقة واحلريق وحنو ذلك

وال خالف بني أهل العلم على أن األصل يف هذا الضمان أنه على املؤجر، وأن يد 

ط، فإن شرط عليه الضمان املستأجر يد أمانة، فال يضمن إال يف حال التعدي أو التفري

مطلقًا فهو شرط باطل عند عامة الفقهاء؛ ملا فيه من الغرر، واملستأجر على خطر، فقد 

تسلم العني فيغنم النقص يف األجرة بسبب ضمانه، وقد تهلك هالكًا كليًا جبائحة أو 

مغريها فيغر
( )

، وعن اإلمام أمحد رواية أخرى جبواز هذا الشرط كاملسألة السابقة 
( )

 .

 .؛ ملا سبق والقول األول هو األرجح

 املطلب الرابع

 :حتميل املستأجر يف صكوك اإلجارة عبء إثبات عدم التعدي والتفريط

تبني مما سبق أن حتميل املستأجر الصيانة األساسية وضمان التلف حمرم؛ ملا فيه من 

ال ما كان بتعديه أو الغرر الفاحش، وملا فيه من اإلضرار باملستأجر، وأنه ال يتحمل منها إ

 فريطه، إال أنه يف الصكوك قد يتعذر على محلة الصكوك بصفتهم مؤجرين أو وكيلهمت

للعني املؤجرة؛ لكون  -أي املستأجر–إثبات تعدي املستأجر أو تفريطه عند استعماله 

ولو كان  –املستأجر ينفرد باستعمال العني بعيدًا عن نظر املؤجر، وأي تلف يقع على العني 

فمن الطبيعي أن يدعي عدم تعديه أو تفريطه، ملا جبلت عليه النفس  -لسوء استعمال

ودفع الضرر عن املستأجر ينبغي أال يكون بتحميله على . ما عليهااإلنسانية من إنكار 

 .املؤجر؛ فال ضرر وال ضرار

حتميل املستأجر عبء : ومن الوسائل املطروحة يف هذه املسألة لتقليل خماطر املؤجر

شرطًا بأن أي  يف الصكوك وذلك بأن يتضمن عقد اإلجارة، إثبات عدم التعدي والتفريط

يقع يف العني املؤجرة فاألصل أن يتحمله املستأجر، ما مل ُيثبت عدم  ضرر أو تلف أو عطل

شهادة أهل ، أو يثبت وقوع كوارث كونية كأنذلك الضرر، تعديه أو تفريطه يف وقوع 

شهادة اجلهات األمنية بأن أو الضرر كان خللل مصنعي أو عيب هندسي، اخلربة بأن 

 .من القرائن ، وحنو ذلكاحلريق مل يكن بتفريط من املستأجر

                                                           
 .1  /5املغين     / مغين احملتاج  2 / حاشية الدسوقي  54 /5 املبسوط     
 . 9 /  الشرح الكبري مع اإلنصاف   1
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واملسوغ جلواز هذا الشرط ما فيه من املصلحة وصيانة أموال الناس، وسد ذريعة 

 . الفساد وإهمال األموال للعلم بعدم الضمان

والسيما فقهاء -وهلذه املسألة نظائر متعددة مما ذكره الفقهاء املتقدمون 

 :ومن ذلكبتضمني يد األمانة لوجود التهمة أو للمصلحة العامة،  -املالكية

ما ذهب إليه فقهاء املالكية من تضمني الصناع؛ للمصلحة العامة، صيانة ألموال  ( )

الناس من الضياع
( )

  . 

تضمني الراعي املشرتك والسمسار للتهمة، فاملشهور يف مذهب اإلمام مالك وغريه من  (1)

األئمة عدم تضمني األجري املشرتك من غري الصناع، كالراعي املشرتك والسمسار، 

وخالف يف ذلك مجع من فقهاء املالكية، وقالوا بتضمينهم للتهمة
( )

  . 

تضمني املوَدع للتهمة، فاألصل يف املودع عدم تضمينه، ولكن ذهب الفقيه املالكي  ( )

إىل تضمني صاحب احلمام ما يدعي هالكه أو ضياعه من ثياب  ابن حبيب األندلسي

الناس املودعة لديه جلريان العادة خبيانته
( )

 . 

مطالبة من يدعي خالف الظاهر بالبينة ولو كان األصل يشهد له ( )
( )

، كما لو ادعت  

والظاهر ، فاألصل يقضي بعدم اإلنفاق، املرأة على زوجها احلاضر أنه ال ينفق عليها

فذهب فقهاء املالكية إىل تغليب ، املستفاد من قرائن احلال يقضي بأنه ينفق عليها

 .  ة على عدم اإلنفاق؛ ألنها تدعي خالف الظاهرالظاهر، فتطالب املرأة بالبين

فاملسوغات اليت محلت الفقهاء املتقدمني على القول بتضمني يد األمانة يف املسائل السابقة، 

؛ فوقوع الضرر متحققة يف صكوك اإلجارة ما مل تقم البينة على عدم التعدي أو التفريط؛

املؤجرة، وملا يف ذلك من املصلحة العامة  مظنة التهمة يف حق املستأجر لكونه يستقل بالعني

 .حبفظ أموال الناس من اإلهمال بداعي عدم حتمل الضمان

-أي جواز نقل عبء إثبات عدم التعدي والتفريط إىل املستأجر–وقد أخذ بهذا الرأي 

 .  1339مؤمتر املصارف اإلسالمية املنعقد بالكويت عام 

إلثبات ال يعين حتميله مسئولية الضمان، فبينهما وينبغي أن يعلم أن حتميل املستأجر عبء ا

فرق، إذ املقصود من مطالبته باإلثبات أنه إن أتى بالبينة أو بقرائن مقبولة على عدم تعديه 

أو تفريطه فال ضمان عليه، وإن مل يأت بالبينة فعليه الضمان؛ لقيام التهمة، بينما حتميله 

كل األحوال ولو أثبت أن الضرر وقع بغري  مسئولية الضمان تعين مطالبته بالضمان على

 .تقصري منه

  
                                                           

 .1/121لتحفة البهجة شرح ا   1/1بداية اجملتهد    
 .   كشاف القناع عن تضمني الصناع ص   1
 .96كشاف القناع عن تضمني الصناع ص   
 .1  / و  45/ الفروق    
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 املطلب اخلامس

 على أصول صكوك اإلجارةتأمني ال

 :التأمني على أصول صكوك اإلجارة جائز بشرطني

 .أن يكون تأمينًا تعاونيًا: األول

فيكون ضمانها  أن يتحمل مسئولية التأمني املؤجر؛ ألنه املالك لتلك األصول: والثاني

على املستأجر، ولكن ال مانع من أن تضمن لضمان يتبع امللك، وال جيوز جعلها عليه؛ إذ ا

الدفعات اإلجيارية على املستأجر تكلفة أقساط التأمني اليت يدفعها املؤجر لشركة 

التأمني، وال مانع كذلك من أن يوكل املؤجُر املستأجَر يف التعاقد مع شركة التأمني على 

يكون املؤجر هو من يتحمل مسئولية التأمني، حبيث لو قصرت شركة التأمني يف  أن

وإذا تغريت . التعويض فيتحمل املؤجر اهلالك، وال جيوز أن ينص يف العقد على خالف ذلك

قيمة أقساط التأمني خالل فرتة التأجري فيتحمله املؤجر وليس له أن يزيد األجرة على 

 .املستأجر بدون موافقته

 طلب السادسامل

 يف صكوك اإلجارة( األجرة املتغرية)العائد املتغري 

األصل يف عقد اإلجارة أن تكون األجرة حمددة من بداية العقد، وال تتغري مبضي 

جعل األجرة قد يتفق على  طويلة األجل ء العقد، إال أنه يف عقود اإلجياراملدة وحتى انتها

ا لو كان هناك مؤشر قياسي للتأجري متغرية، حبيث تربط مبؤشر معلوم متغري، كم

 . العقاري، فتتغري األجرة بتغري املؤشر

هو التمويل وليس اإلجارة ويف صكوك اإلجارة التمويلية حيث يكون الغرض 

تكون يف الغالب مربوطة مبؤشرات التمويل، كمؤشر فإن األجرة املتغرية  التشغيلية

 (.SIBOR)بالريال ومؤشر التمويل ( LIBOR)التمويل بالدوالر 

ويتخرج حكم اإلجارة بأجرة متغري على ما ذكره أهل العلم يف مسألة استئجار 

 :األجري بطعامه وكسوته؛ إذ األجرة فيه متغرية، وألهل العلم فيه قوالن

 -أي املرضع–وهو قول احلنفية باستثناء استئجار الظئر . التحريم: القول األول

ة، ورواية عن اإلمام أمحدبطعامها وكسوتها، وقول الشافعي
( )

 . 

أن من شروط صحة اإلجارة العلم باألجرة، وهي جمهولة هنا: وحجة هذا القول
( )

 . 

                                                           
، 5/164، نهاية احملتاج  3 /1، أسنى املطالب 26 /1، جممع األنهر 14 /5، تبيني احلقائق  9 / بدائع الصنائع    

 .142/  اإلنصاف 
 .144/  املقنع الشرح الكبري على   1
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وهو قول املالكية، ورواية عن أمحد، وهي املذهب عند . اجلواز: والقول الثاني

احلنابلة
( )

 . 

:  ها بقولهبأن اهلل أباح استئجار الظئر بطعامها وكسوت:  تدل أصحاب هذا القولـاس

 َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف 
( )

؛ وألن األجرة وإن  ، فيقاس عليه غريه 

مل تكن معلومة عند العقد إال أن هلا عرفا يرجع إليه عند التنازع
( )

 . 

احملاسبة واملراجعة وهذا القول هو الراجح؛ لقوة أدلته، وبه أخذ اجمللس الشرعي هليئة 

ففي معيار . للمؤسسات املالية اإلسالمية، وأكثر اهليئات الشرعية للمؤسسات املالية

.. جيوز أن تكون األجرة مببلغ ثابت أو متغري حبسب أي طريقة معلومة للطرفني: " اإلجارة

وجيوز يف . ويف حالة األجرة املتغرية جيب أن تكون األجرة للفرتة األوىل حمددة مببلغ معلوم

"الفرتات التالية اعتماد مؤشر منضبط
( )

 . 

وعلى هذا فيجوز أن يكون عائد صكوك اإلجارة متغريًا بناء على تغري األجرة  

 :حبسب مؤشر معلوم، سواء أكان مؤشرًا عقاريًا أم متويليًا أم غري ذلك بالضوابط اآلتية

 .د العقدأن تكون أجرة الفرتة األوىل حمددة مببلغ معلوم عن: األول

 -زيادة أو نقصانًا–أن يكون املؤشر منضبطًا، حبيث ال يكون تفاوته : والثاني

 .كبريًا

أن يكون املؤشر ظاهرًا معلومًا للعاقدين، فال يصح اعتماد مؤشر خفي، : والثالث

 .وحنو ذلك ئع لدى البنك املمول، أو معدل عوائد الوداعدل عوائد استثمارات املصدرمثل م

 

  

                                                           
، الفروع  11، األخبار العلمية ص   /4، شرح اخلرشي 65 /4، منح اجلليل 4/562و  4/514التاج واإلكليل    

 .  55/ ، كشاف القناع 142/  ، اإلنصاف 11 / 
 (  1)سورة البقرة، اآلية   1
 .4 /1، شرح املنتهى 142/  الشرح الكبري على املقنع    
 .2  معيار اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك ص : املعايري الشرعية   
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 الرابعاملبحث 

 مع وعد بالتمليك على من اشرتيت منهصكوك ملكية األعيان املؤجرة 

 :هذا النوع من الصكوك له صورتان

صكوك ملكية األعيان املؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من : الصورة األوىل

 .اشرتيت منه

على غري من اشرتيت منه مع وعد  صكوك ملكية األعيان املؤجرة: والصورة الثانية

 .على من اشرتيت منه التمليكب

 :وفيما يلي بيان حكم هاتني الصورتني

صكوك ملكية األعيان املؤجرة إجارة منتهية بالتمليك: الصورة األوىل
( )

على من  

 :اشرتيت منه

تستخدم حصيلة االكتتاب يف الصكوك يف شراء أصل مملوك يف هذا النوع 

جمموع  والغالب أن يكون. للمصدر، ثم يؤجر األصل على املصدر إجارة منتهية بالتمليك

تعرف هذه املعاملة الدفعات اإلجيارية أكثر من الثمن النقدي الذي اشرتيت به العني، و

 (.إجارة العني ملن باعها إجارة متويلية)ب

 :عاملة اجتاهاناملعاصرين يف هذه امل وللعلماء

: العينة يف اصطالح الفقهاءيقصد ب :خترجيها على مسألة عكس العينة: االجتاه األول

بيع سلعة إىل أجل ثم شراؤها من املشرتي بأقل من مثنها نقدًا
( )

 . 

 .أن يشرتي سلعة نقدًا ثم يبيعها باألجل على من اشرتيت منه بثمن أعلى: عكسهاو

هو كمسألة العينة سواء، وهو عكسها صورة، ويف : ))  -رمحه اهلل-ابن القيم قال 

البائع : الصورتني قد ترتب يف ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدًا، لكن يف إحدى الصورتني

املشرتي هو الذي اشتغلت ذمته، فال فرق : هو الذي اشتغلت ذمته، ويف الصورة األخرى

((بينهما
( )

 . 

                                                           
بإجيار أصل رأمسالي على املستأجر ( املمول) عقد يقوم فيه املؤجر: بأنه( التمويلي)يعرف اإلجيار املنتهي بالتمليك    

لكية األصل حبيث يتملك املستأجر منفعة األصل طيلة مدة اإلجارة مقابل دفعات إجيارية دورية، مع احتفاظ املؤجر مب
ومتليك األصل يف . وحتى نهاية العقد، ويقرتن العقد بوعد من املؤجر بتمليك األصل للمستأجر بعد انتهاء عقد اإلجارة

: ينظر. نهاية عقد اإلجارة التمويلية قد يكون بوعد بالبيع أو بوعد باهلبة أو بهبة معلقة على سداد الدفعات اإلجيارية
 .جارة واإلجارة املنتهية بالتمليكمعيار اإل: املعايري الشرعية

 .52 /1، شرح املنتهى 11 / ، حواشي الشرواني  3 / ، مواهب اجلليل  1 /6فتح القدير   1
 .26 / ، كشاف القناع 4 /1، بلغة السالك  22/ ، حاشية الدسوقي   6/16املغين : ، وينظر 34 /5تهذيب السنن   
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أهل العلم على أنه إذا كان العقد الثاني مشروطًا يف العقد األول  وال خالف بني

أشرتي منك هذا الثوب : وأما إذا قال: " قال ابن رشد. فيحرم؛ سواء يف العينة أو عكسها

"نقدًا بكذا على أن تبيعه مين إىل أجل، فهو عندهم ال جيوز بإمجاع 
( )

 . 

 :شرط فقد اختلفوا على قولنيوأما إذا كان ذلك عن مواطأة أو عرف من غري 

وهذا مذهب الشافعية . اجلواز: القول األول
( )

، والظاهرية
 ( )

 . 

 َوأَحلَّ اهلُل الَبيَع : واستدلوا بعموم قول اهلل تعاىل
( )

، فيدخل بيع العينة يف عموم   

ما أحله اهلل، ومل يأت تفصيل حترميه يف كتاب وال سنة 
( )

، ومبا روى أبو هريرة وأبو 

استعمل رجاًل على خيرب فجاءه بتمر  أن النيب  -رضي اهلل عنهما-سعيد اخلدري 

ال واهلل يا رسول اهلل، إنا لنأخذ الصاع : أكل متر خيرب هكذا ؟ قال: )) جنيب، فقال له

اشرت ال تفعل، بع اجلمع بالدراهم، ثم : ))من هذا بالصاعني، والصاعني بالثالثة، فقال

(( بالدراهم جنيبًا
( .)

  

فلم يفرق بني أن يشرتي من (( بع اجلمع ثم اشرت جنيبًا:)) ووجه الداللة يف قوله

املشرتي أو من غريه 
( )

 . 

، ولكن  ، واملطلق ال يشمل مطلق(( ثم اشرت بالدراهم جنيبًا: ))بأن قوله: نوقش

وال يصح االستدالل به على  يشيع، فإذا عمل به يف صورة سقط االحتجاج به فيما عداها،

((جـواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينها
( )

أي فيجب محله على صورة البيع .  

الصحيح
( )

 . 

ة ـــــوإىل هذا ذهب مجهور العلماء من احلنفي ، التحريم:  والقول الثاني
(  )

  ،

واملالكية 
(  )

واحلنابلة  ، 
(  .)

  

إذا تبايعتم : )) قال أن النيب  -رضي اهلل عنهما-واستدلوا مبا روى ابن عمر 

بالعينة، وأخذمت أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد، سلط اهلل عليكم ذاًل ال 

                                                           
 .4 /9، احمللى 54 /3 اجملموع تكملة :  ، وينظر6  /1بداية اجملتهد   
 .  62/ ، حاشية اجلمل  44 / ، نهاية احملتاج   /1أسنى املطالب  1
 . 4 /9احمللى   
 .و 145: البقرة   
 . 4 /9، احمللى   5 /6احلاوي الكبري   5
 كتاب )ومسلم (  113باب إذا أراد بيع متر بتمر خري منه برقم / كتاب البيوع )أخرجه البخاري  6

 (.  59 باب بيع الطعام مثاًل مبثل برقم / ساقاة امل
 . 3 / ، فتح الباري  1/  ، املنهاج شرح صحيح مسلم للنووي  5 /6حلاوي الكبري ا 4
 .  3 / فتح الباري   2
 . 5 1/ عالم املوقعني إ 9
 . 6/156، البحر الرائق   1 /6، العناية   1 /6فتح القدير  3 
 .   /1، بلغة السالك  36 / ، مواهب اجلليل  9 /1املقدمات املمهدات    
 . 52 /1، شرح املنتهى 91 /  ، اإلنصاف  6/16املغين  1 
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(( ينـزعه حتى ترجعوا إىل دينكم 
( )

فدل احلديث على أن التبايع بالعينه سبب لإلذالل، . 

مر حمرم وال يكون ذلك إال أل
( )

وألن العينة حيلة ظاهرة على الربا؛ فإن املتعاقدين مل . 

مائة مبائة : يعقدا على السلعة بقصد متلكها وال غرض هلما فيها حبال، وإمنا الغرض

وعشرين
( )

 . 

والراجح حتريم بيع العينة إذا كان مثة عادة أو مواطأة على إعادة بيع السلعة للبائع 

ك اتفاقًا من غري مواطأة فاألظهر اجلواز، كأن يشرتي سلعة باألجل األول، أما إذا وقع ذل

ثم يبيعها يف املزاد نقدًا ويكون البائع األول من بني املساومني، وقد ذهب اإلمام أمحد إىل 

لو باع من رجل دنانري بدراهم، مل جيز أن يشرتي : )) مثل هذا يف مسألة مشابهة، فقال

ضي ويبتاع بالورق من غريه ذهبًا فال يستقيم، فيجوز أن يرجع بالدراهم منه ذهبًا، إىل أن مي

(( إىل الذي ابتاع منه الدنانري فيشرتي منه ذهبًا 
( )

 . 

وبناء على ما سبق فقد ذهب أصحاب هذا االجتاه من املعاصرين إىل ختريج صكوك 

ة؛ إذ يرى األعيان املؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشرتيت منه على أنها صكوك عين

( املصدر)تلك األعيان إىل املالك األول ملكية أصحاب هذا االجتاه أنه ال فرق بني أن تعود 

جارة املنتهية بالتمليك، فنتيجة كال العقدين واحدة، والوعد بالتمليك بالبيع أو باإل

 مجهور الفقهاء القائلني بتحريم العينة يرون حتريم العقدكاملواطأة بل هو أقوى، بل إن 

جاء يف تبيني احلقائق. الثاني ولو بال مواطأة
( )

ولو اشرتاه من : " يف معرض حديثه عن العينة 

من ال جتوز شهادته له كولده ووالده وعبده ومكاتبه فهو مبنزلة شراء البائع 

وكذا لو وكل رجاًل ببيع عبده بألف درهم فباعه ثم أراد الوكيل أن يشرتي العبد ...بنفسه

وكذا لو اشرتى من وارث ...ه أو لغريه بأمره قبل نقد الثمن مل جيزبأقل مما باع لنفس

 " مشرتيه بأقل مما اشرتى به املورث مل جيز لقيام الوارث مقام املورث

ية الدسوقيــويف حاش
( )

ومنها  ،يف شروط بيوع اآلجال اليت تتطرق إليها التهمة  

ن يكون البائع ثانيا هو املشرتي أوال أو وأن يكون املشرتى ثانيًا هو املبيع أواًل، وأ: " العينة

والبائع أواًل هو املشرتي ثانيًا أو من تنزل منزلته،  واملنزل منزلة كل واحد ، من تنزل منزلته

 ".وكيله سواء علم الوكيل ببيع اآلخر أو شرائه أو جهله 

                                                           
من ( 6  /5)والبيهقي (  61  باب النهي عن العينة برقم / كتاب البيوع واإلجارات ) ، وأبو داود   1/2أخرجه أمحد (  )

ن مقال  إال أنها باجتماعها يقوي بعضها بعض فريتقي احلديث إىل رتبة االحتجاج، طرق متعددة ال خيلو كل منها م
ابن :وقال ( 4 / نصب الرايه )وابن القطان (  42 / إعالم املوقعني ) ابن تيميه، وابن القيم : وقد صحح احلديث
السلسلة الصحيحه )أللباني وا(  6/192نيل األوطار )وصححه الشوكاني . رجاله ثقات(: 44 ص )حجر يف بلوغ املرام 

 / 6  .) 
 . 6/199نيل األوطار ( 1)
 . 3 /5تهذيب السنن (  )
أنه يف حال التواطؤ يفسد العقدان مجيعًا وبدونه يفسد العقد الثاني : واملذهب. 64 / ، الفروع  1 1/ إعالم املوقعني (  )

 . 25 / ،كشاف القناع 43 / الفروع . فقط
 .99 /5صنائع بدائع ال: وينظر.  5/  5
 .5/95شرح خمتصر خليل للخرشي : وينظر. 44/  6



22 
 

ويف كشاف القناع
( )

مل يقبضه ومن باع سلعًة بنسيئٍة أي بثمٍن مؤجٍل أو بثمٍن حاٍل : "  

شراؤها ومل يصح منه  -على بائعها: أي -صح الشراء، حيث ال مانع وحرم عليه 

 -أي حال-شراؤها نصًا بنفسه أو بوكيله بنقٍد من جنس األول أقل مما باعها به بنقٍد 

 ".العقدان: وإن قصد بالعقد األول العقد الثاني بطال أي..أو نسيئة ولو بعد حل أجله

از صكوك األعيان املؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشرتيت جو: االجتاه الثاني 

يرى أصحاب هذا االجتاه أنه ال يصح ختريج هذه الصكوك على مسألة العينة أو و : منه

 :ا من عدة أوجهمعكسها، فهي ختتلف عنه

أن العقد الثاني يف عكس العينة بيع آجل، بينما يف هذه الصكوك إجارة مع : األول

 .لف يف خصائصها وأحكامها عن البيعبالتمليك، واإلجارة ختتالوعد 

يف العينة وعكسها ال تبقى العني يف ضمان املشرتي إال لفرتة قصرية، وهي : والثاني

، ولذا ال يلتفت إىل قيمتها وال صفاتها؛ ألن وهي ال تتجاوز حلظات  فرتة ما بني العقدين

األصول يف ملك محلة الصكوك  مقصوده النقود، بينما يف صكوك اإلجارة تبقى

للمصدر، فاملخاطر على محلة  إرجاعهاوضمانهم لفرتة طويلة قد متتد لسنوات قبل 

يف مسألة العينة وعكسها، الصكوك يف هذه املعاملة أعظم بكثري من خماطر املشرتي 

اخلراج :" استحقوا الربح لقوله عليه الصالة والسالم، وبها وهذه املخاطر حقيقية

"نبالضما
( )

 . 

حمتملة وليست مؤكدة، ففي يف الصكوك أن عودة األصول إىل املصدر : والثالث

حال إفالس املصدر أو تعثره يف سداد دفعات اإلجارة أو إخالله بااللتزامات يف عقد اإلجارة 

أو هالك األصول يفقد احلق يف استعادة تلك األصول خبالف عكس العينة فإن السلعة 

قبل وفاء الدين الذي عليه، فلو تعثر أو أفلس فال يؤثر ذلك على متلكه ترجع للبائع األول 

 .هلا

السابق أن صكوك األعيان املؤجرة إجارة منتهية يتضح من العرض  : الرتجيح

بالتمليك على من اشرتيت منه تشبه من بعض األوجه عكس العينة، وختتلف عنه من أوجه 

 .ستبعاد ذلك من كل وجه غري مسلمأخرى؛ ولذا فإن إحلاقها به من كل وجه أو ا

بالقيمة السوقية عند التمليك أو مبا يتفق  الالحق أنه إذا كان التمليك والذي يرتجح

أما إذا كان بقيمة و، وليست من العينة أو عكسها عليه العاقدان عند التمليك فتصح

 :حمددة سلفًا، فينظر

                                                           
 . 6/16املغين : وينظر. 25 /    
، والرتمذي يف 532 : برقم( كتاب البيوع، باب فيمن اشرتى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا)أخرجه أبو داود يف   1

باب / كتاب البيوع) ، والنسائي يف 125 قم بر(  باب فيمن يشرتي العبد فيشغله ثم جيد به عيبًا/ كتاب البيوع )
–من حديث عائشة    11برقم ( باب اخلراج بالضمان/ كتاب التجارات)، وابن ماجه يف  4/11( اخلراج بالضمان

 .52 /5إرواء الغليل : وهو حديث صحيح، انظر -رضي اهلل عنها
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 .على التمويل الربوي فإن كانت العني حباهلا ال تتغري فال تصح؛ ألنها حيلة ( )

أو  صفة األعيان املؤجرة فيها تتغريمدة يغلب على الظن أن  وأما إن كان التمليك بعد (1)

قيمتها بني عقد اإلجارة وموعد التمليك فتصح، فقد نص أهل العلم يف بيع العينة على 

وكذلك لو :" قال يف املبسوط. أنه إذا تغريت صفة العني أو قيمتها فليس من العينة

ألن امللك مل يعد إليه على ؛ دخل يف املبيع عيب ثم اشرتاه البائع بأقل من الثمن األول

اهليئة اليت خرج عن ملكه فال يتحقق فيه ربح ما مل يضمن ولكن جيعل النقصان 

"مبقابلة اجلزء الذي احتبس عند املشرتي سواء كان النقصان بقدر ذلك أو دونه
( )

 . 

( كثريًا)أي السلعة املبيعة املقومة تغريًا ( كتغريها" ): ويف الشرح الكبري للدردير

"حال شرائها بزيادة كسمن، أو نقص كهزال، فتجوز الصور كلها
( )

 . 

أي املبيع مثل أن كان عبدًا فهزل أو نسي ( إال إن تغريت صفته: " )ويف شرح املنتهى

"صنعة أو عمي وحنوه، فيجوز بيعه بدون الثمن األول ويصح 
( )

.  

ري من اشرتيت منه مع وعد صكوك ملكية األعيان املؤجرة على غ: الصورة الثانية

 :على من اشرتيت منه (إطفاء الصكوك)بالبيع 

ويف هذه الصكوك تستخدم حمصلة االكتتاب يف شراء أصول مملوكة للمصدر 

ومؤجرة للغري مع وعد من محلة الصكوك بإعادة بيعها على املصدر يف زمن الحق، وعائد 

 .لة الصكوك هو األجرة احملصلة من مستأجري تلك األصولمح

 :وهذه الصورة هلا حالتان

 :بالقيمة السوقية أو مبا يتفق عليه يف حينه بيعأن يكون الوعد بال: احلال األوىل

العينة  ألن فهذه الصكوك بهذه الصورة جائزة، وال تعد من العينة وال عكسها؛ 

الثاني فيهما مرتبطًا زيادة أو نقصانًا بالثمن يف العقد يكون الثمن يف العقد وعكسها 

األول، ومن هنا اعتربتا حيلة على الربا؛ ألن الزيادة املؤجلة مضمونة، أما إذا كان العقد 

الثاني حبسب سعر السوق فليس من العينة؛ ألن السعر قد يزيد أو ينقص، شريطة أن 

 .ة العني املبيعةيكون العقد الثاني بعد مضي مدة تتغري معها صف

 :أن يكون الوعد بالبيع بثمن حمدد: واحلال الثانية

 :فهذه احلال ترد على وجهني

القيمة )مبثل الثمن األول  (إطفاء الصكوك) أن يكون الوعد بالبيع: الوجه األول

 (:االمسية

                                                           
 . 1 /  املبسوط    
 .21/ الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي   1
 .25 / كشاف القناع : وينظر. 1/15شرح منتهى اإلرادات    
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البيع بشرط أن :وبيع الوفاء يف اصطالح الفقهاء. فهذه الصكوك خترج على بيع الوفاء

ئع متى رد الثمن يرد املشرتي املبيع إليهالبا
( )

 . 

وهذه التسمية هي املشتهرة عند فقهاء احلنفية، ويسميه املالكية بيع الثنيا، والشافعية 

بيع العهدة، واحلنابلة بيع األمانة
( )

  . 

فذهب بعض متأخري احلنفية والشافعية إىل أن بيع الوفاء ، وقد اختلف فيه أهل العلم

 . جائز مفيد لبعض أحكامه من حل االنتفاع به إال أن املشرتي ال ميلك بيعه

أن الناس تعارفوا عليه وتعاملوا به حلاجتهم إليه؛ فرارًا من الربا، فيكون : وحجتهم

ملصحيحًا وإن كان خمالفًا للقواعد؛ ألن القواعد ترتك بالتعا
( )

 . 

وذهب املالكية واحلنابلة ومتقدمو احلنفية والشافعية إىل أنه بيع فاسد؛ ألن اشرتاط 

البائع أخذ املبيع إذا رد الثمن إىل املشرتي شرط خيالف مقتضى العقد، وألن البيع بهذا 

الشرط ال يراد منه انتقال امللك حقيقة، وإمنا يقصد منه الربا احملرم، وهو إعطاء املال إىل 

أجل، ومنفعة املبيع هي الربح، فهو يف حقيقته قرض بعوض
( )

 . 

والراجح هول القول الثاني ألن حقيقته قرض وليس بيعًا، والعني رهن بيد املشرتي فال 

ميلك بيعها وال االنتفاع بها، ولو شرط االنتفاع صار قرضًا جر نفعًا، فيحرم لذلك؛ إذ العربة 

ألفاظهايف العقود مبعانيها وحقائقها ال ب
( )

 . 

 . وبناء على ذلك فيعد هذا النوع من الصكوك حمرمًا

بأن مثة فرقًا بني هذه الصكوك وبيع الوفاء من جهة أن هذه الصكوك : وقد يقال

جتمع بيعًا مع وعد من طرف واحد، بينما بيع الوفاء جيمع بيعًا وشرطًا، إال أن الذي يظهر 

 :أن هذا الفرق غري مؤثر؛ ألمرين

يف بيع الوفاء ال يلزم البائع برد الثمن، فغايته أنه إذا مل يرد الثمن مل يرد : األول

 .املشرتي إليه العني، فاإللزام فيه من طرف واحد

يكتسب قوة  -كما يف هذه املسألة–أن الوعد إذا كان معلقًا على شرط : والثاني

يف القاعدة  وقد نص فقهاء احلنفية على ذلك، كما. الشرط من حيث اإللزام والتعهد

"املواعيد بصورة التعاليق تكون الزمة: "الفقهية
( )

رمحه –ويقول الشيخ مصطفى الزرقاء .  

                                                           
 .6/2، البحر الرائق  2 /5تبيني احلقائق   
 .9  / ، كشاف القناع    / ، نهاية احملتاج  4 / ، مواهب اجلليل 5/123رد احملتار  1
 .5/123، رد احملتار 6/2البحر الرائق   
 9  / ، كشاف القناع    / احملتاج ، نهاية  4 / ، مواهب اجلليل 5/123رد احملتار   
 .9  / ، كشاف القناع 5/123،  رد احملتار  2 /5تبيني احلقائق : ينظر 5
 .44/ درر احلكام  6
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فقهاء احلنفية حلظوا أن الوعد إذا صدر معلقًا على شرط، فإنه خيرج عن معنى :" -اهلل

"الوعد اجملرد، ويكتسي ثوب االلتزام والتعهد فيصبح حينئٍذ ملزمًا لصاحبه
( )

 . 

 :أن يكون الوعد بالبيع بالقيمة االمسية مع عائد حمدد: لثانيالوجه ا

 .حتسب على أساس سنوي% 5كأن يكون الوعد بالبيع بالقيمة االمسية مع عائد 

بهذه الصورة ُتخرج على مسألة عكس العينة اليت سبق بيانها،  فهذه الصكوك

 . أن يبيع سلعًة بنقٍد ثم يشرتيها بأكثر منه نسيئة: وهي

ذكر اخلالف وترجيح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من حتريم بيع العينة  وقد سبق

 .وعكسها؛ ألنها حيلة على الربا

صكوكوقد ذهبت بعض اهليئات الشرعية إىل جواز هذه ال
( )

ولعل مستندهم يف ،  

، أي أن تنفيذ  -(محلة الصكوك)وهو املشرتي –ذلك أن الوعد هنا ملزم من طرف واحد 

التنفيذ أن القيمة ، فلو رأى يف تاريخ (املصدر)طلب املوعود وهو البائع هون بالوعد بالبيع مر

أقل من القيمة املوعود بها فلن ينفذ، مما يعين أن البيع الثاني  السوقية لألصول املؤجرة

  .حمتمل وليس حتميًا

رج على والراجح أنه حتى مع كون الوعد ملزمًا من طرف واحد فإن هذه املعاملة خت

يف حال وجود شرط يف العقد األول  لعينة؛ فقد سبق أن العينة حمرمة باإلمجاععكس ا

بالدخول يف العقد الثاني، أما إذا كان ذلك عن مواطأة أو عرف فهذا هو حمل اخلالف، 

 .دليل املواطأةواجلمهور على التحريم، وهو الراجح، ووجود الوعد 

 

 .نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيواحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على 

  

                                                           
 .1 3 /1املدخل الفقهي العام    
 .6 معاجلة تعثر املؤسسات املالية باتفاقية إعادة الشراء ص  1
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 أبرز نتائج البحث

وثائق متساوية القيمة قابلة للتداول : صكوك إجارة املوصوف يف الذمة بأنهاتعرف  ( )

 .ومتثل حصصًا شائعة يف ملكية أعيان مؤجرة موصوفة يف الذمة أو منافع أو خدمات

أو خدمات إذا كانت جيوز تصكيك األصول املوصوفة يف الذمة من أعيان أو منافع  (1)

 .تلك األصول تستخدم يف أغراض مباحة

عقد إجارة املوصوف يف الذمة عقد مستقل بذاته خيتلف عن االستصناع والسلم يف  ( )

 .املنافع، فال يصح أن جتري عليه مجيع أحكامهما

جيوز تأجيل األجرة يف صكوك إجارة املوصوف يف الذمة، وال يعد ذلك من ابتداء  ( )

 .الدين بالدين

 :داول صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمة له حاالتت (5)

إذا كانت الصكوك متثل أعيانًا مكتملة مملوكة حلملة الصكوك فيجوز  : األوىل

 .تداوهلا دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف يف الديون

إذا كانت متثل أعيانًا قيد اإلنشاء أو التصنيع أو التوريد أو متثل منافع أو  : والثانية

ات موصوفة ومل تؤجر للغري؛ فإن كانت تلك األعيان أو املنافع أو اخلدمات خدم

تابعة ألصل معني كمباني موصوفة تقام على أرض معينة أو خدمات شركة 

معينة، فيجوز تداوهلا حينئذ دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف يف 

التصنيع أو الديون، وأما إن مل تكن تابعة ألصل معني كمعدات قيد التوريد أو 

خدمات غري مقيدة جبهة بعينها، فتأخذ حكم بيع املسلم فيه قبل قبضه، وهو 

جائز بشرط أن يباع الصك مبثل مثن العني أو املنفعة املوصوفة أو أقل لئال يربح 

 .فيما مل يضمن

 .ذا كانت متثل منافع أو خدمات قد مت تأجريها فال جيوز تداوهلاإ : والثالثة

نت موجودات الصكوك خمتلطة مابني أعيان ومنافع ونقود وديون، فإن إذا كا: والرابعة

كانت موجودات الصكوك يتم تقليبها يف نشاط تتغري معه تلك املوجودات 

فيجوز تداوهلا حينئذ دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف يف الديون عماًل 

النقود والديون  بقاعدة التبعية، وأما إن كانت تلك املوجودات ثابتة وال يتم تقليب

نسبة األعيان واملنافع  أن تبلغيف شراء األعيان واملنافع فيجوز تداوهلا شريطة 

 .الثلث أو أكثر من تلك املوجودات عماًل بقاعدة القلة والكثرة

جيوز تأجري األعيان املوصوفة وهي حتت اإلنشاء على أرض معينة بشرط أن تطبق  (6)

ن األجرة املدفوعة قبل اكتمال املشروع عليها أحكام إجارة املوصوفة، وأن تكو

 .ومتكن املستأجر من االنتفاع حتت احلساب



27 
 

جيب أن يتحمل املؤجر الصيانة األساسية وضمان هالك األصول املؤجرة، وال جيوز  (4)

حتميلها على املستأجر بالشرط، وأما الصيانة التشغيلية فيتحملها املستأجر وجيوز 

 .حتميلها على املؤجر بالشرط

أن يتضمن عقد اإلجارة شرطًا بنقل عبء إثبات عدم التعدي أو التفريط فيما  جيوز (2)

 .يلحق األصول املؤجرة إىل املستأجر

جيوز التأمني على األصول املؤجرة بشرط أن يكون تأمينًا تعاونيًا، وأن يتحمله  (9)

 .املؤجر، وله أن يضمن دفعات اإلجارة عند تقديرها يف ابتداء العقد تكلفة التأمني

 ينفسخ عقد اإلجارة بهالك األصول املؤجرة إجارة موصوفة يف الذمة وجيب على ال (3 )

 .املؤجر توفري بديل مماثل هلا ما مل يتعذر إجياد البديل فينفسخ العقد حينئذ

جيوز إصدار صكوك مبلكية أعيان مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشرتيت  (  )

األعيان أو مبا يتفق عليه يف حينه، أو إذا  منه إذا كان التمليك بالقيمة السوقية لتلك

بني عقد ما كان التمليك بعد مضي مدة تتغري فيها صفة العني أو قيمتها يف املدة 

 .اإلجارة وموعد التمليك

إطفاء )صكوك ملكية األعيان املؤجرة على غري من اشرتيت منه مع وعد بالبيع  (1 )

 :هلا ثالث حاالت على من اشرتيت منه( الصكوك

 .أن يكون الوعد بالبيع بالقيمة السوقية أو مبا يتفق عليه يف حينه فهذه جائزة : األوىل

 .أن يكون الوعد بالبيع بالقيمة االمسية فهذه خترج على بيع الوفاء : والثانية

خترج على مسألة  مسية وعائد حمدد فهذهأن يكون الوعد بالبيع بالقيمة اال : والثالثة

 .عكس العينة
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  هـ33  البخاري ، املطبعة السلفية ، اجلامع الصحيح ، ألبي عبد اهلل حممد. 

 حاشية اجلمل على شرح املنهج، سليمان اجلمل، مؤسسة التاريخ العربي . 

  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، مشس الدين حممد بن أمحد الدسوقي

 . دار إحياء الكتب العربية

  ،هـ    احلاوي الكبري، ألبي احلسن املاوردي، املكتبة التجارية . 
 اشي الشرواني على حتفة احملتاج، عبد احلميد الشرواني، دار إحياء الرتاث حو

 .العربي، مطبوع مع حتفة احملتاج

  ،رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار، حممد أمني الشهري بابن عابدين

 . هـ5   دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل، 
 هها وفوائدها، حممد ناصر الدين سلسلة األحاديث الصحيحة وشيئًا من فق

 . هـ35  األلباني، املكتب اإلسالمي ، الطبعة الرابعة، 

 سنن ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد القزويين، دار الفكر . 

  ،هـ 9  سنن أبي داود، ألبي داود سليمان السجستاني، دار احلديث، ط األوىل . 

 سالميةسنن الرتمذي، أبي عيسى حممد الرتمذي، املكتبة اإل . 

 سنن الدارقطين، علي بن عمر الدارقطين، دار املعرفة . 

  ،هـ    السنن الكربى، احلافظ أبي بكر أمحد البيهقي، دار املعرفة . 

  ،هـ39  سنن النسائي، مكتب املطبوعات اإلسالمية، الطبعة الثانية . 
 شرح اخلرشي على خمتصر سيدي خليل ، أبي عبد اهلل حممد بن اخلرشي ، دار 

 . صادر 
  الشرح الصغري ، أمحد بن حممد الدردير، مطبوع بهامش بلغة السالك ألقرب

 . املسالك

 شرح منتهى اإلرادات، منصور البهوني، دار الفكر . 

 صحيح مسلم أبي احلسني مسلم النيسابوري، املكتبة اإلسالمية . 
  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالني، مكتبة الرياض

 .ديثةاحل
  فتح القدير، كمال الدين حممد عبد الواحد، دار إحياء الرتاث العربي . 
  ، هـ 35  الفروع ، مشس الدين ابن مفلح ، عامل الكتب ، الطبعة الرابعة. 
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  ، هـ 34  القاموس احمليط ، الفريوز آبادي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية . 

 وتي، مكتبة نزار الباز، ط الثانية، كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور البه

 . هـ 2   

  ، هـ     املبسوط ، مشس الدين السرخسي ، دار املعرفة  . 
  ،هـ2   جملة جممع الفقه اإلسالمي، دار القلم، دمشق  . . 

  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ، مصور عن طبعة اإلفتاء . 

 احمللى ، أبي حممد علي بن حزم ، دار اآلفاق اجلديدة . 
 964 ر الفكر ، الطبعة التاسعة ، املدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقاء ، دا . 
  املدونة ، مالك بن أنس ، دار الكتب العلمية  . 

  ، 924 املصباح املنري ، أمحد الفيومي املقرئ ، مكتبة لبنان . 
  هـ12  مؤسسات املالية اإلسالمية، احملاسبة واملراجعة للاملعايري الشرعية، هيئة  . 

  مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج، مشس الدين الشربيين، دار الكتب 

 . هـ5   العلمية ، الطبعة األوىل، 

 املغين، موفق الدين أبي حممد ابن قدامة املقدسي، دار إحياء الرتاث العربي . 

 لبيان ما تضمنته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات  املقدمات املمهدات

والتحصيالت احملكمات ألمهات مسائلها املشكالت، ابن رشد القرطيب، دار 

 .هـ 32  الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل ، 
   املنتقى شرح املوطا، سليمان الباجي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل

 .هـ13  
  هـ، 29  بن احلجاج، دار الفكر ، الطبعة الثالثة، املنهاج شرح صحيح مسلم

 .  لإلمام النووي

 مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، حممد بن حممد احلطاب، دار الفكر. 
  نصب الراية ألحاديث اهلداية، مجال الدين احلنفي الزيلعي، إحياء الرتاث العربي

 هـ34  الثالثة،  ط

 ين األنصاري الشهري بالشافعي الصغري، نهاية احملتاج إىل شرح املنهاج، مشس الد

 . هـ    دار الكتب العلمية ، 
  ،نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، حممد الشوكاني

 . مكتبة الكليات األزهرية
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  اهلداية شرح بداية املبتدي، برهان الدين أبي احلسن املرغيناني، مطبوع مع فتح

 . القدير
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 العشرونالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 
 

 

 

 صكوك منافع األعيان املوصوفة يف الذمة 

 منافع األعيان املؤجرةصكوك و

 بالتمليك منتهيًا ملن باعها تأجريًا 
 

 

 

 

 

 

 

 إعداد

 مرية حامد بن حسن بن حممد علي. د

 عضو جلنة األسواق املالية

 قتصاد والتمويلاهليئة اإلسالمية العاملية لال



 مقدمة

إن احلمددهلل حن دمددهللس عينددونستغ عينددوتهدس عينددوذهللبغهلل عينددور أددسحن  دد   دددع   يهنددتس     

عسسئست  عمسلتس    بذهللس احن فال  ضل لدغهلل ع د  بضدفل فدال  دس،  لدغهلل ع  دذهلل  ن ال إلدغ إال         

.      ريًااحن ع  ذهلل  ن حممهللًا عبهللس ع سولغهلل صفى احن عفسغ ععفى آلغ عصحبغ عسفم تنفسمًس كد  

 :  س أنهلل

 محدهلل  /  نسلي   ني عسم جممع الهقغ اإلسال ي الدهللعلي اسسدوسر الدهللكوو     فقهلل  دفين

خسلهلل أسأكد أهللعوتغ الكدمية أطفب  شدس ك    الدهللع ا النشددب  ردجملد جمفدع ا مدع       

عتدهللاعاس   إادس ا اروصدو     صدكو   الحكم إصدهللا   : "  وضوعحبث عفمي      خالل 

   عفى أسلومفسك  ًة توذس إاس افكسة اسعسسن ارجمادا مبإصهللا  صكو   حكمع   الذ ةهلل

 ."ا رتبت  تغ تفك اسعسسن

عقددهلل اسددوفذمت  دد  احن سددبحسيغ النددون عالووفسدد    إعددهللا، حبددث بنددس  حمددسع   ددذا         

النتوان بنوجمع الوأصسل الهقذي عارنسجلة النمفسة جلوايبغ  ع  داعسا  صول البحدث النفمدي   

 .   حتدبدس

 :عفى  بسحث ثالثةهلل تهصسفذس عفى التحو اآلتي  ذس الهلل اسةشومل  ذا عسو

 .صكو سلأ واز تندبف  :اربحث اسعل

حكددددم إصددددهللا  صددددكو   تددددسفع اسعسددددسن اروصددددوفة   الذ ددددة    :اربحث ال سيي

 .عتهللاعاس

صدكو   فكسددة اسعسددسن اردجمادا تددأاريًا  توذسددًس   "حكدم إصددهللا    : اربحث ال سلث

 .عتهللاعاس" ا رتبت  تغ تفك اسعسسن أسلومفسك ر 

سدس ي النددوبفم عفدى تهضددفغ   / عال بهدوتين    ددذا ارقدسم  ن   ددكد صدسحب الهضددسفة ،   

أقداءا  نو،ا  ذا البحثهلل عإثدائغ أتهسع  الحظستدغ عإضدسفستغ عتنفسقستدغهلل ع تسقشدة كد ري      

س   دكد      ندسئفغ  دع البسحدث عالد  كدسن ادس  أفديف اسثدد    دذا البحدث عيوسئجدغهلل كمد            

 خددي الشددسد عبددهللالدمح  النددنهلل  الددذ   عقهددين عفددى أنددا يصددوق الهقذددسء رات النالقددة      

 .مبوضوع البحث ععفى اسوهس،تي     تسقشة أنا ارنسئل  نغ

 هللهلل مجننيعصفى احن عسفم عفى يبستس عحبسبتس حممهلل ععفى آلغ عصحبغ 

 حامد بن حسن بن حممد علي مرية .د

 هـ01/10/0411الرياض 

HamedMerah@gmail.com  

mailto:HamedMerah@gmail.com
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  األول املبحث

 ( )تعريف موجز بالصكوك

 تعريف الصكوك

ل دل حصصدًس  دسئنة        ع اق  سلسة حمدهللد،ا اردهللاهلل   ) : ميك  تندبف الصكو  أأيذس

 تددسفعهلل  هلل ختدولل  سلكذدس   ع يقدو،  ع ،بدون  ع  دزبن  تذدس      فكسدة  عسدسن  ع  تدسفع  ع خدهلل ست    

 .  ( عحتمفغ  نجمعلسست مبقهللا   فكسوغ

 :شرح التعريف

 "اسوذالل الوندبف أبسسن كون الصكو  يوعدًس  د   يدواع اسع اق ارسلسدةهلل     ":  ع اق  سلسة

ُبتددين عدد  تنددهللا، خصددسئ  اسع اق ارسلسددة   الوندبددفص إر إن  دد  خصددسئ  الوندبهددست     

 .االخوصس  غري ارخّل

 : ع اق ارسلسة ال  تشومل الصكو  عفسذسهلل  س بأتي ذا عإن     أدز خصسئ  اس

برتتدددب عفدددى  بدددهلل  تندددسع  قسمدددة  إن ممدددس ع:  عتدددهلل إصدددهللا  س  يذدددس رات قسمدددة  وندددسعبة  ( )

سلونددسع    اس أددسو اروزعددةهلل الصددكص كارنددسعاا   احلقددوق الدد  ميتحذددس   الصددكو 

 . سلكغعفى  الصكعالونسع    االلوزا ست ال  بدتبذس 

   الصدك نين عهللم اواز تنهلل،  سلك تلفوجزئة  الصكعهللم قسأفسة :  فوجزئةعهللم قسأفسوذس ل (2)

 إل ث  يوسجدةً  عاحدهلل   صدك  ص ععفسغ فإن ا رتا  اثدتني  ع  ك دد    فكسدة    ارصهلِل  وااذة 

ععفسدغ فإيدغ بوحدوم    ص عفى الددغم  د  صدحوغ    ارصهلِل ال بند     وااذة   ع عصسة   ع  بة 

ي مي فددذم   ددسم اجلذددست الديسددةهلل عبوددو      ن بتوخبددوا  حددهلل م كدد   الصددكعفددى  ددال   

 لفصددكعُبنددهلل  ددذا الشددخ   ددو ارسلددك الوحسددهلل ارصددهلِل هلل  جتددسس سلصددكاحلقددوق اروصددفة أ

 .ارصهلِل   سم 

 دذس اصصسصدة   الصدكو هلل كمدس إن   هلل  ذس      دم خصدسئ    َنعُت:   قسأفسوذس لفوهللاعل (3)

سلكدغ حدبدة الوتدسزل    ق اسع اق ارسلسدةص سيذدس تودس  ر   اسدو   دعيدة كدبريا     تنطي الصدك  

 ع  ارصدهلِل  ،عن احلسادة لفحصدول عفدى قبدول  ع  وافقدة  د         هلل عسدذولة تندسسفغ  عتغ لتدريس 

 .غريس    اجلذست احلكو سة

 "قسهلل ُبخِدج اسسذمص إر إن اسسذم ع قة  سلسة غري حمهلل،ا ارهللدا": حمهللد،ا ارهللا. 

 " اداعرلك كصكو  اسعسسن ارجم: " عسسنل ل حصصًس  سئنة    فكسة. 

 "اروصوفة   الذ ةة ععرلك كصكو   تسفع اسعسسن ارنست: " ع  تسفع. 

                                           
هلل عقدو،  (75 -78هلل 95 -33: )صدكو  اإلادس اهلل لفبسحدث ق   : لالسوزا،ا فسمس بونف  أنتوان  ذا اربحثهلل بتظدد   ( )

 (.332 - 32: )الوموبل ارنوجهللاهلل لفبسحث ق
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 "عرلك كصكو  خهلل ست اجلذست ارنستة  ع اروصوفة   الذ ة: " ع خهلل ست. 

 "،عرلددك كحددسل صددكو  ارضددس أة  ع ارشددس كة  ع االسوصددتسع قبددل  ددداء        : " ع يقددو

 . اسصولهلل إال إن تهللاعاس    ذس احلسل لغ ضواأط خسصة

 "عرلك كصكو  ارداحبة عالنفمهلل إال إن تهللاعاس    ذس احلدسل لدغ ضدواأط    : " ع ،بون

 .خسصة

 "كصددكو  ارشددس كة –ع ددذا كحددسل كدد ري  دد   يددواع الصددكو    ":  ع  ددزبنم  تذددس

ص إر قددهلل تكددون  واددو،ات الصددكو   شددومفة عفددى  صددول ع تددسفع عيقددو،  -عارضددس أة

 .ط خسصةع،بونهلل إال إن تهللاعاس    ذس احلسل لغ ضواأ

 "فسدغ أسدسن جلدزء   د   س سدة      ":  تسفع عحتمفغ  نجمعلسست مبقهللا   فكسوغ ختولل  سلكذس

الصددكو  عحقسقوذددسص إر إن  فكسددة حس ددل الصددك حلصددة  شددسعة   عددني  ع  تهنددة  ع  

كمدس إن   .ااهلل   تغ احلصول عفى عوائهلل يسجتة ع   ذس ارفكسدة  هللخهلل ة  ع  زبن  تذس

ختول صسحبذس احلصدول   -دعي  علسع ستهللًا  أوبًسلكويذس   صك  - ذس ارفكسة 

عفددى   أددسوهلل فإيذددس تفقددي عفددى كس فددغ  ددس قددهلل برتتددب عفددى  ددذس ارفكسددة  دد   نددجمعلسست  

 (. الُتْتم أسلُتدم)ععاابست 

 أوجه االتفاق بني الصكوك والسندات 

 .كال مس  ع اق  سلسة  وهللاعلةهلل غدضذمس اسسسس  و الوموبل ( )

ت ميكد   ،اء عتتهسدذ كد ري  د  الو دسئف االقوصدس،بة          خالل الصدكو   ع الندتهللا   (2)

 .ارذمةهلل كسلوحكم   حجم النسولة التقهللبةهلل علوبل اسغداض ارخوفهة

أأيذدس  ع اق  سلسدة رات اسدوقدا  كدبريهلل      -أشكل عسم–ُتصتدف الصكو  عالنتهللات  (3)

 .عخمسطد  وهلليسة

 أوجه االختالف بني الصكوك والسندات

نددني  ع اسعسددسن  ع ارتددسفع ارصددككةهلل  ع   النقددو،     الصددك مي ددل حصددة  ددسئنة   ال    ( )

عاسعسسن ارهلل دا لفدأ  عاُرَم دَفة   صدستة صدكو   وهللاعلدةهلل   حدني  ن النددَتهلل الوقفسدهلل د       

 .مي ل قدضًس   ر ة  صهلِلِ س

لسنددت الوزا ددًس   ر ددة ارصددهلل هلل عإ ددس عوائددهلل      (   اسعددم اسغفددب )عوائددهلل الصددكو    (2)

ِ   ع غفِة النقو، ال  ُأتست  سكفة الصكو  عفسذسص ففدو كدسن   الصكو  يس ئٌة ع   أ

الصددكص صددكي  عسددسن  ددجمادا فنسئددهلل الصددك  وحقدد   دد  اسادددا الدد  بددهللفنذس  نددوأاد         

اسعسسن ارصدكيَكةهلل عإن كدسن صدكي  ضدس أة فنسئدهلل الصدك بوحقد   د   بدع ارضدس أة           

ائدهلل الندتهللات إ دس  دي     عاروسادا   ا دسل الدذ  ُ صدهلِلَ ت الصدكو  سافدغهلل أستمدس عو      

ع ددي ثسأوددة   ر وددغ بفز ددغ الوفددسء أذددس    واعسددهلل   (  صددهلل  النددتهلل)الوددزام  دد  ارقددرِتض  
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اسوحقسقذسص ععفسغ فسكون عسئهلل النتهلل الوقفسدهلل  زبدس،ا   القددضص عبكدون أدذلك  د        

  .الدأس احملدم

ُبنددمى   دد  اس مسددة مبكددسن اإل ددس ا إ   ن  دد   يددواع النددتهللات الوقفسهللبددة احملدد ددة  ددس     (3)

هلل عالهدددق أستذددس عأددني   "asset backed securities"أسلنددتهللات ارهللعدمددة أأصددول   

 ن الصددكو  ع قددة  سلسددة ل ددل  صددواًلهلل ع  ددس  ددذا التددوع  دد  النددتهللات         : الصددكو 

  ر ة ارصدهلِل   ،بتًس فذي  ع اق  سلسة ل ل  "asset backed securities"الوقفسهللبة الد

عفسدغ فحد  حس دل الصدك  قوصدد عفدى اسصدول الد           وثقًس أد   عضمسن  و اسصولص ع

ل فددذس الصددكو  فحنددبهلل أستمددس  ددذا التددوع  دد  النددتهللات حدد  حس فددغ  ونفدد  أذ ددة          

 .ارصهلل هلل عاسصول ضمسن ع   

عأسسونداض  س سب     فددعق عآثدس  تومسدز الصدكو  عد  الندتهللات أكدون الندتهللات         

 .ًء عفى عقو،  دعسةع قة  سلسة حمد ةهلل عالصكو  ع قة  سلسة  بسحة  ذسكفة أتس

 الفروق بني الصكوك واألسهم

ع قددة  سلسددة قفسفددة ارخددسطدهلل أستمددس اسسددذم ع قددة  سلسددة رات    ( أشددكل عددسم)الصددكو   ( )

 .خمسطد عسلسة

 -  اسعددم اسغفددب–رددس كسيددت الصددكو   ،اًا  سلسددًة غدضددذس لوبددل ارصددهلِل ص فإيذددس    (2)

 .ع قة  سلسة غري  جمقوةهلل أستمس اسسذم "إطهسء"تكون  جمقوة عاس تس بد اسوحقسق 
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 الثاني املبحث

 وتداوهلا منافع األعيان املوصوفة يف الذمةصكوك إصدار حكم 

 نافع األعيان املوصوفة يف الذمةمبموجز تعريف  

   ةاروصوف تسفع اسعسسن إاس ا  حكم عقهلل أسسنأس،ئ ر  أهللء عقبل الشدعع   

 قنسم اإلاس ا أسعوبس   س تد، إلسغهلل حوى الذ ةهلل فإيغ ع   اس مسة مبكسن الووطئة أبسسن 

 .بوحد   وِضع ارنألة حمل البحث

  ( ):قنمني  ئسنني تتقنم اإلاس ا أسعوبس   س تد، إلسغ إ 

 عملاإلجارة الواردة على : القسم األول

. (اساري)ارنوأَاد ب بت   ر ة  وصوفًس د عماًل ال  بنوح  فسذس ارنوأِا النقهللع ي 

بقوضي قسس غ أونفسم يهنغ  ع عني  نستةهلل  ع ارنوأَاد كون تتهسذ الوزام عفى  ن ال ب

   ئ  نني  ع  وصو هلل سواء عمفغ حمهلل، دهلل أل بقوضي قسس غ أنمل  وصوفة لفمنوأِا

 .دإال  يغ  و ارنجمعل ع   ،اء النمل لفمنوأِا. أتهنغ  م أواسطة غريس

. عفى تنمسوغ أسساري ارشرت  إن فحوى  ذا القنم  س اصطف  الهقذسء: عبص   ن بقسل

عارشرت  الذ  بقع النقهلل : " ذا ارنتى أقولغ - محغ احن-عقهلل اّفى اإل سم اأ  قهللا ة 

كخسسطة ثوبهلل  ع أتسء حسئطهلل ع محل  ئ إ   كسن  ننيهلل  ع عفى .  نغ عفى عمل  نني

عمساًل يي  شرتكسهلل سيغ بوقبل  . عمل ال بنوح  مجسع يهنغ فسذسص كسلكحسلهلل عالطبسب

 (2)".الثتني عثالثة ع ك د   عقت عاحهلل عبنمل ام

 اإلجارة الواردة على منافع األعيان: القسم الثاني

عقهلل تكون  ذس . د  تهنة عني  نستة  ع  وصوفةع ي اإلاس ا ال  بنوح  فسذس ارنوأِا

كأن  كمس لو اسوأاد ،اأًة رهللا بوم لسحدث أذس   ضغهلل  ع آلة حسوايًسدا النني ارنوأَا

 .كأن بنوأاد ،ا ًا لسنكتذس ستًة عدو رلك بنوأاد سهستًة  ع طسئدًاهلل  ع عقس ًا 

 :ععفسغ فإن اإلاس ا الوا ،ا عفى  تسفع اسعسسن يوعسن

اإلاس ا الوا ،ا عفى  تهنة عني  نستةهلل سواء  ُعسلتت أسإل س ا  م  : النوع األول

 .ارنقو، عفسذس ال سوا س أسلوصفهلل عبونف  ح  ارنوأاد مبتهنة النني ارنستة

عبونف  ح  ارنوأاد  :اإلاس ا الوا ،ا عفى  تهنة عني  وصوفة   الذ ة : النوع الثاني

دهلل ال أنني  نستةهلل عال أنمل   ر ة ارجمادهلل عقهلل فسذس مبتهنة عني  وصوفة   ر ة ارجمِا

                                           
هلل ع عضدة  (6/992)هلل عارتوقدى  ددو اروطدأ لفبدساي     (3/362)الهودسعى ااتهللبدة   : بتظد   تقنسم اإلاس ا أذذا االعوبدس    ( )
هلل ع دددو  توذددى (61 /8)هلل عالهدددعع الأدد   هفدد  (67-3/68)هلل عحس ددسة قفسددوأي ععمددريا (3/237)الطددسلبني لفتددوع  
 (.3/27)اإل ا،ات 
 (.13 /7)ارتين الأ  قهللا ة   (2)
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هلل  ع آلةهلل  ع حسوايًسهلل  عقس ًاهلل  ع مجس،ًا: ارجمِاددا اروصوفة   ر ة تكون  ذس النني ارنوأَا

يسفسًس  عصهًس-صهوغ كذا عكذا اذسزًا اسوأادت  تك : كأن بقول ارنوأاد لفمجماد

 .رهللا كذا عكذا -لفتزاع

 دو حمدل    -اإلاس ا الدوا ،ا عفدى  تهندة عدني  وصدوفة   الذ دة      –ععفسغ فإن  ذا التوع 

 .البحث

 :منافع األعيان املوصوفة يف الذمةالتعريف بصكوك 

كفة صك إال عتشومل عفى جمموعة    النقدو، الشددعسةهلل إال إن النقدهلل الدذ       س     س

 و النقهلل الذ  بتشدأ عتدغ عسئدهلل الصدك ع حبدغص ععفسدغ       ( عبنمى أغ غسلبًس)ف الصك عفسغ بصتد

قهلل بكون  حهلل النقو، ال  تشومل عفسذس ( إاس ا  تسفع اسعسسن اروصوفة   الذ ة)فإن عقهلل 

صددك  تددسفع  عسددسن   ) يتددس ال يطفدد  عفددى صددك   ددس أأيددغ       سسكددل كدد ري  دد  الصددكو هلل إال  

 دو النقدهلل    (إادس ا  تدسفع اسعسدسن اروصدوفة   الذ دة     )إال إرا كدسن عقدهلل   (  وصوفة   الذ ة

 .هلل عالذ  تتون عتغ عوائهللس سكفة الصك  الدئسع 

 :صكوك منافع األعيان املوصوفة يف الذمةتعريف 

صدكو   تدسفع اسعسدسن اروصدوفة        ندبدف فإيغ ميكد  ت  ةأتسء عفى  س سب      قهللل 

حمددهللد،ا ارددهللاهلل ل ددل حصصددًس  ددسئنة    فكسددة  تددسفع  عسددسن        سلسددٌة  ع اٌق: )أيذددسأالذ ددة 

 (. ختولل  سلكذس  تسفعهلل عحتمفغ  نجمعلسست مبقهللا   فكسوغ  وصوفة   الذ ةهلل

 ل ددل  فكسددة االيوهددسع أأعسددسن  وصددوفة   الذ ددةهلل    أطدددو صددكو    أن تقددوم اذددةٌ كدد

عتبددّس     ددذس الصددكو  تهسصددسل  ددذس ارتهنددةهلل عالنددني حمددل االيوهددسع عصددهًس ،قسقددًسهلل ع ددهللا  

 .هلل ع دعط  ذا االيوهسع-أهللابًة عيذسبًة–االيوهسع 

 :تصوير صكوك منافع األعيان املوصوفة يف الذمة

عحددهللات سددكتسة تقددوم  دددكة  دد   دددكست الوطددوبد النقددس   أددسلوخطسط إليشددسء      ن

ثدم تقدوم أوم سدل  فكسدة االيوهدسع أندكتى  دذس الوحدهللات الندكتسة           هلل وصوفة عصهًس ،قسقًس

  فسذدس  اروصوفة عصهًس ،قسقًس   صكو   ونسعبة القسمة عتطدحذدس لالكوودسب الندسمهلل عتبدسِّ    

عدددو رلددك  دد  الوهصددسالت الدد  اددس  ثددد   الدد م        هلل ددهللا االيوهددسع عتددس بد اأوهللائددغ عايوذسئددغ   

 :بكون أذلكص ع(اسادا)

 .عني موصوفة يف الذمة -بائع منفعة-مؤجر : صكوكمصدر هذه ال (0)

 .هم مستأجرون ملنافع هذه العني املوصوفة يف الذمة: املكتتبون يف الصكوك (2)

 .هي األجرة: حصيلة االكتتاب (1)

عيان املوصوفة يف الذمة على وبذلك فإن محلة الصكوك ميلكون منافع هذه األ (4)

 .الشيوع؛ هلم غنمها وعليهم غرمها
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 :مالحظة

هلل عيستذددس عع سئهذددسهلل عكويذددس ع قددة  سلسددة     و وأ ددل   الطبسنددة الهتسددة لفصددك   إن ار

 ع (  د  الندوق اسعلسدة   ) وهللاعلة غدض  صهلل  س الوَمدولل حبصدسفوذسهلل عغددض اركوودب فسذدس      

  ع قددة  سلسددة خمسطد ددس  نفو ددة     هللاالسددو مس  رددهللا حمددهلل،ا  (  دد  النددوق ال سيوبددة  ) شددرتبذس 

إخلص ميكتدددغ  ن بصدددل إ  يوسجدددة .. جدددم  دددذس ارخدددسطدارقدددهللا هلل عرات عسئدددهلل  بوتسسدددب  دددع ح

أددسلوندبف عالوصددوبد اروضدد   -( صددكو   تددسفع اسعسددسن اروصددوفة   الذ ددة   ) هس، ددس  ن 

جمد، تتظري أنسهلل  ع  الواقع الهين لنوق الصكو هلل علذلك ال بنفم البسحث عادو،   - عالس

ال ( نتى الهين االصدطالحي أسر)تطبسقست رس سب     تتظريص حسث إن ارنو مد   الصكو  

غدض لغ    تسفع  عسسن  وصوفة   الذ ةهلل عإ س غدضدغ االسدو مس    ع قدة  سلسدة حمدهلل،ا      

 .ارهللا رات خمسطد  تخهضةهلل ععوائهلل حمهلل،ا ارهللا

 يف هياكل الصكوك( إجارة منافع األعيان املوصوفة يف الذمة)عقد 

لددسع  (اروصددوفة   الذ ددة إاددس ا  تددسفع اسعسددسن )عقددهلل  غددم  ددس سددب  أسسيددغ  دد  كددون   

 حبسددث بكددون  ددو النقددهلل الددذ  بتددون عتددغ عسئددهلل ) الئمددًس سن تبتددى عفسددغ  سكفددة الصددكو  

هلل إال إيغ عقهلٌل رع   مسدة كدبريا   الواقدع النمفدي اسكفدة الصدكو ص حسدث تشدومل         (الصك

ص سيدغ ميكد   د     (سسخ  صدكو  اسعسدسن اردجمادا   أع)عفسغ  سسكل ك ري    الصكو  

 ( ).غ   ااسكفة  نسجلة أنا  يواع ارخسطد عختهسضذسخالل تضمست

لصكو   فكسدة  عسدسن  دجماداهلل    تصوبدبًس   ساًل حث سالبعلبسسن حقسقة رلك سسضدب  

 ثدس   ختهسا  ع أسسن هلل (إاس ا  تسفع  عسسن  وصوفة   الذ ة)عقهلل تشومل  سكفوغ عفى 

 .أنا خمسطد الصك

 :مثال

 قسموذدس   سطول طدسئدات   حصواس عفىوموبل  دكة طريان تدغب   إصهللا  صكو  ل

 . فسس   بسل

    اركوودددبني   )  ددد  ارندددو مدب ( ارفسدددس   بدددسل)جيمدددع  دددهللبد اإلصدددهللا  قسمدددة اإلصدددهللا

أذدس  سدطول الطدسئدات  د  الشددكة ارصدتلنة أسرواصدهست احملدهلل،ا         سشرت  ل (الصكو 

 .    دكة الطريان

  شدددكة ارصددتلنة لفطددسئدات لصددتسعة   ددع ال( عقددهلل اسوصددتسع)بدد م  ددهللبد اإلصددهللا  عقددهللًا

 . ذدًا 31مخع طسئدات بوم تنفسمذس أنهلل 

    د  خدالل عكسفدذم  دهللبد     )لكون الطسئدات غري  واو،ا فسونذ  عفى محفة الصدكو 

ص (وللهلل ارصددهلل مددارو) ن بددجمادعا الطددسئدات حمددل الصددتع  دد   دددكة الطددريان ( اإلصددهللا 

 .م أستهسق الهقذسءسيغ بكون أذذا االعوبس  تأاري  نهللعمهلل ع و حمد

                                           
 .سوأتي اإل س ا اس   ار سل  ،يسس  ( )
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   ع  ارقسأددل تكددون ارخددسطد عفددى محفددة الصددكو  عسلسددة اددهللًا لددو ايوظدددعا حوددى ايوذددسء

سكويون عدضدة لتكدول   سد إيذدم   حسدث  لسجمادع س     دكة الطدريانص  صتع الطسئدات

سء عفدى  طد تقفدب اسسدنس  أتد   سس أسالسوئجس هلل أسإلضسفة إ  خم دكة الطريان ع  ععهلل 

ص  ددع الطبسنددة الهتسددة لفصددك ددذس ارخددسطد النسلسددة تونددس ض عةهلل تتددري اسعضددسع االقوصددس،ب

ععفسددغ فددإيذم بفجددجمعن إ  إأدددام عقددهلِل إاددس ِا  تددسفِع  عسددسنم  وصددوفة    ر ددوذمهلل حمفددغ        

–(  دع الشددكة ارصدتنة   )طسئدات  وصوفة  طسأقة لوصف الطسئدات حمل االسوصتسع 

 هللثالثددني  ددذدًا أنددهللهددسع  ددهللا االيوص رددهللا عشددد سددتوات تبددهلل   -،عن الدددأط أددني النقددهللب 

أأادا  قهللا  س  فسس  ع ئ   فسون  بسل  قنطة عفى عشدا  قنسط سدتوبة  قدهللا  كدل     

 . فسون  بسل 21  تذس 

 :منافع األعيان املوصوفة يف الذمةحكم إصدار صكوك 

ُببتى حكمغ أشكلم  ئسع عفدى  دس    إصهللا  صكو   تسفع اسعسسن اروصوفة   الذ ة

  –م إاس ا  تسفع اسعسسن اروصوفة   الذ ةهلل عالد  اتهقدت اردذا ب    قد س الهقذسء    حك

 .عفى  شدععسوذس (3)عاحلتسأفة (2)عالشسفنسةهلل ( )عارسلكسةهلل ( )   احلتهسةهلل -اجلمفة

                                           
 "إجارة منافع األعيان املوصوفة يف الذمة"حترير قول احلنفية يف حكم   ( )

ر ب احلتهسة إ   شدععسة إاس ا ارتسفع   الذ ةهلل إال إيذم بدعن  دذا النقدهلل حدساًل ال بوأادل أسلوأاسدلص عرلدك س دو         
سن الهللب   س ب بت   الذ ةهلل عارتدسفع  : "ذ ةهلل حسث بقول اإل سم الندخني يذم بدعن  ن ارتسفع ال ت بت   ال:  أدز س
احلسدوان ال  "هلل علكدويذم بددعن احلسدوان ال ب بدت   الذ دة   ارنسعضدستهلل فدد       (31 / 9 )اربندوط  " ال ت بت   الذ دة 
 (.38 / 9 )اربنوط " ص سن احلسوان ال ب بت ،بتًس   الذ ة..بصف  إال  ن بكون  نستًس
   شددععسة إادس ا ارتدسفع   الذ دةهلل      -   ارسلكسدة عالشدسفنسة عاحلتسأفدة   -سغ فإيذم عإن اتهقوا  ع اجلمذو  ععف
  ن النقهلل ال بتهند أذال  النني حمل االيوهسعهلل عإ س بفزم ارجماد  ن بقهلللم لفمنوأاد: ع و-ع    م  ثد    آثس  س 
ًس لفجمذدو  ال بدعيذدس سدفمًس   ارتدسفعص سيذدس عقدهلٌل حدسل عال        هلل إال إيذدم عخالفد  -عستًس  خدى  طسأقة لفوصدف  كسيذدس  
 .ب بت ،بتًس  جمااًل   الذ ة
 ذس اإلاس ا لسع فسذس تأاسل النني ارجماداهلل أدل فسذدس   : "..سس ي النوبفم عفى رلك تنفسقًس يهسنًس اسء فسغ/ عقهلل عف  ،

أسرصددطف  احملسسدد  )لددسع  ددتاًل لفذ ددة ضددمسن اسددوبهللااس لددو  فكددتهلل عفدددق أددني اس دددب هلل سن ضددمسن االسددوبهللال 
ب  فذدو الودزام   عال بنجل   قسئمة ارسزايسدةهلل الدال  الدهللد    contingent liabilityضمسن االسوبهللال الوزام  شدعط 
ع دذا بدبني سدب  الهقدغ اإلسدال ي ادذس ارهدس سم النمسقدة قبدل  لدف سدتةص            . غري  شدعط عبنجل ضم  قسئمة ارسزايسة
أني  ذس اإلاس ا عأني النفمهلل فسلنفم بشرتط فسغ عتهلل م تأاسل ارنفم فسدغهلل أدل ال بكدون الندفم      عأذذا بوبني الهدق

إال  جمااًلهلل ع تس ال بشرتط أدل ال جيدوز تأاسدل الندني حمدل اإلادس اهلل سيدغ لدو تأافدت  دع كويذدس  ضدموية   الذ دة              
 .س.ا"،بتًس   الذ ة عفى  صوام  صب  سفمًس   ارتسفعهلل عال جيوز النفم   ارتسفع سن ارتسفع ال ت بت
 ع  فدك   هللفذفدك   ع ،اأدة  نستدةً    ع  دفدسً   ع حفسدسً   ع ثوأدسً  د عبدهللاً لو كسن ارنوأَا: "- محغ احن-بقول الكسسسيي 

م فندفي  هللال وب ارنوأاد فسغ لفخسسطة  ع لفقصس اص أطفت اإلاس ا رس قفتسهلل عإن كسيت اإلاس ا عفى ،عاب أتدري  عسسيذدس  
فمستت ال تبطل اإلاس اهلل ععفى ارجمااد  ن بأتسغ أتري رلكص سيغ  فك  س مل بقدع عفسدغ النقدهللص سن     هللفقبضذس إلسغ ،عابد

م النني لسقسم  تسفنذدس  قدسم  دس   ر ودغهلل فدإرا      الهللاأة إرا مل تك   نستة فسلنقهلل بقع عفى  تسفع   الذ ةهلل عإ س تنفي
 .(223/ 3)أهللائع الصتسئع " ري س فك أقي  س   الذ ة حبسلغ فكسن عفسغ  ن بنني غ

 يد     تقدبدد  شددععسة    " فسلنقدهلل بقدع عفدى  تدسفع   الذ دة     : "هلل عقولدغ "اإلاس ا عفى ،عاب أتري  عسسيذس: "قولغ
 .إاس ا ارتسفع   الذ ة

        ِركدُد  حدهلل   دم  قوضدسستذس ع دس      ( إادس ا ارتدسفع   الذ دة   )عإن  س بقطدع الشدك أدسلسقني تهدبندغ عفدى  شددععسة
الدال   ( إاس ا ارتسفع   الذ دة )أغ ع  إاس ا اسعسسن ارنستةهلل ع و عاوب أهللل النني ارجمادا إرا تفهت    تهرتق

 .إاس ا ارنني ال  بتهند النقهلل أذالكذس
هلل عاأد  عسأدهللب     ،   (915/ 8)هلل عاأ   سزا   احملسط ال  دسيي  ( 2/36)عأتحوس ي د النمدقتهلل    حتهة الهقذسء 
 .عغري س( 922/ 3)هلل عالهوسعى ااتهللبة (33 / 5)احملوس  
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 ":إجارة املنافع يف الذمة"مناقشة من نسب للحنفية القول مبنع 

ينبت أنا البحوث عالهلل اسست ارنسصدا إ  ارذ ب احلتهي  تع إادس ا ارتدسفع   الذ دةهلل ععففدوا يندبوذم ارتدع إ        
 :ارذ ب احلتهي مبس بأتي
: عتهلل احلتهسة فدٌع ع   صفذمهلل ع و  ن ارتسفع ال تنو    وااًلص سن ارسل عتهلل م  دو  الذ ةتسفع   ارإاس ا  تع  :  عاًل
بقدول  [. النهلللسدة  اسحكدسم  جمفدة   د  ( 26 : )م" ] س ميسل إلسغ طبدع اإليندسنهلل عميكد  ا،خدس س لوقدت احلسادة      "
فع غدري قسأفدة لرحدداز    ععفسدغ فدإن ارتدس    ص"ععتدهلليس ارتدسفع لسندت مبدسل  وقدوم     : "( 9/8)الندخني   اربنوط 

عاال،خس هلل إر  ي  عدداض حتدهللث  دسئًس فشدسئًسهلل عآيدًس ف يدًسهلل عتتوذدي أسيوذدسء عقوذدسهلل ع دس ريدهللث  تذدس غدري  دس               
عسن النقدهلل عفدى ارتدسفع بتنقدهلل سدسعة فندسعة عفدى حندب         : "(32 /9)بقول الزبفني   تبسني احلقدسئ   . بتوذي
 .تسفع   الذ ةارإاس ا وااًل فإيذم مل جيسزعا عأتسًء عفى عهللم اعوبس  م ارتسفع   ". حهللعثذس

 :املناقشة
      عهللم الونفسم أكون مجسع احلتهسة عفى القول أنهللم  سلسة ارتسفعهلل أل إن القول مبسلسوذدس  طفقدًس قدول   اردذ ب

 ذا عفى الطدب  الذ  بقول ارتهنة  دسل عإن كدسن   : "احلتهي كمس ي  عفى رلك الندخني   اربنوط أقولغ
إر  (8 2/ 2)هلل عاأدد  مددسم   البحددد الدائدد  (38 / 9 ) .."ععفددى الطدبدد  الددذ  بقددول لددسع مبددسل .. النددنيهلل ،عن 
ص ..عارسل كمس صددو أغ   ل اسصول  س ُبوَمودل عُبهللدخد لفحساةهلل ع و خسق  أسسعسسن فخدج لفسدك ارتدسفع  : "بقول
دبقونيهلل ع  س عفى اسخدى     ن ارتهندة  دسل فذدو عتدهلل     ع ذا عفى إحهللى الط. س.ا. سن ارتهنة لسنت أنني  وقود ة
سن  ص ع اسوأاد فذو ادسئز  َدإن  اد: "(   / 3)عقسل اأ   سزا   احملسط ال  سيي  هلل"اإلطالق  تصد  إ  النني

 ".اإلاس ا جتس اهلل سن الوجس ا  بس،لة  سل مبسل عارتسفع  سل
 هسدة عفدى كدون ارتدسفع لسندت  دساًلهلل عبقس يذدس  دع  واضدع  خددى           إن اروأ ل   ارواضع ال  ي  فسذس  ئمة احلت

يصددوا فسذددس عفددى كددون ارتددسفع  ددسلهلل عجيمددع رلددك إ  الهدددعع الهقذسددة الدد  انفددوا فسذددس ارتددسفع   ددوااًل  وقو ددة   
فع  يذم عهلللعا ارتسفع لسنت   وااًل  وقود ة   اسصلهلل لكتذم اسو توا ارتدس : ميكتغ  ن بصل إ  يوسجة  فخصذس
ععددهللع س  ددساًل  وقود ددس عفددى سددبسل االسددو تسء  ( سددواء  كسيددت إاددس ا  عسددسن  م  تددسفع   الذ ددة )  عقددهلل اإلاددس ا 
 .عخالفًس لفقسسس
فددذ ب االاوذددس، : "(9 2: )ارددهللخل إ  يظدبددة االلوددزام النس ددة ق    - محددغ احن–بقددول الشددسد  صددطهى الز قددس  
.  د  ا فدة  ( 29 )حسدز اس دوالهلل عإ دس  دي  فدكهلل عأذدذا ادسءت اردس،ا            اسصدل ال تدهللخل     ارتدسفع احلتهي إ   ن 

ععاذدة يظددد م    دذا  ن ارتهنددة لسنددت  دسئًس  س،بددًس  واددو،ًاهلل عإ دس  ددي  عدداض حتددهللث  ددسئًس فشدسئًس عفددى حنددب       
تهي يظدبوغ عع   ذا عضع االاوذس، احل. حهللعث الز  ص فال تنو  ثدعا    ارسل سيغ ال ميك  فسذس اإلحداز عاال،خس 

إن ارتدسفع لسنددت رات قسمدة   يهندذسهلل عإ ددس ع ، تقوميذدس   الشدددع أنقدهلل اإلادس ا عفددى خدال  القسددسس        : )ارشدذو ا 
ص فال تقودم ارتسفع   غري اإلاس ا عتهلل احلتهسةص سن القسعدهللا  ن  دس  ع ، عفدى خدال  القسدسس فتدريس ال بقدسس        (لفحساة
 .س.ا "عفسغ
 محدغ  –قدول اإل دسم الندخندي    : ة مجفة    يصوق  ئمدة احلتهسدةهلل  تذدس عفدى سدبسل ار دسل       ذا عبجمكِّهلل  ذس التوسج
فأ س أسلنقهلل ب بت لفمتهنة حكم اإلحداز عالوقوم  دعًس الال  القسسسهلل عكدسن رلدك أسعوبدس  إقس دة الندني      : "-احن

/ 9 )هلل ( 3 / 9 )هلل ( 8/ 9: )هلل عبتظدددد(85/   )اربنددوطهلل  " ارتوهددع أذددس  قدددسم ارتهنددة ساددل الضددددع ا عاحلساددة     
عإ دس   هللارتسفع لسنت مبسل" :(93 / 2)تبسني احلقسئ     - محغ احن  -ول اإل سم فخد الهللب  الزبفني قهلل عب( 9 
ارتدسفع  : "هلل عقدسل    وضدع آخدد   "عفسمس لو بواهلل فسغ النقهلل  ع  دبذوغ ال بوقدوم   هللالنقهلل لفضدع ا توقوم أسلنقهلل  ع  بذة
 .(5  / 6)"  سال أنقهلل اإلاس السنت مبسل  طفقس عإ س تصري

: (335: اردس،ا )ادسء   جمفدة اسحكدسم النهلللسدة     . بشرتط لصحة اإلاس ا عتهلل احلتهسة كون ارجماد عستًس  نستة :ثانيًا
ص ععفسدغ فإادس ا ارتدسفع    "بفزم تنسني ارأاو  أتسء عفسدغ ال بصد  إجيدس   حدهلل احلدسيوتني  د  ،عن تندسني  ع لسسدز        "
 .وحهلل، فسذس النني حمل االيوهسع غري اسئزا عفى  صول ارذ ب احلتهياروصوفة ال  ال ت

 :املناقشة
 تع كون حمل االيوهسع إحهللى عستني ،عن تنسني  ع لسسز إ س  و   إاس ا  تسفع اسعسسن ارنستدةهلل ع دو  دس بوهد  فسدغ      
عد  ارنقدو، عفسدغ   عقدهلل      ارذ ب احلتهي  ع اجلمذو ص لكون رلك  شدوماًل عفدى اجلذسلدة عالتدد  الد  جيدب يهسذدس       
تدسفع   الذ دةهلل عالد  بتوهدي التدد  فسذدس أكويذدس ممدس بتضدبط          ارإاس ا ارننيص عرلك الال  ارنقو، عفسدغ   إادس ا   

عقدهلل  . أسلوصف عس،اهلل ع ن بت  النسقهللان عتهلل الونسقهلل عفى صهست النني حمل االيوهسع الد  ختوفدف أذدس اساددا عدس،ا     
فى اواز  ذا التوع     يواع اإلاس اهلل أل إن جمفة اسحكسم النهلللسة يهنذس قدهلل   دس ت   يصت ،عاعب  الهقغ احلتهي ع
 .عغري س(  93هلل ع931)إ  حكم  ذا التوع   اروا، 

 (.6/992)هلل عارتوقى  دو اروطأ سأي الولسهلل البساي (3/3)حس سة الهللسوقي عفى الشدو الكبري : بتظد  ( )
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كمس اته  الهقذسء عفى كون إادس ا  تدسفع اسعسدسن اروصدوفة   الذ دة عقدهللًا صدحسحًس        

ارتهنة حمدل الونسقدهلل ،بتدًس ثسأودًس     تسفع اسعسسن ارنستة كون الز ًس  أدز الهدعق أستغ عأني إاس ا  

هلل عإ ددس بفددزم ارددجماد  ن بقددهلللم     ر ددة ارددجمادهلل ال بتهنددد النقددهلل أذددال  النددني حمددل االيوهددسع  

 .لفمنوأاد عستًس  خدى  طسأقة لفوصف  كسيذس

 ع اسعسدسن  تدسف إاس ا قهلل يصوا عفى  ن جلمذو     ارسلكسة عالشسفنسة عاحلتسأفة إال إن ا

ع د    (3)د  ددعط الندفم فسذدسهلل   أودوفص   تدوطٌ جواز س ععفسغ ف  ارتسفعص  سفٌم اروصوفة   الذ ة

 :  م  ذس الشدعط

 . ن تكون النني ارجمادا ممس بتضبط أسلوصف ( )

 .عصف النني ارجمادا عصهس ُ جفِّسًس بهللفع اجلذسلة عالتد  (2)

 .حتهللبهلل  وعهلل اسوسهسء النني ارجمادا (3)

 .اداص عرلك أتسء عفى ا رتاط تنجسل تنفسم   س  سل النفمتنجسل تنفسم اس (3)

إال إن  ددذا الشدددط حمددل خددال  أددني الهقذددسءهلل سسندضددغ البسحددث تددهلللساًل عتداسحددًس      

 .اربحث الوسلي

 :منافع األعيان املوصوفة يف الذمةحكم تعجيل دفع األجرة يف إجارة 

ة ارنوأاد إرا كسن حمل اخوفف ارنسصدعن   حكم كون اسادا ،بتًس  جمااًل   ر 

 :هلل عرلك عفى قولنيالذ ةالونسقهلل  تهنة عنيم  وصوفة   

عالهللكوو   (3)هللعفي القدس ،اغي. ،. :   لر ب أنا ارنسصدب   :القول األول

 النني تهنة عقهلل إاس ا   أدمإرا  عهللم ا رتاط كون اسادا حسليةإ   (9)عبهللالنوس   أوغهللا

أفهظ النفم فس رتطوا لصحة النقهلل تنفسم  هلل ع  س إرا ُعقهلل اذ ة أفهظ اإلاسالوصوفة   ار

اسادا   جمفع النقهللهلل ع و القول الذ   احغ ا فع الشدعي اسئة احملسسبة عارداانة 

 (8).عااسئة الشدعسة رصد  الدااحي   الننو،بة (6)لفمجمسنست ارسلسة اإلسال سةهلل

                                                                                                                                
إال  ن الشددسفنسة ع ددع قددوام جددواز إاددس ا اسعسددسن اروصددوفة   الذ ددة ( 81-3/65)قفسددوأي ععمددريا  وسحس ددس: بتظددد  ( )

فإيذم قهلل اسو توا النقس  عالنهستة فمتنوا إاس تذس  وصوفة   الذ ة سيذس ال ت بت ،بتًس   الذ ة عتهلل مهلل ع  س أندا  
 .النقس  عأنا النهستة فسجوز إاس تغ  وصوفًس   الذ ة

 (.3 3/6)هلل ع طسلب  علي التذى لفدحسبسيي (3/292)لفبذوتي كشس  القتسع : بتظد  (2)
هلل  طسلب  علي التذى لفدحسبسيي (3/65)قفسوأي ععمريا  وسهلل حس س(993-6/992)ارتوقى  دو اروطأ لفبساي : بتظد  (3)
(3/6 3.) 
 (.229/ 2( )9 : )جمفة جممع الهقغ اإلسال ي النهلل،: بتظد  (3)
 (.77هلل 76: )لراس ا اروصوفة   الذ ة قالوطبسقست النمفسة : بتظد  (9)
جيوز  ن تقع اإلاس ا : " س يصغ"  نسس  اإلاس ا عاإلاس ا ارتوذسة أسلومفسك( "5: )   ارنسس ( 3/9: )حسث اسء   الهقدا  (6)

ط هلل عال بشدرت ..( اإلاس ا اروصوفة   الذ ة)عفى  وصو    الذ ة عصهًس  تضبطًسهلل علو مل بك  ممفوكًس لفمجماد 
 ..".فسذس تنجسل اسادا  س مل تك  أفهظ النفم  ع النفف

 .س326 /27/12الصس،    ( 663: )القدا  رع الدقم: بتظد  (8)
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 :القول األول ما ُبين عليه

 صدحسب  دذا القدول  دس ر بدوا إلسدغ  د  عدهللم ا درتاط كدون اساددا             إن  أدز  س عفدل أدغ  

 دد  ا ددرتاط القددبا  (2)عاحلتسأفددة   عاددغ  ( )الشددسفنسة   عاددغ   داددووهلل سددغإلر ددب  ددس  :حسليددًة

عتنفسم اساددا   جمفدع النقدهلل إرا ُعِقدهلَلت اإلادس ا عفدى  تدسفع اسعسدسن اروصدوفة   الذ دة           

هدظ اإلادس ا فدال بشدرتط لصدحوذس تندفسم اساددا   جمفدع         أفهظ الندفمهلل ع  دس إرا ُعِقدهلَلت أف   

 (3).النقهلل

 :مناقشة

 :  أنٌةهلل تهصسفذس عفى التحو اآلتيبتسَقش  س سب      عاغ عهللاهلل  أدز س 

فَمَتدَع الوهددق   )   فدق    الهقذسء أني اينقس، النقهلل أفهدظ الندفم  ع أفهدظ اإلادس ا     :  عاًل

عفددددى القددددولني –ال بنددددين ( ع اسز ددددس   ال سيسددددةقبددددل تنددددفسم اسادددددا   ا فددددع   اسع   

اواز كون اسادا ،بتًس  جمااًل ثسأوًس   ر ة ارندوأاد  دع كدون الندني اروصدوفة       -كفسذمس

حمل االيوهسع ،بتًس  جمااًل ثسأوًس   ر ة ارجمادهلل أل رلك ممتوع عفى القولني كفسذمسص سيدغ  د    

ظ اإلادس اهلل عإ دس  دس  ادسز أندا الهقذدسء       سواء  مت أفهظ النفم  م أفهد  هللالكسليء أسلكسليء

 ع نستدة   جمفدع النقدهلل   عقهللس أفهظ اإلادس ا ،عن لهدظ الندفم  دس إرا كسيدت اساددا حمدهلل،ا        

لكتذمس تهدقس قبل قبضذسص فذذس الصو ا ال  تتوهي فسذس عفة الكسليء أسلكسليء  دي الد    

لوهدق  ع عدهللم القدباهلل  ع   فسجوز ا( اإلاس ا)اخوفهت فسذس  هللا   االاوذس، أني تتفسب الفهظ 

فسحددم الوهددق عد  ا فدع  دع عدهللم لدسم القدبا عتندفسم اسادداص سن           ( النفم)تتفسب ارنتى 

 (3).عقهلل النفم عااٌب تنفسم   س ارسل فسغ   ا فع قبل الوهدق
خيداذدس عد    ( غحوى علو مل بوم تنفسمذس فس) ن تنسني اسادا   ا فع :   رلك عالند

 (9)ص"ارنني ال بنوقد   الذ ةهلل ع س تقد    الذ ة ال بكدون  نستدسً  "  الذ ةص سن كويذس ،بتًس 

(  ع الكدسلئ أسلكدسلئ  )عأذلك فإيذس ختدج ع  كويذس  د  قبسدل أسدع الدهللب  أسلدهللب        (9)ص" نستًس

 .ارتذي عتغ عا مع عفى حتدميغ

م أسدع    فسذدس حكد  دل  ارواضدع الد  ُحد    الهقدغ الشدسفني  التظدد    دهللعيست    أإيندسم : ثسيسًس

عمجددع يصوصددذم   رلددك   الذ ددةهلل  ةاروصددوفاسعسددسن اروصددو    الذ ددةهلل عإاددس ا  تددسفع  

 ن بظذدددد افسدددًس أنضددذس إ  أنددداهلل عمحدددل ا مدددل فسذدددس عفدددى ارددبنيهلل عارطفددد  عفدددى ارقسدددهلل   

                                           
 .(58 / 2)هلل  ستى ارطسلب لأليصس   ( 29/ 3) عضة الطسلبني لفتوع  : بتظد  ( )
 .(286/ 3 )هلل اإليصس  لفمد،اع  (353 -352/ 3)الكس  الأ  قهللا ة : بتظد  (2)
الصدس،  عد     " نسدس  اإلادس ا عاإلادس ا ارتوذسدة أسلومفسدك     ( "5: )ارفحد  أسرنسدس   "  نوتهلل اسحكسم الشددعسة "اسء ضم    (3)

عال بشدرتط   هلل.. ندوتهلل ادواز اإلادس ا لندني  وصدوفة   الذ دة       : "ا فع الشدعي اسئدة احملسسدبة عاردااندة  دس يصدغ     
 ."عاحلتسأفةتنجسل اسادا فسذس عفى  حهلل قولني لفشسفنسة 

خالفًس لفمسلكسة الذب   اسزعا تأخري تنفسم   س  سل النفم ع  جمفدع النقدهلل بدو ني  ع ثالثدةص سن  دس قدس ب الشديء          (3)
 .- ذا    أسب الونس   عالدخصة عاالسو تسء علسع  صسلة ع- بأخذ حكمغ
عفددم  ن ارنستدددست ارشخصدددست    ا: "هلل ع  الندددسسق يهندددغ بقددول القددددا  (35 : )إبضددسو ارندددسلك لفويشدبندديهلل ق    (9)

 (. 29/ 2)الهدعق " اصس جهلل اردئسست أسحلع ال ت بت   الذ م
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سواء  كسيت أفهدظ الندفم  م   ) تع كون اسادا ،بتًس  جمااًل   الذ ة الشسفنسة  وهقون عفى 

ع  ددس  ددس   ( )ص سن رلددك  دد  أسددع الكددسليء أسلكددسليء ا مددع عفددى حتدميددغهلل      (أفهددظ اإلاددس ا 

 دل بشدرتط قدبا اساددا   ا فدع  م      : فذدو ( عاذسن   حكمدغ عع ، عتهلل م )اخوفهوا فسغ 

فأاددسز أنضددذم الوهدددق قبددل ؟ (علسنددت   الذ ددة نستددة  ددع كويذددس عفددى القددولني كفسذمددس ) ال

سن     –أفهظ اإلادس ا ،عن لهدظ الندفم تتفسبدًس لفهدظ       إن  أدم النقهللارنستة لسم قبا اسادا 

م ثدم مل بوحقد  الوندفسم كدسن     َفعفدى الندد   فإرا ي د صبقوضي الونفسم   ا فع (فمالند)لهظ 

ع دتذم  د   تدع    هلل -هلل ع و  س بتوهي   حسل إأدا غ أفهظ اإلادس ا رلك  تسقضًس رقصو، النقهلل

اددا   ا فدع سدواء  مت النقدهلل أفهدظ النددفم  م      الوهددق  طفقدًس قبدل لدسم القدبا عتنددفسم اس     

عيصوق  ئمة الشدسفنسة الد  توضد   دذا الهذدم كد ريا       . أفهظ اإلاس اص تتفسبًس لفقصهلل عارنتى

 (2): وظسفداهلل     أدز    فوذس

  ع س عقهلل    اإلاس ا عفى  تهنة   الذ ة: "- محغ احن–بقول اإل سم النمدايي ..

دا عال جيوز  ن تكون اسا.. عتتنقهلل أفهظ اإلاس ا ..نفمهلل عتتنقهلل  ذس اإلاس ا أفهظ ال

 هلل«يذى ع  الكسلئ أسلكسلئ -غ عسفمسصفى احن عف- ن الت  »: س تس  جمافةص لد

 و أسع التنسئة أسلتنسئةهلل عسن  ذس اإلاس ا    نتى ارنفم (: الكسلئ أسلكسلئ)ع

 تس قبا اسادا   ع ل بشرتط  س .فسغهلل ع  س  سل النفم ال بص   ن بكون  جماًفس

ا رتط قبا اسادا .. فإن عقهلل اإلاس ا أفهظ النفم :ا فع قبل  ن بوهدقس؟ بتظد فسغ

ال :  حهلل مس :فهسغ عاذسن.. عإن عقهلل أفهظ اإلاس ا .قبل  ن بوهدقسهلل كمس قفتس   النفم

بشرتط قبضغ قبل : عال سيي .أسلفهظ ًااعوبس بشرتط قبضغ   ا فع قبل الوهدق 

أسرنتىهلل ع  ل  ذب  الواذني الواذسن  ًااخوسس  الشسد  أي إسحسق اعوبس  ع و الوهدقهلل

 (3)."  قبا   س  سل النفم   ا فع إرا عقهلل النفم أفهظ البسع

                                           
 ذس ارتذجسة   اجلمع أني يصوق ارذ بهلل ع ،  وشسأذذس عجممفذس إ  حمكمذس ع هصفذس سدفكذس عفمدسء كبدس       ( )

النسس دي فدهللا،   /  دس حكدسس ،   نسصددب  عتدهلل ار ع      فوذس   ارنألة حمل البحدث  . ع ئمة    النفف ع   ارنسصدب 
إرا كسن الد م   دجمااًل فذدو أسدع     .. أسع  وصو    الذ ة أصستة البسع: الصهللب  الضدبد أقولغ/ ،.ع  الهقسغ الشسد  

الكسليء أسلكسليءهلل علك  يظدًا الينقس،س أفهظ البسع فقهلل حكدى أندا الهقذدسء يصوصدًس ُبهذدم  تذدس الوهدقدة أدني         
 محدهلل عفدي عبدهللاحن   حب دغ عبدس ا  طولدة  د          /،هلل عقدهلل  ع ،  ..و ا أفهظ البسع  ع لهظ النفم اينقس، البسع أذذس الص
عأسدوع الصدهستهلل    أسدوع اسعسدسن   الدذ م ارشدومل عفدى ركدد         [: )َيصلدذس ..]حس سة الشددقسع    اردذ ب الشدسفني    

( .. لندفم صد  تأاسدل ارد م  فقدط     الصهستهلل لك  إن ُعقهلل أفهظ البسع ص  تأاسل كل    اربسع عال م هلل  ع أفهدظ ا 
قداءا  ذا الت     خالل يصوق الشسفنسة اسخدى ال  لتع تأاسل البهلللنيص رس بجم،  إلسغ  د   أالشسد الضدبد  قسم
الذ  بون   ع يصوق  لك ُبِقدل أأن النبس ا ميك   ن بهذم  تذس تأاسل البهلللني  نًسهلل  عإن كسنأسع الهللب  أسلهللب هلل 
عبددس ا =علنددل  ددس اجتددغ إلسددغ الشددسد الضدددبد   تأعبددل    .  ددو تقسسددهلل س مبددس ميتددع الددهللب  أسلددهللب     الشددسفنسة   كوددبذم 

الشدقسع  سسلهة الذكد  و اسعاغهلل إر  كمس يقل ع  الشدقسع  راتغ   اروضوع يهندغ عبدس ات  خددى تقسلدهلل  دذس      
–( 61 -95: )لنسس دي فدهللا،هلل ق  ا/ البسدع عفدى الصدهةهلل ،   : بتظدد . النبس ا ارطفقةهلل أونسني  حهلل البدهلللني   ا فدع  
 .-أوصد  بنري
 (.237 -236: )يزبغ محس، ق/ ، اسست    صول ارهللابتستهلل ،: بتظد  (2)
 (.339 -333/ 8)البسسن   (3)
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  القولني فسمس إرا ُعِقهللت  - محغ احن–اإل سم زكدبس اسيصس     ع ،كذلك فقهلل

فال جيب الوقسأا   ( البسع اإلاس ا  ع)اعوبس  الفهظ : أفهظ اإلاس اص اسعل  تذمس

: هلل ثم قسل(ع و كويذس سفمًس فسجب القبا   ا فع)اعوبس  ارنتى : ا فعهلل عال سيي

لسخدج ع   ص  ا فع إرا كسن   الذ ة( جيب تنسني   س ارسل)عفى اسعل ( لك )"

ال  فنفى القولني كفسذمس ( )ص"فال جيب( ال القبا   ا فع) ..هلل أسع الهللب  أسلهللب 

 .جيوز كون اسادا ،بتًس  جمااًل   ر ة ارنوأاد

 عالنبس،   (2) عضة الطسلبنيهللسلتوع    ك : ئمة الشسفنسةمجٌع     عمب ل  س سب  ي د

 محة احن - (3)عالد في   يذسبة احملوسج (3)عفى التد  البذسةهلل حس سوسذمسعالشدأسين   

 .-عفى اجلمسع
ص  ذ ب احلتسأفةميك  قول   فغ   حتدبد شسفنسة  س قسل   حتدبد  ذ ب ال: ثسل ًس

   هللعيست الهقغ احلتبفي   ارواضع ال  يصت عفى الوهدب  أني إأدام حسث إن اروأ ل 

سواء  كسن رلك   سسسق  حكسم إاس ا  تسفع ) (9)النقهلل أفهظ النفم  ع أفهظ اإلاس ا

هلل عجمع أنضذس إ  أناهلل (الذ ةاروصوفة   الذ ة  ع أسع اسعسسن اروصوفة    اسعسسن

ميكتغ  (8)إ  حمكمذسهلل عضبطذس أسلقواعهلل النس ة اروه  عفسذس   ارذ ب (6)ع ،  وشسأذذس

اسادا ،بتًس  جمااًل ثسأوًس ر  بقول جواز كون     ذ ب احلتسأفة كأأيغ ال  نومَن: القول

جمااًل ثسأوًس   ر ة ارجمادهلل   ر ة ارنوأاد  ع كون النني اروصوفة حمل االيوهسع ،بتًس  

سواء  أدم النقهلل أفهظ النفم  ع أفهظ اإلاس اهلل أل رلك ممتوع عفى القولني كفسذمسص سيغ 

عقهللس أفهظ اإلاس ا ،عن لهظ النفم س  س  اسز أنا احلتسأفة    الكسليء أسلكسليءهلل عإ 

علكتذمس هلل الذ ةعلسنت ،بتًس   حمهلل،ا ع نسدتة   جمفع النقهلل  (7) س إرا كسيت اسادا

فسكون اصال    القبا   ا فع    عهلل غهلل  ع االتهسق أني )تهدقس قبل قبضذس 

 .(،بتًس  جمااًل   الذ ة سالقولني كفسذمس عفى  تع كويذ

مجفة    يصوق  ئمة ارذ بهلل سسندض البسحث  سئًس     أدز عإن ممس بجمكهلل رلك 

 :   فوذسهلل  ع ارتسقشة

 نني بص     حهلل  غرِي عأسع  وصو  : )  الهدعع - محغ احن–اأ   هف   قسل 

 ً   هلل ا فع عبنو  قبضغ  ع مثتغ  هلل حكمغ كسلنفم ..هلل أفهظغالواذني اعوبس ا

                                           
 .(23 / 2) ستى ارطسلب   ( )
(2)  (3 /291- 29 .) 
(3)  (3 /93.) 
(3)  (3 / 77.) 
 .ذ ة  أسع النني اروصوفة   ال( البسع) ع أفهظ   (9)
 (.286/ 3 )هلل عاإليصس  لفمد،اع  (353-352/ 3) س اسء   الكس  الأ  قهللا ة :   ل  (6)
 .كوحدبم الكسليء أسلكسليء  (8)
 .  عقهلل أسع النني اروصوفة   الذ ة( ال م ) ع   (7)
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ع و هلل بنو  :ع س د ارنووعب عغريسهلل فظس دس ال بنو  تنسني مثتغ صال: ع  آخد. عاغ

:   ] الواغ اسعل: )أقولغ ثم عف  ارد،اع  عفى رلك ( )هلل(لسخدج ع  أسع ،ب  أهللب هلل  ع 

ع و هلل اخوس س القسضي: عالواغ ال سيي هلل.. و الصحس [ عاوب قبا ال م    ا فع

ال سلث  س لهظغ لهظ البسع : فإيغ قسلهلل  س د  س ازم أغ   ارنووعب    عل أسب النفم

هلل أذذس الهلل ا ما رتبت  تك ثوأس    صهوغ كذا عكذا : كقولغهلل ع نتسس  نتى النفم

اعوبس ا هلل عجيوز الوهدق فسغ قبل القباهلل فذذا سفمهلل عال  نستًس بكون  واو،ًاعال 

 ن القبا ريصل    (أذذس الهلل ا م)علك  ريومل قولغ . ايوذى (2).أسلفهظ ،عن ارنتى

هلل  س دس ال بنو  تنسني مثتغ: قسل ارصتف  تس عفى  ذا الواغ. عاحن  عفم ا فع

ع و كمس . ايوذىهلل لسخدج    أسع ،ب  أهللب هلل  ع  ع وهلل بنو : ع س د ارنووعب عغريس

 (3)(.عالظس د  يغ عتى أظس د ارنووعب  س يقفتسس عتغهلل قسل

الذ  ر ب  -قول القسضي–بظذد ممس سب   يغ حوى عفى القول ارداوو   ارذ ب 

 يغ جيب تنسني : إ  اواز عهللم قبا ال م    ا فع إن  أدم النقهلل أفهظ البسع ،عن النفم

 م    ا فع حوى ال بكون النقهلل    الكسليء أسلكسليءهلل عقهلل افى اإل سم ارد،اع  ال

الذ  بدى -الصو ا ع،فع  س قهلل بوَو دم    فذم كالم اأ   هف    حكسبة القول ارداوو 

،فع ع   ذا القول  س قهلل بوو دم    عهللم ا رتاط تنسني  -عهللم ا رتاط القبا   ا فع

هسس افسًسهلل ععض   ن ارقصو، أسصال   و جمد، ا رتاط القبا   ال م    ا فعهلل عي

فذي ممتوعة ( صو ا الكسليء أسلكسليء)ا فع  م الهلل ع  س عهللم تنسني ال م    ا فع 

 .-عاحن  عفم–عفى القولني كفسذمس ،ع س  ك 

    التكت عالهوائهلل النتسة عفى  شكل )عقهلل  عض  اإل سم اأ   هف   محغ احن

صحة أسع اروصو    :   ] فنفى الصحة: "هلل حسث قسل(الهدعع) س  مجفغ   (  احملدد

فنفى  ذا بتبتي  ن بشرتط الونسني . جيوز الوهدق قبل القبا كبسع النني :قسل [الذ ة

ا رتبت  تك ثوأس    صهوغ كذا : كقولغ :سيغ قسل ع و  س د  س   ارنووعب

:   ]أسلونسني عرلك سيغ ص عال  نستًس او،ًاعال بكون اربسع  و هللأذذس الهلل ا معكذا 

صدو أذس   الكس   هللخيدج ع   ن بكون أسع ،ب  أهللب  ع و عفة ارتع [أونسني ال م 

  (3)".عقهلل قطنوا أأيغ ال جيوز أسع الهللب  ارنوقد ر   و   ر وغ أهللب  هللعغريس

   الذ ة     ذا عإن كسن  س سب     يصوق   تقدبد  تع كون ال م  ،بتًس  جمااًل

تطب  عفى حكم إاس ا  تسفع اسعسسن اروصوفة   الذ ةهلل فإن أسع اروصو    الذ ة ب

                                           
 (.39 - 33/ 6)ارتين هلل عأتحوس ي د اأ  قهللا ة   (36  -39 /6)  ( )
 (.653/  )س د  ارنووعب لفن: بتظد  (2)
 (.13 /   )هلل عأتحوس   اإليصس  (36 /6) تصحس  الهدعع  (3)
(3)  (  /253- 253.) 
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سسو ، طدفًس    يقول احلتسأفة   حكم إاس ا  تسفع  -عرزبهلل تأكسهلل –البسحث 

 :اسعسسن اروصوفة   الذ ةهلل ع تذس
  عني  (ع دط اسوقصسء صهست سفم  "):    طسلب  علي التذى الدحسبسييقسل

كأسفموك هلل (أفهظ سفم)عإن ادت إاس ا عفى عني  وصوفة أذ ة  .. هلل( وصوفة أذ ة)

ادى ( اعو  قبا  ادا مبجفع)  خهلل ة عبهلل صهوغ كذاهلل عقبل ارجماد  الهللبتس   ذا

عإن كسن  هللإ   ال  نفوم( تأاسل يهع)اعو  ( ع)فسغ عقهللهلل لئال تصري أسع ،ب  أهللب  

حسث ي د عفى كون اسادا  نسدتة    ( )ص"لقباأفهظ اإلاس ا اسز الوصد  قبل ا

جمفع النقهللهلل ثم حكى اصال    حكم ا رتاط قبا اسادا   ا فع إن  أدم 

 .النقهلل أفهظ اإلاس ا ،عن الندفم

 سفم ( أفهظ)إاس ا عفى  وصو  أذ ة ( عإن ادت)": عقسل البذوتي    دو ارتوذى

ل ِبعَق هلل  اًل كذا عكذا لبتسء حسئط  صهوغ    تهنة عبهلل  الهللبتس   ذاأسفموك ك

تأاسل )  اعُو(ع) هللأسع ،ب  أهللب  بصريلئال  صعقهلل ( مبجفِع  ادا    قبُااعُو)ارجماد 

فإن مل  هللم بكون   ارتسفع كسسعسسنَففهللل  ن الند هللإ   ال  نفوم كسلنفم( يهع

 فع ع تع ععفسغ فونسني اسادا   ا (2)ص"تك  أفهظ سفم عال سفف مل بنو  رلك

كويذس ،بتًس  جمااًل   الذ ة  وه  عفسغ   القولني كفسذمسهلل ع  س    فدق أني لهظ 

رقسصهلل  داعسا   حسل اإلاس ا النفم علهظ اإلاس ا ففم بشرتط اإلقبسض   ا فع 

 . النقو،

كون  - عالس  عاغ ارتسقشة ال الثة اربسدتة  -إن ممس بنزز  س ُركد :  اأنًس

الذب  قسلوا جواز عقهلل إاس ا  تسفع اسعسسن اروصوفة   الذ ة أفهظ  (3)عاحلتسأفة الشسفنسة

 ع عهللم لسم قبا اسادا   ا فع إرا متد تنسستذس   ا فعهلل  يذم ( ،عن النفم)اإلاس ا 

عأذلك فإيغ بتوهي عتذس عفة  (3)صبدعن  ن التدقو، تونسد  أسلونسني خالفًس لفحتهسة عارسلكسة

كسليء أسلكسليء ا مع عفى حتدميذسص فسكون سبب ارتع عتهلل     اسز س  تذم أفهظ ال

اإلاس ا ع تنذس أفهظ النفمهلل  ن النفم ال بكهي فسغ جمد، ايوهسء الكسليء أسلكسليءهلل أل 

 صهلل علوجتب خمسلهة  قوضى النقهللجيب  ع رلك لسم الونفسم   ا فع لو ع ، الت  أذلك

هلل الال   س لو عقهللت أفهظ اإلاس ا فإيغ ال جيب فسذس لسم مفسلنفم  شو     الونفس

  اسادا   تذس عرلك أونسلمبجد، ايوهسء الكسليء أسلكسليء ع القبا   ا فع عجتوز

 (9).ا فع

                                           
( )  (3 /6 3-6 3.) 
 (.25-27/ 3)  دو  توذى اإل ا،ات  (2)
 (.322/ 3" )تقدبد القواعهلل عحتدبد الهوائهلل"هلل قواعهلل اأ   اب (91 / 3)الوسسط لفتزالي : بتظد  (3)
 (.379 -373/ 3)هلل الهدعق لفقدا  (9 / 3 )لفندخني اربنوط : بتظد  (3)
 (. 2 -21: )سس ي النوبفم ق/  توجست صكو  اإلاس اهلل ،: بتظد  (9)
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 تإرا كسيكون اسادا ،بتًس  جمااًل   ر ة ارنوأاد  طفقًس  حتدبم :القول ال سيي

هلل سواء  مت النقهلل أفهظ النفم  م أفهظ اإلاس اهلل ارجماد  ة  ر ًس وصوف،بتًس  جمااًل  ارتهنة

 (3).عاحلتسأفةعالشسفنسة  (2)عارسلكسة ( )عُينب رلك لفحتهسة

سس ي / عالهللكوو  (3)عبهللالدمح  اسطدمهلل/ ،: أنا ارنسصدب    ل  احغع

ال  يظمذس  (6)(عدض عتقوبم: الصكو  اإلسال سة)يهللعا عأغ صهلل ت توصسست  (9)النوبفمهلل

حبضو  مجع       اهللامع الهقغ اإلسال ي عارنذهلل اإلسال ي لفبحوث عالوهلل بب يظمذس جم

 (8).النفمسء عاروخصصني

 :القول الثاني دليل

عاأ    هلل  هللعاأ  الندأي هللعاأ  ارتذ  هللكسإل سم  محهلل)يقل مجٌع      ل النفم 

عفى  محة احن - عالشوكسيي هللعالنبكي هللعاأ  تسمسة هللعالتوع  هللعاأ  قهللا ة هللاحلهسهلل

 . اإلمجسع عفى حتدبم الكسليء أسلكسليء (7)(-اجلمسع

عالكسليء أسلكسليء  و كل ،ب م ثبت   ر ة ارهللب  ،عن  ن بقبا    قسأفغ  س بتوهع 

  (5).أغ

                                           
ع ن حد  البسحث تهصساًل قول احلتهسدة   حكدم إادس ا ارتدسفع   الذ دةهلل عالدذ  تدبني  د  خاللدغ  يذدم بدعيدغ             سب   ( )

اسعسدسن حمدل االيوهدسعص    تندفسم   اًل   ر ة اردجمادهلل أدل جيدب عتدهلل م تنجسدل     عقهللًا حساًل ال تكون ارتسفع فسغ ،بتًس  جما
ذسص عأدذلك حتددم   اساددا  ع تنجسفد   ،فدع  تأاسدل  حسضدداهلل مل بضددد  ( حمل االيوهدسع ) ارجمادا ععفسغ فإرا كسيت اسعسسن

تدًس  دجمااًل   ر دة    عتهلل م الصو ا ال  تكون فسذس ارتسفع ،بتدًس  دجمااًل  وصدوفًس   ر دة اردجماد  دع كدون اساددا ،ب        
 .-عاحن  عفم–   تع الكسليء أسلكسليء  اسصل ا مع عفسغ ع ارنوأادهلل ع و  س بون  
هلل  ددع اسخددذ أسالعوبددس  (8/3)هلل  دددو خموصددد خفسددل لفخد ددي (3/3)حس ددسة الهللسددوقي عفددى الشدددو الكددبري : بتظددد  (2)
الثدة  بدسم ع ن رلدك   حكدم الوندفسم   جمفددع      تدأخري تندفسم  اددا الندني اروصدوفة   الذ دة إ  ث       َادّوزعا كدويذم  

 .النقهللص سن  س قس ب الشئ بنطى حكمغ
 -352/ 3)هلل الكدس  الأد  قهللا دة    (23 / 2)هلل  سدتى ارطسلدب لأليصدس      ( 29/ 3) عضة الطدسلبني لفتدوع    : بتظد  (3)
تسأفدة   عادغ  قدهلل ر بدوا      ع الوتبسغ إ   ن الشدسفنسة   عادغ   دادووهلل عاحل   هلل (286/ 3 )هلل اإليصس  لفمد،اع  (353
  ا فدع إرا  أددم النقدهلل أفهدظ اإلادس ا الدال   دس إرا عقدهلل أفهدظ          ارنستة عاحملهلل،ا إ  عهللم ا رتاط تنفسم اسادا 
 .النفم
 (.257/ 2( )9 : )جمفة جممع الهقغ اإلسال ي النهلل،: بتظد  (3)
توع ال سييهلل ع و إاس ا عني  وصوفة   الذ ة لدسع  ععفى كل تقهللبد فال خال  أني الهقذسء    ن ال: "بقول فضسفوغ  (9)

هلل  توجدست  "فسذس عملهلل  يغ َ،ب    الذ ةهلل فسأخذ حكم النفمهلل عإ س عقع اصال  حول صستة النقهلل إرا تنني ال م 
 (.21: )صكو  اإلاس ا ق
-23بوافقددغ س الددذ   33 /16/  -1 عقددهللت التددهللعا    حددسب اس نددة ارفددك عبددهللالنزبز   اددهللا خددالل الهددرتا       (6)
م أوتظددسم  شددرت  أددني جممددع الهقددغ اإلسددال ي الددهللعلي الوددسأع رتظمددة ارددجملد اإلسددال يهلل عارنذددهلل           1 29/19/21

 حبدسث االقوصدس، اإلسدال ي جس ندة     (  نذدهلل )اإلسال ي لفبحوث عالوهلل بب الوسأع لفبتك اإلسدال ي لفوتمسدةهلل ع دكدز    
 .ارفك عبهللالنزبز
عفدى  يدغ جيدب    ( إصدهللا  صدكو  ل دل إادس ا اروصدو    الذ دة      )ة حتدت عتدوان   ارتهلل اد ( 2.2)حسث يصت الهقددا    (8)

 .   توصسست التهللعا( 6: )ق. تنجسل اسادا إرا مل بوم تنسني ال م 
هلل عأهللابدة  (736/ 2)هلل عالقبع الأد  الندأدي   (6/33)هلل عاإل دا  الأ  ارتذ  (1 3هلل 16 / 6)ارتين الأ  قهللا ة : بتظد  (7)
هلل عتكمفدة  (239: )هلل عيظدبدة النقدهلل لشدسد اإلسدالم ق    ( 91/ 5)هلل عا مدوع لفتدوع    (833  /3)ا وذهلل الأد    دهلل   
 (.232هلل 88 / 9)هلل عيسل اسعطس  لفشوكسيي (16 / 1 )ا موع لفنبكي 
 (.9  : )سس ي النوبفم ق/ قضسبس   االقوصس، عالوموبل اإلسال يهلل ،  (5)
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اسادا ،بتًس  جمااًل   ر ة ارنوأاد  ع كون ارنقو، ععفسغ فسحدم الونسقهلل عفى كون 

صو ا    بكون أذذا االعوبس   ص سن النقهللجمادعفسغ  تهنة عني  وصوفة  جمافة   ر ة ار

ص (   ُصَو  اأوهللاء الهللب  أسلهللب هلل  ع الوااب أسلوااب)صو ا الكسليء أسلكسليء احملددم 

 .ون اسادا حسلة لتهي  ذس النفةفواب ك

 :دليل القول الثاني مناقشة

 :  أدز س هلليوقش الهلللسل النسأ      عاغ 

ا أنا الصو  عارنسئل  ع ا ومساس عفى صو ا ر ب أنا الهقذسء إ  إاسز:  عاًل

إ  اإلاس ا ارضسفة    اواز  ( ) س ر ب إلسغ احلتهسة عاحلتسأفة: الكسليء أسلكسليءهلل ع تذس

كون اسادا  جمافة فسذسص عأذلك بكون النوضسن كال مس  جمافني اواز إ  ارنوقبل  ع 

كون اسادا ة   الذ ة  ع فوكون إاس ا  تسفع اسعسسن اروصوفععفسغ  ص(كسليء أكسليء)

 .،بتًس  جمااًل   ر ة ارنوأاد   فذس   احلكم عاالسو تسء    عموم الكسليء أسلكسليء

   اذة اواز  "اإلاس ا   الذ ة" أدسإلاس ا عفى عملم  وصو     الذ ةاالعرتاض : ثسيسًس

 .عهللد أنا الهقذسء رلك  و اسصل تأاسل اسادا   رلكهلل أل

عال جيب تنفسم  ادا النمل   الذ ة حوى بونفمغ : "- محغ احن– قول البذوتيب

عسن اساري إ س بوفى  ادس إرا  هللععفى  ذا ع ،ت التصوق هللارنوأاد عإن عابت أسلنقهلل

  (2)".نوح  تنفسمغ إال  ع تنفسم النوضهلل كسلصهللاق عال م ض فال ُبَوسيغ ِع صقضى عمفغ

 :اإلجابة عن املناقشة

 :بأتي سمبت الوا ،ا عفى ،لسل القول ال سيي اسب ع  ارتسقشس 

عاحملدم إ س  و  (3)هللل فسغ البهللالن كسن    الكسليء أسلكسليءاللسع كل  س ُ :  عاًل

  (3).ال كلل  س  الل فسغ البهللالن فحنبهلل الكسليء أسلكسليء

ارنقو، سرتهنة ف ة لفمنوقبلص   خالل تأ ل صو ا عقهلل اإلاس ا ارضسفعبوض  الهدق 

لسع  فسرنقو، عفسغبتهند النقهلل أوفهذس  ع تنذ  االيوهسع أذسص ععفسغ  ة نستننيم أ ٌة ونفق سعفسذ

ارنستست ارشخصست   اصس جهلل اردئسست أسحلع ال ت بت   "،بتًس   ر ة ارجمادهلل إر 

ج عأذلك ختد( 6)ص"ارنني ال بنوقد   الذ ةهلل ع س تقد    الذ ة ال بكون  نستًس"ع (9)"الذ م

عرلك الال  النقهلل هلل (أكسليء كسلئًس)اإلاس ا ارضسفة لفمنوقبل ع  كويذس ،بتًس أهللب  

                                           
 (.237/ 3)سع لفبذوتي هلل عكشس  القت( 3 / 9 )اربنوط لفندخني : بتظد  ( )
 (.288/ 3)كشس  القتسع   (2)
 .أكسليء ئًسكل كسليء أكسليء  جمال البهلللنيهلل علك  لسع كل  جمادل البهلللني كسل  (3)
سس ي / هلل عقضسبس   االقوصس، عالوموبل اإلسال يهلل ،(263: )يزبغ محس، ق/ ، اسست    صول ارهللابتستهلل ،: بتظد  (3)
 (.7   -6  : )النوبفم ق
 (. 29/ 2)الهدعق لفقدا    (9)
 (. 35 : )إبضسو ارنسلك لفويشدبنيهلل ق  (6)
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،بٌ  ( النني حمل االيوهسع)عفى  تهنة عني  وصوفة  جمافة   ر ة ارجمادهلل فسرنقو، عفسغ 

 النقهلل هلل فإرا كسيت اسادا كذلك ،بتًس  جمااًل   ر ة ارنوأاد صس ارجماد ر ةسأت   ث

 .سلكسليء احملدم أال  ك   الكسليء أ

كمددس إن ممددس جيفددي  ددس ركددد  دد   يددغ لددسع كددلل عقددهلل  مل بددوم قددبا عوضددسغ    : ثسيسددًس

: أقولدغ  - محدغ احن –الشدسد اأد  ع دسمني     ا فع صدس   د  الكدسليء أسلكدسليء  دس فصدفغ      

فدإن تدأخد القدبا أدهللعن تأاسدلهلل   دل       .. هلل يغ أسع كسلئ أكدسلئ ال بص ص س ..ارجمال مبجمال "

ا رتبت  تك  سئة صسع أد مبسئة  بسل عمل بندفمغهلل عفدى  ن بدأتي أدغ النصدد  ع التدهلل       : ل ن بقو

علكد  الصدحس   ن   .. ال بصد هلل  : اردذ ب   ع أنهلل غهلل لك  ال م  غري  جمال  دل بصد   م ال؟  

 ذا صحس هلل عاحملظو   ن بكدون كدل  تذمدس  دجمااًلهلل   دس إن مل بكد  فسدغ تأاسدل فإيدغ ال          

 ( )".هللًا ال أهلل فسغ    القباهلل ع و أسع الدأو  جتنغبشرتط القباهلل إال  سئًس عاح

  س اإلاس ا عفى عمل إرا كتت اسادا فسذس  جمافدًة فقدهلل ا درتط الهقذدسء  بس ددا      : ًسل ثس

 .ص حوى ال بكون النقهلل    الكسليء أسلكسليءالشدعع   النمل عقب النقهلل

عفدى   ..  ديء   عفى عمدلِ  اإلاس ا" (:اجلهلل)ع      فة رلك قول اإل سم  أي الولسهلل اأ    هلل 

 .  عستغ  ونستًس: عال سيي.   ر ة اساري  ن بكون النمل  ضمويًس: قنمنيص  حهلل مس

  ر وغهلل فال جيوز إال أونجسل اساد  ع الشددعع   النمدلص سيدغ     فأ س إرا كسن  ضمويًس

ذمس  ع تنجسفدد هللكددسن الددهللب  أسلددهللب هلل فددال جيددوز إال تنجسددل  حددهلل الطدددفني   وددى تددأخدا مجسنددًس

عقهلل توسأنت  هللعيست احلتسأفة   الدت  عفدى ا درتاط رلدكهلل ع د   أددز    فوذدسهلل  دس          (2)"مجسنًس

عقدهلل عفدى  تهندة   الذ دة    ديء      : لضددب ال دسيي  ا: "ي  عفسغ البذوتي   الكشس  أقولغ

 كخسسطدةِ   ع  دهللا   هلل نني  ع  وصدو   ضدبوط أصدهستهلل كسلندفم فسشدرتط تقدهللبد س أنمدلم       

عبفزم اساري الشدعع فسدغ  هلل لسحصل النفم أسرنقو، عفسغ صإ   وضع  نني ،ا  عمحل ثوب عأتسِء

  (3)".عقب النقهلل -   فسمس اسوجماد-

 :الرتجيح

 أندهللم ادواز كدون اساددا    القدول   -عاحن  عفدم أسلصدواب  –الذ  بظذد لفبسحث  احسيغ 

 دد   وأادارندد لكددنيالنددني حمددل االيوهددسع  ددع إال  ن تددونني  ،بتددًس  ددجمااًل   ر ددة ارنددوأادهلل

 :هلل عرلك س و  عهللاهلل  أدز س اآلتي(حوى علو مل بقبضذس ارنوأاد)االيوهسع أذس 

ي  مجٌع    الهقذسء عفى الرتخس  أوأاسل تنفسم اسادا إن تنستت النني حمل  ( )

ص سيغ بتهي ع  الونسقهلل صو ا الكسليء أذس االيوهسعهلل عُ كِّ  ارنوأاد    االيوهسع

 :ع      فة رلك. أسلكسليء
                                           

 (. 9 -5/91)الشدو ارموع   ( )
 (.1 3 -315/ 7)البسسن عالوحصسل   (2)
هلل الووضدس     (  3/ 3)هلل إ  س،  علي التذى لهللقسئ  ارتوذي لفبذوتي (63 / 8)الهدعع الأ   هف  : هلل عبتظد(292/ 3)  (3)
 (.917هلل 389/ 3 )هلل اإليصس  لفمد،اع  (831/ 2)رقتع عالوتقس  لفشوبكي اجلمع أني ا
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ع  س كداء الهللاأة ارضموية عالداحفة : "- محغ احن– ارسلكيل الشسد عفسش قس

عإ   ال إرا  دع    هللفسجوز أسلتقهلل هلل تك ،اأة  ع  احفة  كرت ارضموية فذو  ن بقول 

إ   ال كسركرت  لفحن   غري   ضمويًس فإن مل بشدع فسغ عاكرتى كداًء هللالدكوب

 ( )".مَفكسلند اساِدفال جيوز إال أونجسل مجسع  هللإأسيغ

كمتع –الووفس  أني يصوق الهقذسء ع تع تتسقضذس  ع اسصول ا مع عفسذس   تذجسة (2)

ع     حمسعلة ااوزاء ي     سسسقغهلل  ع قول  شوبغ ،عن َ  -الكسليء أسلكسليء

احلتهسة  ع و  س سفكغ البسحث   حتدبد قولهلل  ،س إ  التصوق احملكمة   ارذ ب

 .سأفة   ارنألةالشسفنسة عاحلتع
 منافع األعيان املوصوفة يف الذمةصكوك حكم تداول 

ميكدد  تقنددسم أسددسن حكددم تددهللاعل صددكو   تددسفع اسعسددسن اروصددوفة   الذ ددة عفددى      

 : دحفوني

 أذس عالومكني    االيوهسع النني ارجمادا س قبل تنسني : اردحفة اسع 

اروصددوفة   الذ ددة قبددل صددكو   تددسفع اسعسددسن ارنسصدددعن   حكددم تددهللاعل  اخوفددف

 :فى قولنيتنسل  النني حمل االيوهسع علكص  ارنوأاد    االيوهسع أذس ع

جيوز تهللاعل صكو   فكسة  تسفع اسعسسن اروصوفة   الذ ة قبل تنسني  :القول األول

حنددني حس ددهلل / ،.ع  (2)يزبددغ محددس،هلل/ ،.ع ددو الددذ   احددغ  . النددني الدد  تنددووفى ارتهنددة  تذددس

 (3). تذ  قحف/ ع، (3)حنسنهلل

 :أدلة القول األول

تهللاعل صك  فكسة  تهنة عدني  وصدوفة   الذ دة إ دس  دو حوالدة لفوفدسء        : الهلللسل اسعل

 (9).أساللوزام علسع أسنًس لتهع ارتهنة اروصوفة

 :مناقشة

   دذس اردحفدة   الصدك  ودهللاعل  الن ا   النقو، أسرقسصهلل عارندسيي ال أسسلهدس  عاربدسييص ف   

ع  دس تندمسوغ   . هلل عإ كسيسة اسدرتأسحغ فسدغ  عوضًس ع  رلك اروهللاعل أهلللسل  خذ لغص سع و أس إ 

 .حوالة أسلوفسءهلل  ع غري رلك فال بتري    حقسقة النقهلل  سئًس

إاس ا  تسفع اسعسسن اروصوفة   الذ ة ممس اتهقت ارذا ب اس أندة عفدى   : الهلللسل ال سيي

عنيم  نهللع ة أسلوصف ارتضبط  قسأدل  دس     تهنِةأسُع جماد ععفسغ فإرا اسز لفم (6)القول جوازسص

                                           
 .(912 /8)هلل  ت  اجلفسل  ( )
 .(39/ 2( )9 : )جمفة جممع الهقغ اإلسال ي النهلل،: بتظد  (2)
 (.61)هلل (31: )حنني حس هلل حنسن ق/ ،. صكو  االسو مس   : بتظد  (3)
 (.96-99: ) تذ  قحف ق /ستهللات اإلاس ا عاسعسسن ارجمادا ،: بتظد  (3)
 (.96: )ارداع النسأ  ق: بتظد  (9)
 .كمس سب  أسسن رلك تهصساًل  (6)
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بهللفنددغ ارنددوأاد  دد   اددداهلل فمددس ارددسيع  ن بقددوم  سلددك الصددك أإعددس،ا تددأاري  ددذس ارتهنددة             

اروصوفة   ر وغ لفمنوأاد ال سييص عرلك سيغ قهلل قسم مب ل  س قسم أدغ اسعل عال فددقص ففمدسرا    

 . ازلوس لألعل ع تنوموس لف سيي

 :مناقشة

ال ا تبدسط  مبتسفع عنيم  وصوفة   ر ودغ  دو   لو كسن  وهللاعل الصك بتشئ عقهللًا اهللبهللًا 

صدك  تدسفع   "أسسعل البوة لكسن  س ادسء    دذا الدهلللسل  وجذدًسهلل لكد  الواقدع  ن  ودهللاعل         سا

  لدغ   ر دة ارصدهللِ    ارندوحقية ( ارتهندة اروصدوفة  )إ س ببسع الدهللب   " اسعسسن اروصوفة   الذ ة

مب ل صهستذس ع ادل تندفسمذس اردقدوم تهصدساًل   يشددا اإلصدهللا هلل عتد   ر ودغ         ( اد اسعلارجم)

مبجددد، اسددوال غ الدد م هلل عبكددون حدد   شددرت  الصددك اجلهللبددهلل  ونفقددًس    جتددسس  شددرت  الصددك

ص ممس جيفي  ن تهللاعل الصك    ذس احلسل إ س  دو تدهللاعل لفدهللب     (ارجماد اسعل)أذ ة ارصهلل  

 (.ر ة ارصهلل ارتهنة اروصوفة   )

اددواز تددهللاعل صددكو   فكسددة  تددسفع اسعسددسن     رددس كددسن  دد  اروقددد   : الددهلللسل ال سلددث  

ارنستددةهلل فإيددغ جيددوز كددذلك تددهللاعل صددكو   فكسددة  تددسفع اسعسددسن اروصددوفة   الذ ددة عال  

إعدددس،ا -هلل عكدددذلك الودددهللاعل -أنقدددهلل اإلادددس ا-فددددقص سن ارتدددسفع ارنفو دددة قسأفدددة لفبسدددع   

إر ال . عقهلل اإلاس ا اسعل عا ،ًا عفى عدنيم  نستدة   م  وصدوفة   الذ دة    سواٌء  كسن  -الوأاري

فدق أني كون ارتهنة ال  َتِد، عفسذس ارفكسة أنقهلل اإلاس ا  ونفقة أنني حمهلل،ا أذاتذسهلل عأدني  

كويذدس  ونفقدة أذ دة اردجماد طسرددس  يذدس حمدهلل،ا أسلوصدف ارتضددبطهلل ُ َبسدَتدة عفدى ددوم توحقدد            

 ( ).رشرتطة لصحة أسنذس عتهللاعاس نذس ارنفو سة ا

 :مناقشة

    ددذا ال ُبنددفيم أسلونددوبة أددني إاددس ا اسعسددسن ارنستددة عأددني اسعسددسن اروصددوفة   الذ ددة   

ص فددسُسع  بونفدد  حدد  ارنددوأاد فسذددس أنددنيم  نستددة ميفددك  تهنوذددس فجددسز لددغ إعددس،ا أسنذددس  النددسسق

سة ،بٌ   ونفٌِّ  أذ دة اردجمادهلل فدإرا مل بوندسد      هلل أستمس ح  ارنوأاد   ال سي(الوأاري    البسط )

حمل االيوهسع أقي ح  ارنوأاد ،بتًس   ر ة ارجمادهلل عتبنًس لدذلك بكدون تصدد  اردجماد فسدغ      

كدسلهدق أدني تصدد   د  ميفدك عستدًس  نستدةهلل عأدني         . حمكو ًس أضواأط الوصدد    الدهللبون  

عال سيسدة ،بدٌ     ع  عدنيٌ هلل فسُس(نفم إلسغار) وصوفة   ر ة البسئع (  نفمًس فسذس)   ميفك عستًس 

 .حوى بوم قبضذسهلل عال جيوز الوصد  فسذس إال أضواأط الوصد    ارنفم فسغ قبل قبضغ

ال جيوز تهللاعل صكو   فكسدة  تدسفع اسعسدسن اروصدوفة   الذ دة قبدل        :القول الثـاني 

عإ   دذا  .  الدهللبون  هلل إال أضدواأط الوصدد    علكني ارنوأاد    االيوهسع أذستنسني النني 

/ عالدهللكوو   (2)عفدي حمدي الدهللب  القددا ،اغديهلل     / ،. : القدول ر دب مجدٌع  د  ارنسصددب هلل   دل      

                                           
 .(39/ 2( )9 : )جمفة جممع الهقغ اإلسال ي النهلل،: بتظد  ( )
 .(236هلل 226/ 2( )9 : )جمفة جممع الهقغ اإلسال ي النهلل،: بتظد  (2)
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عاردااندة  عا فع الشدعي اسئدة   (2)عبهللالنوس   أوغهللاهلل/ عالهللكوو  ( )مح  اسطدمهللدعبهللال

 (3).لفمجمسنست ارسلسة اإلسال سة

 : أدلة القول الثاني

ألن  ؛نافع املوصوفة يف الذمة يؤدي إىل بيع الدين بالدينتأجري امل: "الدليل األول (5)

املنفعة إذا كانت تستوفى من موصوف يف الذمة فهي يف حكم الدين؛ فال جيوز إذًا 

 (3)".إصدار الصكوك املتداولة بشأنها

 :مناقشة

يست كلُّ صور بيع الدين مما ُيتَّفق على حترميها، بل إن لبيع الدين صورًا عدة ل (0)

كالربا والغرر وربح )من أهل العلم جوازها عند انتفاء علل التحريم عنها حكى مجٌع 

جواز بيع الدين النقدي املؤجل من غري من عليه الدين بسلعة : ، مثل..(مامل يضمن 

نظرية حلكم تداول  (8)وهي (6)وجواز بيع املسلم فيه قبل قبضه، (9)معيَّنة حاضرة،

 .صكوك منافع األعيان املوصوفة يف الذمة

ال جيوز تداول صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة؛ وذلك : الثانيالدليل  (7)

نقودًا؛ فال جيوز تداوهلا إال  قبل تعيُّن العني حمل االنتفاع تكونألن قيمة الصك 

 (7).بضوابط الصرف؛ ألن ذلك من قبيل بيع النقد بالنقد

  :مناقشة

ملكية منافع األعيان املوصوفة قبل  بعدم التسليم بأن صكوك هذا الدليليناقش  (8)

املنافع املوصوفة الثابتة يف )تعيُّن العني حمل االنتفاع متثِّل نقدًا، بل هي متثل دينًا 

العقد فقد انتقلت من ملك  ساملدفوعة يف جمل( األجرة)، وأما النقد (ذمة املؤجر

ه ة يكون حكُماملستأجر إىل ملك املؤجر؛ وعليه فحكم تداول الصكوك يف هذه املرحل

                                           
 .(257/ 2) ارداع النسأ : بتظد  ( )
 (.87: )طبسقست النمفسة لراس ا اروصوفة   الذ ة قالو: بتظد  (2)
 (.5 3: )هلل ق" نسس  صكو  االسو مس ( "8 : )   ارنسس ( 9/2/7)الهقدا : بتظد  (3)
( 9 : )جمفدة جممدع الهقدغ اإلسدال ي الندهلل،     : بتظد هلل ع(21: ) نو،ا  شدعع ارنسس  الشدعي لصكو  االسو مس  ق  (3)
(2 /257). 
هلل عاإل سم  محهلل    عابة  اخوس  س  سُد اإلسالِم اأُ  تسمسة عاأد  القدسلم إ  ادواِز    -  عاغ  عتهلل م- ر ب الشسفنسة  (9)

/ 2)ارت دو  لفز كشدي   : بتظدد . )أسِع الهللدبِ  ارجمال    غرِي     و عفسغ أ م م حسل  ،عن الوهدبد  أدني ،بدِ  النددفِم عغدرِيس     
 (.333/ 9)هلل عإعالم اروقنني (916/ 25)الهوسعى هلل عجمموع (256/ 2 )عاإليصس  لفمد،اع   هلل( 6 

جمفدع   دس يدّ  عفسدغ قددا      : عقهلل ر بت ا س ع الهقذسة إ  تداس  اواز  ذا الصو ا    أسِع الهللدب هلل ع      فة رلدك 
 97 : هلل عجممددع الهقددغ اإلسددال ي الددهللعلي   قدددا س ر  الدددقم  ا مددع الهقذددي اإلسددال ي   ،ع تددغ النس،سددة عشدددا  
..  :هللب    إحدهللى الصدو  الوسلسدة   أسدع الدهللائ  ،بتدغ لتدري ارد     :    صو  أسع الهللب  اجلسئزا: "ذ  ي د عفى اآلتيال( 8 /8)
 ".أسع الهللب  أنفنة  نستة
 .سسأتي تهصسل حكم أسع ارنفم فسغ قبل قبضغ  (6)
 . نألة أسع ارنفم فسغ قبل قبضغ    غري ارنفم إلسغ:     (8)
 .(226/ 2( )9 : )اإلسال ي النهلل،جمفة جممع الهقغ : بتظد  (7)
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بيع املسلم فيه قبل قبضه من غري املسلم إليه، والذي ذهب بعض أهل العلم إىل  حكُم

 ( ).جوازه بضوابط

 :الراجح

صددكو  "عددهللم اددواز تددهللاعل  -عاحن  عفددم أسلصددواب- احسيددغ الددذ  بظذددد لفبسحددث 

وأاد  د   قبل تندسل  الندني حمدل االيوهدسع علكدني ارند      -"  تسفع اسعسسن اروصوفة   الذ ة

 (2).ارنَفم إلسغ   غري  ارنفم فسغ قبل قبضغ أسعإال عف  ضواأط  -االيوهسع أذس

الدد  يظمذددس   (3)(عدددض عتقددوبم : الصددكو  اإلسددال سة ) ددذا القددول يددهللعا   تعقددهلل  احدد 

جممع الهقغ اإلسال ي عارنذهلل اإلسال ي لفبحوث عالوهلل بب   اهللا حبضو  مجع    النفمدسء  

ادسء   حس دسة اجلمدل عفدى     هلل ع د  رلدك  دس    عفسدغ أندا الهقذدسء    كمس يد د  (3)هللعاروخصصني

عبشرتط   إاس ا الذ ة إن عقهللت أفهظ إادس ا  ع سدفم تندفسم اساددا     : "هلل عفسغ تذن الطالب

عميوتع فسذس االسوبهللال    ع  اساددا   .. هلل  ا فع كد س  سل النفمص سيذس سفم   ارتسفع

 (9)."عكذا ع  ارتهنة قبل تنفسم الهللاأة

 

                                           
 .سسندض البسحث اس   سسسق  ذس ارنألة  ( )
 :عفى ثالثة  قوال "ارنفم فسغ قبل قبضغ    غري ارنَفم إلسغ"أسع  اخوفف الهقذسء   حكم  (2)
 .قبضدغ  طفقدسً  حتدبم أسدع ارندفم فسدغ قبدل      إ مجذو    ل النفم    احلتهسة عالشسفنسة عاحلتسأفة ر ب : القول اسعل
 .(32/ 3)كشس  القتسعهلل البذوتي  هلل(3/ 9)هلل حتهة احملوسجهلل ااسومي (3 2/ 9)أهللائع الصتسئعهلل الكسسسيي : بتظد
 ع  قدل  ع     س اردسل  أستمس ر ب ارسلكسة إ  اواز أسع ارنفم فسغ    غري ارنفم إلسغ قبل قبضغ مب دل : القول ال سيي

 .(95  -97 / 21)االسوذكس هلل اأ  عبهللال  : بتظد .طنس ًس  ك د  دبطة  ن بكون ارنفم فسغ لسع
اإل سم  محهلل    عابة اخوس  س  سد اإلسالم اأ  تسمسة إلسغ س ر ب  : (عالداا     عاذة يظد البسحث)القول ال سلث 
ص حودى ال  (   مب دل مثتدغ  ع  قدل   )،عن اسدرتأسو  ( طنس ًس كدسن  ع غدريس  )اواز أسع ارنفم فسغ قبل قبضغ     عاأ  القسم
 .عقهلل  اسأوا ع   ،لة ارخسلهنيهلل عاسوهلللوا مبس لغ عاس ة عاعوبس    التظد .    أ   سمل بضم رلك بكون 
إرا  سدفهت    ديء إ   ادلهلل فدإن     : ) يدغ قدسل   - ضي احن عتذمدس – س اسء ع  اأ  عبسس : ع    أدز  س اسوهلللوا أغ

هلل فذو قدول  - خداغ عبهللالدزاق   ارصتف عغريس–( دتني خذت  س  سفهت عإال فخذ عوضًس  يق   تغهلل عال تدأ   
كمس إيذدم عدهللعس  د  ادتع االسدوسهسء ال ارنسعضدةهلل       . صحسأي حجة  س مل ُبخسَلفهلل عال ُبنَد  لغ   الصحسأة خمسلف
ال  هللسدقوط  دس   ر ودغ عتدغ     :عفسئهللتغ هللع  س  س   الذ ة فسالعوسسض عتغ    اتع االسوسهسء: "حسث بقول اأ  القسم
 سدقط   هلل ع غدريس   خذ  تغ ع  ،ب  النفم عدضًس فإيغ إرا هللفال بقسس أسلبسع الذ  بوضم   تل الذ ة صث  فك لغحهللع
عالبسدع  . عال بهللخل  ذا   أسدع الكدس ء أسلكدس ء حبدسل    هلل غ سن أهلللغ بقوم  قس غفكسن كسرنوو  ،بَتص  س   ر وغ

عاذا لدو عفدسس  دس   ر ودغ     هلل ئس أل سقط الهللب     ر وغع ذا مل ميفكغ  سهلل ارندع   و  ن ميفك ارشرت   س ا رتاس
 ددو سدت   أدي     "لو أسعغ ، ا م  نستة مب فدذس فإيدغ أسدع   =مل بقل إيغ أسعغ ، ا م أهلل ا م أل بقسل عفسس حقغ الال   س 
 هلل اسخبس  النفمسة  د  االخوسدس ات الهقذسدةهلل   (8 9- 921/ 25)هوسعى الجمموع  :بتظدهلل ع(398/ 5)،اع،هلل اأ  القسم 
 (.53 : )البنفي ق
-23س الددذ  بوافقددغ   33 /16/  -1 عقددهللت التددهللعا    حددسب اس نددة ارفددك عبددهللالنزبز   اددهللا خددالل الهددرتا       (3)
م أوتظددسم  شددرت  أددني جممددع الهقددغ اإلسددال ي الددهللعلي الوددسأع رتظمددة ارددجملد اإلسددال يهلل عارنذددهلل           1 29/19/21

 حبدسث االقوصدس، اإلسدال ي جس ندة     (  نذدهلل )لفوتمسدةهلل ع دكدز    اإلسال ي لفبحوث عالوهلل بب الوسأع لفبتك اإلسدال ي 
 .ارفك عبهللالنزبز
: عفددى اآلتددي( إصددهللا  صددكو  ل ددل إاددس ا اروصددو    الذ ددة  )ارتهلل اددة حتددت عتددوان  (  .3)حسددث يصددت الهقدددا    (3)
 .ست التهللعا   توصس( 6: )ق". الوهللاعل لصكو  إاس ا اروصو    الذ ة قبل تنسني النني خيضع سحكسم النفم"
(9)  (3/228). 
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إرا تنسدتدت الندني   :  تنسني النني ارجمادا عالومكني    االيوهسع أذس س أنهلل : اردحفة ال سيسة

حمل االيوهسعهلل عُ كِّ  ارندوأاد  د  االيوهدسع أذدس فسجدوز تدهللاعل الصدكو     دذس احلدسلهلل          

 .حوى لو مل بقبا ارنوأاد النني

بتددبين  -د البسحددثعفدد  عاذددة يظدد –  تددهللاعل الصددكو     ددذس اردحفددة   إر احلكددم

حكدم إادس ا الندني ارندوأادا لتدري اردجماد قبدل قبضدذسهلل          عفى الداا     خال  الهقذسء  

عاردذ ب عتدهلل    (2)ع دو قدوٌل    دذ ب احلتهسدةهلل     ( ).عالذ  تداد  لفبسحدث فسذدس القدول أدسجلواز    

  (9).عالداا     ذ ب احلتسأفة (3)عقوٌل لبنا الشسفنسةهلل (3)ارسلكسةهلل

 :اذا القول نوهللل أغُبس ع    أدز  

اسصل   ارنس الت احلدل عاإلأسحدةهلل عال بوادهلل  دسيع  ددعي  د  إادس ا ارندوأاد لفندني           ( )

  .ارجمادا قبل قبضذس

هلل تدتدب عفدى رلدك     قبوذدس رس كسن ارنقو، عفسغ   اإلاس ا  و  تهنة الندني ارندوأادا ال    (2)

ل أددغ ارنددوأادا ال بتوقدد ن قددبا النددني : فدددعق  ذمددة أددني  حكددسم البسددع عاإلاددس ا  تذددس  

إ  ارنددوأادص ععفسددغ ففددم بقددف اددواز الوصددد    النددني ارنددوأادا عفددى    النددني ضددمسن

).القباهلل الال  أسع النني قبل قبضذس
6) 

عمبجدد، تندسل    هلل الذ  ميفكغ ارنوأاد مبواب عقهلل اإلاس ا  و  تهنة الندني ال  قبوذدس    (3)

ع  ضددموية عفسددغهلل حبسددث إيددغ لددو مل النددني علكدد  ارنددوأاد  دد  االيوهددسع تكددون ارتددسف

هلل ععفسدغ فإيدغ جيدوز لدغ إعدس،ا      (اسادا)بتوهع أذس لوفهت     فكغ ععاب عفسغ ،فع مثتذس 

تأاري س عالدأ  فسذسهلل عرلك الال   قبة النني ارجمادا فذي لسنت  فكغهلل عتبنًس لدذلك  

-قدسم  عحدول  دذا ارنتدى بقدول اأد  ال      .ضمسيذس لسع عفسغ سدواء  قبضدذس  م مل بقبضدذس   

فددإن ارنددوأاد لددو عطددل اركددسن ع تفددف  تسفنددغ أنددهلل قبضددغ لوفددف  دد        : "- محددغ احن

د لدزعال  علك  لو ايذهلل ت الهللا  لوفهت  د   دسل اردجماِ    هللالقبا الوسم غسيغ قبض صضمسيغ

 .عاذا لغ اسو تسؤ س أتهنغ عأتظريس عإجيس  س عالو ع أذدس  هللحمل ارتهنة فسرتسفع  قبوضة

شدددعط أبقددسء النددني فددإرا تفهددت النددني زال حمددل االسددوسهسء      علكدد  كويذددس  قبوضددة    

                                           
لكدون ارندألة غددري ،اخفدة   صدفب البحددث فندسندض البسحددث    دذس ارندألة القددول الدداا  فسذدس  ددع  أددز  ،لوددغ             ( )

 (.38 - 3 : )صكو  اإلاس ا حلس هلل  ريا ق: فحنبهلل عرداانة كس ل اصال   ع الوهلللسل عارتسقشة بتظد
 (.385-3/387)هلل الهوسعى ااتهللبة (29 /5) -  عفى الهلل  ارخوس  ، احملوس-حس سة أ  عسأهللب  : بتظد  (2)
 (.381/ )هلل الكس  الأ  عبهلل ال  (6/991)ارتوقى  دو اروطأ : بتظد  (3)
 (.38 _36 /3)هلل الهوسعى الهقذسة الك ى لفذسومي (66 /3)حس سة البجري ي عفى  دو  تذن الطالب :بتظد  (3)
 دس د كدالم ارصدتف ادواز إاس تذدس سدواء كدسن قبضدذس  ع ال ع دو          : " اإليصس  أقولدغ  ا   ذس الدعابة ارد،اع     (9)

تصدحس  الهددعع لفمدد،اع     : هلل عبتظدد (335-3/337 " )صحس  ع دو اردذ ب عفدى  دس اصدطفحتسس عقهلل دغ   الهددعع       
 (.8 3/6)هلل ع طسلب  علي التذى لفدحسبسيي (3/239)هلل  عالكشس  لفبذوتي (65 /8)
 (.8 3/6)هلل   طسلب  علي التذى لفدحسبسيي (7/96)أ  قهللا ة ارتين ال: بتظد  (6)
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 يددغ مل بدددأ  فسمددس مل بضددم  عإ ددس  ددو        :عسددد ارنددألة   هللدفكسيددت  دد  ضددمسن ارددجماِ    

  (2).عقهلل  ا   ذا القول  سد اإلسالم اأ  تسمسة ( )". ضمون عفسغ أسسادا

 :مناقشة

 هللعفدى  فكدغ ادس    اًلا، نستدة  ونفقدًس مبتسفنذدس ،عن غري دس    ار الندني رس كدسن حد   ندوأاد    

عقهلل إاس ا  تسفع اسعسسن اروصدوفة  "الال   هلل عرلك(الوأاري    البسط )اسز لغ إعس،ا أسنذس 

ص ععفسدغ فإيدغ   (علدسع مبتدسفع عدنيم  دس    )الدذ  بونفد  حد  ارندوأاد فسدغ أذ دة اردجماد        "   الذ ة

ن النني الد  قبضدذسهلل   حوى عإن  قبضغ ارجماد عستًس لستوهع أذس فحقغ ال بزال   ر ة ارجماد ،ع

 (.الوأاري    البسط )ال ميفك  س بص  لغ  ن بنسهلل أسنغ  وذلذلك فع

 :إجابة عن املناقشة

 ددع االتهددسق أددأن  نددوأاد  تددسفع اسعسددسن اروصددوفة   الذ ددة علددو تنددفيم عستددًس  واِفقددة         

فدى  ع لفوصف لسنوو   تسفنذس فإن حقغ بظل  ونفقًس أذ ة ارجمادهلل فدإن  د  الهقذدسء  د  يد د     

أدسلنني الد  قبضدذس لسندوو   تسفنذدسهلل ع د    دم  دس  ع ،عس         ( اخوصسق) يغ ب بت لفمنوأاد 

 يغ جيوز لفمنوأاد  ن بنسهلل تأاري  ذس النني ال  حتت بهللسهلل ع يدغ  :    آثس  اذا االخوصسق

 .ال ري  لفمجماد  ن ببهللاس أتري س إال أإريغ

عإن كسيدت اإلادس ا عفدى الذ دةهلل     ": - محدغ احن –قدول اإل دسم التدوع     : ع      فة رلدك 

مل بكد  لدغ اصسدس    فندد النقدهللهلل       عإن عادهلل أذدس عسبدسً    هللهت مل بتهند النقهللم ،اأة عتِفعسفي

مة عدد  اإلاددس ا   الذ ددة عإن مل بتهنددد النقددهلل   ثددم الهللاأددة ارنددفي . علكدد  عفددى ارددجماد إأددهللااس 

علدو   ا، اردجماد   . اس تذدس هلل حودى جيدوز لدغ إ   ثبت لفمنوأاد فسذس ح  االخوصدسق أوفهذسهلل فإيغ 

ارتدعهلل ردس فسذدس  د      :  صحذمس عتدهلل اجلمذدو   . إأهللااسهلل فذل لغ رلك ،عن إرن ارنوأاد؟ عاذسن

: إن اعومدهلل أدسلفهظ الهللاأدةهلل أدأن قدسل     : عال سيي قسلغ  أو حممدهلل عاخودس س التزالدي   . ح  ارنوأاد

لوز ت إ كسأدك ،اأدة   ا: عإن مل بنومهلل سهلل أل قسل.  ادتك ،اأة صهوذس كذاهلل مل جيز اإلأهللال

 (3)."صهوذس كذاهلل اسز

 

                                           
 (.  5/3) عفى النت  حس سة اأ  القسم  ( )
 (.31/267)جمموع فوسعى ع سسئل  سد اإلسالم اأ  تسمسة : بتظد  (2)
 (.912 /8)لنفسش   ت  اجلفسلهلل ع( 99 /8)لفمواق  الوسج عاإلكفسل: هلل عبتظد(259/ 3) عضة الطسلبنيهلل   (3)
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 الثالث املبحث

 ملكية األعيان املؤجرة تأجريًا منتهيًا بالتمليكحكم إصدار صكوك 

 ملن اشرتيت منه تلك األعيان 

ملكية األعيان املؤجرة تأجريًا منتهيًا بالتمليـك ملـن اشـرتيت منـه تلـك      التعريف بصكوك 

 األعيان

 أدز  سسكل الصكو  حمل الوطبس هلل عال  ميك  تفخدس    ُتَنهللل  ذس الصستة إحهللى 

 د  محفدة الصدكو  أد م      (  ع جمموعة  صول عتهللس) سكفوذس   كون ارصهلِل  ببسع  صاًل 

هلل ثددم بنسددهلل اسددوئجس  اسصددل الددذ  أسعددغ  ددتذم تددأاريًا  قرتيددًس أوعددهلل       (مثدد  الصددكو  )حددسل 

الددذ  أسعددغ –،ا  ددداء اسصددل أسلومفسددكهلل  ع بنددوأاد س  ددتذم  ددع إصددهللا س ععددهللًا  فز ددًس أإعددس  

 .أسلقسمة االيسة لفصك - تذمهلل عالذ  اسوأادس  تذم طوال  هللا الصك

 : ذا عإند تصمسم  قنسط اإلاس ا    ذس الصستة بوم عف  إحهللى اآللسوني اآلتسوني

عتددهلل أأكمفددغ  ( )قسمددة الصددكو  سددهللا،  صددل   Bullet-payment Sukuk: اسع 
هلل عسدهللا، اس أدسو فقدط    (خريهلل  ع مث  إعس،ا  داء اسصدل      القنط اس)إطهسء الصكو  

 (. هللا الصكو )عقهلل اإلاس ا طوال  هللا  (coupons)   قنسط  ،ع بة 
مجسدع  عالددلأ  عفدى    قسمة الصدكو  توزبع سهللا،  صل  Amortizing Sukuk: ال سيسة
الصددكو ص حبسددث بكددون ارصددهلِل  قددهلل  مت ،فددع  صددل  هللبويسددة    طددوال  ددهللا  اإلاددس ا قنددسط 

 .ك  ع عوائهللس أشكلم  وهدق طوال  هللا الصكالص

خالصددة  ددذس ااسكفددة  ن حس ددل الصددك قددهلل ،فددع قسمددة الصددكهلل عضددم  لددغ  صددهلل س            

 .اسرت،ا،س    خالل الونذهلل أشداء اسصل ارجماد أقسموغ االيسة عتهلل اإلطهسءهلل  ع االسرت،ا،

رتيت منه تلك ملكية األعيان املؤجرة تأجريًا منتهيًا بالتمليك ملن اشصكوك "حكم إصدار 

 وتداوهلا" األعيان

 :اخوفف ارنسصدعن   حكم  ذس ارنألة عفى قولني 

/ ،: ر ب إ  اواز  ذا التوع     يواع الصكو  أندا ارنسصددب هلل   دل   : القول اسعل

 (3).حنني حس هلل حنسن/ ،. ع (2)عبهللالنوس   أو غهللاهلل

                                           
  .Principal س بنمى أسإلمفسزبة   ( )
 .عبهللالنوس   أو غهللا عفى حبث إاس ا النني ر  أسعذس/ تنقسب ،: بتظد  (2)
 .حنني حس هلل حنسن/ ،.  . تنقسب عفى حبث إاس ا النني ر  أسعذس: بتظد  (3)
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 :القول األول دليل

س  ن  ددذس الصددكو  إ ددس  ددي جمموعددة  دد     فددسض القددسئفون أسإلأسحددة   تهصددسلم  هددس، 

النقو، عالوعو، ارنووفسة لشددعطذسهلل ع قوضدسستذس الشددعسةص فدال عادغ لوحدميذدس سن اسصدل        

 .  النقو، عالشدعط اإلأسحة عاحلل

لدسع   الشدداء البسع ثدم اإلادس ا ثدم     ثم إن ااومسعذس أذذس الصستة  تسبد لفقدض أزبس،اص إِر

القدددضص عرلددك رددس أددني القدددض عاإلاددس ا  دد  البددون الشسسددعهلل      مسثددلُبقدضددًس عال    حقسقوددغ

 ( ).عالهدق الكبري   الشدعط عاسحكسم عارقوضسست

 :املناقشة

 دس صدحسحة ع شددععة    بتسقش  س تقدهللم أدأن النقدو، اردكبدة ا ومندة عإن كسيدت آحس،      

 دس آلدت    إرا ااومنت عتدكبت عفى عاغ حمدم  ع بدجمعل إ  حمددم فإيذدس حتدُدم أسعوبدس      فإيذس 

إلسددغهلل عال  ،ل عفددى رلددك  دد  حتدددبم الصددحسأة عالوددسأنني عمجددس ري عفمددسء اس ددة لفنستددة الدد        

ترتكب    عقهللب  صحسحني  شددععنيهلل علكد  ردس كدسن ااومسعذمدس عفدى عادغ بدجمعل إ          

 .حمدم  تنذس سفف اس ة عفقذسؤ س

عدددد   ن سن االسددوقداء  دد  الشدددع   : "- محددغ احن–ع  رلددك بقددول اإل ددسم الشددسط    

فقهلل يذى عفسغ الصالا عالنالم عد   ... لالاومسع تأثريًا    حكسم ال تكون   حسلة االيهدا، 

لددسع  عرلددك بقوضددى  ن لالاومددسع تددأثريًا ..أسددع عسددففهلل عكددل عاحددهلل  تذمددس لددو ايهددد، جلددسزهلل  

 (2)".لسع لالاومسع عاقوضسؤس  ن لاليهدا، حكمًس هلللاليهدا،

 :القول الثاني

الصددهللب  / ،. :  ددتذم هللمجددع  دد  ارنسصدددب   ددذا التددوع  دد  الصددكو حتدددبم ر ددب إ  

 (6).عفدي الندسلوس  / ،.ع  (9)هلليزبدغ كمدسل محدس،   / ،.ع  (3)عالشسد عبدهللاحن أد  أّسدغهلل    (3)الضدبدهلل

عقهلل  ا   ذا القول عصهلل ت أغ قدا ات عتوصسست جمموعدة  د  حمسفدل االاوذدس، اجلمدسعي      

                                           
 .(5-3: ) ر  أسعذس قعبهللالنوس   أو غهللا عفى حبث إاس ا النني/ تنقسب ،ع هلل(1 -9: )ق ارداع النسأ : بتظد  ( )
 .(52 /3)اروافقست لفشسط    (2)
 .(2 : )تنقسب عفى حبث ا رتاط اإلاس ا   عقهلل البسع ق: بتظد  (3)
 (. 31/ 2( )9 : )جمفة جممع الهقغ اإلسال ي النهلل،: بتظد  (3)
 .(3 -5: )إاس ا النني ر  أسعذسع :بتظد  (9)
 (. 27/ 2( )9 : )هلل،جمفة جممع الهقغ اإلسال ي الن: بتظد  (6)
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عدددض : الصددكو  اإلسددال سة )عيددهللعا  ( )نددو،انهللااسئددة النفسددس لفدقسأددة الشدددعسة   ال  :   ددل

  (3).  21 يهللعا  نوقبل النمل ارصد  اإلسال ي الداأنةع (2)هلل(عتقوبم

 :أدلة القول الثاني

 :اسوهللل القسئفون أسلوحدبم أأ،لة عهللاهلل  تذس

 :الدليل األول

ر ددب إ  حتدميذددس   الدد   (3) ددذس الصددستة حمد ددة لكويذددس ضدددأًس  دد  ضدددعب النستددة       

   القدول  ) ع و  ذ ب احلتهسدة عارسلكسدة عاحلتسأفدة      ل النفم    النفف عاصففهللمجس ري 

 (9)(.أوحدبم النستة

صدكو   فكسدة اسعسدسن ارددجمادا تدأاريًا  توذسدًس أسلومفسدك رد  ا ددرتبت        "عأسدسن رلدك  ن   

ة صددستت لوحقسدد   ددهلل  لددوبفي حمددهلل،  عبددس ا عدد   تظو ددة عقهللبددة  وكس فددة ع رتاأطدد "   تددغ

 -محفدة الصدكو   –ارمدول   د   قهلل أسع  صداًل ميفكدغ    - ارصهلِل- روموللابوفخ     ن 

ثدم اسدونس،  فكسودغ ممد  أسعدغ  تدغ أد م   جمادل  قندط بزبدهلل عد  الد م               يقهلل  حدسلهلل أ م  

 (6).احلسل

                                           
مهلل عالد  صدهلل ت أندهلل ، اسدة اروضدوع تهصدساًل       2/2/2119س الذ  بوافقغ 329 /2 /23عرلك   فووا س ارجم خة     ( )

  سفنفة ااومسعست اسوندضت فسذس مجفة    البحوث عارهللاعالت ا منسةهلل عأنهلل الوأ ل عالتظد   ت ااسئدة حتددبم   
إادس ا الندني رد  أسعذدس إادس ا  توذسدة أسلومفسدك ال جتدوزص سيذدس عكدع           : "ا  دس  ذس الصستةهلل عممدس يصدت عفسدغ   قد   

النستةهلل ععكع النستة ال جيوز لألسبسب ارسيندة لفنستدةهلل ع دو  أدس الدهللبونهلل ع   دذا الوصدد  اسدوحالل لفدأدس أسسدم           
 ". س خدج    السهلل ععس، إلسذس لتو: هلل عتطبس  لقسعهللا ارسلكسةالبسع
س أوتظسم  شرت   ع جممع الهقدغ اإلسدال ي    33 /6/  -1 فك عبهللالنزبز جهللا خالل الهرتا عقهللت   اس نة ار  (2)

الونذدهلل الصدس،   د   صدهلل  الصدكو  أشدداء اسصدول  ع اسعسدسن  ع اسسدذم  د            ": الهللعليهلل عممس ادسء   توصدسستذس  
   ادل   : ..داء  يدواع حس ل الصكو  أسلقسمة االيسة إرا كسيدت الصدكو  ل دل  عسسيدس  شدرتاا  د  ارونذدهلل أسلشد        

 ع  ع   حسلددة ااهددسض القسمددة النددوقسة لألصددول  .. ع   حسلددة تن ددد ارصددهلل هلل .. هلل ( اددل الصددكو ) نددبقًس  حمدهلل، 
 ُعْتد َ ":هلل ع"عاسيواع النسأقة مجسنذدس الجتدوز  ددعًسص السدوفزا ذس لفنستدة احملد دة  ددعًسهلل عسدهللًا لذ بندة الدأدس          اسعسسنهلل 
اسصول ارجمادا أقسموذس االيسةهلل عال  سيع     ن بوم رلك أسلقسمة النلدوقسة  ع مبدس بودهقدسن     ارصهلِل  أإعس،ا  داء تنذهلِل
 .("إطهسء الصلكو )الشلداء  عفسغ عتهلل إعس،ِا
 دددهلل عالدد  خصصددت لفتظددد    واضددسع  ونفقددة  333 / /5 -7 : يظمذددس البتددك اس فددي الوجددس     اددهللا أوددس بد   (3)

ال جيدوز  ": عممدس ادسء   توصدسستذس   . نفمسء عالبسح ني   الهقغ عاالقوصس، اإلسال يأسلصكو هلل عحضد س عهلل،    ال
ال جيدوز  ددعس   ": هلل ع" دعس رصهلل  الصكو   ن ريصد ح  أسنذس   البسع لغ إرا كسن رلك أسلقسمة االيسة لفصدك 
عتدهلل  ( ع تغ القسمدة االيسدة  )الوزام ارصهلل   ع تنذهللس  ع ععهللس ععهللًا  فز ًس أشداء  صول الصكو  أ م  حمهلل، اأوهللاًء 

 ع   تدس بد االسدرت،ا،  ع   حدسل تن دد ارصدهلل  عد  الندهللا،هلل  ع   حدسل ااهدسض          ( اإلطهدسء )ايوذسء  ال الصكو  
القسمة النوقسة لألصول  ع غري سص سن الوزام اس ني أشداء  واو،ات اس سية  د   دأيغ  ن بدجمعل إ  ضدمسن اس دنيهلل      

منًس عفسغ ع و  ن الضمسن بتس   قوضى عقو، اس سية سواء اسء رلك    خدالل  ددط   عرلك خيسلف  صاًل  دعسًس جم
 ". دطغ  ب ارسل عفى اس ني  ع    خالل الوزام اس ني عتطوعغ أسلضمسن

 ن ببسع سدفنًة أد م   جمادلهلل ثدم     : "عتهلل اإلطالق  وأبسع النستة ركد الهقذسء لبسوع النستة صو ًا عهللداهلل إال إن ارقصو،   (3)
 ". بشرتبذس مم  أسعذس  تغ يقهللًا قبل حفول اسال أأقل    مث  البسع اسعل
 ن ببسع سفنة أ م  حسّل ثدم بشدرتبذس ممد     : "هلل ع وعكع النستة  س الصو ا ارذكدا  عالس فذي ،اخفة حتت تندبف 
  .هلل ع ي   ل النستة   احلكم اليوهسء الهس ق"أسعذس  تغ أ م   جمال  ك د    ال م  اسعل

هلل عاإليصددس  (253 -253/ 6)هلل ع وا ددب اجلفسددل لفحطددسب (55  -57 / 9)أددهللائع الصددتسئعهلل الكسسددسيي : بتظددد  (9)
 .( 5 /   )لفمد،اع  
هلل عفووى ااسئة النفسس لفدقسأة الشدعسة   الندو،ان  (3 )هلل (  -5: )يزبغ محس، ق. ،. إاس ا النني ر  أسعذس  : بتظد  (6)
 .س329 /2 /23الصس، ا   
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 :مناقشة

 :أعاغ ِعهللاهلل  تذسيوقش  س سب  أ

وحدددبم  ن الِنسَتددَة احملد ددة قددهلل ركددد   ددل النفددم لوحقدد  الوحدددبم فسذددس  دددعطًسص ب بددت ال     ( )

 ال بوتري اربسع تتريًا بكون يقد  الد م    : أواو، س عبتوهي أسيوهسئذسهلل ع    ذس الشدعط

عالصو ا ال  أني  بدهللبتس  د  صدكو  اإلادس ا بهصدل النقدهلل ال دسيي فسذدس عد           .     افغ

 ددي كهسفددة حبوالددة اسسددواق  -كخمددع  ع عشددد سددتوات -النقددهلل اسعل  ددهللا طوبفددة  

 ادت  طوبدل اس دهللص     صدل أدني البسندة اسع  عال سيسدة عقدهللٌ     عتتري حسل اربسعهلل ثم إيدغ قدهلل ف  

 ( ).ععفسغ فإيغ بتوهي عصف النستة ع  صكو  اإلاس ا أذذا االعوبس 

صكو   فكسة اسعسسن ارجمادا تأاريًا  توذسًس أسلومفسدك رد    "كمس إن ك ريًا    صو   (2)

الندني اربسندةهلل ثدم    توم    خالل عقهلِل أسدعم أد م م حدسلهلل ثدم عقدهلل إادس ا ادذس        " ا رتبت  تغ

 (2) ؟ْسعقهلل  داء أ م م حسل  لفنني راتذسص فأب  النستة    عقهلل  أسعم حسلي

كمس إن محفة الصكو  بوحمفون خمسطد اسصل ارصكيك  ثتدسء سددبسن  دهللا اإلادس ا      (3)

ففو  فكدت الندني  ع تفهدت ايهندد عقدهلل اإلادس اهلل عتبندًس لدذلك          -أسعوبس  م  جمادًا-

سل محفدة الصدكو ص عأدذلك بظذدد الهددق أدني  دذس الصدو ا         فف  بضم  ارصدهلل    س  د  

 (3).عأني أسوع النستة

 : إجابة عن املناقشة

 :جيسب ع  ارتسقشة النسأقة أأعاغ عهللاهلل  تذس

علدذلك فدإرا ُعِادهلل   عقدهلل      . النستة مل حتدم لذاتذس عإ س لكويذس ر بنة عحسفة عفدى الدأدس   (  )

أدأن  دذس الشددعط قدهلل      -تتدزالً -عإن قسدل   س ُحِد ت النستة لغ فإيغ ريددمص ععفسدغ فإيدغ    

ايوهت فإن  ذس الصستة    صسيف صكو  اإلاس ا صستٌة  س ٌد كوُيذس ر بنًة إ  الدأدسص  

 .ععفسغ فإيذس حتُدم

ثم إن الهقذسء إ س ركدعا    الشدعط  س بظذد  ندغ ايوهدسء احلسفدةهلل كدأن تدوتري الندني        (ب )

ب  ددس صددستت النستددة سافددغ  دد  الووصددل تتدريًا بكددون  تقصددًس لقسموذددس يقصددسيًس أّستددًس ُبدذ ِ  

عالووسددل لفزبددس،ا احملد ددة  دد   اددل اساددلص ع ددو  ددس ال بتطبدد  عفددى  ددذس الصددستة  دد            

 .الصكو 

أني النقهللب  فذو   دد   - ع عشد كخمع ستوات–ع  س  س ركد    ُ ضي  هللا طوبفة  (ج )

  دذس الصدستة  د  صدسيف صدكو  اإلاددس اص سن      عد  عال بتهدي احلسفدة الدأوبدة     هللغدري  دجمثد  

                                           
هلل تنقسب عفى حبث إاس ا النني ر  أسعذس لهضدسفة  (33: )عبهللاحن النمس  ق/ ا رتاط اإلاس ا   عقهلل البسع ،: تظدب  ( )

 (.2- : )الشسد حممهلل تقي الن مسيي ق
 (. 25/ 2( )9 : )جمفة جممع الهقغ اإلسال ي النهلل،: بتظد  (2)
 .يزبغ محس،/ ،.أسعذس لهضسفة  حنني حس هلل حنسن عفى حبث إاس ا النني ر  / ،.تنقسب  : بتظد  (3)
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حمددهلل،ا سددفهًس  ددع تنذددهلل عضددمسن     -اسادددا–الِنددوض ال ددسيي حمددهلل،  نددبقًسهلل عالزبددس،ا    

كس ل    ارصهلل  أسسومدا  اإلاس ا ثم الشداء أسحلسلة ال  تكون النني عفسذس عأسل م  

 .ارنفوم احملهلل، سفهًس

حدول  دذس ارندألة     - محدغ احن -ع   ذا ارقسم َبحُن  يقل كالم يهسعم الأد  القدسم    (، )

ع   احِلسل البسطفة احملد ة الوحسدل عفدى ادواز  ندألة النستدةهلل  دع  يذدس حسفدة         : "سغبقول ف

عقدهلل ركدد   أدسب احلسدل السدوبسحوذس      .   يهنذس عفى الدأس عمجذو  اسئمة عفى حتدميذس

 ن ُبحهللث ارشرت    النفنة حهللثًس  س تتق  أغ  ع تونسبص فحستئذ  جيدوز  : عهللا حسل  تذس

 ن تكددون النددفنة قسأفددة لفوجددزؤ فسمنددك  : ممددس أسعذددسهلل ع تذددس لبسئنذددس  ن بشددرتبذس أأقددل

 ن بضددم البددسئع إ  النددفنة سددكستًس  ع  تددهللباًل  ع : ع تذددس.  تذددس اددزًء  ددس عببسنددغ أقسموذددس

. حفقة حهللبهلل  ع ددو رلدك فسمفكدغ ارشدرت  عببسندغ الندفنة مبدس بوهقدسن عفسدغ  د  الد م            

ب   أغ فسبسنذس ارو وب لغ  دس أسئنذدس فدإرا     ن بذبذس ارشرت  لولهللس  ع زعاوغ  ع    : ع تذس

 ن ببسندغ إبس دس يهندغ  د  غدري إحدهللاث  دئ عال  بدة         : قبا ال م   عطسس لفوا بهلل ع تذس

عال .. هلل لتددريس لكدد  بضددم إ  مثتذددس خسلددًس  دد  حهللبددهلل  ع  تددهللباًل  ع سددكستًس عدددو رلددك 

الشدس ع قدهلل   عإن كدسن   هلل بب  ن النستة عفى عاذذس  سذل     ذا الوكفف ع قل  هندهللا 

م  نألة النستة رهنهللا فسذس فإن ارهنهللا ال تزعل أذذس احلسفةهلل أل  دي حبسادس عايضدم    حدد

إلسذس  هنهللا  خدى  عظم  تذس ع ي  هنهللا اركد عاصدهللاع عاختدسر  حكدسم احن  دزعًا     

 ( )".ع ي  عظم ارهنهللتني

سن  دهللا الصدكص      حتملل محفة الصكو  رخسطد الندني  ثتدسء سددب   " :كمس إند  س ُرِكد (س )

غددري ،قسد    كدد ري  د   سسكددل  ددذا   " ففدو  فكددت الندني  ع تفهددت خنددعا   س  ددسام   

التوع     يواع الصكو ص إر تت  يشدداُت إصدهللاِ  كد ريم  د   دذس الصدكو  عفدى  ن        

 سل الصددكو  أقسموذدد وأشددداء  صدد  - ع بونذددهللهلل  ع بنددهلل ععددهللًا  فز ددسً   –ارصددهلِل  بفوددزم  

 هلل  ع عتدهلل عقدوع      د  احلدسالت الطس ئدة     (اإلطهدسء )االيسة عتهلل ايوذدسء  دهللا الصدكو     

هلل عبدذكدعن   الندس،ا  تذدس  دال  الندني  ع تفهذدس       (أسحلسل ال  تكدون اسصدول عفسذدس   )

عدددو رلددكص ممددس  ددو   حقسقوددغ ضددمسن لددد س  ددسل محفددة الصددكو    حددسل ايوذددسء         

 (2)إيذسئذسالصكو   ع 

                                           
 (.277/ 3)إعالم اروقنني   ( )
حسث يصت عفى  ن ارصهلل   مهلل2116 ،بنم  اإلاس ا الصس، ا ع   دكة اسل اإل س اتسة   صكو  :ع      فوذس  (2)
 حتهللبدهلل  سصدد عت تشدومل  الدذ  ) الد دم   عجمسدع  الشلدداءهلل  ال  تكون عفسذس عتهلل حبسلوذس ارجمَادا بونذهلل أشداء اسصول
 رالء دة   ع ادس  اردجمِاد   د   ضدمسن     ع،عن احلسلةهلل  ذس كسيت  بًس( لفصلكو  االيسة لفقسمة  نسعم  بفيفم عفى  بفتغ
. القدسيون  أغ بنم  الذ  اسقصى احلهللل إ  عرلك غريسهلل  ع لالسوخهللام لصالحسوذس  ع  تذسهلل ارقصو، لفتدض اسصول
 لفصلددكو  ارصددهلل  اس ددني تنذلددهلل: هلل يقدداًل عدد (23  هلل51 هلل3 ) :صددهللا هلل قأذددذا اإل اصسصدددة اإلصددهللا  يشدددا بتظددد
 (. 3 : ) سسهلل الكساليي ق/  صواسهلل ، أشداء
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بوحمفددون خمددسطد النددني ( ئ الددهللا)ثددم إيددغ عفددى فدددض الونددفسم أكددون محفددة الصددكو   (ع )

ارجماداهلل فإن رلك ال بكهي لتهي احلسفة الدأوبة احملدد دة عتذدسص إر إن أندا صدو  الدأدس      

هلل عمل (الندني  ع خمدسطد الددأ     خمسطد)تشومل عفى خمسطد عاحلسل عفسغ الصدب  يهنغ 

ذدي  لو أسع  خ  ، ا م يقهللًا أهلليسيري  جمافةهلل ف: هلل ع      فة رلكعتذس الدأوبةرلك  بتِف

خمدسطد تونفد  أوذأدذب سدند     كدون  دذس الصدو ا تشدومل عفدى       أس أدسلت  عاإلمجدسع  دع    

 .الصد    ارنوقبلص ممس قهلل جينفغ خيند ازًء لسع أسلسنري      س  سلغ

أددأادا  جمافددةهلل ثددم  الدد  تددوفخ     ن بددجماد  ددخ  عستددسً )النستددة اإلجيس بددة : كددذلك

 غددم  ن الددهللائ   ( )  الهقذددسء عفددى حد وذددسالدد  يدد( ة  قددل  تذددسحسّلدد بنسددهلل اسددوئجس  س أددأادا 

بوحمل خمسطد النني  هللا عقهلل اإلاس اهلل كمس إن اسادا ارجمافة غري  ضموية لكدون  فكدغ   

اددس غددري  نددوقدص ففددو  فكددت النددني ايهنددد النقددهلل عمل بنددوح   ددس بددواز  ارددهللا البسقسددة  دد       

 (2).اساداهلل ع ع رلك فقهلل ي د   ل النفم عفى كويذس عستة حمدد ة

 :الدليل الثاني

 ال بكدون   ذدسهلل سلكرواز إاس ا النني ارنوأَادا ا رتط مجٌع      ل النفم مم  قسل ج

 .رلك حسفة عفى الدأس

عادسز اسدوئجس  ارسلدك اردجماد     : "الشدو الكبري الهللسوقي   حس سوغ عفى قولع   رلك 

إجيدس س أنشددا   إال لوذمدة سدفف ادد  تهندة ك     -    د  ارندوأاد  -لهللا س  ع ،اأوغ   اًل  تدغ  

 (3)".سال عاسوئجس  س أ مسيسة يقهللًا

عتصد    هللعتصد  إادس ا الندني اردجمادا لتدري  جماد دس      : "عبقول البذوتي   كشدس  القتدسع  

علو مل بقبا ارنوأاد اردأاو   .... رجماد س مب ل اسادا عأزبس،ا عفى اسادا ال  اسوأاد أذس

ردجمادس أزبدس،ا حسفدة كنستدةهلل أدأن  اد دس         دسمل تكد  إاس تدغ   ...... سواء  ادس رجمادس  ع غدريس 

 (3)."ص فال بص  رس سب     نألة النستةأأادا حسلة يقهللًاهلل ثم  اد س أأك د  تغ  جمااًل

 ن تقسددهلل  دددذس ارنددألة فسمدددس إرا  اد دددس    هللالدددذ  بتبتدددي: "عبقددول اردددد،اع    اإليصددس   

 هللعلنفغ  ددا، اسصدحسب   هللعاحهللًا فإن كسن حسفة مل جيز قواًل صرجماد س مبس إرا مل بك  حسفة

 (9)".ع ي  بسذة مبنألة النستة ععكنذس

عأذلك بوبني  ن ارتع    احلسفة عفدى الدأدس ممتدوع سدواء  كدسن   صدو ا أسدعم  م إادس اهلل         

صدكو   فكسدة اسعسدسن اردجمادا تدأاريًا  توذسدًس أسلومفسدك رد  ا درتبت          "ع و  س بتطب  عفى 

 ". تغ

                                           
 .سسند، البسحث  سئًس    يقول   ل النفم   تصوبد س عحكمذس   الهلللسل ال سيي     ،لة احملد ني  ( )
 (.8: )سس ي النوبفم ق/  توجست صكو  اإلاس اهلل ،: بتظد  (2)
(3)  (3/5- 1.) 
(3)  (3/239.) 
(9)  ( 3/ 331) 
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 :الدليل الثالث

صكو   فكسة اسعسسن ارجمادا تدأاريًا  توذسدًس أسلومفسدك رد      "صو   أناإن اروأ ل   

بظذد لغ  يذدس صدو ا  د  ُصدَو   نس فدة         صو تذس النقهللبة اردكبة اروكس فة  ( )"ا رتبت  تغ

عارسلكسدة عفدى اردذ ب     (3)عأندا الشدسفنسةهلل   (2) وقهلل و احلتهسدةهلل -ي  مجس ري   ل النفم 

دميذدددس عإأطسادددسهلل عالوشدددتسع عفدددى  دتكبذدددسهلل ع دددي  دددس عفدددى حت -(9)عاحلتسأفدددة (3)عتدددهلل مهلل

أسدع  : أسدع النذدهللاهلل عاحلتسأفدة   : أسع ال تسسهلل عالشدسفنسة : أبسع الوفسءهلل عارسلكسة: بنمسذس احلتهسة

 (6).عغريس... اس سيةهلل عُتنمى أأيسء  خدى كبسع الداسء

ى  ن بقدددض  حددهلل مس  ن بوواطددأ طدفددسن عفدد: عحمصلددفة  ددس قسلددغ   ددل النفددم   اردددا، أذددس

إ  ارقدِدض بتوهدع أذدس  ع     -كنقدس  -اآلخد  بفتًس  د  اردسلهلل عفدى  ن بدهللفع ارقدرتض عستدًس       

 .ِأَتفيِوذس حوى َبُد،د ارقرتض  س اقرتضغ

 ذا عإن  ذس الصستة    صسيف الصكو  بتطب  عفسذس  دذا الوصدف عزبدس،اص عرلدك سن     

قددرتض  دد  محفددة الصددكو   بفدديف    قددهلل ا -  حقسقددة اس ددد ععاقنددغ -ُ صددهلِل  الصددكو   

ع و  قنسط اإلاس ا ال  بهللفنذس ادمهلل  ) بتوهنون أتفوذس(  ع  عسسيًس)اإلصهللا هلل ع،فع إلسذم عستًس 

 .هلل حوى عفسئغ مبس الوزم أغ    سهللا، القدض أنهلل ايوذسء  هللا اإلصهللا (أسعوبس س  نوأادًا

بأخدذ  حدهلل مس   إرا كدسن ارقصدو،  ن   : "- محدغ احن -بقول  دسد اإلسدالم اأد  تسمسدة     

 عس، الدهلل ا م   فإرا هللأنقس  اآلخد  هللا  قسم الهلل ا م   ر وغ يعبتوهع ارنط    اآلخد ، ا مهلل

فذذا حدام أال  بب ع ذا ، ا م أهلل ا م   فذس ع تهنة الدهللا  ع دو الدأدس     هللإلسغ  عس، إلسغ النقس 

إلسدغ    عدس، س أدسل م   ادسء  إراع س بظذدعيغ    أسدع اس سيدة الدذ  بوهقدون فسدغ عفدى  يدغ         هلل... البسل

 ددو أسطددل أستهددسق اسئمددة سددواء  دددطغ   النقددهلل  ع تواطدد  عفسددغ قبددل النقددهلل عفددى  صدد    صاربسددع

 دد   نددس، النقددس  إ   أددغ عارددسل إ   أددغ عبنددز  كددل عالوااددب     ددل  ددذا  ن ُب هللقددولي النفمددسء

ع ددو  ن  :ع  ددس صددو ا هلل  ...مددس أددسلوحدبم عالقدددض الددذ  جيددد  تهنددة    ِفكسيددس َع إنالشخصددني 

إلسددغ   عددس،اددسءس أدسل م    عإرا هللإ   دهللا  إبددسسبوواطد  عفددى  ن ببودسع  تددغ النقدس  أدد م  ثددم بدجمادس     

عال فددق أدني  خدذ     هلل هللا أقدسء اردسل   ر ودغ    اسادا سئس  ،ى  يفذتس ارقصو،  ن ارنط صالنقس 

 (8)".ارتهنة عأني عوض ارتهنة اجلمسع حدام

                                           
     القندط اسخدريهلل   )عتهلل إطهسء الصدكو   أأكمفغ  قسمة الصكو  صل  عال  بوم تصمسمذس حبسث بوم سهللا،  ( )

 (. هللا الصكو )عقهلل اإلاس ا هلل عسهللا، اس أسو فقط    قنسط  ،ع بة طوال  هللا ( ع مث  إعس،ا  داء اسصل
صهلل     محفة الصكو   صاًل ميفكغ مبسئة  فسون  بسل حسلدةهلل ثدم بندوأادس  دتذم مبفسدويي  بدسل        ن ببسع ار:   ساس
أإعدس،ا  دداء  دذس    (  ع تنذدهللسهلل  ع ععدهللس ععدهللًا  فز دسً    )هلل  ع الوزام ارصدهلل   ( هللا اإلصهللا )  النتة رهللا عشد ستوات 
 .لوفف النني  ع  الكذس  ع غري رلك هللا ء اإلصعتهلل اإلطهسءهلل  ع عتهلل إيذس( ارسئة  فسون)النني أقسموذس االيسة 
 . (73  -73  /9) هلل الزبفنيتبسني احلقسئ : بتظد  (2)

 (.98 / 2)الهوسعى الهقذسة الك ىهلل اأ  حجد ااسومي : بتظد  (3)

 (.232 /6) هلل احلطسب وا ب اجلفسل :بتظد  (3)

 (.362/ 2) يكشس  القتسعهلل البذوت: بتظد  (9)

 (.335 -337: )يزبغ محس، ق/ الت ارسلسة عارصدفسةهلل ،  فقغ ارنس : بتظد  (6)
 (.339 -333 /25) هوسعىالجمموع   (8)
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أسع الداسء بقدع عفدى صدو مهلل  تذدس  دس ُبقطدع       " :- محغ احن-عبقول اإل سم الشوكسيي 

أبطاليغهلل ع و  س كسن ارقصو،  تغ الووصل إ  الزبس،ا عفى ارقهللا  الذ  عقع فسغ القددضهلل  

عرلددك دددو  ن بدبددهلل الداددل  ن بنددوقدض  سئددة ،  ددم إ   اددل علكدد  ارقدددض ال بدضددى إال   

ضًس أوفدك الدهلل ا مهلل عجيندل لدغ     أزبس،اهلل فريبهلل اصفوق    إثم الزبس،ا   القدض فسبسع  تغ   

التفة بتوهع أذس عوضًس ع  ارسئة ال   قدضذسهلل علسع اردا، البسع عالشداء الدذ   رن احن فسدغهلل   

هلل فإرا كسن ارقصو، أسلبسع  و  س قهلل تس فال صحة لدغص سيدغ   ...أل لسع اردا، إال رلك القدض 

ندال،هلل عإ دس   ا،ا حسفدة ريدالن أذدس      مل بقع الرتاضي أني اروبسبنني الدذ   ددطغ احن أندهلل االي   

 س حدم احنهلل فسضددب أذدس   عاو ذمدسهلل عريكدم أدبطالن البسدعهلل عأدد، التدالت ارقبوضدةهلل          

 ( )".ع ، ال م  أصهوغ أال زبس،ا عال يقصسن

 :مناقشة

" صكو   فكسة اسعسسن ارجمادا تأاريًا  توذسدًس أسلومفسدك رد  ا درتبت  تدغ     "ال ينفم  ن 

احلد    اسدرت،ا،   ( ارقرتض)أسع الوفسءهلل حسث إن أسع الوفسء بنطي ارسلك تتطب  عفسذس صو ا 

صددكو  "هلل ع ددو  ددس بتوهددي عدد    ( بفدديف القدددض )النددني إرا  عددس، سددهللا، قسمددة الشددداء اسع     

ص سن اسدرت،ا، ارصدهلل  فسذدس    " فكسة اسعسسن ارجمادا تأاريًا  توذسًس أسلومفسدك رد  ا درتبت  تدغ    

اء دععدهللًا  فز دًس أإعدس،ا  د     ععدهللَ ارصدهلِل  إ دس   عص ع بوم أسلرتاضيلألصول بوم    خالل عقهلل أس

هلل ع ذا الوعهلل قهلل بتكل أدغ الواعدهللهلل عقدهلل ال بندوخهلل غ اروعدو،هلل فكدل  دذس اس دو          اسصول

ص عأذلك بوبني الهددق أدني كدون  دداء اسصدول بدوم  د         عا ،ا عقسئمة سواء طبقت  ع مل تطب 

 (2).م لفمقرتض أسسرت،ا، النني إرا سهلل، القدضخالل جمد، ععهلل  فزمهلل  م    خالل ح   الز

 :إجابة عن املناقشة

 :ع  ارتسقشة  عالس أأعاغ هلل     أدز س جيسب

النددد ا   النقدددو، أسرقسصدددهلل عارندددسيي ال أسسلهدددس  عاربدددسييهلل فندددواء  مت اسدددرت،ا،     :  عاًل

سحلقسقددة  دد  خددالل عقددهللهلل  م الوددزامهلل  م تنذددهللهلل  م ععددهلل   فددزم ف       االيسددةاسصددول أقسموذددس  

 .عالتوسجة   رلك عاحهللا

 -  كد ري  د  اسحسدسن   –عإن ممس بجمكِّهلل رلك  ن الوتظري لفقول أسإللزام أسلوعدهلل أنسدهلٌل   

عدد  عاقنددغ الوطبسقددي   ارتوجددست البتكسددة ارنسصددداص حسددث إن كدد ريًا ممدد  بدددى اإللددزام         

س أدسلونوبا عد  الضدد     إ س أوتهسذ الوعهللهلل عإ د [..: أسلوعهلل] ثد اإللزام "إن : أسلوعهلل قضسًء بقول

علكتدك جتدهلل الواقدع النمفدي ردس بنددمى       (3)".الواقدع فنداًل أندبب عدهللم الوفدسء أسلوعدهلل أددال عدذ        

  تطبسقست الصكو  أنسهلٌل ع   ذا الوتظريهلل إر جتهلل صسسغة رلك   النقدو،  ( ععهللًا  فز ًس)

                                           
  (.2 : )يزبغ محس، ق/ ، .هلل يقاًل ع  إاس ا النني ر  أسعذس  (226 -229: )ق عقو، الزأداهلل  ( )

 (. 25/ 2( )9 : )جمفة جممع الهقغ اإلسال ي النهلل،: بتظد  (2)
الصس،  ع  الهللع ا اصس نة  مع الهقغ اإلسال ي ال  ُعِقهللت   الكوبت ( 3/9هلل ع2/9)  3-31   ي  القدا    (3)
 .س315 عسم 
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ًا اسز دًس غدري   بونذدهلل ارصدهلل  تنذدهلل   :   ل)تكون   ُاَملم اسز ة حسية ال تهللع جمساًل الحومسل 

 ..(. شدعط عغري قسأل لفتقا أشداء  صول الصكو  

أدني أسدع الوفدسء عأدني      -ارذكو    ارتسقشة-عفى فدض الونفسم أواو، الهدق : ثسيسًس

أأن أسع الوفسء  قل حد ة ع أندهلل عد  صددب  الدأدس  د   دذس       : فسقسلهلل  ذا التوع    الصكو 

سع الوفسء بوضم  اصسس  أني إعدس،ا الندهللا،   أ  ن: الصستة    صسيف الصكو      عاغهلل  تذس

عاسددرت،ا، النددني تبنددًس لددذلك عأددني عددهللم النددهللا، عاسددرت،ا، النددنيهلل الددال   ددذس الصددستة  دد       

الصكو  ال  توضم  ععهللًا  فز ًس لفمصهلل  أشدداء  صدول الصدكو  عتدهلل اإلطهدسءص ععفسدغ       

 ( )هلل(ا أسددع الوفددسء صددو )  ال سيسددة عال بكددون كددذلك   اسع    (حمسسددبسًس)فسكددون  ددهللبتًس  

كمس إن ارنوأاد   أسع الوفسء بكون طدفًس  اتبسًسهلل أستمدس    دذس الصدستة  د  الصدكو       

 .كويغ أسئنًس لألصول ع نوأادًا اسجيومع لفمصهلل  

ال خال  أني النفمسء   كون بهلل ارنوأاد عفى النني اردجمادا بدهلل   سيدةص    : الهلللسل الداأع

 (2). س مل بونهلل ارنوأاد  ع بهدط -ارجماد-كذس عضمسن النني ارنوأادا عفى  سل

 سنذددهللكددسن تضددمني اساددري ممتوعددًس لكويددغ   ستددًسهلل فكددذلك جيددب  تددع ت    إرا ععفسددغ فدد

كسلونذددهلل أشددداء اسصددول )ارقددهللا  اأوددهللاًء حتددت بددهللس أدد م م حمددهللد، النددني ارددجمادا الدد  داء شددأ

 (3). جمل  عفسغ و  رس بجم،  إلسغ  ذا الودنذهلل    ضمسنم رس هلل(أسلقسمة االيسة

 :مناقشة

ارنوأاد لفنني ارجمادا إال  ن الونذدهلل أسلشدداء أسلقسمدة االيسدة      تضمني ع الونفسم مبتع 

كد رياهلل   فدعقرس أستذمس    ارنوأاد  ا رتاط تضمنيعفى بص  قسسسغ ال لسع ضمسيًسهلل أل ع

فددف  ع الود (لكفدديا) م أضددمسن  صددول الصلددكو    حددسل ااددال  ن الضدددمسن ُبفددِز:  دد    مذددس

داء نذدددهلل أسلشلدددكدددذلك الود هلل علدددسع(جس بددة يقددد  القسمدددة الول) ع اصندددس ا ( ااددال  اجلزئدددي )

  دس  هلل يندهللام حمفِّدغ  الالونذدهلل أسلشدداء   بوندذ  تتهسدذ   الكفدي  فهي حدسل اادال     .أسلقسمة االيسة

هسدذس عفدى  دس    بقوصدد تت أسلشداء  ذهللنفإن الواجلزئي ع  حسل الودفف  .سكون لفذسلكفالضدمسن 

ع   هلللفوددسلف  سكدون فالضددمسن    دس  م هلل حبصدوغ  د  الد د   هلل حسدث ُبشدَودى   اسصول مل بوفف   

زم ارصدهلِل  أشدداء اسصدول    فد ب أسلشدداء  فدإن الونذدهلل   سحسل اصنس ا  ع أقسء اسصدول عفدى حساد   

 (3).الضمسن لقسمة كمس  ا  قال ج  ي م  احملهلل،أسل د

                                           
 .(2 : )سس ي النوبفم ق/  توجست صكو  اإلاس اهلل ،: بتظد  ( )
ال خددال     ن : "الكسسددسيي   أددهللائع الصددتسئع إر بقددول: ع ددتذم. عقددهلل يقددل االتهددسق عفددى رلددك مجددع  دد    ددل النفددم   (2)
: قدسل اسثددم  : "هلل عاأ  قهللا ة   ارتين يسقاًل رلك عد  اإل دسم  محدهلل إر بقدول    (1 3/2" )نَوأَاد   سية   بهلل اُرنَوأِاداُر

ينت  أس عبهللاحن ُبنأل ع  الذب  بكدعن ارظل  ع اصسمدة إ   كدة فسدذ ب  د  اركدرت  أنددق  ع أدذ سب  دل         
ال بضم هلل عال ينفم    ذا خالفًسص عرلك سيغ قبا النني !!   او  ال بضم هلل عكسف بضم  إرا ر ب؟: بضم ؟ قسل

 (.62 /9 )هلل عالندخني   اربنوط (3  -3  /7" )السوسهسء  تهنة بنوحقذس  تذس فكسيت   سية
 .(9  -15 : ) سسهلل الكساليي ق/  تغهلل ، الهقذيل  صواسهلل عاروقف أِشداء لفصلكو  اُرصهلِل  اس ني تنذلهلل: بتظد  (3)
حندني حس دهلل حندسنهلل  تشدو        : هلل حبدث لفدهللكوو   (ارنسصدا الصكو  اوايب أنا  وضوع حول ، اسة: )دبتظ  (3)

  www.hussein-hamed.com:  وقنغ الديي عفى  بكة اإليرتيت

http://www.hussein-hamed.com/
http://www.hussein-hamed.com/
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  ( ):اإلجابة عن املناقشة

 :سب ع  ارتسقشة اربسدتة  عالس     عاغ عهللاهلل  أدز س اآلتي ا

  الهس ق ارذكو  إن اروأ ل   الواقع النمفي لفصكو  السوم بوبني لغ  ن :  عاًل

الكفي إ س بص   يظدبًسهلل ع  س فذال  أسلشداء ل   حسث عهللِم مشول الونذهلل ارتسقشة  عالس 

غ بتهي  ذا الصدكو  السوم فإي     ك ريم     سسكلارطبأسلشلداء  الواقع النمفي لفونذهلل

أقسموذس ( ال  أسعذس    محفة الصكو )ارجمادا أشداء اسعسسن  ارصهلِل  نذهللص فوالهس ق

  (2). تصوق أنا يشدات إصهللا  الصكو  عتهلل الشلداء االيسة  ذمس كسن حساس

ال بند    ( الصكو   صول)عفى الونفسم أأن الونذهلل أشداء اسصول ارجمادا : ثسيسًس

   حطسم بص   ن  علو  سئًس-  ثد  س،   حسل  ال  اسصول  الكًس كفسًس ال ببقى اس  نغ

ن فإ( عالتدس،  ال حكم لغ)وقوع ال  يس، ذا الَهدض  كونع ع  هلل-بكون حماًل لفشلداء

قي    بهلل -الواقع الوطبسقي لفصكو  السومف  ِع-نذهلل أسلشلداء  دعط تتهسذ الود

 ع التق  االقوصس،بة  دع الظص   اتتتريهلل حسث إن جمد، عقوع    لوصول إ   ذس احلسلا

هلل ارصهلِل  أشداء  صول الصلكو  عتهلل    احلسالت ال  بونذد بنهللل   صول الصكو  

  ارصهلِل أهللابست  ع أوا،  لذلك  ن بطفبوا   عقوع  هلل عري  حلمفة الصكو  مبجد،عقوعذس

عبز،ا، التق  عالضد   صول الصلكو هلل قبل  ن بنوهحل اس د شداء أ سهللتتهسذ تنذل

 . ،عن  ثد الوسمل الذ  ميحقذس ااال إ  هلل عبصل أذس أأصول الصلكو  الالح 

   هلل فإن ااال  الكفيحسل  بنو ينالودنذهلل أسلشلداء  أكونفِّم يغ إن ُسإثم : ثسل ًس

اصنس ا عتنوبا التدق    قسمة  صول الصلكو    نذهلل أسلشلداء بنهللل  ،اا جل ن الود اروقدل 

 ع ف ذس ارس،بة الكس فة ،عن تَفو  حسل ااهسض قسموذس ع  القسمة االيسة  ع أقسئذس   حسل

عفى  غجيوز حتمسف الذ  ال ع و أذلك بكون يوعًس    الضدمسن اجلزئي الصددب هلل  ال 

 . ع ا رتاطغ عفسغ ارنوأاد

 :الراجح

سب     عدض القولني ع ،لوذمسهلل ع س ع ، عفسذمس    ارتسقشة فإن الذ   أتسء عفى  س

هللس  ع    ع تنّذالوزام ارصهلِلنهللم اواز القول أ -عاحن  عفم أسلصواب–بظذد لفبسحث  احسيغ 

ال  أسعذس    محفة الصكو  أ م م  داء  صول الصكو  إعس،ا ععهللس ععهللًا  فز ًس أ

هلل (ع تغ القسمة االيسة)أ م  حمهلل، اأوهللاًء ( وعهلل ارفزم ع ال)يقهلل  إرا كسن  ذا االلوزام 

هلل  م (كوس بد إطهسء الصكو   ع ايوذسئذس) سواء  كسن تتهسذ االلوزام حمهلل،ًا أوس بد  نني

                                           
 سدسهلل  /  صدواسهلل ،  أِشداء لفصلكو  اُرصهلِل  اس ني تنذلهلل: اإلاسأست ع  ارتسقشة ارهلل اة  ،يسس  نوهس،ا أوصد      ( )
 (.21 -9  : )الكساليي ق
عالد    مهلل2116 ،بندم   اإلاس ا الصس، ا ع   دكة اسل اإل س اتسة   صكو  :سبقت اإل س ا إ   ن       فوذس  (2)

اروهد    الد دم   جمسدع ع الشلدداءهلل  الد  تكدون عفسذدس عتدهلل     حبسلوذدس  ارجمَادا يصت عفى  ن ارصهلل  بونذهلل أشداء اسصول
 (. 3 : )ارداع النسأ  ق: احلسلةهلل يقاًل ع   ذس كسيت  بًس عفسغ
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إاس ا  ع اسعسسنص ععفسغ فسل ااهسض القسمة النوقسة لألصول حبسل تن د ارصهلل هلل  م حب

 :هلل عال      أدز صو  سجتوزالنني ر  أسعذس إاس ا  توذسة أسلومفسك ال 

        ن ببسددع ارصددهلل   صدداًل  دد  محفددة الصددكو  أدد م م يقددهلل هلل ثددم بنددوأاد اسصددل  ددتذم 

الددذ  )أإعددس،ا  ددداء اسصددل (  ع بفوددزم  ع بنددهلل ععددهللًا  فز ددًس)أددأادا  قنددطةهلل ثددم بونذددهلل 

عتدهلل إطهدسء الصدكو   ع ايوذسئذدس  ع     ( مب دل  دس ا درتعس أدغ    )أقسموغ االيسة ( أسعغ  تذم

 .   احلسالت الطس ئة غري س

        ن ببسددع ارصددهلل   صدداًل  دد  محفددة الصددكو  أدد م م يقددهلل هلل ثددم بنددوأاد اسصددل  ددتذم 

تأاريًا  توذسًس أسلومفسك أأادا  قنطة  وزعة عفى  هللا اإلصهللا  جمموع  قنسطذس بزبدهلل  

  .ع  ال م  التقهلل  الذ  ،فنغ محفة الصكو 
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 اخلامتة

هللس سددبحسيغ عتنددس  محددهللًا كدد ريًا  احلمددهلل حن الددذ  أتنموددغ تددوم الصددسحلستهلل  محدد  

طسبًس  بس كًس فسغ عفى  س ا نت أغ عفّي عتهضددل  د  إلدسم  دذا البحدثهلل فمدس كدسن فسدغ         

 دد  صددواب فمتددغ سددبحسيغ عحددهللس ال  دددبك لددغهلل ع ددس كددسن فسددغ  دد  خطددأ فمدد  يهنددي       

 .ع سوتهد احن ع توب إلسغ. عالشسطسن

 : س بأتيهلل  أدز س إ  مجفة    التوسئن ذا عقهلل توصل البسحث 

 :مشروعية عقد إجارة منافع األعيان املوصوفة يف الذمة، وشروطه (9)

 دد  احلتهسددةهلل عارسلكسددةهلل عالشددسفنسةهلل عاحلتسأفددة   -  اجلمفددة–اتهقددت ارددذا ب 

عقددهللًا  ععفددى كويددغ عفددى  شدددععسة عقددهلل إاددس ا  تددسفع اسعسددسن اروصددوفة   الذ ددةهلل       

اسعسددسن ارنستددة كدون ارتهنددة حمددل   صدحسحًس الز ددًس  أددز الهدددعق أستددغ عأدني إاددس ا  تدسفع    

الونسقدهلل ،بتددًس ثسأودًس   ر ددة اردجمادهلل ال بتهنددد النقدهلل أذددال  الندني حمددل االيوهدسعهلل عإ ددس       

 .بفزم ارجماد  ن بقهلللم لفمنوأاد عستًس  خدى  طسأقة لفوصف  كسيذس

عفددى  ن إاددس ا  تددسفع    - دد  ارسلكسددة عالشددسفنسة عاحلتسأفددة   -كمددس يدد  اجلمذددو    

روصوفة   الذ ة سفٌم   ارتدسفعص ععفسدغ فجواز دس  تدوٌط أودوفصد  ددعط الندفم        اسعسسن ا

 :فسذسهلل ع     م  ذس الشدعط

 . ن تكون النني ارجمادا ممس بتضبط أسلوصف (ب )

 .عصف النني ارجمادا عصهس ُ جفِّسًس بهللفع عتذس اجلذسلة عالتد  (ج )
 .حتهللبهلل  وعهلل اسوسهسء النني ارجمادا (، )
ادا   جمفع النقهلل فنسأتي تهصسل حكمغ   س عاوب تنجسل تنفسم اس (س )

 .  الهقدا اآلتسة
حكم قبض األجرة يف جملس العقد يف عقد إجارة منافع األعيان املوصوفة يف  (0)

 الذمة

سجدب قدبا   إرا  أدم عقهلل إادس ا  تدسفع اسعسدسن اروصدوفة   الذ دة أفهدظ النددفم ف       

ب قبضدذس   جمفدع النقدهلل     س إن ُ أِدم أفهظ اإلاس ا فال جيد  اسادا   جمفع النقهللهلل ع

النددني حمددل  تتنستدد إرافدد. إال إيددغ ريدددم  ن تكددون اسادددا ،بتددًس  ددجمااًل   ر ددة ارنددوأاد

فسجدوز    ( حودى علدو مل بقبضدذس ارندوأاد    )  ارندوأاد  د  االيوهدسع أذدس     كِّعُ االيوهسع 

 :تي،بتًس  جمااًل   الذ ةهلل عرلك س و  عهللاهلل  أدز س اآل ن تكون اسادا  ذس احلسل 

     كددون اسادددا ،بتددًس  ددجمااًل   ر ددة ارنددوأاد  ددع كددون ارنقددو، عفسددغ  تهنددة عددني

 وصددوفة  جمافددة   ر ددة ارددجمادص صددو ا  دد  صددو ا الكددسليء أسلكددسليء الددذ           
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 د  ُصدَو  اأودهللاء الدهللب  أسلدهللب هلل      )حكى مجع      ل النفم اإلمجسع عفى حتدميغ 

 .س النفةص فواب كون اسادا حسلة لتهي  ذ( ع الوااب أسلوااب
         ي  مجٌع    الهقذسء عفى الرتخدس  أوأاسدل تندفسم اساددا إن تنستدت الندني حمدل

االيوهدددسعهلل عُ كِّددد  ارندددوأاد  ددد  االيوهدددسع أذدددسص سيدددغ بتهدددي عددد  الونسقدددهلل صدددو ا     

 . الكسليء أسلكسليء
هي أوراٌق ماليٌة حمدَّدة املدة، : )تعريف صكوك منافع األعيان املوصوفة يف الذمة (2)

شائعة يف ملكية منافع أعيان موصوفة يف الذمة، ختوِّل مالكها متثل حصصًا 

كأن تقوم جهة بطرح صكوك متثل (. منافع، وحتمله مسؤوليات مبقدار ملكيته

ملكية االنتفاع بأعيان موصوفة يف الذمة، وتبّين يف هذه الصكوك تفاصيل هذه 

،  -ايًة ونهايًةبد–املنفعة، والعني حمل االنتفاع وصفًا دقيقًا، ومدة االنتفاع 

 .وشروط هذا االنتفاع

 :حكم إصدار صكوك منافع األعيان املوصوفة يف الذمة (1)

جيددوز إصددهللا  صددكو   تددسفع اسعسددسن اروصددوفة   الذ ددة إرا اسددووفست  دددعط    

هلل  : )صحة عقهلل إاس ا  تسفع اسعسسن اروصوفة   الذ دة الد  سدب  أسسيذدس   الهقددتني     

 . عالس( 2ع
 :افع األعيان املوصوفة يف الذمةتداول صكوك من حكم (0)

   ال جيوز تهللاعل صكو   فكسة  تسفع اسعسسن اروصوفة   الذ ة قبل تنسل  الندني

حمل االيوهسع علكني ارنوأاد    االيوهسع أذسهلل إال عف  ضواأط أسع ارندفم فسدغ   

 .قبل قبضغ    غري ارنَفم إلسغ

      اد  د  االيوهدسع أذدس فسجدوز تدهللاعل      إرا تنسدتت الندني حمدل االيوهدسعهلل عُ كِّد  ارندوأ

 .الصكو     ذس احلسلهلل حوى لو مل بقبا ارنوأاد النني

صكوك ملكية األعيان املؤجرة تأجرياً منتهياً بالتمليك ملن اشرتيت "حكم إصدار  (2)

 :وتداوهلا" منه تلك األعيان
         ال جيدددوز الودددزام ارصدددهلِل   ع تنّذدددهللس  ع ععدددهللس ععدددهللًا  فز دددًس أإعدددس،ا  دددداء  صدددول

 -ال  أسعذس    محفة الصكو  أ م م يقهلل  ثم اسدوأاد س  دتذم  -لصكو  ا

ع تدددغ القسمدددة  )أددد م  حمدددهلل، اأودددهللاًء   (  ع الوعدددهلل ارفدددزم )إرا كدددسن  دددذا االلودددزام   

كودددس بد إطهدددسء )هلل سدددواء  كدددسن تتهسدددذ االلودددزام حمدددهلل،ًا أودددس بد  ندددني (االيسدددة

القسمدة الندوقسة    هلل  م حبسل تن د ارصهلل هلل  م حبسل ااهسض(الصكو   ع ايوذسئذس

لألصول  ع اسعسسنص ععفسغ فإاس ا النني ر  أسعذس إاس ا  توذسة أسلومفسك ال جتدوزص  
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بسدع  عفى الدأسهلل أنا صو  س  بسذة أنكع النستة ع خددى أ   س دًا حسفًة لكويذس

 :ع    أدز صو  س. الوفسء احملددم

    اسصدل  دتذم    ن ببسع ارصهلل   صاًل    محفة الصكو  أ م م يقهلل هلل ثدم بندوأاد

أإعددس،ا  ددداء اسصددل  (  ع بفوددزم  ع بنددهلل ععددهللًا  فز ددسً  )بونذددهلل أددأادا  قنددطةهلل ثددم  

عتدهلل إطهدسء الصدكو   ع    ( مب ل  س ا درتعس أدغ  )أقسموغ االيسة ( الذ  أسعغ  تذم)

 .ايوذسئذس  ع غري س    احلسالت الطس ئة

     دتذم   ن ببسع ارصهلل   صاًل    محفة الصكو  أ م م يقهلل هلل ثدم بندوأاد اسصدل 

نطة  وزعة عفى  هللا اإلصهللا  جممدوع  قندسطذس   تأاريًا  توذسًس أسلومفسك أأادا  ق

 .بزبهلل ع  ال م  التقهلل  الذ  ،فنغ محفة الصكو 
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 قائمة املراجع واملصادر

يزبغ محس،هلل ع قة  قهلل ة لفمفوقى الهقذي الداأع / هلل ،إجارة العني ملن باعها ( )

 . د323 /1 /23-23 يظمغ  صد  الدااحي   الدبسض خالل الهرتا
هلل عالء الهللب  األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية (2)

 .-الدبسض- محهلل اصفسلهلل ،ا  النسصمة : البنفيهلل حتقس 
حنني : هلل  تصو  أ  بويع البذوتيهلل حتقس إرشاد أولي النهى لدقائق املنتهي (3)

 .س321 -5 3 قدى هلل اس نة  م ال(غري  طبوعة)احلدأيهلل  سسلة  سانوري 
االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ  (3)

عبهلل ارنطي قفنجيهلل ،ا  : هلل اإل سم أ  عبهللال هلل حتقس من معاني الرأي واآلثار

 . د3 3 اسع : هلل ط-أريعت-قوسبة 
  هلل اإل سم زكدبس أ  حممهلل اسيصس  هلل ،اأسنى املطالب يف شرح روض الطالب (9)

 .الكوسب اإلسال ي

عبهللاحن النمس هلل / هلل ،اشرتاط اإلجارة يف عقد البيع وأهم تطبيقاتها املعاصرة (6)

ع قة  قهلل ة لفمفوقى الهقذي الداأع الذ  يظمغ  صد  الدااحي   الدبسض 

 . د323 /1 /23-23خالل الهرتا 
: هلل  أوأكد حممهلل أ  ارتذ  التسنسأو  هلل حتقس اإلشراف على مذاهب العلماء (8)

هلل   س اصسمة– كوبة  كة ال قسفسة   أو محس، صتري  محهلل اسيصس  هلل /،

 . د329 اسع : ط
 شذو  أ  : هلل اإل سم أ  قسم اجلوزبةهلل حتقس إعالم املوقعني عن رب العاملني (7)

 . د323 اسع : هلل ط-الهلل سم–حن  سفمسنهلل ،ا  اأ  اجلوز  
هلل عالء (تع طبوع عفى  س ش ارق) اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (5)

-عبهللاحن الرتكيهلل  جمسنة الدسسلة / ،: الهللب   أو احلن  ارد،اع هلل حتقس 

 . د323 اسع  : هلل ط-أريعت
هلل  محهلل أ  ريسى إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام أبي عبداهلل مالك (1 )

: هلل ط-أريعت-الصس،ق التدبسييهلل ،ا  اأ  حزم : الويشدبنيهلل حتقس 

 . د328 اسع 
هلل اإل سم أ  مسم احلتهيهلل ،ا  الكوسب نز الدقائقالبحر الرائق شرح ك (  )

 .ال سيسة: اإلسال يهلل ط
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عبهللاحن / ،: هلل  أو الولسهلل حممهلل أ    هللهلل حتقس بداية اجملتهد ونهاية املقتصد (2 )

 . د6 3 اسع : هلل ط-القس دا–النبس، هلل ،ا  النالم 
-هلل اإل سم الكسسسييهلل ،ا  الكوسب الندأي بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (3 )

 س353 ال سيسة: أريعتهلل ط
هلل اإل سم  أو احلنني ريسى أ   أي اصري البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (3 )

 . د 32 اسع : هلل ط-أريعت–قسسم التو  هلل ،ا  ارتذسج : النمداييهلل اعوتى أغ
، حممهلل حجي : هلل  أو الولسهلل أ    هلل القدط هلل حتقس البيان والتحصيل (9 )

 . د317 ال سيسة: هلل ط-أريعت–عآخدعنهلل ،ا  التدب اإلسال ي 
النسس ي فهللا،هلل ارنذهلل / هلل ،البيع على الصفة للعني الغائبة وما يثبت يف الذمة (6 )

: هلل ط-اهللا-اإلسال ي لفبحوث عالوهلل بب الوسأع لفبتك اإلسال ي لفوتمسة 

 . د 32 اسع 
 طبوع عفى حس سة  وا ب )هلل التاج واإلكليل يف شرح خمتصر خليل (8 )

زكدبس عمرياتهلل ،ا  عسمل : أسرواقهلل حتقس  حممهلل النبهلل   الشذري(اجلفسل

 .-الدبسض–الكوب 

هلل فخد الهللب  الزبفني احلتهيهلل ،ا  الكوسب تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق (7 )

 . د3 3 -القس دا –ارطبنة الك ى اس ريبة : اإلسال ي  صو ا ع  ط
: هلل ط-أريعت–هلل اإل سم النمدقتهلل هلل ،ا  الكوب النفمسة حتفة الفقهاء (5 )

 .س319  اسع هلل
-هلل أ  حجد ااسوميهلل اركوبة الوجس بة الك ى حتفة احملتاج بشرح املنهاج (21)

 .- صد

/ ،: هلل اإل سم ارد،اع هلل حتقس ( طبوع أذس ش الهدعع)هلل الفروعب  حت  ( 2)

 . د323 اسع : هلل ط-أريعت-عبهللاحن الرتكيهلل  جمسنة الدسسلة 
س   أوغهللاهلل حبوث عبهللالنو/ هلل ،التطبيقات العملية لإلجارة املوصوفة يف الذمة (22)

-اهللا–لالقوصس، اإلسال يهلل جمموعة ال كة ارصدفسة  31يهللعا ال كة 

 .س331 
الصهللب  الضدبدهلل ع قة  قهلل ة / ،.عذسهلل  تعقيب على حبث إجارة العني ملن با (23)

لفمفوقى الهقذي الداأع الذ  يظمغ  صد  الدااحي   الدبسض خالل الهرتا 

 . د323 /1 /23-23
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عبهللالنوس   أو غهللاهلل ع قة  قهلل ة / هلل ،العني ملن باعها تعقيب على حبث إجارة (23)

لفمفوقى الهقذي الداأع الذ  يظمغ  صد  الدااحي   الدبسض خالل الهرتا 

 . د323 /1 /23-23
حنني حس هلل حنسنهلل / ،.هلل  تعقيب على حبث اشرتاط اإلجارة يف عقد البيع (29)

 الدبسض ع قة  قهلل ة لفمفوقى الهقذي الداأع الذ  يظمغ  صد  الدااحي  

 . د323 /1 /23-23خالل الهرتا 
 سسهلل / هلل ،تعهد األمني املصدر للصكوك بشراء أصوهلا واملوقف الفقهي منه (26)

الكسالييهلل ضم   حبسث يهللعا  نوقبل النمل ارصد  اإلسال ي الداأنةهلل ال  

  د333 / /5 -7 يظمذس البتك اس في الوجس     اهللا خالل
 شذو  سفمسنهلل ،ا  : اإل سم أ   ابهلل حتقس  هللتقرير القواعد وحترير الفوائد (28)

 .-الهلل سم-اأ  عهسن 
يسصد / ،: هلل اإل سم الشوبكيهلل حتقس التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح (27)

 .السمسنهلل اركوبة اركسة
: حتقس (  طبوع عفى حس سة عون ارنبو،) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (25)

 . د377 ال سيسة: هلل ط-ارهللبتة ارتو ا–عبهللالدمح  ع مسنهلل اركوبة النفهسة 
عسنى البسأي "هلل ،ا  إحسسء الكوب الندأسة حاشية الدسوقي على الشرح الكبري (31)

 ".احلف  ع دكسس
هلل  كوبة حاشيتا قليوبي وعمرية على شرح احمللي على منهاج الطالبني ( 3)

 . د389 ال سل ة: ع طبنة  صطهى البسأي احلف هلل ط

: ط -الطسئف–يزبغ محس،هلل ،ا  الهس عق / هلل ،دراسات يف أصول املداينات (32)

 . د  3 اسع 
حنني حس هلل / ،.هلل  دراسة حول موضوع بعض جوانب الصكوك املعاصرة (33)

-www.hussein: حنسنهلل  تشو     وقنغ الديي عفى  بكة اإليرتيت
hamed.com  
: هلل اإل سم اأ  عسأهللب هلل حتقس وير األبصاررد احملتار على الدر املختار شرح تن (33)

 . د323 -الدبسض–عس،ل عبهللارواو، ععفي  نّوضهلل ،ا  عسمل الكوب
عس،ل : هلل ريي أ   د  الهللب  التوع هلل حتقس روضة الطالبني وعمدة املفتني (39)

 . د323 -الدبسض- محهلل عبهللارواو، ععفي  نودضهلل ،ا  عسمل الكوب 

http://www.hussein-hamed.com/
http://www.hussein-hamed.com/
http://www.hussein-hamed.com/
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 تذ  قحفهلل ارنذهلل اإلسال ي لفبحوث / هلل ،سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة (36)

 . د9 3 اسع : عالوهلل بب أسلبتك اإلسال ي لفوتمسةهلل ط
–هلل الشسد حممهلل الن سمنيهلل ،ا  اأ  اجلوز  الشرح املمتع على زاد املستقنع (38)

 .س327 اسع : هلل ط-الهلل سم
هلل حممهلل أ  عبهلل احن اصد ي ارسلكيهلل ،ا  الهكد شرح خمتصر خليل (37)

 .-أريعت-لفطبسعة 
هلل  تصو  أ  بويع "دقائق أولي النهى لشرح املنتهى"رح منتهى اإلرادات ش (35)

: هلل ط-أريعت-عبهللاحن الرتكيهلل  جمسنة الدسسلة / ،: البذوتيهلل حتقس 

 . د 32 اسع 
-، اسة فقذسة تأصسفسة تطبسقسةهلل حس هلل  رياهلل ،ا  ارسمسن : صكوك اإلجارة (31)

 . د325 اسع : هلل ط-الدبسض
ني حس هلل حنسنهلل حبث  قهللم اسئة احملسسبة حن/ ،.هلل  صكوك االستثمار ( 3)

 .عارداانة لفمجمسنست ارسلسة
/ إسال سةهلل ، اسة تأصسفسة تطبسقسةهلل ،عقود التمويل املستجدة يف املصارف ال (32)

 . د332 اسع : هلل ط-الدبسض–حس هلل أ  حن   رياهلل ،ا  ارسمسن 
وس هلل زكدبس اسيصس  هلل أذس شغ حس سالغرر البهية يف شرح البهجة الوردية (33)

 .النبس،  عالشدأسينهلل ارطبنة ارسمتسة
هلل اإل سم  ذسب الهللب  أ  حجد ااسوميهلل ،ا  الهكد الفتاوى الفقهية الكربى (33)

 .-أريعت-

: هلل الشسد يظسم عجمموعة    عفمسء ااتهللهلل تصحس الفتاوى اهلندية (39)

: هلل ط-أريعت-عبهللالفطسف حن  عبهللالدمح هلل ،ا  الكوب النفمسة 

 .س 32 اسع 

-عبهللاحن الرتكيهلل  جمسنة الدسسلة / ،: سم أ   هف هلل حتقس هلل اإل الفروع (36)

 . د323 اسع : هلل ط-أريعت
هلل -أريعت-عمد القسسمهلل  جمسنة الدسسلة : هلل اإل سم القدا هلل حتقس الفروق (38)

 . د323 اسع : ط
: ط -، ش –يزبغ محس،هلل ،ا  القفم / هلل ،يف فقه املعامالت املالية واملصرفية (37)

 . د327 اسع 
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حممهلل / ،: هلل  أوأكد أ  الندأيهلل حتقس ح موطأ مالك ابن أنسالقبس يف شر (35)

 .م552 اسع : هلل ط-أريعت-علهلل كدبمهلل ،ا  التدب اإلسال ي 
سس ي النوبفمهلل ،ا  كتوز / هلل ،قضايا يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي (91)

 . س331 اسع : الدبسضهلل ط–إ بسفسس 
هلل  صد-،ا   جد هلل عبهللاحن الرتكي/ ،: هلل اإل سم أ  قهللا ةهلل حتقس الكايف ( 9)

 . دد8 3 اسع  : ط
: هلل الشسد  تصو  أ  بويع البذوتيهلل حتقس كشاف القناع عن منت اإلقناع (92)

  د8 3 اسع : هلل ط-أريعت–حممهلل   ني الضتسع هلل ،ا  عسمل الكوب 
 .-أريعت-هلل مشع الهللب  حممهلل الندخنيهلل ،ا  ارندفة املبسوط (93)
–ة ارجملد اإلسال ي هلل الوسأع رتظم الدولي جملة جممع الفقه اإلسالمي (93)

 .-اهللا
حممهلل مسب ارطسنيهلل  كوبة : هلل اإل سم التوع هلل حتقس اجملموع شرح املهذب (99)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد

مكوناتها تداول األسهم من حيث  مناقشة ضوابطيف مناسبات متعددة  فقد سبق

 القضاياوهو من . حول املوضوععديدة ، وصدرت أحباث وكتابات وتضمنها للنقود والديون

القواعد الشرعية على حنو ليس  بشأنهال وتتزاحم الشائكة اليت تلتبس فيها املسائ

: القضيةهذه  أنإىل أشارت  أمانة اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي حنيوصدقت  ،باليسري

"من معضالت املسائل"
( )

 .  

حكم تداول األسهم "حول  إعداد حبث املوقر جممع الفقه اإلسالميأمانة  وملا طلبت

والصكوك وضوابطه الشرعية، مع بيان وقت حتقق ضابط التبعية وشروطه، ووقت حتقق 

هذه الغابة  القتحام مرة أخرىالعودة مل يكن هناك مفر من  ،"ضابط الغلبة وشروطه

 لكن .واملضي يف الطرق املتشابكة اليت طاملا سببت احلرية والقلق يف املاضي الشائكة

، يف ظين للوصول إىل اهلدف املنشودالعقبات  أهم باجتيازهذه املرة مّن اهلل تعاىل بفضله 

 أجزاء كل استقرت حنيوزاد األمر عجبًا . على أقل تقدير، على حنو مل يكن متوقعًا

 ومع. الدهشة يثري بشكل األخرى، تلو الواحدة الصحيح، مكانها يف تقريبًا األحجية

 من فيها امب تتميز جديدة قمة أمام جيد نفسهاملرء  لكن اإلسالمي الفقه بعظمة اإلميان

ميتنع على العقول البشرية، مهما بلغت هذا التناسق الفريد مما . واإلبداع والتناسق الروعة

أن تصل إليه لوال صدور أئمة الفقه اإلسالمي عن شريعة  ،احلدة والذكاءو العلم من

 .فهامساوية كاملة، ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خل

وإن تعددت جوانبه وتنوعت مداخله واختلفت  شامخفالفقه اإلسالمي يف احلقيقة بناء 

ال يستطيع أن يبصره من وقف عند الفروع اجلزئية  السامقلكن هذا البناء . مظاهره

ال بد أن تنتهي  سلسلة مباريات، وَنَظر إىل اخلالف الفقهي كما لو كان الفرديةواملسائل 

اإلمام أمحد بن إدريس  أملح إليههذا التباين بني املنهجني . الفوز بالنقاطغلو  أو خبروج امل

 :"الفروق"م مقدمة كتابه القّي يف القرايف رمحه اهلل حني قال

ت عليه الفروع َضج الفروع باملناسبات اجلزئية دون القواعد الكلية تناَقومن جعل خيّر"

إىل حفظ اجلزئيات اليت ال تتناهى،  ، واحتاج ه واضطربتواختلفت، وتزلزلت فيها خواطُر

ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ . ه من طلب مناهاالعمر ومل تقض نفُس وانتهى

أكثر اجلزئيات الندراجها يف الكليات، واحتد عنده ما تناقض عند غريه وتناسب، 

"شديد فبني املقامني شأٌو بعيد وتفاوٌت. ... أجا  الشاسع البعيد وتقار و
( )

 . 

                                                           
 . 1، ص"تداول أسهم الشركات ووحدات الصناديق املشتملة على نقود وديون"أمانة اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي  (  
 .3ص  الفروق، ج (  
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املعاصرة، فهي كثرية ومتنوعة  يف قضايا املعامالت املالية هذا املعنىوأصدق ما يكون 

ال بد له من أصول وقواعد كلية فها فمن أراد أن يضبط أحكاَم. وال تنتهي تطبيقاتها

وهذا ال يتم إال بإعمال القواعد . اجلزئيات ألحكام هذهحكمة التشريع ومناسبته  جتسد

ومن هنا تظهر قيمة علم الفروق الذي اعتنى . واألصول الشرعية على وجهها وتنزيلها منزلتها

ويزول ما قد يظهر  به العلماء على مر العصور، إذ به تتبني منازل القواعد ومواقع األصول

. سب، كما قال القرايف رمحه اهلل، وبذلك تأتلف أحكام الشريعة وتتنابينها من تعارض

بعض قواعد الشريعة دون بأخذ هو بعضها ببعض، وال  األئمةفليس الفقه ضر  أقوال 

َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه  : بل الفقه، عني الفقه، هو منهج الراسخني يف العلم الذين. البعض اآلخر

(  )  ُأْوُلوْا األْلَباِبُكلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ 
. 

  :فصول البحث يف وحصرتاستعنت اهلل تعاىل  وقد

التبعية  ، تتضمن قواعدمقدمة حول القواعد احلاكمة لتبادل النقود والديون ( )

 الغلبةو

 .أسهم الشركاتتطبيق القواعد على  ( )

 .تطبيق القواعد على وحدات الصناديق (3)

 .تطبيق القواعد على الصكوك (4)

 .خامتة (5)

مل جتنبت إعادة ما طرحته األحباث السابقة، والبحث على صلب املسائل و ركزُتوقد 

أسأل اهلل تعاىل العون والتوفيق  .بهانيت النقول لوفرة املصادر اليت ُعوالتعاريف أتوسع يف 

والسداد لي ولكل مسلم، فهو سبحانه نعم املوىل ونعم النصري
 ( )

 . 

  

                                                           
 . 7: آل عمران  ( 
 .خالد املزيين على املالحظات اليت تفضل بها على نسخة سابقة من البحث. أشكر أخي د ( 
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(1) 

 قواعد تداول النقد

، خيضع ويف عدمهاجود سلعة أخرى نقد بنقد، يف وجود األجل أو عدمه، ويف و مبادلة

 :، على قائلها أفضل الصالة وأمت التسليمأحاديث نبويةقواعد هي نصوص ال جملموعة من

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري : "حديث األصناف الستة ( )

اآلخذ  ،فمن زاد أو استزاد فقد أربى ،بيد مبثل يدًا والتمر بالتمر وامللح بامللح مثاًل

وهو حديث متواتررواه مسلم، ، "واملعطى فيه سواء
( )

 . 

اشرتيت يوم خيرب قالدة باثين عشر : قال حديث القالدة، وفيه أن فضالة بن عبيد  ( )

، فذكرت دت فيها أكثر من اثين عشر دينارًاففصلتها فوج ،فيها ذهب وخرز دينارًا

 .رواه مسلم ،"ال تباع حتى تفصل": فقال ذلك للنيب 

 .حديث النهي عن سلف وبيع، رواه اخلمسة (3)

وله مال فماله للبائع إال أن يشرتط  من باع عبدًا: "  حديث العبد له مال، قال (4)

 .، متفق عليه"بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إال أن يشرتط املبتاع املبتاع، ومن باع خناًل

النقد  مبادلةحكم فيبني أما الثاني  .النقد بالنقد مبادلة شروطاحلديث األول يبني 

يبني أن مبادلة نقد  واحلديث. أو عني خالف النقد يف وجود سلعةكالهما حاضرًا بالنقد 

بنقد وسلعة يقتضي متييز النقد املضموم أو املصاحب للسلعة عن السلعة حبيث يتم استيفاء 

وهذا هو أصل . ايف النقد، ثم تباع السلعة بقيمته" مثاًل مبثل سواء بسواءيدًا بيدًا "شرط 

 .، كما سيأتيُمّد َعجوةقاعدة 

فيما لو تأجل النقد من إحدى اجلهتني مبا  ُمّد َعجوةصورة  يتناولاحلديث الثالث 

 .جيعلها تدخل يف سلف وبيع

بينهما وفق أو التمييز  الفصل مع عدماململوك له مال  فيتناول بيع الرابعاحلديث أما 

 .، على خالف بني العلماء يف ذلكحديث القالدة

هناك و منفعة، فسلعة أثم إذا اجتمع نقد مع حديث األصناف الستة هو األصل، و

التمييز بناء على حديث القالدة، وهناك حاالت ال يشرتط فيها التمييز، حاالت يشرتط فيها 

 هذين النوعني من احلاالت من مواطن اإلشكال والتفريق بني. العبد ذي املالوفق حديث 

واألصل هو اجلمع بني األدلة وتنزيل كٍل منها على وجهها، وال ُيلجأ . يف هذه القضية

 .للرتجيح إال عند امتناع اجلمع

 

                                                           
 .   ص 3، شرح الزرقاني ج16و  15ص 4انظر شرح معاني اآلثار ج ( 
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ُمّد َعجوةقاعدة 
( )

 

فمن باع حافظة نقود . لآلخر ليس كل اجتماع لنقد مع سلعة جيعل أحدهما تابعًا

بها نقد فيجب أن مييز مقدار النقد الذي بها، حبيث يتحقق شرط التقابض جلدية 

والتساوي بني النقد يف احلافظة والنقد يف الثمن، ويتحدد مثن احملفظة خالية من النقد بناء 

وكذلك لو وضع نقدًا وبضاعة يف كيس أو سلة مل يكن ذلك موجبًا لالستثناء . على ذلك

ثبوت  عندبل ال يوجد االستثناء إال . صناف الستةث األمن أحكام الصرف الثابتة حبدي

وما مل تثبت عالقة التبعية فاألصل هو . التبعية بني األشياء اجملتمعة كما سيتضح الحقًا

 .ُمّد َعجوةالعمل حبديث القالدة وقاعدة 

وحديث القالدة ال يشرتط الفصل لذات الفصل، واهلل أعلم، وإمنا املقصود هو التمييز 

". وبينه بينه مييز حتى ال: "لنقد وبني السلعة، ولذلك ورد يف رواية أبي داود للحديثبني ا

وإمنا ذكر الفصل ألن الذهب يباع بالوزن، وال ميكن أن يعرف الوزن حتى يفصل الذهب 

قد ورقية، فيكفي متييز النالنقود الأما إذا كان يباع بالعدد، أو يف حالة . من بقية القالدة

 .فصل يأو مل مقداره بدقة، سواء فصلومعرفة 

، اليت تقتضي أن مبادلة نقد بنقد ُمّد َعجوة وحديث القالدة هو األساس لقاعدة 

وسلعة يوجب أن يكون النقد املفرد أكرب من النقد املضموم للسلعة، حبيث يكون النقد 

شخص مثاًل كما لو اشرتى  .مقابل النقد يدًا بيد سواء بسواء، ثم الزائد مقابل السلعة

( الكتا )سلعة  ريال وبني مائة فتكون مبادلة بنيكتابًا بثالثني ريااًل، ودفع الثمن مائة، 

 . ن ريااًلوسبعمعها 

 املبادلة جائزة، فتكون (سبعني)أكرب من النقد املضموم للسلعة ( املائة)فالنقد املفرد 

السبعني يدًا بيد، والثالثني ة تتضمن سبعني، فتكون السبعني مقابل ، ألن املائعلى األرجح

مقابل الكتا 
( )

 . 

 

خبالف ما لو كان النقد املفرد مساويًا أو أقل من النقد املضموم للسلعة، فهذه ممنوعة 

باتفاق الفقهاء، ومن املمتنع أن تكون مقبولة عند العقالء إال إذا كان النقد الزائد إما 

جوائز السحب، فيكون من ، أو احتماليًا كما يف كما سيأتي مؤجاًل فيدخله الربا

 .امليسر

                                                           
 ".ربا"   ج ، َو"ختارج"   وما بعدها، املوسوعة الفقهية، ج  6ص 1، املغين ج67 -61 ص  انظر بداية اجملتهد ج (  
إذا ُوجدت سلعة يف اجلهتني، يتم خصم قيمة إحدى السلعتني من النقد املقابل، ثم الكالم يف الباقي كالكالم يف   (  

 . وجود سلعة واحدة

 ريال 01+ كتاب == ريال  111

 مبادلة نقد مقابل سلعة ونقد
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ومن هذا البا  ما ذكره الفقهاء من جواز بيع السيف املضبب بفضة أو الدار املموهة 

فحقيقة األمر أن هذه اإلضافات تؤثر يف (. دنانري)ذهب أو ( دراهم)مقابل فضة بالذهب، 

ذلك العالمة  وتكون معتربة يف تقييم املبيع، كما نبه على( السيف أو الدار)مثن السلعة 

املازري رمحه اهلل
( )

وهلذا ينبغي مراعاة قاعدة مّد عجوة يف مثل هذه الصور، إال إذا دخل ،  

 .التأجيل فتطبق قاعدة األغلبية

 قاعدة األغلبية

من إحدى فإذا دخل التأجيل . تتناول مبادلة النقد من اجلهتني حاضرًا ُمّد َعجوةقاعدة 

كانت من با  سلف وبيعاجلهتني 
( )

املؤجل مقابل ما يساويه من النقد  وذلك أن النقد . 

قي من النقد مقابل السلعة بيعًايكون سلفًا، بينما يكون البا احلاضر 
( )

 .  

هو األول والقاعدة يف هذا البا ، كما قال شيخ اإلسالم، أنه إذا كان املقصود 

هو أساسًا أما إذا كان املقصود . حرم قطعًا والبيع منفعة مشروطة فوق السلف، ،السلف

)"ارقرض األّك"لتسهيل حصول البيع، كما يف مسألة ( بدون زيادة)وجاء السلف  ،البيع
 
) 

)فاألقر  هو اجلواز، من بيع سابق ليويف دينه (جمانًا) وإقراض املدين
 
ألن السلف هنا  ،( 

مشروع، فيكون السلف فاملقصود األول هو البيع وهو . لبيعمتام اوسيلة إلجاء ضمنًا و

التمويل اإلسالمي هي أن يكون  وفلسفة. وال حرج يف ذلك ،اجملاني وسيلة لتحقيق املشروع

واملمنوع . التمويل تابعًا وخادمًا للتبادل، فإذا وجد القرض احلسن تابعًا للبيع فال حمذور فيه

املسترتة الفائدة مبثابة حينئذ البيع  فيصبحهو السلف، األول شرعًا هو أن يكون املقصود 

 .على القرض

التمييز بني احلالتني بالنظر إىل قيمة القرض، أي إىل رأمساله، حتديد معيار وميكن 

القرض كان دلياًل على أن  رأمسالمن  أقل املبيعفإن كان مثن : املبيعمقارنة بثمن 

الكتا  ريال يف مثال  11 مثال ذلك لو تأجل مبلغ . األكثراملقصود هو القرض ألنه هو 

 .حاضرة وكتا  71السابق، فتصبح مبادلة ملائة مؤجلة مقابل 

 

                                                           
   وقارن الشرح الكبري مع اإلنصاف، ج. 44-43للندوي، ص" قواعد التبعية"، عن 433- 43ص  شرح التلقني ج (  

 .47وص 44ص
 .13 لذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف القواعد النورانية، ص أشار (  
إذا تأجل النقد من اجلهتني، أجرينا مقاصة بني القدر املشرتك من النقد املؤجل من اجلهتني، ثم الكالم يف الباقي  ( 3

 .كالكالم يف التأجيل من إحدى اجلهتني
 .باملزارعة اجتمع السلف والبيعاألكار هو املزارع، فإذا طلب املزارع قرضًا ليقوم  ( 4
 . 35- 35ص   ، الشرح الكبري مع اإلنصاف ج441ص 1جاملغين  ( 5

  01+  حاضر كتاب==  ريال مؤجلة 111
 
 ريال نقدا

 ريال مؤجلة 01+ كتاب حاضر == ريال حاضرة  111

 سلف وبيع والسلف أكبر من الثمن
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 31ريااًل، أكرب من مثن الكتا ، وهو  71ففي هذه احلالة يصبح رأمسال القرض، وهو 

لو كانت املائة حاضرة  وكذلك .فيكون املقصود هو السلف فيمنع سدًا للذريعة ، ( )ريااًل

رأمسال القرض أكرب من ، فإن 31وباع بـ  71قد اقرتض  البائع والسبعني مؤجلة، فيكون

هو األكثر كان فإذا كان القرض هو . بيع فيكون املقصود هو القرض ألنه األكثرمثن امل

)"األقل يتبع األكثر: "، وفقًا لقاعدةاألول بالضرورةاملقصود 
 .فيدخل يف النهي، ( 

كان أما إذا . يف غيا  السلف وما سبق هو بافرتاض أن مثن السلعة هو الثمن املعتاد هلا

الثمن يتأثر بوجود السلف، فيزيد إن كان املشرتي هو املقرتض، أو ينقص إن كان البائع 

هو املقرتض، فهذا دليل على الزيادة مقابل السلف فيدخل يف احملظور، بغض النظر عن 

 .حجم القرض مقارنة بثمن املبيع

ُمّد ، فإن ةُمّد َعجومن قاعدة  أضيق قاعدة املنع من سلف وبيع أنا سبق مم ويتبني

، كما يف مثال الكتا  مثن السلعةتسمح بكون النقد املضموم للسلعة أكرب من  َعجوة

 لكن ملا كان النقد من اجلهتني حاضرًا فإن املبادلة تنتهي إىل بيع وصرف .السابق

خبالف ما إذا . سواء كان املقصود األول هو البيع أو الصرف فال يدخله الربا ،بشروطه

 هو السلف ألن هذا جيعل األول ففي هذه احلالة ال جيوز أن يكون املقصوددخل التأجيل 

 ، وهو حمرم حتريم مقاصد، خبالف ربا الفضل فهوسلف جر نفعًاباملبادلة حمل تهمة 

  .، كما سيأتير يف الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصدفتحمرم حتريم وسائل، ويغ

 اجتماع البيع مع الصرف املؤجل

أما إذا اجتمع . ما سبق يتناول اجتماع البيع مع السلف، وهو مبادلة النقد مبثله مؤجاًل

كما لو اشرتى سيفًا وذلك نقد آخر مؤجل، مقابل البيع مع الصرف املؤجل، أي مبادلة نقد 

 .فهل جتوز املعاملة أو ال؟ بذهب مؤجل،  ،مضببًا بفضة

والبيع أن السلف مفردًا دون زيادة جائز الفرق بني هذه الصورة وبني اجتماع السلف 

جنسني بني  أما هنا، فالصرف املؤجل. شرعًا، واإلشكال إمنا هو يف اجتماعه مع البيع

ملا فيه من ربا الَنساء، وهو انتفاء التقابض فيما شرط فيه  ممنوع بالنص واإلمجاع خمتلفني

 .  وهذا الفرق يوجب أن يكون هناك فرقًا يف تطبيق قاعدة األغلبية يف هذه احلالة. "يدًا بيد"

. بأال يتجاوز مقدار احملذور الثلث هنااألقر  واهلل أعلم هو تقييد قاعدة األغلبية و

املالكية  واشرتط .من اليسري هوذلك أن العلماء يف مناسبات متعددة جيعلون الثلث فما دون

يف هذه  من أجاز ومن الفقهاء .بذهب أو فضة ء السيف املضبب بالفضةالثلث يف جواز شرا

  . ( )الثمن مؤجاًلأن يكون احلالة 

                                                           
 .إذا أغفلنا اعتبار األجل يف مثن الكتا ، وهو ال يؤثر على النتيجة ( 
، الندويعلي " ومدى أثرها يف العقود املالية قواعد التبعية"، عن 3 ص 5 ج، الفتاوى 311ص 7جالبيان والتحصيل  ( 

 .6-4ص
 .74 ص 7البيان والتحصيل ج ، 5 4ص 3انظر املدونة ج. وهو قول ربيعة وسحنون خالفًا ملالك (3
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 كراء الشجرمع أن  ،( )فيها شجر أقل من ثلث األرضكراء األرض  أجازواوكذلك 

 .، كما سيأتيبيع الثمر قبل أن خيلق لكونه يتضمن، عند مجاهري العلماء ال جيوز إفراده

ساء أحد عنصري ربا وربا الَن. حمرم ملا فيه من ربا الَنساءويالحظ أن الصرف املؤجل 

فحرم الشرع املطهر األمرين منعًا من . فضل ونساء: فربا النسيئة يتكون من أمرين. النسيئة

لكن حتريم ربا الَنساء آكد من حتريم ربا  .الوقوع يف ربا النسيئة املقصود بالتحريم

الفضل
( )

، إذ العكس غري صحيح بينمافيه النساء،  حرمفيه التفاضل  حرمألن كل ما  ،

لكن ربا الَنساء جمردًا ليس هو . جيوز التفاضل بني الذهب والفضة مثاًل وال جيوز النساء

تضمنه لربا الَنساءالقرض احلسن مع  املقصود بالتحريم، بدليل جواز
( )

. 

ل جاز فيه واهلل أعلم تطبيق قاعدة ما كان حمرمًا حتريم وسائوإذا كان كذلك ف

"استقالاًل يغتفر ضمنًا ما ال يغتفر"
( )

إذ يغتفر يف الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد،  
( )

. 

من أجاز شراء السيف احمللى بالفضة بذهب ر ربا الَنساء إذا كان تبعًا، كما هو قول ففيغت

 .كثريًا، وهو مفسد للمعاملة أما ربا النسيئة فال جيوز مطلقًا، يسريًا كان أو. مؤجل

وكذلك بيع الثمر قبل أن خيلق، حرم ملا فيه من الغرر، والغرر يغتفر منه اليسري، فإذا 

ما جيرب الغرر أو خيفف منه جاز، وهلذا جاز كراء األرض فيها شجر أقل  انضم إىل املعاملة

 .من الثلث

ولكن بشرط أن يكون وحاصل ما سبق هو جواز انضمام الصرف املؤجل إىل البيع 

وبهذا ميكن اجلمع  .كتفى حبد النصفأقل من الثلث، خبالف اجتماع السلف والبيع فُي

أقوال العلماء يف احلد األقصى لليسري، حيث تراوحت ما بني النصف والثلثبني 
( )

فيعترب  .

 .النصف ملا جاز استقالاًل، والثلث ملا حرم استقالاًل وكان حترميه حتريم وسائل

 :تطبيق القاعدة يف هذه احلالة كما يلي ويتم

سعر الصرف احلاضر بني العملتني، ويقدر من قيمة العملة احلاضرة وفق يتم احتسا  

، ُمنع اجملموعيبلغ ثلث حجم السلف مقارنة بالبيع، فإن كان رأمسال السلف خالل ذلك 

جنيهات نقدًا،  1 ريال مؤجلة مقابل سلعة و  351فلو كانت املبادلة مثاًل . وإال جاز

رياالت للجنيه الواحد،  7وافرتضنا أن سعر الصرف احلاضر بني الريال واجلنيه مثاًل هو 

فإذا كان مثن . جنيهات نقدًا 1 جنيهًا مؤجلة مقابل سلعة و 51فهذا يعين أن املعاملة تصبح 

 51)اجملموع ثلث أقل من  (جنيهات 1 ) جنيهًا، صار رأمسال القرض 41السلعة هو 

                                                           
 .37-31ص" قواعد التبعية"راجع حبث الندوي  ( 
 . 1ص 1املغين ج ( 
يراد به اإلرفاق  وإمنا استثين القرض من ربا النساء ألنه. وهلذا السبب منع مجهور الفقهاء اشرتاط التأجيل يف القرض (3

 .  ص 4انظر الفروق للقرايف ج. وليس املعاوضة
 . 4 ص" قواعد التبعية"، عن 374ص 3املنثور للزركشي ج (4
 . 144 مجهرة القواعد الفقهية، قاعدة  (5
  .1 -6ص" قواعد التبعية" (1
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وال حرج يف  اعتبار األجل يف مثن املبيع، لكن ال جيوز  .فتكون املبادلة جائزة، (هًاجني

 .اعتبار األجل على القرض ألنه ربا

 اجتماع البيع مع بيع الدين

 تضمنت املبادلةذمة طرف ثالث، يف  ،مبادلة نقد بنقد وسلعةيف  أحد النقدينإذا كان 

ويعد هذا . يبيع دينًا له على طرف ثالث بثمن حاضر فالبائع. بيعًا للدين على غري من هو عليه

  .واملدين( البائع)بيعًا وليس قرضًا بسبب اختالف الذمة املالية بني الدائن 

وبيع الدين النقدي على غري املدين بنقد حمرم ملا فيه من ربا الَنساء، وهو اختالل شرط 

بنقد حاضر ولو على طرف ثالث اًل فإذا باع نقدًا مؤج. املنصوص عليه يف احلديث" يدًا بيد"

مع التساوي فهو حمرم بالنص واإلمجاع
( )

 . 

ما  يغتفر ضمنًاساء من با  حتريم الوسائل، فتسري عليه قاعدة وسبق أن حتريم ربا الَن

فإن كان النقد احلاضر أقل من . ويتم تطبيق هذه القاعدة مبعيار الكم. استقالاًل يغتفرال 

وإذا كان . املبادلة، وإال دخلت يف النهيواهلل أعلم كانت الغلبة للبيع، فتجوز  ثلث اجملموع

 .، كما سبققدير نسبة الدينالدين املؤجل بعملة أخرى، فيتم تقييمها بسعر يومها لت

 عجوة وقاعدة األغلبية الفرق بني قاعدة ُمّد

كالهما حاضرًا يف ( من جنسه أو مغاير له)قاعدة ُمّد عجوة تتناول مبادلة نقد بنقد 

وقاعدة األغلبية . أما إذا تأجل أحد النقدين، فتنطبق قاعدة األغلبية. وجود سلعة أو منفعة

أضيق من قاعدة ُمد عجوة كما سبق، ألنه جيوز يف ُمد عجوة ما ال جيوز عند تأجيل النقد 

و ما كان ممنوعًا بقاعدة ُمّد َعجوة، إذا كان النقد حاضرًا  .ع السلف والبيعومن ثم اجتما

لكن ليس . من اجلهتني، فهو ممنوع من با  أوىل عند تأجيل أحدهما بقاعدة سلف وبيع

 .كل ما جاز يف ُمّد َعجوة جاز يف سلف وبيع

طرف  يف ذمةأحد النقدين ، أو كان صيغة سلف وبيعيف  اختلف جنس النقدينوإذا 

فينبغي أن يشرتط يف . حمرم حتريم وسائل وهو، لربا الَنساءصارت املبادلة متضمنة  ثالث،

مقدار املعاملة احملرمة ثلث اجملموع، حبيث تظل تابعة من حيث هذه احلالة أال يتجاوز 

 .املقدار للبيع املشروع استقالاًل

  

                                                           
 .بالقيمة االمسية نقدًاوهذا خالف ما شاع لدى املعاصرين من جواز بيع دين املراحبة .  1ص 1املغين ج ( 
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(2) 

 قاعدة التبعية

مستقلة عن ميول األشخاص موضوعية أي وهي عالقة . ة عالقة خاصة بني شيئنيالتبعي

هي عالقة سابقة على بل فليست الرغبة هي اليت تنشئ هذه العالقة، . حني التعاقد ورغبتهم

، وإن كما سنرى، الشخص يريد شيئًا ال جيعله تابعًا وال متبوعًاجمرد كون و. الرغبة

لكن القصد ال ينشئ التبعية اليت حنن بصددها، كما  .كانت املقاصد معتربة بال ريب

 .سيتضح الحقًا

 :أنواع عالقات التبعية أهمأن منيز  االستقراءوميكن من خالل 

 عالقة السببية( 1) 

إىل حد ، ميكن وصفها ، والزرع مع األرضاجلنني بأمه، والثمر مع الشجر عالقُة

، فهي اليت تغذيه وحتميه إىل أن ومنوه وجود اجلننيل أساسي سببفاألم . بالسببيةكبري 

وكذلك . ، وإن كان هذا ال ينفي وجود أسبا  أخرى بطبيعة احلاليولد ويستقل بنفسه

ومن قواعد الشريعة إقامة السبب مقام . ، واألرض مع الزرعاحلال يف الثمر مع الشجر

 أو َباملسَب ذلك صَدَق ،املسبَّب إيقاع مبنزلة السبب إيقاع: "ب، قال الشاطيب رمحه اهللاملسَب

"ال
( )

، سواء ب وهو اجلننياملسَب فمن اشرتى الدابة احلامل فقد ملك السبب فيملك بذلك .

د قاصدًا للجنني ألن قْصاملشرتي وال يضر أن يكون . أو مل يقصده قصد املشرتي اجلننَي

 . كما أن قصد السبب يستتبع قصد املسَببب نتيجة طبيعية لقصد السبب املسَب

 من قبل املشرتي على الشجر، فاشرتاطه الذي مل يتم تلقيحهوكذلك القول يف الثمر 

على قصده كما قال العلماءدليل 
( )

وهذا ب يستلزم قصد السبب، ولكن قصد املسَب .

 مع قبل بدو الصالحوهلذا جاز شراء الثمر . ألصل الثمر وهو الشجر يقتضي متلك املشرتي

سبب ألن املشرتي بذلك ميلك الوالزرع الذي مل يشتد مع األرض،  ، واجلنني مع أمه،أصوله

ب وحدهمع املسبب وليس املسَب
( )

. 

املشرتي فهو جيعل  ،األصلدون قبل بدو الصالح، الثمر ب وحده، كأما شراء املسَب

والتقليل منها نظرًا يف خماطر التلف والفساد اليت يتعرض هلا الثمر على التحكم  غري قادر

اية الثمر وتعاهده ألنه قد وليس لدى البائع ما يكفي من احلوافز لرع. األصلألنه ال ميلك 

                                                           
  .335ص  جاملوافقات  ( 
ما جاز "وقد صرح ابن رشد اجلد رمحه اهلل بأن  . 4، الندوي، ص"قواعد التبعية"، عن 31-35ص 6 جاالستذكار  ( 

مع  317ص   ج)له قسط من الثمن " احلمل"ونقل يف اإلنصاف أن . 36ص 3املقدمات ج" اشرتاطه جاز القصد إليه
 (.الشرح الكبري

يالحظ يف حالة بيع الشجر وعليه مثر قبل بدو صالحه، أن اشرتاط البائع للثمر يستوجب أن يكون العمل على البائع   (3
وإذا كان يف . وذلك أن الثمر حدث يف ملك البائع فاستثناؤه إمنا هو إبقاء ملا كان يف ملكه. وليس على املشرتي

ا استثناه حني بيع الشجر، لزم أن يكون البائع مسؤواًل عن تعاهد فإذ. ملكه فهو الذي يقوم على الثمر ويتعاهده
 .الثمر، وإال كان هذا بيعًا للثمر قبل بدو الصالح
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، يف بطن أمه فيكون شراء الثمر قبل بدو الصالح وشراء اجلنني. ملشرتيباعه على ا

منخفضة عن رعاية أصوهلا جمردة ألن احتماالت سالمتها  استقالاًل، من الغرر الفاحش

فقد ملك بذلك مع الثمر والشجرة مع اجلنني أما إذا اشرتى األم . مقارنة باحتماالت التلف

يف  الغرر مصدرفينتفي  ،السبب الذي ميكنه من خالله تقليل املخاطر والسيطرة عليها

فيمكن غالبًا إجياد بديل عنه من  ، الثمر أو اجلنني،بلو تلف املسَبوفوق ذلك  .باملسَب

 ،بيف املسَبالفاحش ب موجبًا الغتفار الغرر كون انضمام السبب إىل املسَبفي. األصلخالل 

 .فيما لو تلف ة تعويضهي، وإمكانوالقدرة على تقليلها التلفالسيطرة على خماطر : ألمرين

 منافع العني 

فاملنفعة ال تقوم بنفسها . ويندرج ضمن أمثلة هذا النوع من التبعية عالقة املنفعة بالرقبة

فالرقبة أو العني . بل هي إما عرض أو تتولد من عني، أشبه ما يكون بالثمر مع الشجر

 املنفعة وبني الثمر أن املنفعة نيبلكن الفرق . املنفعة تابعة هلاسبب للمنفعة، وهلذا تكون 

ى يف البيت، ، كمنفعة السكنإضايف إلجيادهادون حاجة لعمل العني استعمال تتولد من 

 ا، وال يتطلب األمر سوى استعمال العنيأعيانه تالزمفهذه املنافع  .ومنفعة الركو  للسيارة

، وتتطلب القيام على األصل ورعايته بينما تتعرض الثمرة ملخاطر كثرية .ليتم االنتفاع بها

العني إجارة العني، وهي بيع منافع وهلذا جازت . وتعاهده لكي يتحقق غالبًا حصول الثمر

، خبالف بيع الثمر قبل ختلقه فهو متيقن أو شبه متيقنتولد املنافع من العني  مستقباًل، ألن

منهي عنه شرعًا
( )

.  

، مع أن كليهما منافع بني املنافع املستقبلية للعني وبني الثمر املستقبلي للشجروالفرق 

خبالف منافع األعيان، هو أن الثمر يعتمد وجوده على رعاية األصل وتعاهده،  مستقبلية،

وهلذا جاز بيع منافع العني املستقبلية ومل جيز بيع الثمر املستقبلي،  .فهي ال تتطلب ذلك

، بيتًا مثاًل من استأجر عينًالكن العني تظل هي املتبوع يف احلالني، ولذلك  .كما سيأتي

بال نزاع وتعذر عليه االنتفاع بها انفسخ العقد أو سيارة،
( )

أن املنافع تابعة  وهذا يؤكد .

خبالف من اشرتى عينًا ثم تلفت يف يده بعد إمتام . للعني فإذا هلكت العني انفسخ العقد

 .العقد والقبض، فهي تتلف على ضمان املشرتي

ولو كانت  ةمؤجل بأجرة، جاز شراء العني املؤجرة  ألن املنافع تابعة للعنينظرًا و 

، بينما  سنوات 5فقد يكون العقار مؤجرًا مثاًل مبائة ألف ملدة . األجرة أعلى من قيمة العني

حمماًل خبمسني ألفًا ومع ذلك جيوز شراء العقار  .  قيمة العني بعد التأجري مخسون ألفًا

مثنه  ، كما جيوز شراء العبد ذي املال ولو كان ماله أكرب من مائة ألف باألجرة املؤجلة

 . مستقاًل

                                                           
 .1 سيأتي تفصيل هذه املسألة ص ( 
 .17 ص 31الفتاوى ج ( 
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 االختصاص( 2) 

النوع الثاني من العالقات هو االختصاص، مبعنى أن أحد الشيئني خيتص باآلخر وإن 

وهذا أحد أهم ، بصاحبهكان من حيث األصل مستقاًل عنه، كاختصاص مال الشخص 

لكيةامِل خصائص
( )

. 

العبد  وهذا االختصاص جيعل مال. العبد بهويدخل يف هذا النوع اختصاص مال  

وبناء على التبعية فال جتري أحكام الربا بني مثن العبد ذي املال وبني ماله، فيجوز  .تابعًا له

. ، أقل أو أكثرحااًل أو مؤجاًل شراؤه بذهب نقدًا ومؤجاًل ولو كان مال العبد ذهبًا أو فضة

يف بينما ذهب أبو حنيفة والشافعي . والشافعي يف القديم وأخذ بهذا من األئمة مالك وأمحد

ُمّد َعجوةوقاعدة  ، فيجري عليه حديث القالدةأن مال العبد ليس تابعًا إىلاجلديد 
( )

. 

لوا بالتبعية إذا كان قا قال ميلكفمن . لك أو ال ميلكخالفهم يف كون العبد ميهو والسبب 

قالوا جيب  ،ال ميلك: قالومن . املقصود العبد وليس املال، واعتربوه ملكًا غري مستقر

انتفاء الربا بني الثمن ومال العبد
( )

 . 

وهذا ما صرح به . واجلمع بني القولني يرجع إىل بقاء عالقة االختصاص بعد الشراء

جاز بيده العبد إبقاء مال ن املشرتي إذا كان مقصوده إ قالوا .الفقهاء من املالكية واحلنابلة

بني الثمن  أحكام الصرففيجب مراعاة أما إذا كان يقصد مال العبد  دخول املال تبعًا،

بيع شراء املال، إمنا يقصد بقاء لومعناه أنه ال يقصد با: "قال ابن قدامة رمحه اهلل .واملال

فمتى كان كذلك صح اشرتاطه ودخل يف البيع به، سواء كان . املال لعبده وإقراَره يف يده

الثمن أو من غريه، عينًا كان أو َدينًا، وسواء كان مثل الثمن  معلومًا أو جمهواًل، من جنس

"أو أقل أو أكثر
( )

 . 

طبق إذا مل يكن املشرتي يريد ُت األغلبيةع بني القولني، فقاعدة وبهذا ميكن اجلم

إبقاء اختصاص العبد مباله، فتنتفي حينئذ عالقة التبعية بني العبد واملال، فيجب 

بقي عالقة االختصاص، فيظل املال كان املشرتي سُيأما إذا . اعتبارهما شيئني مستقلني

   .حينئذ األغلبيةجتري قاعدة ال ف، ومن ثم تابعًا له للعبد خمتصًا

فمن . ويتبني مما سبق أنه ال تعارض بني أن يكون الشئ مقصودًا وتابعًا يف الوقت نفسه

على أن يكون باقيًا بيد العبد، فقد قصد دخول املال يف عند شرائه اشرتط مال العبد 

ومصلحة املشرتي يف ذلك قد . بيد العبد وحتت تصرفه بشرط بقائهالصفقة، وإن كان 

، وقد تكون الوجاهة بكون اململوك على السيد بد ومؤنتهتكون يف ختفيض تكاليف الع

. غري ذلكقد تكون وإذا كان تاجرًا، وإيراداته  خراج العبديف وقد يكون غنيًا، 

                                                           
 .51 ص  جانظر امللكية للعبادي  ( 
 .4 الندوي، ص" قواعد التبعية"، 3  ص 1طرح التثريب ج ( 
 . 4-41علي قرة داغي، ص" أثر الديون"، 11 ص 1جاملغين  (3
 .41، حبث أمانة مصرف الراجحي، ص14 ص  ج مسلم صحيح بفوائد املعلم، وانظر 54 -57 ص 1جاملغين  (4
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وبهذا يتبني أن عبارة . فللمشرتي مصلحة يف اشرتاط مال العبد مع بقاء املال بيد األخري

وعدم  والتصرف فيه حيازة املالالسيد يراد بها قصد " جائز إذا مل يقصد مال العبد"الفقهاء 

املعنى ظهر اتفاق العلماء يف  وحتددوإذا حتررت املصطلحات  .بعد شرائه إبقائه بيد العبد

 .حقيقة األمر على األصول والقواعد اليت تدور عليها األحكام

 إنشاء عالقة االختصاص 

اختصاص العبد باملال نشأ بقرار من السيد بتمليكه املال ومنحه سلطة التصرف 

فلو أوقف شخص . من خالل الوقفأيضًا ميكن أن تنشأ عالقة االختصاص و. واالنتفاع به

كما . مااًل على جامعة مثاًل أو على مدرسة، أصبح املال خمتصًا باجلامعة ومن ثم تابعًا هلا

القرض أو التمويل بعقار أو مصنع ختصيص من خالل ختصاص عالقة اال ميكن أن تنشأ

فيكون . ، كما حيصل من صناديق اإلقراض املتخصصة، العقارية أو الصناعيةمثاًل

واهلل أعلم عد القرض ففي هذه احلالة ُي. القرض خاصًا لبناء عقار معني، برهن العقار نفسه

وهذه الصورة ال ختضع . اًل بالقرض الذي عليهيبيعه حمم العقاَر تابعًا للعقار، فإذا باع املالُك

 .  من خالل االختصاص لوجود التبعية األغلبيةلقاعدة 

 .عالقة الصفة باملوصوف  (3) 

وهذا أقوى أنواع التبعية يف احلقيقة . النوع الثالث من التبعية هو تبعية الصفة للموصوف

خبالف .  قوم بهال بد من شئ تض ال يقوم بذاته بل َرألن الصفة ال تستقل بنفسها فهي َع

عن بعضهما لكنهما مرتبطان بنوع من أنواع  متميزانالنوعني السابقني، حيث يوجد شيئان 

 .العالقة التبعية

وأمثلة هذا النوع كثرية، فاألجري املاهر مثاًل أغلى من األجري غري املاهر، مع أن  

األعيان وإن كانت ال تستقل  فالصفات تؤثر يف قيم. املهارة صفة وليست شيئًا مستقاًل

 .بل هي تابعة هلا بذاتها

فالثمن املؤجل ليس مماثاًل للثمن احلال، كما أن  .األجل والضمان أمثلة هذا النوع أهمومن 

، مما ليس كذلك أعلى قيمةللدخل  األصل املدّرو. السلعة املؤجلة ليست مماثلة للسلعة احلاضرة

فاحتماالت الربح واخلسارة من . كاألصل املضمونواألصل املعرض خلطر اخلسارة ليس 

طاملا كانت ضمن بيع أو  أو العوض وهلا اعتبار يف الثمنالصفات اليت تؤثر يف قيمة األصل 

فاستقالل األجل باملعاوضة هو  .باملعاوضةلكنها ال جيوز أن تستقل مبادلة مشروعة أصاًل، 

. رر احملض، واجلميع حمرم بالنص واإلمجاعالربا، واستقالل اخلطر باملعاوضة هو القمار والغ

 .فضاًل عن أن تكون متبوعة فالزمن واخلطر عوامل تابعة بطبيعتها ولذلك ال تستقل باملعاوضة،

 خصائص املتبوع 

يستقل بالبيع ، والعقار كالشجر والعبد واألرض ،يف األمثلة السابقة جند املتبوع

فاملتبوع  .التابع فيما لو استقل يفإمنا احملذور  ،على حمذور بوجه ماذلك شرعًا، وال ينطوي 
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. باملشروعية هو مستقلال يستمد مشروعيته من التابع ألن هذا يناقض كونه متبوعًا، بل 

أو ال يباع إال  ويبقى الكالم يف مدى صحة عالقة التبعية بينه وبني ما ال يستقل بالبيع

تقويم تداول يف  هذا الضابط أساسو .األخري تبعًا، فإن صحت العالقة جاز بيع بقيود

 .األسهم والصكوك والوحدات، كما سيأتي

 الفرق بني قاعدة األغلبية وقاعدة التبعية

" كمية"قاعدة األغلبية ختضع لضابط مقدار النقد الذي حتتويه املبادلة، فهي قاعدة 

 لطبيعةأما قاعدة التبعية فتخضع . وهذا هو احلال أيضًا يف قاعدة ُمد عجوة. إن صح التعبري

إذن قاعدة فالتبعية . ويف ثبوت عالقة التبعية فال عربة بالكم جمردًا. العالقة املنشئة للتبعية

 .لبية وقاعدة ُمد عجوة كالهما قواعد كمية، بينما قاعدة األغ"كمية"وليست " ةينوع"

يف سياق قاعدة األغلبية، كقوهلم  دمون لفظ التبعيةخويالحظ أيضًا أن العلماء قد يست

فهذه التبعية مقيدة بالكمية، وليست . وحنوها( 1راجع ما سبق ص" )األقل يتبع األكثر"

ويف هذه  .وحنوها اليت تضمنها حديث العبد وحديث النخل ذي الثمر هي التبعية النوعية

بعية النوعية فالقصد ال أما يف الت. احلالة يكون للقصد أثر كبري يف متييز التابع من املتبوع

وقد يكون املقصود هو املتابع . حيدد التابع مناملتبوع، بل التبعية تثبت قبل وجود القصد

وإذا أطلق وصف  .فالقصد إمنا يؤثر يف التبعية الكمية وليس التبعية النوعية. وليس املتبوع

 .هنا فاملراد هو التبعية النوعية" التبعية"

. التابع تتأثر بقيمةاملالية أن قيمة املتبوع كمية، إال  وليستعية ومع أن التبعية عالقة نو

أو ) ومقتضى هذا التأثر أن القيمة السوقية. تتأثر بقيمة ما عنده من املالمثاًل  العبدفقيمة 

للمتبوع ال ميكن أن تصبح ضئيلة يف مقابل قيمة التابع، ألن هذه القيمة تعكس  (العادلة

التبعية النوعية تقتضي حصول قدر من التوازن بني التابع واملتبوع من  وعليه فإن. قيمة املتبوع

 .حيث القيمة، فال يكون املتبوع ضئياًل أو قلياًل مقارنة بالتابع، واهلل أعلم

 خالصة

 .جهيت املبادلةقواعد الشريعة املطهرة تنظم التبادل يف وجود نقد من  ( )

إذا انضم إىل أحد البدلني و. لصرفإذا انفرد النقد يف اجلهتني فيجب تطبيق أحكام ا ( )

فتطبق قاعدة ُمّد عجوة ما مل تثبت تبعية وكان النقد حاضرًا من اجلهتني، عني، 

 .النقد للعني

 .األغلبيةوجب تطبيق قاعدة يل النقد من إحدى اجلهتني يفإن تأج غيا  التبعيةيف  (3)

جرد وال تنشأ مبالتبعية عالقة موضوعية بني التابع واملتبوع، سابقة على التبادل،  (4)

فقد يكون املتبوع هو املقصود من املبادلة، وقد يكون . قصد املتعاملني حني التبادل

 . التابع هو املقصود

 :من خاللالتبعية قد توجد  (5)
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السببية، حبيث يكون املتبوع سببًا يف وجود أو بقاء املتبوع، كما يف تبعية الثمر  -

 .للشجر، واجلنني ألمه

 .التابع خمتصًا باملتبوع، كما يف تبعية املال للعبداالختصاص، حبيث يكون  -

ال يقوم بذاته بل بغريه،  فالصفة َعَرض، والَعَرض، تبعية الصفة للموصوف -

فيكون تابعًا للعني اليت يقوم بها، كما يف تبعية األجل للبدل املؤجل، وكما يف 

 .تبعية الضمان للبدل املضمون
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(3) 

 أسهم الشركات

أصل مع تطور التعامالت والعالقات املالية واالقتصادية، أصبح من املمكن أن يوجد 

املالية، سواء من حيث  ، وله حساباتهمثاًل  أو متجر مصنع أو مزرعةعقار أو ، إنتاجي

هذه العالقة بني املصنع أو (. ديون للموردين)تزامات لأو اال( ديون يف ذمم العمالء)احلقوق 

فاملال خيتص بهذا املصنع : هي عالقة اختصاص ،وبني احلسابات املاليةجر، أو املتاملزرعة 

نفق منه على املوظفني والعاملني وعلى املواد األولية واملدخالت، أو هذه املزرعة، حبيث ُي

 .واملمولنيللموردين  ا يتم منه وفاء الديون اليت عليهكم

صص بعقار القرض إذا ُخ وقد سبق أن. بأكثر من طريقةعالقة االختصاص قد تنشأ 

كما ميكن أن تنشأ عالقة . عالقة اختصاص، ومن ثم تبعية القرض للعقار ثبتتمعني 

 ح، فإن املال يصبأصل معنيمااًل على فإذا أوقف شخص . الوقف من خالل اختصاص

خيتص األصل مع ما يف هذه احلالة فإن بيع . تابعًا لهاملال وبذلك يكون  األصل خمتصًا بهذا

لكن  .مثن البيع وبني املال التابع له شروط الصرف بنيمراعاة فيه  جتبال  ن أموالم به

املتبوع أو من خيتص به املال، جيوز بيعه استقالاًل دون  األصل، وهوجيب مالحظة أن 

التابع  إذوهذا هو الذي مسح بالتجاوز عن شروط الصرف بالنسبة للمال،  ،شروط الصرف

 .له حكم املتبوع

 الرحبيةاملنشآت 

الرحبية، سواء كانت شركة مساهمة أو شركة مغلقة أو مؤسسة جتارية أو  املنشأة

الربححتقيق غريها، كيان يراد منه 
) )

والربح ال حيصل إال بتوليد سلع وخدمات يتم بيعها  .

يف املصادر " تقليب املال"بأكثر من تكلفتها ليتحقق الربح، وهذا هو ما يطلق عليه 

الفقهية
( )

" املدير"التاجر  ويطلقون وصف، "اإلدارة"ويعرب فقهاء املالكية عن ذلك بلفظ  .

وأصل هذا اللفظ مأخوذ من . يدير السلع وحيركها ليحصل على الربح على التاجر الذي

(  ) ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم  : القرآن الكريم من قوله تعاىل
والتجارة  .

 . كما تكون يف السلع واألعيان تكون يف املنافع أيضًا، وهو ما يعرب عنه باخلدمات

املستلزمات، كاألجهزة واملعدات من  مجلةتتطلب  "اإلدارة"وهذه " التقليب"هذا و

باالصطالح  هو اإلدارةفتحقيق الربح يتطلب عماًل بشريًا . وغريها، ليتم حتقيق الربح

من أجل  السلع واخلدمات لتقليبمن األعيان واملنافع املستخدمة  مجلةويتطلب ، املعاصر

                                                           
لكن إذا ثبتت مشروعية التصرف يف وجود هدف  .تكون املنشأة ذات أهداف اجتماعية وغري رحبيةهذا ال مينع أن  ( 

 . الربح، فمشروعية التصرف يف وجود األهداف األخرى من با  أوىل
 . 541ص  انظر مثاًل مغين احملتاج ج". تقليب املال باملعاوضة لغرض الربح"حيث عرفوا التجارة بأنها  ( 
 . 4 : البقرة  (3
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ميكن جمموع هذه األمور، اإلدارة واملنافع واألعيان اليت تستلزمها، . الربح احلصول على

 ."الفعليرأس املال " بأنه وصفه

لسلع واخلدمات اليت ا املسؤول عن تشغيل املنشأة ومن ثم إنتاجفرأس املال الفعلي 

ال احملاسيبملرأس ا ويف املقابل فإن . حتقق املنشأُة الربح ببيعها
( ) 

الفرق بني جمرد  هو

وهو مفهوم حماسيب حبت وال يتضمن أي عالقة اقتصادية بني رأس . املوجودات واملطلوبات

 .املال وبني إنتاج السلع واخلدمات

 الفعليرأس املال 

األعيان واملنافع الالزمة إلنتاج وتداول و هو جمموع اإلدارة الفعليرأس املال سبق أن 

فهو جمموعة العناصر البشرية  .السلع واخلدمات اليت متثل مصدر الربح للمنشأة التجارية

  .واملادية الالزمة لتشغيل املنشأة وحتقيق اهلدف من وجودها وهو الربح

، من اليت تنتجها املنشأة واخلدماتالسلع بني و الفعليبني رأس املال  وميكن التمييز

 :جهتني

ذلك أن الربح ال يتحقق إال . ثابت مقارنة بالسلع واخلدمات الفعليإن رأس املال  ( )

أما رأس . بإنتاج وبيع هذه السلع واخلدمات، ومن ثم خروجها من ملك املنشأة

 .باق على ملك املنشأة وفه الفعلياملال 

أما السلع . اليت هي مصدر الربح" ليبالتق"هو أداة  الفعليإن رأس املال  ( )

واخلدمات فهي حمل التقليب أي هي اليت يتم تقليبها، أي تداوهلا وبيعها على 

 .العمالء لتحصيل الربح

وبهذا يتبني أنه ليس كل موجودات الشركة من األعيان واملنافع تندرج ضمن رأس 

ليس من وسائل توليد السلع واخلدمات وإمنا هو  فاملخزون على سبيل املثال. الفعلياملال 

 . نتيجة لذلك

ولو كان . قابل للتداول استقالاًل الفعليالحظ أن كل عنصر من عناصر رأس املال 

تابعًا وبعضه متبوعًا  الفعليبعض العناصر ال يقبل التداول استقالاًل، لكان بعض رأس املال 

وضة، قد ال اصر، مع كونها تستقل باملعالكن هذه العن .وهو ما يناقض كونه متبوعًا

لكنها عندما اجتمعت مع بقية العناصر على . لوحدهكل منها  تكون متبوعة لو استقل

 . النحو الذي حيقق الربح أصبح اجلميع متبوعًا

فاألعيان . خيتلف حبسب طبيعة املنشأة ونشاطها الفعليمن املهم توضيح أن رأس املال 

ق الربح بالنسبة لشركة يف جمال االتصاالت مثاًل ختتلف عن تلك واملنافع الالزمة لتحقي

الالزمة لشركة يف جمال البرتوكيماويات، وتلك ختتلف عن شركة تعمل يف جمال 

                                                           
  )  . Accounting capital  
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السبب أن الربح يتحقق من بيع السلع واخلدمات . املنتجات الزراعية أو يف اخلدمات املالية

ختتلف حبسب طبيعة املنشأة ورها السلع واخلدمات بداليت تنتجها املنشأة، وهذه 

وأغراضها، وخيتلف تبعًا لذلك جمموع األعيان واملنافع الالزمة لتوليد هذه السلع 

شيئًا واحدًا لكل املنشآت، بل خيتلف حبسب طبيعتها  الفعليفليس رأس املال . واخلدمات

 .وأهدافها

فكما أن . واملقصود أن رأس املال الفعلي مع موجودات املنشأة يقوم مقام العبد مع املال

العبد هو املتبوع واملال تابع، فرأس املال الفعلي هو املتبوع وما عداه من موجودات املنشأة 

 . فرأس املال الفعلي هو النظري املعاصر للعبد يف املنشآت الرحبية. تابع

 يف املنشأة الرحبية واملتبوعمعيار التابع 

يراد بإجيادها الربح، وال تراد لذاتها أو ( الشركة أو املؤسسة)مبا أن املنشأة 

وسبق أن الربح . نات املنشأةفليس من العسري حتديد التابع واملتبوع من مكّوملكوناتها، 

رأس املال " ق عليهما تستلزمه من األعيان واملنافع، وهو ما ُيطلإمنا يتحقق بالعمل واإلدارة و

يكون متبوعًا جيب أن كي ل الفعليينبغي مالحظة أن رأس املال لكن . كما سبق "الفعلي

يكون قادرًا بالفعل على توليد هذه السلع واخلدمات، بأن تبدأ الشركة أو املنشأة مرحلة 

 .وحتقيق اإليرادات اإلنتاج

أقر  بقية موجودات املنشأة، كالنقود واحلقوق والرتاخيص وما إىل ذلك، فهي  أما

 من أجل وتشغيلها بتوظيفهامدخالت اإلنتاج اليت يقوم رأس املال الفعلي  تكون منأن إىل 

 (.انظر الشكل أدناه)الربح حتقيق السلع واخلدمات ومن ثم وتسويق د يتول

 

وبناء على ذلك فإن النقود والعقود والرتاخيص وحنوها، مع كونها ذات قيمة يف 

تبوعة، ألنها ليست هي اليت تقوم بإنتاج السلع هي املنفسها، لكنها ال تصلح أن تكون 

، وإمنا يقوم بهذه املهمة رأس املال الفعلي، وهو اإلدارة وما تستلزمه من آالت واخلدمات

، حبيث يستغل الوسائل واإلمكانات املتاحة إلنتاج السلع (أعيان ومنافع)وأنظمة وأجهزة 

 .وتسويقها وبيعها ومن ثم حتقيق األرباحواخلدمات، 

النقود، العقود، 

، التراخيص، الحقوق 

... 

 
 رأس املال الفعلي

إنتاج وتسويق  
  السلع والخدمات

 دور رأس املال الفعلي في تحويل مدخالت إلانتاج إلى سلع وخدمات وتسويقها لتحقيق الربح
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 أسهم املصارف 

، وكان اخلاص بها الفعليفإن املنشأة إذا كانت متلك رأس املال  سبقوبناء على ما 

هذا مما جيوز بيعه وتداوله استقالاًل عن بقية موجودات املنشأة، فيجوز  الفعليرأس املال 

وشراؤها، سواء كانت منشأة جتارية أو صناعية أو مصرفية، ال فرق يف ذلك  بيع املنشأة

وبالرغم من أن املصارف . الذي تتطلبه أعمال املنشأة الفعليا ثبتت التبعية لرأس املال طامل

تعتمد على النقود والديون، فتشرتي وتبيع العمالت مصارفة، وتشرتي سلعًا وتبيعها 

ولو فرض . ، وهو املتبوعالفعليباألجل، لكن هذا ال ينفي أن عماد املصرف هو رأس ماله 

مأذون له بالتجارة ويشتغل بأعمال الصريفة، جلاز بيعه مباله مع ثبوت  أن العبد ذي املال

 .التبعية، كما سبق، وال يؤثر يف ذلك كونه يشتغل بالصريفة أو غريها

مدخالت اإلنتاج، أما الديون فهي خمرجات اإلنتاج اليت هي فالنقود بالنسبة للمصرف 

فالنقود والديون يف املصارف ال ميثل أي منها . تسبق حتقيق األرباح عندما تنض هذه الديون

من خالل العقود الشرعية النقد  توظيفاألساس املتبوع وهو رأس املال الفعلي القادر على 

ال الفعلي هو العمل واإلدارة البشرية وما تستلزمه رأس امل. أرباحإىل إىل أصول مالية ومن ثم 

رأس املال  وتشغيلمن أعيان ومنافع وأجهزةوآالت وأنظمة، تستطيع جمتمعة استثمار 

 .النقدي لتوليد الربح

 فإذا كان رأس املال الفعلي مما جيوز بيعه وشراؤه استقالاًل، وحتققت قدرته على

فيجوز بناء على ذلك تداول أسهم . عداه تابعًا اإلنتاج، صار هو املتبوع وماالتشغيل و

املتبوع املصارف واملؤسسات املالية ولو كان غالب موجوداتها نقودًا وديونًا ألن العربة يف 

 .وثبوت عالقة التبعية

 االعتباريةالشخصية 

بأنها  توصفوهلذا ، عند القانونيني هي أمر افرتاضي حبت" االعتباريةالشخصية "

"خيال قانوني"
( )

ووظيفتها يف فهي أمر ال وجود له يف األعيان وإمنا توجد يف األذهان،  .

 . الفعليحقيقة األمر هي إثبات عالقة اختصاص بني موجودات املنشأة وبني رأس املال 

من املمتنع أن تكون إذ . لكن ال ميكن أن تكون الشخصية االعتبارية هي املتبوع

 الواقع الفعلياملوجودة يف  اليت ال توجد إال يف األذهان هي األصل املتبوع، واألشياء األشياء

ليس له وجود حقيقي حبسب التعريف األول، ألن هي التابع
( )

فما يوجد يف اخلارج هو  .

وإذا كان كذلك فالشخصية  .يف الذهن تابع ملا يف اخلارجإال يوجد ال األصل، وما 

 :أمران االعتباريةالشخصية مثرة لكن  .بل هي تابعة ال ميكن أن تكون متبوعة عتباريةاال

                                                           
 ) Legal fiction 4، حممد القري، ص"املؤسسة ذات الغرض اخلاص"؛ ،Legal Fiction.  (2010). Encyclopædia Britannica. 
، وهي أمر افرتاضي، من توابع الشخصية، فهي تتبع اإلنسان وليست متبوعة، وهلذا ال "الذمة"وهلذا صرح الفقهاء بأن  ( 

 .53- 5ص 4الفقه اإلسالمي وأدلته، ج: انظر. للجننيذمة 
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، كما بني األصول اإلنتاجية  اخلارجبني األشياء املوجودة يف اختصاصعالقة  إنشاء ( )

 . وبني األموال واحلسابات املالية

 الشخصية استدانتفإذا . حدود األصول واألموال املوجودة قصر املسؤولية املالية يف ( )

، وال تتعدى املسؤولية املالية إىل غريها، ها تلتزم بالوفاء بقدر موجوداتهافإن االعتبارية

 . سواء إىل أشخاص طبيعيني أو اعتباريني

وسبق أن الوصف األول ميكن الوصول إليه بصيغ أخرى مثل الوقف أو التخصيص 

فمن استدان . فحسباألصول أما الثاني فيمكن أن ينشأ بشرط تقييد الدين برهن . ابتداء

ورضي بذلك الدائن، فهو يف احلقيقة لدين ال يكون إال من أصول حمددة وشرط أن وفاء ا

 .قد أنشأ ذمة مالية مستقلة

ألن هذه " االعتباريةالشخصية "قبول فكرة ما مينع يف الفقه اإلسالمي من ال يوجد و

جمموعة من الشروطإىل  عمليًاتنتهي  الفكرة
( )

الفقه ف .واألصل يف الشروط احلل،  

وقد سبق غري من األنظمة مبراحل يف تأسيس فكرة  يتمتع مبرونة وسعة كبرية،اإلسالمي 

فالشخصية االعتبارية ال تعدو أن تكون امتدادًا طبيعيًا للمرونة والثراء الذي ". الذمة املالية"

 .استم به الرتاث الفقهي اإلسالمي

  "النشاط"و "غرض الشركة" 

" النشاط"أو " غرض الشركة"تكرر يف عدد من الكتابات أن املتبوع يف الشركة هو 

ق إال من خالل رأس تحقالشركة ال ميكن أن ي الغرض منو ( . )الذي تقوم به الشركة

. يف توليد الربح الفعليرأس املال  نشاطونشاط الشركة ال يعدو أن يكون  ،الفعلياملال 

 .تلف من شركة ألخرى حبسب أهدافها وطبيعة نشاطهاخي الفعليوسبق أن رأس املال 

جمردًا إمنا يوجد يف األذهان وال يوجد يف األعيان، فال ميكن أن  الغرضوال خيفى أن 

الغرض وممارسة يكون هو املتبوع، وإمنا املقصود واهلل أعلم هو األداة الالزمة لتحقيق 

من فكرة يف الذهن إىل حقيقة ، وهو الذي حيول الغرض الفعلي، وهو رأس املال النشاط

 .على أرض الواقع

هل املتبوع هو األعيان : هذا املقاميتكرر يف وبهذا التمييز جيا  عن اإلشكال الذي 

 أو هو الشخصية االعتبارية؟واملنافع من موجودات الشركة، أو هو الغرض والنشاط؟ 

نافع اليت متلكها امل، وهو جزء من األعيان والفعلياملتبوع هو رأس املال واجلوا  إن 

وهذا اجلزء ال يتحدد . لتحقيق أغراضها وممارسة نشاطهالتشغيلها و الشركة، الالزم

وإمنا يتحدد ( حبيث يتحدد بالثلث مثاًل أو النصف من موجودات الشركة)بالكمية 

إن كان املقصود : أما الغرض والنشاط فهو عبارة حتتاج إىل توضيح. اليت يؤديهابالوظيفة 

                                                           
  .37علي قرة داغي، ص" على تداول األسهم والصكوك... أثر الديون " ( 
  .6 /3حول األوراق املالية، فقرة (   )، واملعيار الشرعي  1انظر حبث أمانة مصرف الراجحي، ص ( 
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وصفًا كان ، وإن الفعليدارة وما تستلزمه من أعيان ومنافع، فهذا هو رأس املال هو اإل

 .، كما سبقاألذهان ال يصلح أن يكون متبوعًايف ذهنيًا جمردًا فما 

 الشركات حتت التأسيس

تبدأ بعد مرحلة التشغيل ومل تبدأ إنتاج الشركات حتت التأسيس هي شركات مل 

عددًا من ومتلك  اعتباريةفهي شركات هلا شخصية . السلع واخلدمات اليت تدر هلا الدخل

املوجودات، من النقود وغريها، لكنها مل متلك بعد رأس املال الفعلي الذي يوّلد السلع 

 عتباريةت بالشخصية االوبناء على ما سبق، فالعربة ليس. واخلدمات اليت هي مصدر الربح

فإذا . وجدت الشركة إلنتاجهابالقدرة الفعلية على توليد السلع واخلدمات اليت جمردة، بل 

ملتبوع مل يكتمل بعد ومل فإن بيع أسهم هذه الشركات يكون بيعًا  القدرةمل توجد هذه 

 .تتحقق فيه صفات التبعية

مبثابة اجلنني أو الزرع الذي مل يشتد والثمر الذي مل يبد  يف هذه املرحلة الشركةف

فبيعها يف هذه احلالة مبثابة بيع العبد اجلنني الذي . صالحه، وال جيوز من ثم بيعه استقالاًل

له مال
( )

ولذلك ال تثبت تبعية فكيف يكون متبوعًا؟ فاجلنني ال يصح بيعه استقالاًل،  . 

فإذا كانت عالقة التبعية غري مكتملة يف هذه . يةبسبب ضعف مقومات التبعاملال له 

 :يدخله حمذوراناحلالة، فبيع اجلنني 

 .الغرر من جهة ارتفاع درجة املخاطر ( )

نظرًا  يؤول يف احلقيقة إىل بيع املالالربا من جهة أن البيع يف هذه احلال  ( )

 .لعدم جواز بيع اجلنني

أنه نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصالح، واحلكمة من ذلك هي  وقد ثبت عن النيب 

أن الثمر قبل أن تظهر عليه بوادر النضج يكون عرضة للتلف والفساد بدرجة كبرية، فمن 

 .حتمال خسارة ما دفعه دون مقابليشرتيه يكون معرضًا ال

ن إ" النضج االقتصادي"فالشركات حتت التأسيس هي شركات مل تتحقق فيها بوادر 

حتت التأسيس، فهي أشبه ما يكون باجلنني الذي مل يولد : صح التعبري، وهلذا مسيت

. وهي يف هذه املرحلة عرضة للخسارة أو التعثر ألسبا  كثرية. بعد، أو بالزرع قبل أن يشتد

فشراء وبيع أسهم الشركة يف هذه املرحلة يكون مبنيًا على أمل الربح الذي مل توجد بعد 

وهلذا جند أن األنظمة يف دول العامل متنع املؤسسني من . ية على أرض الواقعمقوماته احلقيق

يف النظام األمريكي )بيع أسهمهم يف الشركات حتت التأسيس إال بعد مضي فرتة حمددة 

السبب هو خشية اسرتباح املؤسسني قبل (. مثاًل ستة أشهر، ويف النظام السعودي سنتان

ثم قد يتبني بعد ذلك فشل الشركة، وتكون النتيجة وجود املقومات احلقيقية للربح، 

 .ياع أموال املستثمرينض

                                                           
انظر اإلنصاف  .، أو بعد خروجه حيًا(موت املوروث)جود السبب اختلف العلماء هل تثبت ملكية احلمل للمال مبجرد و  (  

  .15 ص 4 حباشية الشرح الكبري  ج
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وال داعي ألن نبعد . وهذا حصل كثريًا يف املاضي وليس جمرد افرتاضات خيالية

، طرحت أسهم يف أواخر التسعينيات امليالديةكثريًا، ففي فورة أسهم شركات اإلنرتنت 

شركات عديدة، ومت تداوهلا بأسعار تتجاوز مئات الدوالرات، ثم بعد أن انهار السوق 

من الشركات % 51ووفقًا لإلحصائيات فإن . أصبحت قيمة السهم ال تتجاوز بضع سنتات

 يفاليت طرحت للتداول يف أواخر التسعينات هبطت أسعارها إىل أقل من دوالر واحد 

م 11 
( )

ببساطة أن معظم هذه الشركات كانت حتت التأسيس ومل تبدأ  والسبب . 

 .الذي يضمن حدًا أدنى من قيمة الشركة الفعليمرحلة اإلنتاج 

وهذا يعين أن املستثمرين مل يساهموا من أجل القيمة احلقيقية هلذه الشركات، بل 

هكذا، أماًل يف وجود مستثمرين آخرين سيشرتون منهم، وهؤالء يطمعون فيمن بعدهم، و

وهذا النمط من . حتى إذا تناقص عدد املستثمرين دفع األخريون الثمن حني انهيار السوق

وهو خسارة حمققة ( Ponzi scheme)كسب املال يسمى التسلسل اهلرمي أو نظام بونزي 

وهذا األسلو  جيعل السوق جمرد مبادلة ملال مبال دون . من املستثمرين لألجيال املتأخرة

ما يتم بيعه وشراؤه، ويصبح السوق ككل نظامًا صفريًا ال حيقق أي قيمة  اعتبار حلقيقة

 .مضافة لالقتصاد بل أشبه ما يكون بكازينوهات القمار

 قيمة احلقوق والرتاخيص القانونية

القول بأن الشركات حتت التأسيس متلك أصواًل ذات قيمة، مثل دراسات اجلدوى أو 

ألن املستثمر ال . ، ال يغري من حقيقة األمر شيئًاوحنوها احلقوق أو االمتيازاتالعقود أو 

، بل أماًل يف مستقلة الرتاخيصاحلقوق أو يدخل يف الشركة ليحصل على هذه العقود أو 

متامًا كما أن . ، وبناء عليه يتم تسعريها يف السوقمبجملهاالربح الذي تنتجه الشركة 

ولكن من يشرتيه بشرط بقائه . ديم القيمةالثمر قبل بدو الصالح له قيمة يف نفسه وليس ع

على الشجر ال يطمع يف القيمة احلالية للثمر قبل صالحه، بل يأمل يف قيمته السوقية بعد 

فعلم أن . العلماء باتفاقبشرط القطع جاز قبل بدو الصالح وهلذا لو اشرتى الثمر . الصالح

ان مقصوده القيمة بعد ن كالعربة هي باملقصود من الشراء، وأن النهي ينصب على م

 . الصالح

والفرق بني قيمة الثمر بشرط القطع وقيمته بشرط بقائه إىل النضج يعادل األرباح 

لكن هذه القيمة ". القيمة املعنوية"املتوقعة من بيعه بعد نضجه، وهو ما قد يطلق عليه 

. تكون متبوعةاملعنوية أو املتوقعة جيب أن تكون تابعة وال تكون مستقلة فضاًل عن أن 

ألن توقعات الربح جيب . ولذلك جيوز اعتبارها بعد بدو الصالح وال جيوز قبل بدو الصالح

 .أن تستند إىل عوامل حقيقية على أرض الواقع، وهي هنا حتقق بدو صالح الثمر

                                                           
(    . Partnoty (2003), Infectious Greed, p. 269  
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ذرت هذه احلبو  يف لكن إذا ُب. احلبو  والبذور، فهو جائز باإلمجاع ونظري ذلك بيع

هو والفرق بني األمرين . تفاق العلماء أيضًااالزرع ببيعها إال بعد أن يشتد  األرض فال جيوز

فمن يشرتي احلب أو البذر مستقاًل يشرتي ما ميكن : اهلدف من الشراءحال املبيع و

االنتفاع به مستقاًل، لكن من يشرتي البذر بعد بذره فهو يشرتي يف احلقيقة الزرع أو 

والفرق بني قيمة البذر جمردًا وبني قيمته بعد . لبذر جمردًاالشجر الذي ينتجه البذر وليس ا

وكما هو احلال يف الثمر، جيب أن . بذره تعادل الربح املتوقع من بيع الزرع بعد اشتداده

تكون توقعات الربح مستندة إىل أصول حقيقية لكي جيوز اعتبارها شرعًا، ولذلك 

 .اشرتط اشتداد الزرع ليصح البيع

شأنها  د الربحيوّل فعليوال متلك رأمسال ال متارس نشاطًا حقيقيًا الشركات اليت و

بشرط  شراء هذه الشركاتلو كان و. شأن الثمر قبل بدو الصالح والزرع قبل أن يشتد

الصالح بدو جلاز ذلك كما جاز شراء الثمر قبل  ،كما يف حال التصفيةتفكيك أصوهلا 

لكن إذا كان املقصود هو الشركة باعتبارها مصدرًا للربح وجب االنتظار . بشرط القطع

سواء والزرع إىل حني بدء التشغيل وإدرار الدخل وظهور بوادر الصالح االقتصادي، كالثمر 

وفق  اللهم إالوهذا يقتضي عدم جواز تداول أسهم الشركات حتت التأسيس،  .بسواء

 .ذا اقتضى األمرقاعدة األغلبية إ

 اخلالصة

األعيان واملنافع الالزمة إلنتاج و اإلدارة للمنشأة الرحبية هو جمموع الفعليرأس املال  ( )

استقالله  ولذا فيجوز .وتسويق السلع واخلدمات من أجل احلصول على الربح

 .باملعاوضة

وال  .له ، وما عداه فهو تابعموجودات الشركةبني من  هو املتبوع الفعليرأس املال  ( )

 .يلزم لكي تثبت هذه التبعية وجود شخصية اعتبارية

الشخصية االعتبارية جمرد افرتاض ذهين ال وجود له يف اخلارج، ولذلك ال ميكن أن  (3)

 .تكون متبوعة

املصرفية وغريها يف معيار التبعية أعاله، ولذلك جيوز بيع وشراء  املنشآتال فرق بني  (4)

 .وفق ما سبق الفعليأسهم املصارف اإلسالمية متى ملكت رأس املال 

الشركات حتت التأسيس مبثابة اجلنني والثمر قبل بدو الصالح، ولذلك فإن رأس  (5)

وهذا . عًايكون متبو للمعاوضة فضاًل عن أنمل يكتمل مبا يؤهله  الفعلياملال 

يقتضي عدم جواز تداول أسهم الشركات حتت التأسيس، إال وفق قاعدة األغلبية إذا 

 .األمر تطلب

  .واهلل أعلم
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(4) 

 وحدات الصناديق

فكالهما  .حدوث اللبس بني الصندوق االستثماري وبني الشركة املساهمةمن السهل 

من صور الشركة، وكالهما يصدر شهادات ملكية شائعة متساوية القيمة، وكالهما 

  .يراد به الربح

 الصندوق االستثماريمفهوم 

"برامج االستثمار اجلماعي"ما يسمى  يندرج ضمنالصندوق االستثمار 
( )

ووفقًا جمللس . 

اخلدمات املالية اإلسالمية، فإن برنامج االستثمار اجلماعي جيمع أموال املستثمرين يف 

وعاء، قد يكون له شخصية قانونية وقد ال يكون، على أن يتم امتالكه بوحدات أو 

 ملكية يف موجودات الصندوق حقوقوتشكل الوحدات أو األسهم . أسهم متساوية القيمة

ومبوجب ذلك يستحق املستثمرون املشاركة يف أرباح هذه املوجودات وحتمل على الشيوع، 

خسائرها
( )

 . 

على أن الربنامج مستقل ماليًا عن املؤسسة املالية اليت أنشأته  اجمللس وثيقةتنص كما 

 شغلنياملنظمني أو امل"، وبني "املستثمرين يف الربنامج"وتوضح االختالف بني  .أو اليت تديره

"لربنامجل
( )

 .وهذا االختالف قد يؤدي إىل تناقض يف املصاحل بني اجلهتني ، 

. وال إشكال أن هذا املفهوم للصندوق االستثماري ال يشمل الشركة املساهمة

"مشغل"ألن  "برامج االستثمار اجلماعي"فالشركة املساهمة ال تندرج ضمن 
( )

الشركة  

ن هنا ميكن توضيح أهم الفروق وم. مملوك هلا، خبالف مشغل الصندوق فهو جهة مستقلة

 .بني الصندوق االستثماري وبني الشركة املساهمة

 الفرق بني الوحدات واألسهم

من قبل بنك أو مؤسسة مالية، ويقوم البنك عادة الصندوق االستثماري يتم تأسيسه 

 إما بنفسه أو من خالل مؤسسة مالية، ويتوىل الالزمة مجيع االتفاقياتبإبرام عادة املؤسس 

ه الثابتة وأنظمته الفنية ستخدم هلذا الغرض أصوَلوَي ،الصندوقوتشغيل إدارة  ،أخرى

ألنهم ال  وليس للمشرتكني يف الصندوق أي سلطة على كل هذه اجلوانب. والتقنية

  .للصندوق واملشغل ميلكون البنك املؤسس أو املدير

، الفعلي رأمسال الصندوقن أو مالك الوحدات ويف ظل هذا النظام ال ميلك املشرتكو

فسواء وجد للصندوق . أو كيان قانوني للصندوق بغض النظر عن وجود شخصية اعتبارية

                                                           
 ) Collective Investment Scheme (CIS). 
 .1َو  5رة ، فق116 ، يناير "املبادئ اإلرشادية لضوابط برامج االستثمار اجلماعي اإلسالمي" ( 

 IFSB (2009) Guiding Pricniples on Governance for Islamic Collective Schemes, para. 5 & 6 .  
3) CIS Investors and CIS Operators . 
4)  .Operator 
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من هذه اإلدارة إدارة الصندوق وما تستلزمه شخصية أو مل يوجد، فاملشرتكون ال ميلكون 

وهذا خبالف املساهمني يف الشركة الذين ميلكون . الفعليرأمساله أعيان ومنافع، وهو 

 . كل هذه اجلوانب وهلم السلطة الكاملة عليها

 :أهم الفروق بني املشرتكني وبني املساهمني فيما يلي توضيحوميكن 

أو عزل أي تغيري مدير الصندوق أو فصله أو عزله،  املشرتكون يف الصندوقال ميلك  ( )

يف حني ميلك مساهمو الصندوق، الذي يدير  البنكيف ذوي العالقة من املوظفني 

 .عزهلاوالشركة تغيري اإلدارة بكاملها وفصلها 

تغيري اسرتاتيجية استثمار أصول الصندوق وسياسته املالية أو  للمشرتكنيال حيق  ( )

 .كله تعديلها، بينما ميلك املساهمون ذلك

رأس مكونات الثابتة املستخدمة يف إدارة الصندوق، أو  األصوَل املشرتكونال ميلك  (3)

ومجيع  الفعليللصندوق، يف حني ميلك املساهمون رأمسال الشركة  الفعلياملال 

 .أصوهلا

تعديل أي من االتفاقيات القانونية اليت أبرمها مؤسس الصندوق،  للمشرتكنيال حيق  (4)

، مثل اجلهة احلافظة أو وال حيق هلم تغيري األطراف الذين تعاقد معهم الصندوق

بينما حيق للمساهمني تعديل مجيع االتفاقيات اليت . االستشاري أو اجلهة التسويقية

 .، وفق األنظمة السائدةأبرمتها الشركة

، بينما "مشغل الصندوق"باختصار، فإن املشرتكني ال ميلكون مدير الصندوق أو 

ن أو مالك فاملشرتكو. ة واملاليةميلك املساهمون إدارة الشركة وكل جوانبها التشغيلي

تبارية ، سواء كان له شخصية اعرأس املال الفعلي للصندوقوحدات الصندوق ال ميلكون 

وإذا . املتبوع واألصل الذي ينبغي أن تتبعه سائر املوجوادت فهم ال ميلكون. أو مل يكن

ولذا فإن بيع وحدات . التابع وال ميلكون املتبوع كان كذلك فهم ال ميلكون سوى

التبعية، بل  الصندوق هو بيع للتابع جمردًا ومستقاًل عن املتبوع، فال تسري عليه قاعدة

فالفرق اجلوهري بني الوحدات واألسهم هو أن  .وفق ما سبق األغلبيةتسري عليه قاعدة 

 التابعلوحدات متثل حصة شائعة يف ، بينما اثل حصة شائعة يف التابع واملتبوعاألسهم مت

 .فحسب

 استئجار املتبوع

إن املشرتكني يف الصندوق وإن كانوا ال ميلكون إدارة الصندوق ورأمساله : قد يقال

وملكوا العبد  استأجرواكما لو فهم بذلك . ، لكنهم يستأجرونه وميلكون منافعهالفعلي

 املتبوع هو املنافع وليس األعيان؟ فما املانع من أن يكون. وإن مل ميلكوا عينهمنافعه 

األول هو استنتاج موقف الفقهاء يف هذه القضية من أقواهلم يف : من جزئنيواجلوا  

 .املنافعملكية الثاني يف التفريق بني أنواع . حكم استئجار البساتني
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 استئجار البساتني 

فيها الشجر اليت  مجاهري الفقهاء من املذاهب األربعة ال جييزون استئجار البساتني

استئجار أهم منافع الشجر الثمر، فيكون من أن اإلجارة بيع للمنافع، و وذلك .الكثري

نهى  وقد ،بيعًا للثمر قبل وجوده( إذا كان ملدة طويلة نسبيًا) البستان ذي الشجر الكثري

عن بيع السنني النيب 
( )

ضي النهي عن بيع الثمر قبل ختلقه، وهو ما يقت
( )

 .  

ال ، ملكية منافع البستان، مبا يف ذلك منافع األرض ومنافع الشجروبناء على ذلك فإن 

ومع ذلك فملكية منافع . جتعل الثمر تابعًا، مع أن الثمر تابع للشجر، والشجر تابع لألرض

فالزم قول الفقهاء يف . األرض والشجر ال تعطي املستأجر احلق يف امتالك الثمر قبل ختلقه

 يقتضيالتعليل وهذا  .أن ملكية منافع األصل ال تستلزم ملكية توابع األصل هذه املسألة

عند  التبعيةوُيفهم من ذلك أن . أن استئجار العبد ال جيعل ماله يدخل تبعًا فيما يبدو

 .ال تثبت يف حالة اإلجارة اجلمهور

فمن يشرتي املنفعة . (1 ص) ويؤكد هذه النتيجة ما سبق من كون املنفعة تابعة للعني

فمن يستأجر الشجر يتملك منافعه، . يكون قد اشرتى التابع وليس املتبوع( وهو املستأجر)

إذا و. كالظل وحنوه، مجيعها تابعةفالثمر وسائر منافع الشجر األخرى، . مبا يف ذلك الثمر

بعضها متبوعًا  يكون ألصل املتبوع، مل يصلح أنل تستوي من حيث تبعيتهاكانت التوابع 

وعليه فإن استئجار األصل َتمّلٌك لتابع . وبعضها تابعًا، بل مجيعها تابعة لألصل وهو الشجر

إجارة الشجر شراء حمضًا وإذا انتفت التبعية صارت  .وليس ملتبوع، فتنتفي عالقة التبعية

 .للثمر قبل ختلقه، وهو منهي عنه شرعًا

إىل  ،، رمحة اهلل على اجلميعالسلف، وحكاه عن يخ اإلسالم ابن تيميةبينما ذهب ش

وكان  سيد بن حضري أنه ملا تويف ُأ ورد عن عمر ، مستداًل مبا جواز إجارة البساتني

وهذا مما . ه سنني، وفيها النخل والشجر، فوفى َدينه من القبالةه أرَضّبل غرماَءين، َقعليه َد

كاإلمجاع من السلف كما يقول شيخ اإلسالم وهوأقره عليه علماء التابعني، 
( )

 .  

ما ذهب إليه شيخ اإلسالم وحكاه عن السلف، وبني ما وال تعارض يف احلقيقة بني 

فإن شيخ اإلسالم يشرتط لصحة هذه :  ذهب إليه األئمة األربعة، رضي اهلل عن اجلميع

أما لو كان هذا . ر هو املسؤول عن رعاية الشجر وسقيه وتعاهدهاإلجارة أن يكون املستأِج

املالك، فهذا يصبح بيعًا حمضًا للثمر، وهذا هو املنهي عنه إذا كان  مسؤولية العمل على

قبل بدو الصالح، وهو بيع السنني إذا كان قبل ختلق الثمر أصاًل
( )

وكل ما نهى عنه  .

بل احلَبلة، إمنا هو أن من بيع املعدومات، مثل بيع السنني واملالقيح واملضامني وَح النيب 

                                                           
 .11 صالقواعد النورانية البن تيمية، : وانظر .متفق عليه ( 
  .يأخذون باملآالت وال يكتفون بالظاهر من العقودوهذا يدل على أن األئمة األربعة مجيعًا  ( 
 .11 القواعد النورانية ص (3
 .  4،   4، 1 4ص 1ج جامع املسائل (4



- 26- 

 

ا وهو الذي خلق بعد، ويقوم البائع على أصوهليشرتي املشرتي تلك األعيان اليت مل ُت

م للمشرتي النتاج والثمرة، وهذا هو الذي كان أهل اجلاهلية يسّلثم  ،يستنتجها ويستثمرها

أكل املال بالباطلوالقمار وامليسر  وهو يتضمن. يفعلونه
) )

وإذا كان مقصود املستأجر هو  .

فهو طلب الربح من غري صناعة وال  ،مل يعمل يف األرض مبنفعته ومالهبيع الثمر بربح، و

جتارة وهذا هو الربا
( )

 .  

فإذا كان املستأجر غري مسؤول عن العمل بل املسؤول :  جيتمع القوالنالضابط وبهذا 

ألنه إما من ربح ما مل  على النحو السابق، عنه غريه، مل حيل له استئجار الشجر والبساتني

بربح فيكون من الربا، أو من الغرر الفاحش إذا  وجودهقبل يضمن إذا كان سيبيع الثمر 

 . إن كان املستأجر هو املسؤول عن العمل ويقوم مقام املالك جاز ذلكف. يبع الثمرأبقاه ومل 

وأما التعليل بأن املنافع تابعة للعني واملستأجر يتملك املنافع التابعة وال يتملك املتبوع، 

فإذا توىل . فهذا صحيح، لكن الثمر هنا متوقف على العمل ورعاية األصل وتعاهده

. تبعًا يف العقد بح تابعًا هلذا العمل، فيصح دخولهصي األصل، فإن الثمر املستأجُر مسؤوليَة

، فال توجد عالقة تبعية وليس لبقية منافع الشجرواإلدارة البشرية فالثمر أصبح تابعًا للعمل 

خبالف املنافع اليت ال تتوقف على العمل، كمنافع العقار وهذا . بني املنافع بعضها مع بعض

لد فيه املنافع تلقائيًا تقريبًا ولذلك ال ُينهى عن بيعها مستقباًل، كما سبق مما تتو واألعيان

 (.1 ص)

 منافع الصندوق 

على املشرتكني يف الصندوق هذا إذا أخذنا برأي شيخ اإلسالم ومن وافقه، فهل ينطبق 

للصندوق مبا جيعلهم مبثابة من  الفعلياملشرتكون منافع رأس املال ميلك هل االستثماري؟ 

 يستأجر الشجر ويتوىل مسؤولية العمل والقيام على الشجر؟ 

فقد  ملكية تامةللصندوق  الفعلي الامل رأسمنافع لو كان املشرتكون ميلكون 

بإدارة الصندوق ورأمساله لكن حقيقة األمر أنهم ميلكون االنتفاع . يكون ذلك صحيحًا

وفرق كبري بني ملك االنتفاع وبني ملك املنفعة، كما . نافعامللكنهم ال ميلكون و ،الفعلي

  .أوضح ذلك العلماء

 الفرق بني متليك االنتفاع ومتليك املنفعة

 متليك قاعدة وبني االنتفاع متليك قاعدة بني الثالثون الفرق" :قال القرايف رمحه اهلل

 وأمشل أعم هو املنفعة ومتليك فقط بنفسه هو يباشر أن به نريد االنتفاع فتمليك .املنفعة

 مثال .كالعارية عوض وبغري كاإلجارة، بعوض االنتفاع من غريه وميّكن بنفسه فيباشر

 الُنُسك ومواضع واألسواق واملساجد اجلوامع يف واجملالس والرباط املدارس ُسكنى األول

                                                           
 .4 4ص 1ج جامع املسائل ( 
 .وحقيقة األمر أنه يكون قد ربح ما مل يضمن وبذلك يدخل يف الربا .5  -4  ، 16 القواعد النورانية ص ( 
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 أو املدرسة بيت يؤاجر أن حاول ولو فقط بنفسه ينتفع أن فله ذلك، وحنو واملسعى كاملطاف

 النظائر بقية وكذلك ذلك، امتنع املعاوضات طرق من بطريق عليه يعاوض أو غريه يسكن

 من يؤاجرها أن فله استعارها، أو دارًا استأجر فكمن املنفعة مالك وأما .معه املذكورة

 جري على أمالكهم يف املالك تصرف املنفعة هذه يف ويتصرف عوض بغري يسكنه أو غريه

 اإلجارة عقد تناوله حسبما خاص زمن يف مطلق متليك فهو .ملكه الذي الوجه على العادة

"العارية يف العادة به شهدت أو
( )

. 

ك َلالقراض أن ر  املال َموذكر القرايف من أمثلة القاعدة الِقراض، حيث يقتضي عقد 

من العامل االنتفاع ال املنفعة، وكذلك احلال بالنسبة للعامل يف املساقاة واملغارسة
( )

وبنحو  .

 على ضرر فيه يكن مل إذا أخرى مضاربة يأخذ أن وللمضار : "ذلك قال ابن قدامة رمحه اهلل

 ًاعقد مينع فلم كلها منافعه به ميلك ال عقد ألنه بأن ال يشتغل عن النظر يف أمواله، األول

"كالوكالة آخر
( )

وهذا يدل على أن منافع املضار  ليست مملوكة بالكامل لر  املال، إذ  .

 . حيق للمضار  أن يأخذ مضاربة أخرى، بشرط عدم اإلضرار باألوىل

مع مدير الصندوق، سواء كان العقد مضاربة  يف الصندوق وهذا هو حال املشرتكني

أو وكالة بعوض، ألنه يف احلالني حيق للمدير أو املضار  أن يدير صناديق أخرى، كما 

، وال كاملة ميلكون منافع املضار  أو مدير الصندوقال فاملشرتكون إذن . هو الواقع

م سلطة عليها، ن منها ولكن ليس هلتصرف املالك، بل هم جمرد مستفيدي فيهايتصرفون 

إدارة  وهذا يبني أن املشرتكني ميلكون االنتفاع فقط وال ميلكون منافَع. كما سبق

 :ويؤكد هذه النتيجة. الفعليماله الصندوق ورأَس

  الفرق بني األجري اخلاص واملشرتك

العلماء بني األجري  اذكره اليتق وجوهر الفر بني ملك املنفعة وملك االنتفاع هوالفرق 

جري األجري اخلاص منفعته مملوكة مدة األجرة، واأل": قالوا. اخلاص واألجري املشرتك

"املشرتك منفعته غري مملوكة
( )

وقد بلغ الفقهاء من الدقة أن بينوا أن األجري املشرتك .  

واخلياط  ارلكه، والقّصمثل اخلباز خيبز يف َتّنوره وِم"، الفعلي أس املالرمكونات ميلك 

أو اخلياط ، (املستأجرأي دار )ليخبز يف داره  أما لو دعا شخص اخلباَز ".يف دكانيهما

ليخيط يف بيته، كان يف حكم األجري اخلاص
( )

ويرتتب على ذلك أن األجري املشرتك  .

أما األجري اخلاص فال . عند مجاهري العلماء، سواء تعدى أو مل يتعدَّما يقع من فعله يضمن 

إال إذا تعّدى، سواء كان من فعله أو فعل غريهيضمن 
( )

 . 

                                                           
 .3ص   بدائع الفوائد ج،وحنوه يف47 ص  جالفروق  ( 
  .44 ص  ج الفروق ( 
 .14ص 34املوسوعة الفقهية ج: ، انظرالفقهاء مجهور قال املال ر  تعدد وجبواز . 35ص 3جالكايف  (3
  .77ص 1 جالشرح املمتع  (4
  .14 ص 4ج املغين (5
  .44-71ص 1 ، الشرح املمتع ج14 -13 ص 4ج املغين  ( 1
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 ، منفعة األجري وال آالتهمل ميلك  اـــّملالفقه، ألن املستأجر  وترتيب الضمان هنا هو عنُي

مل يكن قادرًا على أن يتحكم باملخاطر اليت يتعرض هلا األجري وال يستطيع السيطرة 

من ( 1 ص)وهذا يتفق مع ما سبق . شرتكعليها، فلذا مل يكن مسؤواًل عن عمل األجري امل

وحده، وكذلك بيع الثمر قبل بدو الصالح مع  هجواز بيع اجلنني مع أمه وعدم جواز بيع

األم )اجلواز هي قدرة املشرتي من خالل ملك األصل  ُةّلفِع. الشجر وعدم جوازه وحده

، فهو الذي يرعى األصل (اجلنني والثمر)لفرع أن يتحكم يف خماطر اعلى ( والشجر

ال معداته، األجري كاملة وال آالته و وهنا ملا مل ميلك املستأجر منفعة. ويتعاهده ويعتين به

ميلك السيطرة على خماطر عمله، فال يكون  مل، الفعليأي مل ميلك منافع رأس املال 

، كآفة إال ملا كان بغري فعلهفيكون األخري ضامنًا . مسؤواًل عن عمل األجري املشرتك

فقد األجري اخلاص، حالة يف واآللة املنفعة املستأجر أما إذا ملك . مساوية أو كارثة عامة

إال بالتعدي  األجري حينئذفال يضمن من التحكم يف خماطر العمل، املستأجر متكن 

 .والتفريط

ع املستخدمة يف األعيان واملناف هو جمموع الفعليوحبسب التعريف، فإن رأس املال 

ميلك ال األجري املشرتك  ففي حالةوفقًا ملا سبق و. توليد السلع واخلدمات لتحقيق الربح

التبعية وهذا يقتضي انتفاء . فال حيق هلم املعاوضة عليها ،الفعليرأس املال منافَع  املستأجُر

إذ مدير وهذا هو احلاصل يف الصناديق االستثمارية،  .هذه احلالةحق املستأجر يف يف 

لكه هو فاملدير يقوم باإلدارة يف ِم. الصندوق من جنس األجري املشرتك وليس األجري اخلاص

وألنهم ال ميلكون منافع املدير فهم ال . ه اليت ال ميلكها املستثمرونه وأدواِتوأجهزِت

فإذا باع املستثمر . ميلكون املعاوضة عليها، وهو الفرق الذي أكده القرايف فيما سبق

وحداته يف الصندوق فإنه ال يبيع معها منافع املدير ألن األخري ليس أجريًا خاصًا بل 

يف الوحدات  داخلةفإذا كانت منافع املدير وآالته ومعداته هي املتبوع، مل تكن . ًامشرتك

 . فالوحدات إذن تتضمن التابع وال تتضمن املتبوع. حني بيعها

حاله مع املشرتكني " العبد"هذا فإن  بد ذي املال،فإذا قلنا إن مدير الصندوق مبثابة الع

فهم ال يقومون مقام السيد مع العبد، بل حاهلم . حال األجري املشرتك وليس األجري اخلاص

الّند مع الّند، فال ميكن أن يكون املشرتكون قد ملكوا املتبوع ولو على وجه حال معه 

اإلدارة وما تستلزمه وَع، وهو جمموع فإذا كان كذلك مل ميلك املستثمرون املتب. اإلجارة

وهذا يؤكد ما سبق أن وحدات الصناديق متثل . تحقيق الربحلاألعيان واملنافع الالزمة من 

 .التابع وال متثل املتبوع فال تسري على تداوهلا قاعدة التبعية

مزرعًة حبيث يقوم مقام املالك يف املسؤوليات  وبناء على ما سبق فلو استأجر شخٌص

 مجهورواحلقوق، جاز العقد عند شيخ اإلسالم ومن أخذ بقول  السلف، ومل جيز عند 

من املذاهب األربعةالفقهاء 
( )

ثم لو أن هذا الشخص أنشأ صندوقًا استثماريًا على غرار  .

                                                           
  .اجلمهور مبا انتفى منه مسؤولية العمل، فيؤول القوالن إىل النتيجة نفسها وهي هنا اجلوازإال إذا قيدنا قول  ( 
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، مل يصح هذا العقد املزرعة يف الستثمار أموال املشرتكني يف الصندوق الصناديق السائدة

ألن املشرتكني يف الصندوق ال ميلكون منافع املزرعة بل حق االنتفاع . عند اجلميع

، فيكون شراء للثمر وينفي عنهم ملكية املتبوع فحسب، وهذا ال جيعلهم يف مقام املالك

 .قبل وجوده

 اخلروج من املضاربة

أجريًا خاصًا، ألنه حيق له أن يأخذ بناء على ما ذكره العلماء، فإن املضار  ليس 

مل يكن كذلك  حتى لوباألوىل، فهو يف حكم األجري املشرتك  ضّرمضاربة أخرى ما مل ُي

 . بالعقد املضار  بالفعل، ألن العربة هي أن ر  املال ال ميلك مجيع منافع

 وبيعاربة اخلروج من املضإذا أراد ر  املال  فإن وإذا ثبت أن املضار  ليس أجريًا خاصًا،

فإنه ال ميلك أن يعاوض على منافع املضار  ألن األخري ليس أجريًا على طرف ثالث، حصته 

وعليه فبيع ر  املال . نتفاع بعمله فحسبوألن ر  املال مل ميلك منافعه بل ملك اال خاصًا

 ، وال مدخل هنا للتبعيةكونات مال املضاربةمب بشرط جواز مبادلة الثمنجائز  حصته

  .النتفاء ملكية ر  املال ملنافع املضار 

ك َلوَم ،إلدارة املال وتثمريهإجارة خاصة رض أن صاحب املال استأجر شخصًا لكن لو ُف

، فيصح هنا واهلل أعلم أن يبيع هذا االستثمار مدة العقد، ثم أراد ومنافع آالته منافعه بذلك 

 :اعتبار التبعية بشروط

األعيان منافع األجري باعتباره أجريًا خاصًا، وميلك كذلك منافع أن ميلك املشرتي  ( )

، وليس جمرد ملك (املكاتب واألجهزة واملعدات وحنوها)واملنافع الالزمة لعمل املدير 

 . االنتفاع

يف إدارة االستثمار وفق العقد األول، ويقوم املشرتي  (األجري اخلاص)املدير أن يستمر  ( )

 .قدمقام البائع يف تنفيذ الع

 .أن تكون مدة عقد املدير كافية يف الغالب لتنضيض الربح حقيقة (3)

يتم تنضيض املال تعيني بدله إىل أن عليه تغيري املدير أو عزله فيجب  قرر املشرتيإذا  (4)

 .حقيقة

وأما بقية الشروط فهي . أما الشرط األول فهو ضروري لتحقق التبعية، كما سبق

ضرورية لكي يكون املقصود من الشراء هو االستمرار يف االستثمار إىل حني الوقت 

املتوقع لتنضيض املال، وليس املقصود هو تصفية املضاربة واحلصول على املال مستقاًل عن 

وحيق للمشرتي عزل املدير إذا تطلب األمر،  .تبعية مال العبدقرره العلماء يف كما اإلدارة، 

فاشرتاط بقاء . لكن جيب عليه تعيني بداًل له حتى ال يكون املقصود هو احلصول على املال

املدير أو تعيني بدله هو نظري اشرتاط بقاء العبد، كما سبق، حبيث يكون البيع للتابع 

 .واملتبوع معًا وليس للتابع فحسب
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 ، وهوالفعليرأس املال منافع قد ملك يكون املشرتي حتققت هذه الشروط فإن وإذا 

فيجوز حينئذ  .االستثمار ، وهي اليت تتبعها أمواُلمنافع املدير ومنافع األعيان الالزمة لعمله

على أساس استمرار عالقة  املوجوداتبيع االستثمار بغض النظر عن مكونات واهلل أعلم 

 .التبعية بعد البيع

 ضمان املضارب

. قضية ضمان املضار  املشرتك اليت أثارها دالتعرض لاملناقشة السابقة تستدعي 

سامي محود رمحه اهلل، واتكأ عليها لتضمني املصارف اإلسالمية حلسابات املودعني 

االستثمارية، باعتبار املصرف أجريًا مشرتكًا ومن ثم يضمن األموال
( )

وغفل رمحه اهلل  . 

أن الفقهاء اعتربوا املضار  من األساس مضاربًا مشرتكًا، كما سبق من كالم القرايف 

فإذا كان . وابن قدامة حول حق املضار  يف أخذ أموال مضاربة أخرى إذا مل تضر باألوىل

لم أن العلماء مينعون كذلك، وكان الفقهاء مصرحني بوضوح مبنع تضمني املضار ، ُع

فكل مضار  فهو يف األصل مشرتك، ويف الوقت . ملضار  املشرتك دون ترددتضمني ا

 .ما مل يفرط أو يتعدى نفسه ال خالف يف منع تضمني املضار 

اع وحنوهم، وبني املضار  املشرتك أن ّنوأحد أهم الفروق بني األجري املشرتك، كالُص

يلها أو حتويرها مبا يالئم األجري يتعامل مع أموال عينية ال تستهلك بالعمل، بل يراد تعد

ال ( النقود)فيتعامل مع أموال مثلية ( ومن يف حكمه)أما املضار  (. املستأجر)طلب العميل 

فتضمني املضار  للمال املثلي الذي ال ميكن العمل إال . ميكن العمل فيها إال باستهالكها

فإذا انضم إىل ذلك . باستهالكه يؤدي بالضرورة إىل حتول املال إىل قرض يف ذمة املضار 

 .الربح، كان سلفًا بزيادة مشروطة، وهو حمرم بالنص واإلمجاع اشرتاط العمل ونسبة من

يف أموال  بتضمينه، فهو يعملرضي اهلل عنهم ملشرتك الذي قضى اخللفاء أما األجري ا

بعني مصنوعة على صفة  ن التضمني إمنا يؤول إىل التزامهثم إ. عينية ال تستهلك بالعمل

فالعقد ال ينتهي إىل قرض بل إىل بيع، . املستأجر دة يف الذمة، مقابل أجر يدفعه لهدحم

 . وإمنا يتحمل األجري بدل العني لو تلفت بفعله

أن املضار  املشرتك أو دل بقضاء اخللفاء رضي اهلل عنهم على ستلكن ميكن أن ُي

جدت خسارة بسبب عطل يف فلو ُو. مدير الصندوق يضمن نتائج عمله هو وليس أداء األسواق

أجهزة املصرف أو مدير الصندوق، فإن املصرف و الصندوق يضمنان يف هذه احلالة، واهلل 

 .أعلم

 اخلالصة

مشغل الصندوق ومديره ومتطلبات املشرتكون يف الصندوق االستثماري ال ميلكون  ( )

رأس فهم بذلك ال ميلكون . اإلدارة من األجهزة واألعيان واملنافع الالزمة لالستثمار

                                                           
 .3 3-1 3، وانظر يف نقد الرأي الودائع املصرفية النقدية، ص 43-366تطوير األعمال املصرفية، ص (  



- 31- 

 

مدير وإمنا ميلكون على الشيوع األموال اليت يديرها  للصندوق، الفعلياملال 

 .الصندوق

، وإمنا ميلكون الفعليورأمساله  املشرتكون أيضًا ال ميلكون منافع مدير الصندوق ( )

وإذا كانت هذه املنافع  .ولذا فليس هلم املعاوضة على هذه املنافع. االنتفاع بها فحسب

هي املتبوع، فإن تداول وحدات الصندوق حينئذ ال يتضمن املتبوع بل األموال التابعة 

وليس لقاعدة  لقاعدة األغلبيةولذا فإن تداول وحدات الصناديق خيضع  .فحسب

  . أعلم، واهللالتبعية
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(5) 

 الصكوك

ليس من الصعوبة التعرف على ضوابط تداول الصكوك بعد معرفة ضوابط األسهم  

لألصول كما هو  الفعليفالصكوك ال ختلو إما أن متثل ملكية رأس املال . والوحدات

 .ليس كذلك كما يف وحدات الصناديقاحلال يف األسهم، أو 

ضمن التعريف العام لربامج االستثمار من الناحية الفنية فإن الصكوك تندرج 

اجلماعي، وإن كانت عادة يتم مناقشتها على حنو مستقل
( )

لصكوك الصورة الشائعة ل .

"ذات غرض خاص أو مركبة مؤسسة"يسمى  املكية مشاعة فيمالصكوك متثل 
( )

 ، 

 .املؤسساتهلذا الغرض حنتاج أن نتطرق إىل طبيعة هذا النوع من 

 ذات الغرض اخلاص املؤسسة

 من أجلمتلك موجودات أو أصول هدف إىل أو جمرد هيكل قانوني يهي مؤسسة 

يف الصناعة  securitizationهي شائعة جدًا لغرض التسنيد و. إصدار أوراق مالية مقابلها

وتنتهي هذه املؤسسة . صدار الصكوك اإلسالميةدية، واستخدمت على حنو مشابه إليالتقل

 . بانتهاء الغرض منها، وهلذا وصفت بأنها ذات غرض خاص

ة ك، أو صندوق استثماري، أو شر trustوتسجل قانونيًا على شكل رصد أو ترست 

لكن ينص يف أهدافها على . ذات مسؤولية حمدودة، أو غريها من الصيغ القانونية

وهلذا ليس . ، وأهمها حفظ املوجودات املراد تصكيكها أو توريقهااألغراض املرادة منها

قانوني لتسجيل املوجودات بامسها وعاءهلذه املؤسسة نشاط اقتصادي، وليست سوى 
( )

. 

وثائق حمفوظة لدى اجلهة " رزمة"ليست املؤسسة ذات الغرض اخلاص يف الواقع أكثر من "

"املعنية تثبت وجودها القانوني
( )

 . 

جمرد وعاء ، بل كانت املؤسسة ذات الغرض اخلاص ليس هلا أي نشاط اقتصاديوإذا 

بل واقع . تكون هذه املوجودات تابعة له فعلي لم أنها ال متلك رأمساٍلحلفظ موجوداتها، ُع

وإذا كان هناك أي خدمات . األمر أن املؤسسة نفسها تابعة هلذه املوجودات وليس العكس

غالبًا اجلهة اليت )وجودات املؤسسة فإمنا تتم من خالل جهة أخرى إدارية أو استثمارية تتم مل

 (.انتقلت منها موجودات الصكوك للمؤسسة، وهي احملتاجة للتمويل

وك الصك ويف حال تأسيس املؤسسة ذات الغرض اخلاص على شكل صندوق فإن

فإن  ونظرًا ألن املؤسسة ليس هلا رأمسال فعلي،. متثل وحدات ملكية هذه املؤسسة

                                                           
  .1،  فقرَة "اجلماعي اإلسالمي املبادئ اإلرشادية لضوابط برامج االستثمار"جملس اخلدمات املالية اإلسالمية،   ( 
  .Special Purpose Vehicle or SPVوتعرف بـ  ( 
. وأشكر د. 4حامد مرية، ص" الشركات ذات الغرض اخلاص"؛   حممد القري، ص" املؤسسة ذات الغرض اخلاص" (3

  .حامد الذي أمدني مبصادر هذا املوضوع
  .  حممد القري، ص" املؤسسة ذات الغرض اخلاص" (4
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أما إذا كانت املؤسسة . الصكوك ال تثمل سوى املوجودات، وال تتحقق فيها تبعية بوجه ما

فالصكوك ال . فالصكوك ال متثل حتى ملكية هذه املؤسسة( trust)على شكل وقف 

 .متثل أكثر من ملكية املوجودات على أحسن تقدير

من مبكونات وعليه فإن تداول الصكوك يكون جائزًا بشرط جواز مبادلة الث

 .هو احلال يف وحدات الصناديقوفقًا لقاعدة األغلبية كما  املوجودات
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 خامتة

بتداول النقد إذا اجتمع مع سلع أو منافع، على  ةالشريعة اإلسالمية املتعلق قواعدجاءت 

 :ثالثة أحناء

 .قاعدة ُمّد عجوة ( )

 .قاعدة األغلبية ( )

 .قاعدة التبعية (3)

اإلسالمية وجو  العمل بالقواعد واألدلة الشرعية مجيعها ومن املقرر يف أصول الشريعة 

 .على الوجه الذي جاءت به، وعدم اللجوء إىل الرتجيح إال إذا امتنع اجلمع

وتطبيق هذه القواعد على الصور املعاصرة لألوراق املالية، سواء األسهم أو الوحدات أو 

هذه الصور، كما أن هناك فهناك تشابه وتداخل بني . الصكوك، مل يكن باألمر اليسري

وهلذا كانت قضية التبعية والتفريق بينها وبني الغلبة . تشابهًا وتداخاًل بني القواعد نفسها

 .كما سبق "من معضالت املسائل"من القضايا الشائكة و ُمد عجوةوبني 

وقد كانت هذه الورقة حماولة للجمع بني القواعد الثالث مبا حيقق العمل باألدلة 

مبا حيقق مقاصد التشريع  على وجهها، وتطبيقها على التعامالت املعاصرةالشرعية 

 .، قدر االستطاعةوأهداف االقتصاد اإلسالمي

 :وأهم النتائج اليت توصل إليها البحث ما يلي

أسهم الشركات من حيث املبدأ ختضع لقاعدة التبعية، واملتبوع هو جمموع اإلدارة  ( )

 ".الفعليرأس املال "املنافع، وهو ما ميكن تسميته البشرية وما تستلزمه من األعيان و

ا ، فال جيوز بيعهأن يشتدقبل  والزرعحكم اجلنني  تأخذالشركات حتت التأسيس  ( )

 .وتداوهلا يف هذه املرحلة، إال وفق قاعدة األغلبية إذا اقتضى األمر

 الفعليمتثل األموال التابعة، وال تتضمن رأس املال وحدات الصناديق االستثمارية  (3)

 .فيكون تداول الوحدات حينئذ خاضعًا لقاعدة األغلبية. املتبوع

ل األموال التابعة وليس املتبوعة، فتخضع الصكوك تأخذ حكم الوحدات ألنها متث (4)

 .أيضًا لقاعدة األغلبية

على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم واهلل تعاىل أعلم وأحكم، وصلى اهلل تعاىل 

 .الدينوأتباعهم بإحسان إىل يوم 

 واحلمد هلل ر  العاملني
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 املصادر

 البحوث 

  ،تداول أسهم الشركات ووحدات الصناديق املشتملة على "أمانة اهليئة الشرعية

 .م 11 ه،   4 ، امللتقى الفقهي األول، مصرف الراجحي، "ديون ونقود

  ،دراسة مقدمة إىل هيئة احملاسبة "املؤسسة ذات الغرض اخلاص"القري، حممد ،

 .ت.واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، د

  ،ورقة، "الصكوك إصدار يف ودورها اخلاص الغرض ذات الشركات"مرية، حامد 

: الصكوك تطبيقات يف والفنية والقانونية الشرعية اجلوانب ندوة إىل مقدَّمة عمل

 .م  1 ، هـ 43 ، املتحدة العربية اإلماراتجامعة  ،واحللول اإلشكاالت

  ،دراسات اقتصادية "قواعد  التبعية ومدى أثرها يف العقود املالية"الندوي، علي ،

 . 1- م، ص117 ه، 4 4 ، ذو احلجة 4 مإسالمية، 

 

 الكتب 

 الديون ونقود الشركة أو احملفظة على تداول األسهم والصكوك والوحدات  أثر

والتدريب،  االستثمارية، علي حميي الدين قرة داغي، املعهد اإلسالمي للبحوث

 .م113 ه، 4 4 

  حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية، عبد الستار أبو غدة، شركة

 .م 11 ه، 3 4 ،  دلة الربكة، ج

  بدائع الفوائد، حممد بن أبي بكر بن قيم اجلوزية، ت علي العمران، دار عامل

 .ه4 4 الفوائد، 

  دار املعرفة، (احلفيد) أمحد بن رشدبداية اجملتهد ونهاية املقتصد، حممد بن ،

 .م 64 ه،  41 

  ه، 414 ، دار الغر  اإلسالمي، (اجلد)البيان والتحصيل، حممد بن أمحد بن رشد

 .م644 

  ،مطبعة تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية، سامي محود

 .م 64 ه،  41 الشرق، 

 مية، ت حممد عزير مشس، مطبوعات جامع املسائل، أمحد بن عبد احلليم بن تي

 .ه  4 جممع الفقه اإلسالمي، اجملموعة السادسة، 

  مجهرة القواعد الفقهية، علي أمحد الندوي، شركة الراجحي املصرفية

 .م111 ه،   4 لالستثمار، 

  شرح معاني اآلثار، أمحد بن حممد الطحاوي، ت حممد زهري النجار وحممد سيد

 .م664 هـ 4 4 املرعشلي، عامل الكتب، جاد احلق، ترقيم يوسف 
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  شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، حممد بن عبد الباقي الزرقاني، املطبعة

 .ت.اخلريية، د

 بن قدامة املقدسي، وحباشيته اإلنصاف يف معرفة  الشرح الكبري، عبد الرمحن

للطباعة  الراجح من اخلالف، علي بن سليمان املرداوي، ت عبد اهلل الرتكي، هجر 

 .م665 ه، 5 4 والنشر، 

  ،الشرح املمتع على زاد املستقنع، حممد بن صاحل العثيمني، دار ابن اجلوزي

 .ه1 4 

  طرح التثريب شرح كتا  التقريب، عبد الرحيم بن احلسني العراقي وابنه ولي

 .ت.الدين، مجعية النشر والتأليف األزهرية، دار إحياء الرتاث العربي، د

  ،ت.د بن إدريس القرايف، دار املعرفة، دأمحالفروق. 

  ،م645 ه، 415 الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر. 

  الكايف، حممد بن عبد اهلل بن قدامة املقدسي، ت عبد اهلل الرتكي، هجر

 .م667 ه، 7 4 للطباعة والنشر، 

 ،مطبعة  املدونة الكربى، رواية سحنون بن سعيد عن عبد الرمحن بن القاسم

 .ه3 3 السعادة، 

  امُلعلم بفوائد مسلم، حممد بن علي املازري، ت حممد الشاذلي النيفر، املؤسسة

 .م644 الوطنية للرتمجة والتحقيق والدراسات، 

  املغين، حممد بن عبد اهلل بن قدامة املقدسي، ت عبد اهلل الرتكي وعبد الفتاح

 .م667 ه، 7 4 احللو، دار عامل الكتب، 

 تاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج، حممد بن اخلطيب الشربيين، عناية مغين احمل

 .م667 ه، 4 4 حممد خليل عيتاني، دار املعرفة، 

  ،ه، 364 امللكية يف الشريعة اإلسالمية، عبد السالم العبادي، مكتبة األقصى

 .م674 

 ني، دار الودائع املصرفية النقدية واستثمارها يف اإلسالم، حسن عبد اهلل األم

 .م643 ه، 413 الشروق، 
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العشرون الدورة  

الدولي اإلسالمي الفقه جممع ملؤمتر  
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالصيانة االلتزام

 

 

 

 

 

 إعداد

 خبيت أمحد حممد أمحد. د

  والبحرين سويف بين جبامعيت املقارن الفقه أستاذ

 



 :متهيد وتقسيم 

بعد محد اهلل تعاىل ، ثم الصالة والسالم على نبيه األمني وصحبه الغر امليامني ،          

وآله األطهار الطيبني ، فإنين أعاجل يف هذه الصفحات أحكام واحدة من نوازل عصرنا ، 

عصر اآلالت املعمرة ، واألجهزة الدقيقة ، والتقنيات الفائقة ، والكثافة الرأمسالية ، 

ت احملمومة ، واالتصال فائق السرعة ، واحلرص الشديد على تثوير اخلدمات ، واملنافسا

مع تقليل النفقات، وتعظيم العائد ، وخفض الفاقد ، ورفع الكفاءة ، وتأمني االستعمال ، 

مبتابعة صيانة األجهزة واملنشأت ، وحتديث الربامج والتقنيات ، يف إطار ما يعرف بنظم 

 .الصيانة والتحديث 

ومهمة اجملالس الفقهية يف جمابهة تلك النازلة أن تكيف تلك األعمال اليت تتعلق        

بصيانة األجهزة واملعدات واملنشآت ، وحتديثها ، وحتديث برامج تشغيلها ، كاشفة عن 

احلكم الشرعي يف كل ذلك ، مبينة حاالت املشروعية وقيودها ، وأسباب احلظر 

 .ومستثنياتها 

اإلسالمي يف دورته احلالية يستكمل ما سبق أن حبثه وناقشه من حبوث  وجممع الفقه     

يف دور انعقاد مؤمتره احلادي عشر باملنامة ، وقد انتهى جملس ( الصيانة ) حول مسألة 

الذي عرف عقد الصيانة ، واستعرض صوره اليت ( 6/33)301اجملمع املوقر إىل القرار

ة هذا العقد بأن ُتَعيَّن الصيانة تعيينا نافيا للجهالة أبرزتها البحوث املقدمة، وقيَّد مشروعي

املؤدية للنزاع ، وُتَبيَّن املواد متى كانت على الصانع ، وُيشرتط حتديد األجرة يف مجيع 

 . األحوال 

وقد شرفتين أمانة اجملمع باستكتابي يف املسألة حمل النظر ، مقرتحة أن يكون        

ومع امتناني بتكليفها شخصي ، وتقديري ( الصيانة استكمال عقود ) عنوان البحث 

صورا  -مع ما سبق حبثه –ملقرتحها ، فإنين إذ تأملت حماور املوضوع ، ويغلب أن تكون 

هو األعم واألنسب ، ( االلتزام بالصيانة ) للتحمل بالصيانة ، غلب على رأيي أن التعبري ب 

 (3)غاية أساسية أبرم العقد من أجلهاتأسيسا على أن الصيانة قد تكون أثرا نوعيا ، أو 

هي مقتضى العقد الذي ورد على عمل الصيانة حتديدا ، أو تكون التزاما : وبعبارة أخرى 

عقديا زائدا على املقتضى ، وإن كان يؤكده ، أو جرى به عرف ، أو ورد به شرط ، 

                                                           
 حتذذت  735/ 3 العذذام الفقهذذي املذذدخل – اهلل رمحذذه – الزرقذذا أمحذذد مصذذطفى الشذذي  العالمذذة يقذذول املعذذين هذذذا يف (   3

 أو ، للعقذد  النذوعي  األثذر  فهذو  األصلي احلكم أما"  يقول ، للعقد األصلي واحلكم العقدية االلتزامات بني التفرقة
 امللكية كانتقال وذلك ، إليها للوصول مشروعا طريقا ليكون العقد ذلك شرع اليت األساسية احلقوقية الغاية هو

 احلكذم  أن بذلك يتضح.....  اإلجارة يف بعوض مؤقتا املنافع وكتمليك ، اهلبة يف عوض وبال ، البيع عقد يف بعوض
 كذل  فهذي  قذد الع ينشذهها  الذيت  االلتزامذات  أمذا ......  التعاقذد  حذني  العقذد  لذذلك  موضذوعا  يعترب الذي هو لعقد األصلي
 ، املبيذع  كتسذليم  ، اآلخذر  العاقذد  ملصلحة العاقدين أحد على العقد مبقتضى جيب فعل عن امتناع أو بفعل تكليف
 .يسري اختصار مع هذ.ا..."  ذلك وحنو ، الثمن وأداء ، العيب وضمان
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د األسباب املنشهة خري إال أحأن االلتزام أعم من العقد ، فما األ (3)والراجح يف التصنيف 

 . ليعم كافة صورها ( االلتزام بالصيانة ) ، لذا آثرت أن يكون العنوان له

كما رأيت أن أستعرض بإجياز مشروعية الصيانة قبل استعراض احلكم يف جزئيات        

واإلشارة إىل أوجه ( االلتزام بالصيانة ) هذه املعاملة ، على أن يسبق كل ذلك التعريف ب 

واالختالف بينه وبني ما يشبهه أو يقاربه من التصرفات األخرى ، والتنويه  االتفاق

 . بالدراسات السابقة يف املوضوع 

 :  ومشروع قراروعلى ذلك يأتي هذا البحث يف فصلني      

، وحتريره ، والدراسات السابقة فيهيف تعريف االلتزام بالصيانة : الفصل األول 

 .ومشروعية الصيانة 

 .أحكام االلتزام بالصيانة يف صوره املختلفة   :الثاني الفصل 

 مشروع القرار

 

 

 

                                                           
 نظريذة  حملذه  طويذل  كذالم  – الفقهذي  والعذرف  اللغذة  يف – وااللتذزام  والعقذد  التصذرف  مذن  كذل  معنذى  استخالص يف (  3

 أنهذا  واآلخذر  منهذا  كذل  بذني  والعالقذة  الثالثذة  معاني حتديد يف القول من الراجح ولعل  ، الصلة ذات والبحوث العقد
 ، التصذرف  عمذوم  يف وااللتذزام  العقذد  يذدخل  فبذه  ، اخلذاص  بذاإلطالق  وتتفذاوت  ، تذرتادف  بل العام باإلطالق تتشابه
.  لاللتذزام  منشهَا سببا يعترب فكالهما ، والعقد التصرف من لكل أثرا يعترب كما ، العقد من أعم االلتزام ويعترب
 . 153-153 ص 7005 العربية النهضة دار نشر.  للباحث اإلسالمية الشريعة مقدمة.  شهت إن انظر
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 الفصل األول

 يف تعريف االلتزام بالصيانة وحتريره ، والدراسات السابقة فيه ، ومشروعية الصيانة 

 

 املبحث األول

 والتفرقة بينه وبني ما يشتبه به من املعامالت ( االلتزام بالصيانة )التعريف ب

 

 املطلب األول

 تعريف االلتزام بالصيانة

 تعريف شقيه من ولكل"  الصيانة"  و"  االلتزام"  مصطلحي من مركب بالصيانة االلتزام   

 .  املركب هلذا تعريف وضع يف وجنتهد ، االنفراد على

 :  االلتزام:  أوال

 أي:  ولزمانا ولزمة ولزامة ولزاما ولزومًا لْزما يْلَزمه الشيء التزم الفعل مصدر االلتزام     

 يدل صحيح واحد أصل وامليم والزاي الالم:  فارس ابن قال ، يفارقه ومل عليه ودام ثبت

 (3).  دائما بالشيء الشيء مصاحبة على

 امللتزم األسود واحلجر الكعبة باب بني ملا ويقال ، نفسه على أوجبه أي:  األمر والتزم    

 (7).صدورهم إىل يضمونه أي ، يعتنقونه الناس ألن

 . والدوام واإلجياب اإلثبات على يدل اللغة يف االلتزام أن تقدم ما وحاصل   

 إجياب هو:  فقالوا ، اصطالحا االلتزام تعريف املعاصرين أكثر أخذ(  اإلجياب)  ومن   

 هذا ويف ، إلزام فهو اختياره بغري عليه وجب فإن ( ) شرعا جائزا أمرا نفسه على اإلنسان

 الشرع يرد ومل ، التزام أو بإلزام إال شيء يلزمه ال اإلنسان"  قدامة ابن اإلمام يقول املعنى

 من أعم اإللزام أن األصح ولعل ، ( )"  له التزمته هي وال ، هذا – املختلعة يعين – بإلزامها

 الشخص بإجياب يكون فألنه أعم أنه أما ، املسبب من السبب مبنزلة منه وأنه ، االلتزام

 ( 6) فيوجده االلتزام يتقدم فألنه السبب مبنزلة أنه وأما (7) عليه غريه وبإجياب ، نفسه على

 ليعم(  التعريف يف)  مصدره من االلتزام جتريد على الزرقا مصطفى الشي  حرص وقد

                                                           
 . 7/747 اللغة مقاييس معجم (   3
 بهذام   ، بطذال  البذن  املسذتعذب  والذنظم (  م ز ل)  مذادة  ، املذنري  املصذبا   ، احملذي   القذاموس  ، العذرب  لسان:  راجع (   7

 . 3/731 للشريازي املهذب
 . 6/347 الكويتية الفقهية املوسوعة راجع (   1
 . 30/790 احللو الفتا  وعبد الرتكي اهلل عبد بتحقيق – املغين (   4
 للشذي   مالذك  مذذهب  على الفتوى يف املالك العلي فتح ضمن للحطاب االلتزام مسائل يف الكالم حترير:  مثال انظر  (  7

 . 353 ص  الشاملة املكتبة نسخة.  الشحود نايف على بتنسيق علي  حممد
 ومذا  71 ص العربيذة  والقذوانني  اإلسذالمية  الشذريعة  يف االلتذزام  نظريذة .  العطذار  الناصذر  عبذد  الذدكتور  أستاذنا انظر (   6

 . بعدها
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 فإن ، غريه ملصلحة فعل عن بامتناع أو بفعل مكلفا الشخص كون هو:  فقال األمرين

 أحد على العقد مبقتضى جيب امتناع أو بفعل تكليف كل:  به فاملراد العقد مصدره كان

 هو التكليف هذا كان متى أصليا حكما عنده يسمى أنه غري ، اآلخر ملصلحة العاقدين

 . ( 3) عقدي التزام فهو تبعا لزم وإن ، الرئيس العقد موضوع

  الصيانة:  ثانيا 

 يف حفظه:  وصيانة صونا الشيء صان:  يقال ، والوقاية احلفظ:  اللغة يف الصيانة     

:  املفعول واسم ، صائن:  منه الفاعل واسم ، يعيبه مما وقاه:  عرضه وصان ، أمني مكان

 سوء من مربأ:  مصان وعرض ، العيب من خال:  مصون ثوب:  فيقال ، ومصان ، مصون

 .  (7)السمعة

 وهو ، املتداخلني األفاضل كلمات وكذا ، عشر احلادي االنعقاد دور حبوث وتكاد     

 مصطلح الصيانة أن على تطبق( 6/33)301 رقم اجملمع جملس قرار أكده ما

 الفقهاء من لسلفنا يسبق ومل ، حمدثة ذاتها املعاملة أن على بل ، حمدث قانوني/فقهي

 نعم ، له أساس ال املعقبني بعض قول على سابقا موجود الصيانة عقد بأن والقول"  حبثها

 (1)"أخرى وجوه يف معها وخيتلف وجوه من أوردوها اليت العقود لبعض مشابه الصيانة عقد

 الصيانة مصطلح مأجورا تعقب الذي قحف منذر الدكتور فضيلة أكده الذي النفي وهو.

 التعريفات يف صيانة كلمة ترد مل"  إنه القول إىل وخلص ، الفقهية التعاريف معاجم يف

 مهمات على التدقيق يف وال ، للقونوي الفقهاء أنيس يف وال ، اإلحسان عميم حملمد الفقهية

 اهلادي، عبد البن النقي الدر يف وال ، للنووي التنبيه ألفاظ حترير يف وال ، للمناوي التعريف

 .  (4) " الكفوي احلسيين البقاء ألبي الكليات يف وال ، للجرجاني التعريفات يف وال

 العربة"  أن الفقهي املنهج ثوابت ومن ، املسمى غياب يعين ال االسم غياب أن وعندي     

 ملوضوعها املناسبة الصيانة قبيل من هي أعمال عن الفقهاء تكلم وقد"  باملباني ال باملعاني

 التجديد"  و"  العمارة"  و"  املرمة"  ك ، أخرى بألفاظ عليها اصطلحوا أنهم غري ، وزمانها

 .  (7)" والرتميم

                                                           
 . 735- 734/ 7 العام الفقهي املدخل (   3
 . صان مادة ، الوجيز واملعجم(  ن و ص)  مادة.  الصحا  وخمتار ، املنري املصبا :  انظر (   7
 وسذيادته  ، 763/ 7- 33 ع اجملمذع  جملذة (  الصذيانة  عقذود )  حملذور  املقدمذة  البحذوث  علذى  عذوض  الشذي   تعقيب من (   1

 ليس لكن ، املوضوع هذا تضمن اإلسالمي الفقه إن:  ومنه سليمان أبو الوهاب  عبد الدكتور كالم على يعرتض
 . 33/7/775 اجمللة. اآلن نعايشها اليت بالصورة

 . حاشية 33/7/345 اجملمع جملة (   4
 وتطيينهذذا املسذذتأجرة الذذدار وعمذذارة"  7/49(  األمرييذذة ط عابذذدين ابذذن حباشذذية)  األبصذذار وتنذذوير املختذذار الذذدر ففذذي (  7

:  ألفذاظ  تكذررت  وقذد "  بالسذكنى  خيذل  مذا  كذل  وكذذا  ، الذدار  رب علذى  البنذاء  مذن  كذان  ومذا  ، امليزاب وإصال 
 مذن  مواضذع  يف جنذده  ذلذك  وحنذو  ، عابذدين  ابن بشر  اإلجارة كتاب من مواضع يف واإلصال  ، والرتميم ، العمارة
 يف( : "  491/ 7)  مذثال  كقوله  -اإلسالمي الغرب دار ط ، حجي حممد بتحقيق -، الذخرية يف القرايف كالم
 رب علذى :  الكتذاب  ويف....  ، عنذده  مذن  الكذراء  عذن  زاد مذا  وميتنذع  ، الكذراء  مذن  الرتمذيم  اشذرتاط  جيوز الكتاب
 إصال  عليه(  املكرتي يعين)  اشرتاطه وميتنع ، املنفعة من يتمكن حتى الواهي وإصال  ، املرحاض كنس الدار
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 قلعجي رواس للدكتور الفقهاء لغة معجم يف اللفظة على يقف مل قحف الدكتور ولعل     

 احلالة على عني لبقاء الالزمة األعمال جمموعة"  بأنها الصيانة عرفا وقد ، قنييب وحامد

 السلف عبارات إليه تشري الذي املعنى وهو( 3" ) منها املرادة األعمال ألداء فيها تصلح اليت

 هذا مع تلتقي الصيانة تعريف يف قحف الدكتور عبارة إن بل ، احلاشية يف بها املنوه

 ( .7.) مفرداته من كثري يف التعريف

 : بالصيانة االلتزام:  ثالثا

 مقدمي لألفاضل ذلك ووضو  ، تكييفاتها واختالف ، بالصيانة التحمل صور تعدد مع     

 التسخريي الشيخني إال ، عقد بإنها الصيانة حدوا فإنهم عشر احلادي االنعقاد دور حبوث

 بني معني عقد ضمن أو مستقل عقد يف االتفاق:  بأنها الصيانة عرفا اللذين والرتابي

 معينة، ملدة ، واملراقبة اإلصال  خبدمات للقيام املال صاحب وبني ، املتخصص أو الشركة

 ( .1) معينة أجرة مقابل يف املطلوبة لالستفادة صاحلا يبقى لكي

 يف كشرطني واملنع اجلمع ضابطي من تنال مالحظات من التعريف هذا على يرد ما ومع    

 يف املختلفة الصيانة صور بإدراج األخرى التعريفات على ميتاز فإنه املنطقي التعريف

 ، والصيانة االلتزام من كل معنى وباعتبار ، املتعددة الصور هذه ومبالحظة ، التعريف

 أو العقد أساسه مؤقت تعهد:  هو بالصيانة االلتزام أن أرى ، الذكر السالف التحديد وفق

 ألداء الصاحلة حالتها على عني لبقاء الالزمة األعمال مبجموعة بالقيام العقدي االلتزام

 األجر شأن يف الطرفان يتفق ما وعلى ، طارئة أو دورية بصفة ، منها املطلوبة املنفعة

 . واألدوات واخلامات

 حمله وأن ، مصادره تعدد إىل ونشري ، االلتزام هلذا الزمنية الطبيعة نربز أن حناول حيث     

 ، منها الغرض لتحقيق صاحلة بصيانتها املتعهد العني بقاء غايته الذي العمل هو اجلوهري

 القيام عدا ما أما ، االختالل أو العطل طروء مبناسبة أو ، دوريا يلزم قد العمل وهذا

                                                                                                                                                                                
 افنذذدي حممذذد ط – خليذذل خمتصذذر علذذى اخلرشذذي شذذر  يف وحنذذوه" .  جمهذذول ألنذذه ، إليذذه احتاجذذت كلمذذا البيذذوت
 الشذي   قذال : "  63-65/ 6(  الفقذي  حامذد  حممذد  بتحقيذق )  للمذرداوي  اإلنصذاف  ويف ، 7/70 - مبصر مصطفى

 إجبذاره  لذه  ولذيس ....  املذأجور  املكذان  إليها حيتاج اليت بالعمارة املؤجر مطالبة للمستأجر:  ، اهلل رمحه ، الدين تقي
 ، معذوض  علذي  بتحقيذق )  للنذووي  الطذالبني  روضذة  ويف ،"  بلذى :  وقيذل  ، املذذهب  مذن  الصذحيح  على ،  التجديد على
 ال مرمذة :  أحذدها :  أضذرب  ثالثذة  وهذو  ، العمذارة  مذن  املكذراة  الذدار  إليه حتتاج ما... "  4/731(  املوجود عبد وعادل
 هذذه  مذن  شذيء  جيذب  وال......  فتحذه  تعسذر  وغلذق  ، منكسر وإصال  ، مائل جدار كإقامة ، جديدة عني إىل حتتاج

 ص الرتبذة  نهاية يف الشريزي يقول الفرانني على احلسبة ويف... "   املؤجر وظيفة من هي بل ، املستأجر على األضرب
 ، املتطذاير  والشذرر  ، احملذرتق  اللبذاب  مذن  ، سذاعة  كذل  يف الفذرن  بذالد  وتنظيذف  ، املذداخن  بإصال  ويأمرهم"  777

 اخلذراج  يف يوسف أبو رواه ما املعنى على ذلك كل من وأدل"  شيء منه اخلبز أسفل يف يلصق لهال ، املتناثر والرماد
 ، أطذذاق مذذا منذذه فخذذذ شذذيها أطذذاق فذذإن اخلذذراب وانظذذر:  قولذذه مذذن عنذذه اهلل رضذذي العزيذذز عبذذد بذذن عمذذر عذذن 39 ص

 ، اإلسالمية املصارف يف وتطبيقاتها املؤجرة األعيان صيانة.  شبري عثمان حممد د:  وانظر ،" .  يعمر حتى وأصلحه
 . بعدها وما 543 ص 7ج معاصرة اقتصادية وقضايا فقهية حبوث ضمن

 . 759 ص -3933 ط – الفقهاء لغة معجم (   3
 إصذال  :  تعذين  فإنهذا  الصذيانة  عقذود  مذن  املسذتخلص  العذريف  معناها أما"  – 33/7/345 اجملمع جملة – عبارته ونص (   7

 " .  منه املقصودة واملنافع اخلدمات إنتاج على قدرته حيث من ، أذى أو عطل عليه طرأ كلما املعمر الشيء
 . 376/ 33/7 اجملمع جملة:  انظر (   1
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 وأمثان الصيانة أجر السيما ، الطرفان عليه يرتاضى ما حسب يتحدد فإنه بالصيانة

 .    الغيار وقطع اخلامات

 الثاني املطلب

  املعامالت من به يشتبه وما بالصيانة االلتزام

 التزاما مصدره كان فإن ، أعمال جمموعة أو بعمل بالقيام تعهد بالصيانة االلتزام    

 يف صفقتني قبيل من بعضهم يراه أن يبعد وال ، اخلفية العيوب ضمان يشابه فإنه عقديا

 شرطا ُعدَّ أو ، عقد يف عقد باشرتاط اشتبه العقد يف االشرتاط مصدره كان وإن ، صفقة

 ومن ، أعمال إجارة عقد ُاعترب الرئيس االلتزام موضوع هو العمل كان وإن ، بالعقد مقرتنا

 . تبعا الصيانة وتكون ، أصال التشغيل على االلتزام يرد أن أيضا القبيل هذا

 خامات من يلزم مبا التحمل أو ، الغيار قطع بتوريد تعهد من العمل خيال  ما ومبراعاة   

 . استصناع أو ، وبيع إجارة ، بيعة يف بيعتني إزاء بأننا القول ميكن

 ، العقد وقت قدره جيهل مما الصيانة وخامات الغيار وقطع العمل من عليه املعقود وألن   

 .  جبائزة الوعد أو ، اجلعل من بالصيانة االلتزام يعد الباحثني بعض فإن

 العني صالحية استمرار ضمان هو بالصيانة التعهد من املال صاحب غرض أن ومبراعاة   

 بالصيانة االلتزام يشبه ، النفقات وخفض ، التعطل وعدم ، منها املنشود الغرض لتحقيق

 .  األشياء على التأمني عقد

 ، الواقع يف العمل عليه جيري ما وفق ، بالصيانة االلتزام يف النظر تدقيق عند ولكن   

 لعقود تطورا ميثل ، حمدث التزام ، وغايته موضوعه باعتبار ، االلتزام هذا أن يتأكد

 ، اإلنسان حياة يف واملتحركة الثابتة اآلالت دور اتساع استوجبه ، متنوعة عقدية والتزامات

 ، معقدة تقنية من يدعمه وما ، وأجهزة آالت من يلزمه وما البناء فن يف الكبرية والتطورات

 . (3) املستمر وعملها تشغيلها على احملافظة استمرار تقتضي

 ثم ومن ، اإلسالمي الفقه يف اعتباره القانوني الفكر يف معترب باحلداثة والتسليم    

 ، املبيع بصيانة االلتزام خصوصا ، بالصيانة االلتزام تأسيس يف الشرا  أقوال اختلفت

 وبناه ، النية حسن مبدأ على آخرون وأسسه ، بالتسليم االلتزام نطاق يف البعض فأدخله

 بيع عقود مستلزمات من بعضهم واعتربه ، اخلفية العيوب ضمان أساس على ثالث فريق

                                                           
 – السذالمي  خمتذار  حممذد  الشذي   يقول ذاته املعنى ويف ، 374/ 33/7 اجملمع جملة.  قحف منذر. د:  املعنى هذا يف  (  3

 الفقهذذاء رأي عذذن التنقيذذب الضذذائع اجلهذذد ومذذن ، بذذه للفقهذذاء عهذذد ال حذذادث عقذذد الصذذيانة عقذذد"  37/ 33/7 اجمللذذة
 ، لذذدواليبها احملركذذة الطاقذذة علذذى اآللذذة والعتمذذاد ، اإلنتذذاج يف اآللذذة لذذدخول تذذابع العقذذد هذذذا ألن ، فيذذه السذذابقني
 ويقذول " .  والتيسذري  والدقذة  الضذب   يف اإللكرتونيذك  هو جديد عامل لدخول ثم ، اآللة أجزاء بني الراب  وللتسلسل
 ال ألنذه  ، الصيانة لعقد القانون وال الفقه يف تعريف يوجد وال"  33/7/306 اجمللة – الضرير األمني حممد الدكتور
 قذانوني  تكييذف  إىل حتتذاج  الذيت  املسذتحدثة  العقذود  مذن  فهذو  ، القذانون  يف وال الفقذه  يف ال ، االسذم  بهذا عقد يوجد

 " وتعريف ، فقهي وتكييف
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 بعض وأسسته ، الفنية والدقة والتعقيد باخلطورة تتسم اليت احلديثة واآلالت األجهزة بعض

 القانونية النصوص بعض وتشري ، السالمة بضمان االلتزام أساس على القضائية األحكام

 .  (7)البيع بعد ما خبدمة اشتهر ما أو ،(3)الشرط أو االتفاقي الضمان إىل رده إمكانية إىل

 املتداخلني السادة وتعقيبات عشر احلادي االنعقاد لدور املقدمة البحوث كفتنا وقد    

 وااللتزامات املعامالت هذه من وكل بالصيانة االلتزام بني التمايز استظهار عبء عليها

 من أي مع بالصيانة االلتزام توافق بأثر فق  ونذكر ، إليها حنيل فإننا ثم ومن ، املذكورة

 عدم أو ، االلتزام هذا مشروعية تقرير يف ، عنه اختالفه أو ، وااللتزامات املعامالت هذه

 .  التالي الفصل يف إليه سنأتي ما وهو ، مشروعيته

 الثاني املبحث

 ومشروعيتها الصيانة يف السابقة الدراسات

 

 األول املطلب

  الصيانة يف السابقة الدراسات

 الفقه جممع خرباء حبثه أن سبق ملا استكماال كان الصيانة مسألة يف استكتابي   

 الدور هذا يف قدمت وقد ، عشر احلادي انعقاده دور يف جملسه وناقشه ، الدولي اإلسالمي

 التمويل لبنك الرابعة الفقهية الندوة إىل قدمت األوراق من جمموعة سبقتها حبوث، مخسة

 ، أكادميية وحبوث أطروحات من البحثية األعمال بعض وحلقتها ، 3436/3997 الكوييت

 .  طالبه لبعض موجزة ومقاالت ، العلم أهل بعض فتاوى عن فضال

 االلتزام)  العزيز عبد بن فهد الدكتور أطروحة على االطالع من أمتكن أال ساءني وقد  

 بن حممد اإلمام جبامعة الشريعة كلية إىل واملقدمة(  تطبيقية تأصيلية دراسة – بالصيانة

 على املتا  موضوعاتها ثبت حسب وتقع(  33/33/3473 يف نوقشت)  ، اإلسالمية سعود

 صفحة 370 من أكثر يف ، الرسائل كشاف/  الفقهي الكشاف/  اإلسالمي الفقه موقع

 أحكام الباحث استقرأ فقد ، وتفصيال مجلة بالقضية حتي  اليت املعاجلة أنها وأحسب ،

 ، وأركانه ، وأنواعه ، وأسبابه ، بها االلتزام حقيقة وبني ، املعامالت خمتلف يف الصيانة

 وعلى ، املنقول وغري املنقول يف تطبيقاته عن فضال ، به اإلخالل وآثار ، وآثاره ، وضوابطه

 .  بعد تنشر مل فإنها الثقات بعض من بلغين ما

                                                           
 حممذد  ممذدو   الذدكتور  حبذث  املبيذع  بصذيانة  االلتزام تأسيس يف القانونية الفكرية االجتاهات استعراض يف انظر (   3

 والفقذذه(  والفرنسذذي املصذذري)  املذذدني القذذانون بذذني مقارنذذة دراسذذة ، املبيذذع الشذذيء بصذذيانة االلتذذزام.  مذذربوك علذذي
 . 74-33 ص(  ت.ن)  العربية النهضة دار نشر.  اإلسالمي

 جبامعذذة العلمذذي النشذذر جملذذس نشذذر.  اجلديذذدة املنقذذوالت بيذذوع يف البيذذع بعذذد مذذا خدمذذة. حمجذذوب جذذابر. د:  راجذذع  (  7
  3 ص 3997 الكويت
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 مربوك علي حممد ممدو  الدكتور حبث على وتيسريه اهلل بفضل وقفت ولكين     

( والفرنسي املصري) املدني القانون يف مقارنة دراسة.  املبيع الشيء بصيانة االلتزام:  املعنون

 حبث وهو ،( مصر) العربية النهضة دار نشر ، صفحة 369 يف ويقع ، اإلسالمي والفقه

 الباحث مصنف رأيي يف ويفضله ، املبيع بصيانة االلتزام على اقتصر أنه لوال بابه يف متميز

 ، اإلسالمي الفقه يف وأحكامها البيع بعد ما خدمات:  املعنون ، اجلدوع اهلل عبد بن بدر

 يشمل ال ، البيوع/  معامالت/ فقهية حبوث/  الفقهي امللتقى صفحة على منه املتا  أن لوال

 . كله املؤَلف

 التجارية احلوافز) حبثه فصول من السابع الفصل اهلل عبد بن خالد الشي  عقد وقد   

 ، الرتغيبيان والصيانة الضمان لدراسة الثمانية( اإلسالمي الفقه يف وأحكامها التسويقية

 الشركات بها ُتَرِغب اليت ، البيع بعد ما خدمات من الصيانة وكون تتسق خطة وهي

 . املنافسة الشركات منتجات على وتفضيلها ، منتجاتها اقتناء يف زبائنها املنتجة

 املقاولة، عقد تطبيقات كأحد( الصيانة) فعاجل العايد الرمحن عبد الشي  الدكتور أما   

 منفعة ميلك العمل رب أن على تعاقدا فإن ، اإلنسان عمل على واردة إجارة"  عنده وهي

 ال أنه على تعاقدا وإن ، اخلاص األجري إجارة حينهذ فالصيانة العقد مدة طوال الصائن

 يعمل مل ولو أجرة على حيصل الصائن وكون ، املشرتك األجري إجارة فهي ذلك ميلك

 معلومة وهي ، الدورية الصيانة على تكون حينهذ األجرة إن:  يقال بأن حلها ميكن

 املستبدلة القطع قيمة فيها حتسب خاصة أجرة له خيصص خلل من طرأ وما مسبقا،

 .(3)"  مسبقا عليها املتفق األجرة يف داخلة األجرة هذه تكون وال ، العمل وساعات

 اليت الضواب  ، األشقر سليمان بن حممد الدكتور حبث اجلزئية املعاجلات ومن    

 األعيان صيانة ، شبري عثمان حممد الدكتور وحبث ، املؤجرة األعيان صيانة عقد حتكم

 حبوث جمموعة)  ضمن منشوران والبحثان ، املصارف معامالت يف وتطبيقاتها املؤجرة

 للندوة قدما البحثانو ، وآخرين الفاضلني للشيخني(  معاصرة اقتصادية وقضايا فقهية

 . الكوييت التمويل لبيت الرابعة الفقهية

 جملة من(  3996 ديسمرب ، 3435 شعبان ، 33 س)  الثالثني العدد حبوث وضمن     

 ، الكردي احلجي أمحد الدكتور حبث ، الكويت ج/  اإلسالمية والدراسات الشريعة

 . كثري خري وفيه ، الصيانة عقود املعنون

 بن اهلل عبد والشي  ، السويلم سامي الشي  كفتوى ، فتاوى بضع عن وفضال       

 تتعلق ، الددو حسن حممد والشي  ، الفوزان فوزان بن صاحل الشي  واألستاذ جربين،

 تلك هي -اآلن – إليها الرجوع لي يتيسر اليت األهم املادة فإن بالصيانة االلتزام حبكم

                                                           
(  السذذعودية)  التعلذذيم وزارة مشذذروع سلسذذلة ضذذمن 73 رقذذم العلميذذة الرسذذالة.  املقاولذذة عقذذد.  العايذذد الذذرمحن عبذذد. د (  3

 . 155 ص. 7004 هذ3477
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 حوهلا دار وما ، عشر احلادي االنعقاد دور ، اإلسالمي الفقه جملس ملؤمتر املقدمة البحوث

 اجملمع جملس عليها بنى اليت القاعدة مثلت ومجيعها ، وردود ومناقشات مداخالت من

 (. 6/33) 301 رقم قراره

 الثاني املطلب

  الصيانة مشروعية

 ُثمَّ َفاْسَتْغِفُروُه ِفيَها َواْسَتْعَمَرُكْم اأَلْرِض مَِّن َأنَشَأُكم ُهَو :  قوله تعاىل اهلل كتاب يف      

" و( 7)، ومنه أخذ املفسرون األمر بالعمارة جبميع أنواعها (3) مُِّجيٌب َقِريٌب َربِّي ِإنَّ ِإَلْيِه ُتوُبوْا

أن يؤخذ كل شيء بقانون تثمريه اخلاص الذي تنقاد به غلته، وتبلغ عليه أقصى ما يقدر هلا 

ومن ذلك إصال  اخلرب ، وحفظ األموال ، . (1)" وحتسني النوع من مضاعفة الكم ، 

 .(4)واحلفظ يكون بقطع التلف ، وإدامة النفع ، فانقطاع النفع تلف حكما 

ومن الوسائل إىل مضاعفة الكم ، وحتسني النوع ، فضال عن دوام النفع تعهد      

ا صناعيا ، فإن ذلك ضرب بالصيانة والتقوية والتحسني ، السيما ما كان منه" املسخرات 

من احرتام النعمة، أو هو أثر احرتامها وتقديرها ، وشكر املنعم بها ، ويقابل ذلك أن 

إهماهلا ضرب من اجلهل بها وبأثرها يف مقومات األمة ، وهو ال يفضي إىل انقطاع منفعتها 

أثريها ب -، وقد قرر القرآن هذه السنة "فحسب ،بل جير إىل ضعف األمة وذهاب الدولة 

من جانب ، ( عليهما السالم ) واضحة جلية يف قصيت داود وسليمان  –اإلجيابي والسليب 

يكفل استمرار منفعتها ال  وأهل سبأ من جانب آخر، فآل داود يصونون نعم اهلل مبا

، يدل على هذا أن سليمان عليه السالم مات متكها على عصاه ، ومل يتبني العمال يفرتون

إال بسقوطه بعد أن أكلت دابة األرض منسأته ، أما أهل سبأ فأهملوا من اجلن وفاته 

: بحانه ذذذ، فكان جزاؤهم كما قال املوىل س ات والقناطر حتى ختربتذذذدود واخلزانذذالس

 َوَأْثٍل َخْمٍط ُكٍلُأ َذَواَتى َجنََّتْيِن ِبَجنََّتْيِهْم َوَبدَّْلَناُهم اْلَعِرِم َسْيَل َعَلْيِهْم َفَأْرَسْلَنا َفَأْعَرُضوا 

 .  (7( )6) اْلَكُفوَر ِإلَّا ُنَجاِزي َوَهْل َكَفُروا ِبَما َجَزْيَناُهم َذِلَك  َقِليٍل ِسْدٍر مِّن َوَشْيٍء

إن اهلل حرم  : )قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: وعن املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه قال     

قيل وقال ، وكثرة : عقوق األمهات ، ووأد البنات ، وامنع وهات، وكره لكم : عليكم 

                                                           
 63: هود (  3
 التونسذذية الذدار  ط – عاشذذور بذن  للطذاهر  والتنذذوير التحريذر .  9/76  للقذذرطيب القذرآن  ألحكذام  اجلذذامع:  مذثال  انظذر  (  7

3934  - 37 /303 . 
 على احلفظ مبنى"  1/379 للخطابي السنن معامل ويف ، 11 ص -رابعة ط– اإلسالم ظل يف الثروة.  اخلولي البهي (  1

 ". والعادة العرف
 قيامذه  مع به االنتفاع من مينع الشيء يف معنى حدوث:  حكما التلف:  بعدها وما 44/ 9 البدائع يف الكاساني قال (   4

 "  هلا إتالف املنفعة تعطيل"  قدامة البن املغين ويف"  حقيقة نفسه يف
 . 37،31:  سبأ (   7
 . بعدها وما 7900/ 7 -17 ط – قطب لسيد القرآن ظالل يف ، بعدها وما 17 ص اإلسالم ظل يف الثروة:  انظر (   6
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وأما إضاعة املال فهو صرفه يف غري وجوهه : " قال النووي (3)( السؤال ، وإضاعة املال

الشرعية وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه فساد واهلل ال حيب املفسدين، وألنه إذا أضاع 

، وقد نهى اهلل عن إتيان السفهاء املال ألنهم ال حيسنون  (7)" عرض ملا يف أيدي الناس ماله ت

الرشد تثمري املال : حفظه وال تثمريه ، ويدفع إليهم متى رشدوا ، قال بعض أهل اللغة 

ال يقل شيء مع اإلصال  ، وال يبقى شيء مع " وعن عمر رضي اهلل عنه قال  (1)وإصالحه 

وال يبقى الكثري مع ... قليل املال تصلحه فيبقى : اإلمام أمحد بن حنبل قال وعن ( 4)"الفساد

 . (7) الفساد

وحفظا ملقصد اإلسالم يف حفظ األموال وتثمريها ، عامة كانت أو مملوكة       

ألصحابها ، كانت املسهولية عن إعمار األمالك أوجب من احلرص على حتصيل العوائد 

وليكن نظرك يف " ... ي اهلل عنه إىل مالك األشرت يقول السريعة ، وقد كتب علي رض

عمارة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج ، ألن ذلك ال يدرك إال بالعمارة ، ومن 

حتى ... طلب اخلراج بغري عمارة أخرب البالد ، وأهلك العباد ، ومل يستقم أمره إال قليال 

 عمارة يف عليك به يعودون ذخر فإنه ، عنهم ةاملؤون به خففت يءش عليك يثقلن وال: يقول 

وانظر اخلراب ؛ فإن أطاق " وكتب عمر بن عبد العزيز لعامله ( 6" ) واليتك وتزيني بالدك

 ( .5" )شيها فخذ منه ما أطاق ، وأصلحه حتى يعمر 

املال  وقد فطن فقهاؤنا إىل وجوب القيام على صيانة امللك اخلاص كما جيب صون    

فكلفوا احملتسبني أن مينعوا كل ما فيه ضر باملال ، السيما ما كان منه موجها ، العام

لنفع العامة، فَيمَنع احملتسب من قطع حصرم الفاكهة قبل أن تطيب ، ألنها تطلب يف 

ويأمر جالبي البضائع إذا وقفوا بها يف العراص أن يضعوا ( 3)حينها فال تكاد توجد

ومينع أرباب ( 9)إذا وقفت واألمحال عليها أضرتها  األمحال عن ظهور الدواب ، ألنها

ع أرباب السفن من محل ما ال ومين(30)املواشي من استعماهلا فيما ال تطيق الدوام عليه 

ويأمر الفرانني (  33)، وخياف منه غرقها ، وكذلك مينعهم السري عند اشتداد الريح تسعه

 ( .37)بإصال  املداخن ، وتنظيف بالط الفرن يف كل ساعة 

                                                           
 (.3034)ومسلم يف كتاب الزكاة  ،(3430)أخرجه البخاري يف الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب  (   3
 . 33/33  مسلم صحيح شر  (   7
 . 7/733 – احلليب ط – رشد البن اجملتهد بداية ،. ر م ث مادة ، احملي  والقاموس ، العرب لسان:  انظر (   1
 موقذع  علذى  متذا  )  7 املسذلم  املسذتثمر  طريذق  يف معذامل  القذيم  مقالذه  يف  الذدعيثر  سذعد  بن العزيز عبد الدكتور عزاه (  4

  التجارة على احلث يف اخلالل إىل(  مقاالت/  الفوائد صيد
 . السابق املصدر (   7
 . 617 ص -ببريوت املعارف مؤسسة ط – عبده حممد الشي  بتحقيق البالغة نهج (   6
 . 36ص -3959 ببريوت املعرفة دار ط اخلراج موسوعة ضمن – يوسف ألبي اخلراج:  انظر (   5
 .77ص  مكي حممود بتحقيق الكناني عمر بن ليحيى السوق أحكام:  مثال انظر (   3
 . 733 ص للشريزي احلسبة طلب يف الرتبة نهاية:  انظر (   9
  107 ص يعلى ألبي السلطانية األحكام (   30
 . 106 السابق (   33
 . 777 ص الرتبة نهاية (   37
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 :صيانة األمالك بني الضرورات واحلاجيات 

تشعر مناقشات دور االنعقاد احلادي عشر جمللس جممع الفقه املوقر أن بني الباحثني      

وبعض املتداخلني خالفا حول منزلة الصيانة ، هل تعد من الضروري يف الدين أو تنزل منزلة 

احلاجي الذي يدخل على الناس بفواته حرج ومشقة ، لكنه ال يبلغ مبلغ الفساد املتوقع 

 .ي ؟ بفوات الضرور

وعندي أن سياق احلوار يشي بأن اخلالف حمله تقدير العقد على الصيانة يف صورها      

املعروفة ، وهل يرتخص يف ما يشوب هذه املعاملة من خمالفات بدواعي الضرورة ، اليت 

 .  تبيح احملظور، وتربر ترك األصل والقياس ؟ أم ال تبلغ هذا املبلغ فال جمال للرتخص ؟

فإن صح تصوري فاخلالف خارج عن تقدير مصلحة الصيانة ذاتها ، وإن مل يصح فأقل      

ما قيل من اجلميع إن الصيانة من احلاجي ، وقد تتعاظم مصلحة احلاجي من جهة تعلقه 

وكذلك اإلجارة : " بالضروري حتى يكون يف بعض الصور ضروريا ، يقول الشاطيب 

وقد تكون اإلجارة ضرورية " شي  دراز بقوله ، وعلق عليه ال" ضرورية وحاجية 

كاالستهجار إلرضاع من ال مرضعة له ، وتربيته ، وقد تكون حاجية ، وهو األكثر ، 

ومثله يقال يف البيع وسائر املعامالت ، باعتبار توقف حفظ أحد الضروريات اخلمس ، أو 

 ( .3")عدم التوقف 

" ري ، يقول الشاطيب ، رمحه اهلل ، واحلفاظ على احلاجي مطلوب كيال خيتل الضرو  

األمور احلاجية إمنا هي حائمة حول هذا احلمى ، إذ هي ترتدد على الضروريات تكملها ، 

حبيث ترتفع يف القيام بها واكتسابها املشقات ، ومتيل بهم فيها إىل التوس  واالعتدال يف 

 ( . 7" )  األمور ، حتى تكون جارية على وجه ال مييل إىل إفراط وال تفري

وهذا ما أميل إليه يف الصيانة كإجراء يستهدف عمارة األموال ، وتنميتها ، وأميل إليه     

 .أيضا يف طلبها والتعهد بها ، باعتباره من قبيل ما ال يتم الواجب إال به 

                                                           
/ الكذربى  التجاريذة  املكتبذة  ط  - دراز اهلل عبذد  حممذد  الشذي   وتعليذق  بتحقيذق  الشذاطيب  إسذحاق  ألبذي  املوافقات (   3

 . 7/34  -مصر
 . 35/ 7 السابق (   7
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 الفصل الثاني

  املختلفة صوره يف بالصيانة االلتزام أحكام

 :  متهيد

 زهد عشر احلادي االنعقاد لدور الصيانة عقود يف املقدمة البحوث على تعقيبه يف     

 هلا تعرضت اليت الصيانة صور تفاصيل يف سليمان أبو الوهاب عبد الشي  الدكتور

 دون ، بالكليات والعناية ، القاعدي احلكم تقرير يف اجلهود صرف إىل ودعا البحوث،

 ، الصور وسرد ، اجلزئيات تتبع إىل املعقبني وأكثر البحوث مقدمو مال فيما ، اجلزئيات

 . حدة على واقعة كل يف احلكم وإيراد

 املنع ومناطات ، اجلواز مؤكدات تقرر كأن ، ممكن اخلطتني بني اجلمع أن وعندي    

 يعكر أكثر أو سبب يشوبه وما ، منها جيوز ما لريى اجلزئية الصور يف ينظر ثم ، أوال

 هذا يأتي ذلك وعلى ، خلل من يعتوره ما مع به العمل إقرار إمكانية إىل والطريق ، جوازه

 : مبحثني يف الفصل

 . وعوارضها بالصيانة االلتزام مشروعية مؤيدات يف:  أوهلما

 . املشروعية ميزان يف بالصيانة االلتزام صور:  الثاني

 األول املبحث

 وعوارضها بالصيانة االلتزام مشروعية مؤيدات

مصطلح حقوقي يف استعمال أهل الشام يرادف مصطلح : التقوية ، واملؤيدات : التأييد       

األحكام اليت تكسب التشريع : اجلزاءات يف لغة الفكر القانوني املصري ، ويراد بها 

( زواجر) ترغيبية وترهيبية : ، وجتعله مهيبا مطاعا ، وتنقسم يف رأي الشي  الزرقا إىل قوة

اإلسالم نظاما إصالحيا فاملؤيدات الرتغيبية فيه كثرية جدا ، إال أن الرتغيب  ، وملا كان

فيما فيه للناس حظ عاجل قد َيِدق ، حيث يقف الشارع فيه موقفا ظاهره أقرب إىل اإلباحة 

منه إىل الطلب املؤكد ، اكتفاء مبا يف جبلة اإلنسان من الدوافع الباعثة على 

 ( .3.)االكتساب

احلائل ، واملانع ، والزائل غري الدائم ، أو هو : أما العارض فيطلق ويراد به معان منها    

 (.7.)خالف اجلوهري أو األصلي 

وعلى ما سنرى فمشروعية االلتزام أصل ، أما فساده فعارض حيول دون املشروعية     

 .لكنه يقبل اإلزالة بقيد ما ، ويف ضوء هذا وضع عنوان املبحث 

                                                           
 . وحاشية متنا 763 -667/ 7 العام الفقهي املدخل.  الزرقا مصطفى الشي  كالم من خمتصرا (   3
 ، العذزم  أبذو  الغين عبد للدكتور الغين معجم ، العربية اللغة جممع إصدار ، الوسي  املعجم ، العرب لسان:  راجع (   7

 ( . ب غ ر)  مادة
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 املطلب األول

 مؤيدات مشروعية االلتزام بالصيانة

كما رأينا فإن قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدولي قد انتهى يف دور انعقاده 

احلادي عشر إىل تغليب إجازة عقد الصيانة بشرط أن تنزه موضوعاته عن اجلهالة املفضية 

، املقدمة للمجمع ، وغريها البحوث إىل املنازعة ، ومبنى احلكم باجلواز ، كما يظهر من

 : التأسيس على ما يلي 

 (: 3) اعتبار أصل إباحة األفعال ، وصحة العقود والشروط (1)

االلتزام بالصيانة ، باعتبار موضوعه وغايته ، التزام حمدث ، ميثل تقدم القول إن 

 واملتحركة يفتطورا لعقود والتزامات عقدية متنوعة ، استوجبه اتساع دور اآلالت الثابتة 

 يدعمه وما ، وأجهزة آالت من يلزمه وما ، البناء فن يف الكبرية والتطورات ، اإلنسان حياة

 .املستمر وعملها تشغيلها على احملافظة استمرار تقتضي ، معقدة تقنية من

 املعاني من االلتزام هذا أن بيد ، احلظر على الدليل ولعدم ، القول هذا صحة وبتقدير

 ، املنافع من الصيانة أن على وتأسيسا ، حرمتها أو بإباحتها الشرع يرد أن ميكن اليت

 ، املعاني إىل العادات يف وااللتفات ، العادات من بها االلتزام أن وعلى ، األموال على وترد

 ، املكلفني مبصاحل مرتبطة جيدها العادات  جبنس املتعلقة الشرع أحكام يف واملتأمل

 احملققني من مجع اختاره ما وهو ، العلم أهل مجهور قول على – يصح:  تقدم ما باعتبار

 مشول يف الشريعة ملقاصد موافقة ، أصال املشروع من بالصيانة االلتزام اعتبار -

 . والنوازل احلوادث لكل أحكامها

 تعد ألنها ، اإلباحة العقود يف األصل أن:  اإلباحة األفعال يف األصل قاعدة عن ويتفرع

 األفعال يف واألصل ، العادية األفعال من الشروط كانت وملا ، الفعلية التصرفات من نوعا

 تفرع فقد ، التحريم على الدليل يدل حتى األصل هذا فيستصحب ، التحريم عدم العادية

 .  واإلباحة الصحة الشروط يف األصل أن أيضا القاعدة عن

                                                           
 أو التخذيريي  احلكذم :  مذدكور  سذالم  حممذد  العالمذة  رسذالة  مذن  املسذألة  هذذه  يف العلذم  أهذل  أقذوال  تقرير يف أفدت (   3

.  الضذوحيي  اهلل عبذد  بذن  أمحذد :  الدكتور حبث  ، 3963 النهضة دار ط ، والفقهاء األصوليني عند اإلباحة نظرية
 ورسذذالة ، 7005 سذذعود بذذن حممذذد اإلمذذام جبامعذذة العلمذذي البحذذث عمذذادة نشذذر.  اإلباحذذة األشذذياء يف األصذذل قاعذذدة

 كليذذة إىل مقدمذذة ، الناسذذخة اآللذذة علذذى ، اإلسذذالمية الشذذريعة يف اإلباحذذة:  سذذدايو منذذور موفذذق للباحذذث املاجسذذتري
 علذذى االتفذذاق إجذذازة يف اإلباحذذة أصذذل واعتمذذاد.  3930 العزيذذز عبذذد امللذذك جبامعذذة اإلسذذالمية والدراسذذات الشذذريعة
 يف معهذود  غري مستحدثا عقدا كونه على تأسيا ، الرتابي علي وحممد التسخريي الشيخني حبث يف ظاهر الصيانة
 يف الظذاهر  بعمذوم  يؤخذذ  فقذده  ومذع  ، زائدة بداللة مبني زائد أمر تداوله يقيد ومل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب زمن
 اجملمذذع جملذذة.  شذذرعا ممنذذوع خلذذل فيذذه يكذذن مل مذذا عقذذد كذذل بصذذحة وحيكذذم(  بذذالعقود أوفذذوا)  تعذذاىل قولذذه
 يف واألصذذل ، الصذذحة العقذذود يف فاألصذذل ، والشذذروط العقذذود يف األصذذل فتعتمذذد البحذذوث بقيذذة أمذذا ، 33/7/310

 . اشرتاطه الشارع حرم إال الشروط من حيرم فال ، اجلواز الشروط
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 العادة حمكمة ، واملعروف عرفا كاملشروط شرطا  (2)

:  القرايف قال ، املذاهب يف اعتبارهما على متفق قاعدتني هاتني أن القول فضول من

 بني فمشرتك العرف أما ، كذلك وليس...  العوائد اعتبار خواصه من أن مذهبنا عن ينقل"

 يف السرخسي قول ذلك ومن( 3" ) عليها حيرصون وجدهم استقرأها ومن ، املذاهب

 اعلم"  األشباه يف السيوطي وقول( 7" ) الشرع يف أصل نكري غري من الناس تعامل"  املبسوط

"  القيم ابن وقال( 1" ) كثرة تعد ال مسائل يف الفقه يف إليه رجع والعرف العادة اعتبار أن

 األئمة هلؤالء كان وما( 4" ) لفظا كاملشروط عرفا واملعروف ، معتربة العقود يف القصود

 بني املعروف على والسنة القرآن يف اإلحالة تكررت وقد العرف يعتربوا أال لغريهم وال

 كان مما كثريا أقر وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ذلك ومن ، إليه األحكام وردُّ الناس،

 أن الشواهد هذه من وغريه الشاطيب أخذ وقد ، عادتهم به جرت ما على اجلاهلية أهل عليه

 الفساد الذي العرف مراعاة"  أن احملققني عند وتقرر (7)"  شرعا االعتبار ضرورية العوائد" 

 . (6)"  به األخذ جيب بل ، الفقيه يرتكه أن يصح ال ، املصلحة ضروب من ضرب فيه

 اعتربوه اليسرية اإلصال  مواد تقديم الصانع حتمل مع الصيانة عقد أجازوا والذين

 بالشرط بالصيانة االلتزام أقر ومن ، الناس ولتعامل للحاجة أجيز واالستصناع ، استصناعا

 ، العقد يقتضه مل وإن ، العرف به جرى شرط أنه أبرزها من أصول على أسسوه العقد يف

 إذ عابدين ابن العالمة در وهلل ، شرعيا نهيا خيالف أال بشرط مقتضاه، يالئم مل لو بل

 النيب نهى)  حديث على قاضيا يكون أن احلال هذه يف العرف اعتبار من يلزم وال" يقول

 عن للعقد املخرج النزاع بوقوع معلل احلديث ألن(  وشرط بيع عن وسلم عليه اهلل صلى

 ، احلديث ملعنى موافقا فكان ، النزاع ينفي والعرف ، املنازعة قطع وهو ،( 5)به املقصود

 (3" ) عليه قاض والعرف ، القياس إال املوانع من يبق فلم

 صح به العرف جرى ما أن: " سنة أبو الشي  يقول كما ، االستصناع يف والقاعدة

 وأما ، والثياب احلرب وعدد املنزل، وأثاث واألواني، واألحذية، كاخلفاف استصناعه

 عرفهم، على مبين فذلك الثياب استصناع جيوز ال بأنه - احلنفية أي - فقهائنا تصريح

 والصناع التجار بني التعامل هذا فشا فقد اآلن أما النوع، هذا يتعاملون كانوا ما الناس ألن

                                                           
 . 3/377 للقرايف الذخرية (   3
 .35/ 31 للسرخسي املبسوط (  7
 . 61 ص والنظائر األشباه (  1
 7/309 املعاد زاد (  4
 . 7/751 دراز بتحقيق املوافقات (  7
 عابذدين  ابذن  ،ورسذائل  7/337 للتسذولي  التحفذة  شر  البهجة املعنى هذا ويف ، 171 ص زهرة أبو للشي  مالك اإلمام (  6

7 /370 
 . يأتي كالم احلديث سند ويف (   5
 . سيأتي كما ، حديثا يصح ال املروي إن قيل وقد ، 371/ 4 الدر على عابدين ابن حاشية (   3
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") البلدان يف
3
 كاستصناع ، تعامل فيه يكن مل مبا الناس وتعامل العرف تغري ومتى .( 

   .(7)معه املنازعة تنتفي وجه على ضبطها أمكن إذا جاز، ، وصيانتها واألجهزة، ، اآلالت

 وبعد ، السابعة دورته يف" االستصناع عقد" موضوع اإلسالمي الفقه جممع طر  وقد

 دارت اليت للمناقشات استماعه وبعد ، خبصوصه اجملمع إىل الواردة البحوث على اطالعه

 والتصرفات، العقود يف الفقهية والقواعد العباد مصاحل يف الشريعة ملقاصد ومراعاة حوله،

 واسعة جماالت فتح ويف الصناعة، تنشي  يف كبري دور له االستصناع عقد ألن ونظرًا

 : مايلي (1/5، 67 ق)  اجمللس قرر اإلسالمي باالقتصاد والنهوض للتمويل

 ملزم - الذمة يف والعني العمل على وارد عقد وهو- االستصناع عقد إن: أواًل

 .  والشروط األركان فيه توافرت إذا للطرفني

 الناس على شروطهم ما وافق احلق  (3)

 من طرقه مبجموع األلباني صححه ، وسلم عليه اهلل صلى النيب حديث شطر هذا

 وعبد ، خديج بن ورافع ، عوف بن وعمرو ، مالك بن ،وأنس وعائشة ، هريرة أبي: رواية

 أن ، أميل وإليه ، العلم أهل بعض عند وداللته( 1) أمجعني عنهم اهلل رضي عمر، بن اهلل

 بني املزج ، زهرة أبو الشي  العالمة يقول كما ، أساسه ، سلطانا العقود يف العاقد إلرادة

 الوفاء ووجوب ، وإسقاطها احلقوق لنقل سببا الرضا جعل:  وهي ، الثالث العقد قواعد

 املزج من يتكون -إذ - ، العقود يف للحقوق املرتب هو الشارع أن وقاعدة"  ، بالعقود

 احلكم ذلك الشارع بإعطاء ذلك ولكن ، العاقد بإرادة التزاماتها تتكون العقود أن بينها

 نظر ذلك.....  ، العهود خفر وعدم ، بالعقود الوفاء وجوب من املكلف به ألزم ومبا ، هلا

 هذا جعل يف خطر ال.... أنه نراه والذي..... املالكية وبعض ، احلنابلة وبعض ، تيمية ابن

 ، مشهور أثر أو ، بقياس ثبت الشريعة يف مقررا أمرا خيالف مل دام ما ، لإلرادة السلطان

 الوفاء أن شك وال ، والعهود بالعقود بالوفاء أمر قد وتعاىل سبحانه اهلل فإن ، قطعي نص أو

 ، تعهده مبقتضى ينفذه فيما سلطان للشخص يكون أن توجب والعدالة ، آلثارها تنفيذ بها

 ( .4" .) عقدها اليت العقدة ومبقتضى

                                                           
 .356ص الفقهاء رأي يف والعادة العرف ( 3
 كذان  فذإذا "  بقولذه  كالمذه  فضذيلته  خذتم  وقد ، بعدها وما 351/ 33/7 اجملمع جملة ، قحف الدكتور حبث انظر (   7

 عنذد  اجلعلذي  بالشذرط  الفسذاد  من االستثناء مناط هو - نزاع إىل اإلفضاء دون بالتعامل العرف جريان يعين – ذلك
 " معا واملشرتي البائع من كل مصاحل حيقق الشرط هذا إن بل ، البيع يف الصيانة شرط على ينطبق فإنه األحناف

 .3101 الغليل إرواء ، 114 رقم املرام غاية ، 7937 رقم الصحيحة السلسلة ، 6517 رقم ، اجلامع صحيح:  انظر (   1
 أحكذذام ، اخلفيذذف علذذي الشذذي  يقذذول املعنذذى هذذذا ويف. بعذذدها ومذذا 775 ص العقذذد ونظريذذة امللكيذذة مذذن خمتصذذرا (   4

 وتوجذد  تنشأ وأنها ، العبادة حملض ال واملصلحة للحاجة شرعت إمنا العقود"  بعدها وما 777 ص الشرعية املعامالت
 وأن ، الشارع بينها اليت احلدود تتجاوز أال بشرط ، اإلرادة بتلك كذلك تتحدد آثارها وأن ، الظاهرة العاقد بإرادة

 اشذرتاط  مشذروعية (  33/7/357 اجمللذة )  قحذف  منذر الدكتور خرج وقد".  الشارع من بإجياب بها يلزمان العاقدان
 ، االسذتمرار  سبيل على بيعه بعد مبيع بكل اليسري االنتفاع بقياس واحلنابلة املالكية قول على البائع على الصيانة
 لذثمن  بالنسبة العادة يف يسري الصيانة مثن أن باعتبار ، املدينة إىل محالنه واستثنى مجله باع أنه جابر حبديث أخذا
 ، العقذد  مصذلحة  مذن  هذي  الذيت  الشذروط  تصحيح يف احلنابلة قول على خترجيا املشروعية سوغ كما ، املبيعة العني
 . مصوتا والببغاء ، حلوبا الدابة ككون ، بالتجربة حتققها ويعلم
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 من املبيع ضمان وهي ، العهدة أجازوا السبعة املدينة وفقهاء ، مالك اإلمام أن على      

 إن بالعهدة العمل وحمل ،(3) املبيع املشرتي قبض على الحق معني زمن يف استحقاق أو عيب

 ختتص وهل ، عليها الناس السلطان محل أو ، الناس بني اعتيدت أو ، البيع عند ُشرطت

 مل ما ، واحملاكرة املماكسة بها يقصد اليت البيوع أصناف مجيع يف جتوز أو بالرقيق

 وتكون ، أيام ثالثة ومدتها ، صغرى املالكية عند والعهدة ، خالف  الذمة؟ يف بيعا تكن

 ما البائع فيها ويضمن ، سنة مدتها:  وكربى ، أيام الثالثة خالل حيدث عيب كل يف

 العقل بذهاب ُيرد:   وهب ابن وقال ، والربص واجلنون اجلذام هي:  ثالثة عيوب من حيدث

 فله شهر كل رأس توسوس إذا:  الكتاب ويف"  الذخرية ويف اجلنون، على قياسا جبناية

 األكثر يف عيوبهم لكون الرقيق بذلك مالك خصَّ إمنا"  اجملتهد بداية ويف( .7" ) الرد

 مما ذلك"  ألن السنة هلا وقدرت الثالثة األدواء خصت إمنا:  اللخمي تبصرة ويف( 1" ) خافية

 يف حيدث مبا الرد ويصح......  ، قدمه على دليال كان السنة يف ظهر وإن ظهوره، يسرع ال

 مثله ظهور يؤمن ال ألنه ، أبويه بأحد ذلك كان إذا ، ذلك من أبعد أو ، الثانية السنة

 على الفصول اختالف أثر يظهر حتى السنة تقدير القرايف وفسر(.4")سنني بعد وإن باالبن،

 ( .7)العنني على قياسا املبيع

 أدواء على يرد الطويلة العهدة ضمان أن هنا املالكية كالم من يستخلص الذي واملعنى      

 نزعة من تكون وقد ، فأكثر سنة حضانة بفرتة متر وإمنا ، ظهورها يسرع ال ، باطنة

 العهدة زمن يكون أن احتمل األبوين يف ذلك عالمة ظهرت فإن ، املتنحي اجلني أو ، العرق

 أو ، باالشرتاط ، بيَّنت كما ، النقيصة ضمان من النوع هذا ويثبت ، السنة من أبعد

 . احلاكم الضمان هذا يفرض وقد ، التعارف

 الفرع، كهذا معينة مدة خالل املبيع بصيانة االلتزام يشاكل فقهي فرع على أقف ومل      

 أدواء عن ، تزد مل إن ، خفاء تقل ال ، احلديثة واملنشآت ، والربامج ، األجهزة فعيوب

 اختالف مع اخلفية األمراض على للوقوف السنة إىل احتيج وإذا ، املذكورة الثالثة الرقيق

 ألن ، أنسب واملنشآت والربامج واملعدات األجهزة ضمان يف أطول مدة إىل فاحلاجة األجواء

 او ، للجزء أن والتجربة باملالحظة علم إن السيما ، األمراض من الظهور يف أبطأ عيوبها

 فتوى السالمي الشي  فضيلة أورد وقد ، مضيها قبل عيبه اليبدو ، صالحية مدة ، القطعة

                                                           
 . العلماء مجهور يقره الذي بالعيب الرد ضمان على زائد ضمان وهو (   3
 والدراسذات  الشذريعة  كليذة  إىل مقدمذة  للذدكتوراة  رسذالة  ، نذاقور  هاشم وحتقيق بدراسة ، للخمي التبصرة:  انظر (   7

.  الغذاني  ثالذث  حممذد  بتحقيذق  الوهاب عبد للقاضي التلقني ، 369-367 ص3ج 3410 القرى أم جبامعة اإلسالمية
/ 7 – السادسذة  ، املعرفذة  دار ط – رشد البن اجملتهد بداية ، 197/ 7  ومكة بالرياض الباز مصطفى مكتبة نشر
 إسذذحاق، بذذن خليذذل للشذذي  هذذاتاألم جذذامع شذذر  يف التوضذذيح ، 335-334/ 7 للقذذرايف الذذذخرية ، بعذذدها ومذذا 356

 الذذذرتاث وخدمذذذة للمخطوطذذات  حنبيبويذذذه مركذذز  منشذذذورات مذذن  ، جنيذذذب الكذذريم  عبذذذد أمحذذد  وتصذذذحيح بضذذب  
 1/337- الفكر دار ط -الكبري الشر  على الدسوقي حاشية ، 7/497-494

 . 337/ 7 للقرايف الذخرية املعنى نفس ويف ، 334/ 7 اجملتهد بداية  (  1
 . 3/369 التبصرة (   4
  ، 337/ 7 الذخرية (  7
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 دخل إذا منقطعا أحرش يوجد واحلديد ، يرد فاسدا يوجد اجلنب أن:  فحواها عرفة البن

 سياسة حتققت وقد ، مسألتنا يف كالنص وهي( 3) األيدي عملته مما ذلك ألن ، يرد النار

 التنظيمات تعمد عصرنا ففي ، املالكية بها بشر اليت(  عليها الناس السلطان محل) 

 كاألجهزة ، السلع بعض يف البائع التزامات من األداء ضمان جعل إىل التجارية

 .(7)واملعدات واآلالت ، النقل ووسائل الكهربائية،

 فالتعهد معينة فرتة خالل املبيع سالمة بضمان التعهد جاز إذا فإنه املالكية كالم وعلى     

 ورد ، الفس  حاالت تقليل يف أثر من لذلك ملا ، أجوز الفرتة تلك خالل وصيانته بإصالحه

 إال ، األمصار فقهاء اتفاق ذلك حنو يف رشد ابن حكى وقد ،(1) بالعيب البائع على املبيع

 قيمة البائع ويعطيه سلعته املشرتي ميسك أن على اتفقا فإن"  قال ، الشافعية من سريج ابن

:  قال فإنه ، الشافعي أصحاب من سريج ابن إال ، ذلك جييزون األمصار فقهاء فعامة العيب

 قال ، الشفعة كخيار ، عوض بغري إسقاطه له يكن فلم مال يف خيار ،ألنه ذلك هلما ليس

 يرد أن أعين ، يستوفيه أن فله املشرتي حق ذلك ،ألن غل  وهذا:  الوهاب عبد القاضي

 ( .4" ) تركه على يعاوض أن وله ، بالثمن ويرجع

 مراعاة مصاحل املكلفني  (4)

 مقصود هي فاملصلحة ، واملصاحل العلل مراعاة على مبنية املعامالت أن شرعا املقرر

 وال ، الضرورة تالمس حاجة أو ، ضرورة الصيانة أن أسلفنا وقد ، احلكم وغاية ، الشرع

 يف لورودها ، غرر أو ، جهالة من شائبة شابتها وإن ، بها التعامل يقر أال عندئذ يستقيم

 وقد ، الناس على احلرج وإدخال ، عنت منعها ففي ، العقد حني جمهول على صورها بعض

 ، املفاليس حلاجة كالسلم معدوم على ورد ما املعامالت من جييز الشرع عهدنا

 جهالة"  فيها يضر ال حتى ، الناس من كثري حلاجة واجلعالة ، الصناع حلاجة واالستصناع

 (. 7" ) عقد إىل حتتاج ال أنها كما ، والعامل العمل

 : منها فرصد الصيانة يف املصاحل(6) قحف منذر الدكتور استقرأ وقد

                                                           
 ميذارة  شذر   علذى  حييذل  وفضذيلته  ، 70/ 33/7 اجملمذع  جملذة  ، الشذرعي  وتكييفهذا  الصذيانة  عقذود :  لفضيلته انظر (  3

 .7/19 التحفة على
  (.10)العقود التجارية وعمليات البنوك يف اململكة العربية السعودية ص : ينظر مثال   (7
 . 363 ، 379/ 33/7 اجملمع جملة.  قحف منذر. د املعنى هذا يف (  1
 البذديل  العلمذاء  مجهذور  عنذد  وهذو  ، الذثمن  نقصذان  أو ، العيب بأرش تعرف اليت املسألة وهي  353/ 7 اجملتهد بداية (  4

 القابذذل املبيذذع عيذب  بإصذذال  البذائع  وإلذذزام ، الصذذيانة شذرط  تشذذبيه وميكذن "  ، تعسذذره أو ، الذذرد تعذذر  عنذذد األمثذل 
 أصذله  إىل املبيذع  تعيذد  إذ ، املبيذع  مثذن  لنقصذان  تقذويم  والصذيانة  ، الذثمن  لنقصذان  تقويم فاألرش ، باألرش لإلصال 
 ومذا  33/7/356. قحذف  منذذر . د ،. 43 ص مذربوك  ملمذدو   املبيذع  بصذيانة  االلتذزام : انظذر "  ابتياعذه  عقذد  من املقصود
 عذن  األول البذديل  تكذون  أن ينبغي أنها يعين مما"  األرش من أقوى خلفي موجب الصيانة:  كالمه وخامتة ، بعدها
 " . األرش على أفضليتها يف سابقة ، لإلصال  القابل بالعيب الرد

 اإلسذالمية  الشذريعة  يف اجلعالذة  حكذم .  القيم ابن العالمة كالم من(  اهلل يرمحه)  الدبو إبراهيم الدكتور حكاه (  7
 . 6 ص

 . 369 -367 ، 360-379/ 33/7 اجملمع جملة.  فضيلته حبث انظر (   6
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 بالرد فيها الرجوع حاالت من والتقليل ، العقود استقرار يف العقد طريف مصلحة -3

 . بالعيب

 . الصناعة عيوب عن مسهوليته عبء من التخفيف يف البائع/  الصانع مصلحة -7

 . املنافسني عن منتجه أسرار حفظ يف املوزع/ الصانع مصلحة -1

 ، ثقتهم واكتساب ، العمالء واجتذاب ، السمعة حسن يف البائع/  الصانع مصلحة -4

 .أرباحه ووفرة ، مبيعاته زيادة من ذلك يثمر وما

 ممكن زمن أقل إىل تعطلها زمن تقليل أو ، كلية اآللة تعطل عدم يف املشرتي مصلحة -7

 . التشغيل نفقات تقليل عن فضال ،

 إىل والرتقي ، االنتفاع أصل دوام يف اخلدمات ومزودي واملنتجني املالك  مصلحة -6

 . كماله

 . اخلطرة اآلالت استعمال خماطر وتفادي العامة السالمة حتقيق -5

 واملشاركات، ، التمويلي واالستصناع املراحبات عقود إبرام من التمويل بيوت متكني -3

 . املؤجرة األعيان منافع على احلفاظ عن فضال ، املؤجرة األعيان وسندات

 أو الدخل بزيادة ، الوطين االقتصاد دعم يف يصب قحف الدكتور ذكره ما وجمموع -9

 العاملني محاية عن فضال ، العمل فرص وتوفري ، الفاقد وتقليل  ، عليه احلفاظ

 .  التعطل من احلاليني

 الثاني املطلب

  بالصيانة االلتزام مشروعية عوارض

 ونظرا ، الغرر فيكتنفه يعلم ال قد بعمل التزام أنه بالصيانة االلتزام على يرد ما جوهر    

 من يعد فإنه ، العمل عن فضال ، اإلصال  ولوازم ، الغيار قطع حتمل من يتضمنه قد ملا

 كنا اإلصال  التزام البائع على اشرتط ولو ، عنه نهينا وقد ، صفقة يف صفقتني قبيل

 املشرتي عمال وتدريب ، الغيار قطع وتوريد ، العمل عليه اشرتط ولو ، وشرط بيع بصدد

 مما ذلك وكل ، عقد يف ، شروط أو ، شرطني بصدد ألصبحنا ، الصيانة أعمال على

 .  عنه نهي

 : بالصيانة االلتزام يف الغرر:  أوال

 الفضيلة أصحاب أوضح واملنشآت األجهزة بعض لصيانة املختلفة النماذج حتليل على بناء     

 العمل مقدار يف جهالة على يشتمل أكثرها أن عشر احلادي االنعقاد دور حبوث مقدمو

 ، وأمثانها ، املستبدلة القطع مقدار يف وجهالة ، تقدميه مواعيد يف وجهالة ، املطلوب

 إىل ، أقواله أكثر يف الضرير الشي  يوافقه ، السالمي الشي  خلص ثم ومن ، وأنواعها
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 ، والزرقا ، قحف األساتذة أن له ظهر فيما ، كبري غرر من فيها ملا الصور هذه جواز عدم

 . غرر من فيها ما ليسر ، باجلواز يقولون والتسخريي

 على يقدمون ال ، الربح حتقيق هو الرئيس ومسعاهم ، الصيانة متعهدو أن:  وعندي     

 والتجربة اخلربة على بناء ، الغالب الظن لديهم حتقق وقد إال املختلفة صورها يف التزامها

 املطلوب املقدار بأن ، املستقبلية والدراسات ، احلالة دراسات عن فضال ، األعمال وسابق

 ، وحنوها وشحوم زيوت من ، اإلصال  ومواد ، الغيار وقطع ، وزمنا كما ، العمل من

 جيعل مما ، معلومني حدين بني - ذلك كل من املطلوب – يرتاو  ، التحديث وبرامج

 ،(3)معلوم هو كما ، العقد يفسد ال اليسري والغرر ، يسرية جهالة بالتزاماته الصائن جهالة

 والدعم الصيانة خدمات أن على تنص أنها النمطية العقود من عليه اطلعت ما غالب بل

 جبداول موضحة وأتعاب ألسعار ووفقا ، معلومة أوقات ويف ، حمددة مدة خالل تقدم الفين

 مقبول(  وغريها أجهزة من)  العميل حيدثها اليت لإلضافات الصيانة مشول وأن ، وملحقات

 نظم على أو ، عليها املتفق الصيانة خدمات نطاق على تؤثر ال اإلضافات كانت متى

 يقع غرر من فيها ما فإن باإلضافة اجلهل وبفرض ، األجهزة عمل طريقة على أو ، التشغيل

 بإصال  يتحمل ال الصائن أن النمطية الشروط من أن على(7) يؤثر ال التابع يف والغرر ، تبعا

 ، القاهرة القوة أو ، الغري فعل أو ، اإلهمال أو ، االستخدام سوء إىل ترجع اليت األعطال

 (.1) التعاقد عند متصورة االلتزامات جممل أن يعين الذي األمر

 ال الصيانة طالب هو الصيانة التزامات يف عليه خيشى الذي أن ظين غالب أن بل     

 املماكسة على املعاملة هذه قيام ومقتضى ، األول وحاجة ، األخري الحرتاف نظرا الصائن،

 ، الصائن من املقدم العرض دراسة بعد إال الصيانة عقد إبرام على يقدم ال احلاجة ذا أن

 خدمات من له سيسلم ما نظري هو االلتزام هذا مقابل يف مال من يغرمه ما بأن واستيثاقه

 فيها املبيع كان ما هو البيوع يف وسلم عليه اهلل صلى النيب عنه نهى الذي والغرر ، وأعمال

 حيصل فال املبيع، يهلك أن وبني بالعقد، املقصود فيحصل للمشرتي، يسلم أن بني مرتددًا

 لطالب سيحصل أنه هنا والظن. (4)صالحها بدو قبل الثمرة كبيع وذلك بالعقد، املقصود

 إىل احلاجة فإن وجوده وبفرض ، إذًا غرر فال حال، كل على بالعقد املقصود الصيانة

                                                           
 مصذادر  يف السذنهوري  زكذاه  معيذار  وهذو "  فيذه  التسذامح  النذاس  شأن ما"  بأنه 1/60 احلاشية يف الدسوقي حده وقد (   3

 قذد  فهذو  ، الكذربى  حسناته من حسنة اإلسالمي للفقه هنا نسجل أن يقتضينا الواجب" فقال ، ملرونته  1/73 احلق
 الفقذه  فيسذتطيع  ، املالبسذات  واخذتالف  الظذروف  تفذاوت  عنذد  احللذول  تغذاير  معهذا  أمكن ، مرنة معايري للغرر اختذ

 ، الكثري:  الغرر صور استعراض يف وانظر" .  عصر يف املتطورة احلضارات مسايرة املعايري هذه وراء من اإلسالمي
 أمحذد  الدكتورياسذني  رسذالة (  وإهذداره  اعتبذاره  يف العلمذاء  اخذتالف  موضذع  وهو)  احلدين بني واملتوس  ، واليسري
 اإلسذالمية  واملقدسذات  والشذهون  األوقذاف  وزارة نشذر .  مقارنذة  دراسذة .  اإلسالمية الشريعة يف الغرر نظرية.  درادكة
 .  93-97/ 3.  األردنية

 . 4/37 قدامة البن املغين ، بعدها وما 370/ 3 للقرايف الفروق انظر (   7
 غذري  هذو  مذا  حتويذل  احملذرتف  بوسذع  يكون أن االحرتاف مقتضى:  سيادته يقول 363/ 33/7 قحف. د املعنى هذا يف  (  1

 وبرجمذة  ختطذي   يسذتطيع  حبيذث  ، متيقنذة  معلومة مقادير إىل وأعباء التزامات من التوقع ممكن غري بل ، معروف
 . ورشد حبكمة املالية أعماله

  (.774)العقود البن تيمية ص : ينظر ( 4) 
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 تدعو ما أو اليسري هو املؤثر غري الغرر إن العلم أهل قول على باجلواز، الفتوى تربر الصيانة

 ( 3.) احلاجة إليه

 .  صفقة يف صفقتني قبيل من الغيار وقطع املواد تقديم مع الصيانة:  ثانيا

 ذلك أن ، الغيار قطع أو ، الصيانة مواد الصائن حتمل مع بالصيانة االلتزام على يرد       

 املواد تقديم مع الصيانة على اتفقا إذا ما على يرد ذاته واملعنى ، صفقة يف صفقتني قبيل من

 يتوىل أن على اتفقا لو وكذا ، الطالب حساب على وإن ، احلديثة والربامج الغيار، وقطع

 ، األعمال بهذه الصائن قيام عن فضال ، الصيانة أعمال على الطالب عمال تدريب الصائن

 . ذلك عن وسلم عليه اهلل صلى النيب نهى وقد ، صفقة يف صفقتني قبيل من ذلك كل ويعد

 رواية من فثابت صفقة يف صفقتني عن وسلم عليه اهلل صلى النيب نهي أما:  واجلواب      

 أن غري(.7) ثقات أمحد رجال:  الزوائد جممع يف اهليثمي وقال ، والطرباني والبزار أمحد

 يف البيعتني)  معنى على محله من فمنهم ، صفقة يف الصفقتني تفسري يف خمتلفون العلماء

 اهلل صلى النيب أن داود وأبي والنسائي والرتمذي مالك عند هريرة أبي حبديث الثابت(  بيعة

 . أعم الصفقتان:  احلنفية وقال( 1" ) بيعة يف بيعتني عن نهى"  وسلم عليه

 ال أنه العلم أهل مجهور عند األصل بل ، عقدين كل اجتماع يعم ال فإنه القولني وعلى     

 اجلمع تأولوا العلماء فإن ثم ومن ، مبفرده جائز منهما كل عقدين بني اجلمع يف حمذور

 مساك قاله والذي ، خالف حمل واألخرى ، وفاق حمل بعضها ، حمصورة صور يف احملظور

 بنقد وهو ، وكذا بكذا بنساء هو:  فيقول املبيع الرجل يبيع أن تفسريه:  احلديث راوي

 ال الذي احلديث معنى هو هذا"  القيم ابن وقال ، ذلك على ويفرتقان أي ، وكذا بكذا

 وقال"  الربا أو أوكسهما فله"  وسلم عليه اهلل صلى لقوله مطابق وهو ، غريه له معنى

 بن القاسم عبيد وأبو ، وأمحد ، الشافعي يقول ريذذذالتفس وبهذا:  محاد نزيه الدكتور

 .(4) سالم

 أن إىل(  واحدة صفقة يف املتعددة العقود اجتماع)  حبثه من نزيه الدكتور خلص وقد   

 : اآلتية الثالثة الضواب  من ضاب  فيه توافر ما هو احملظور اجلمع

 اهلل صلى كنهيه ، شرعي نص يف نهي حمل العقود/  العقدين بني اجلمع يكون أن -3 

 " . وسلف بيع"  عن وسلم عليه

                                                           
 للسذيوطي  والنظائر األشباه ، 9/773 للنووي اجملموع ، 354/ 7 الصنائع بدائع ، 7/375 اجملتهد بداية:  مثال انظر (   3

 . 333 ص تيمية البن النورانية القواعد ، بعدها وما 676/ 7 قدامة البن املغين ، 59 ص
 . 4/34 الزوائد جممع ، 7/377 للشوكاني األوطار نيل بشر  األخبار منتقى:  انظر (   7
 وسذلم  عليذه  اهلل صذلى  الذنيب  عذن  ثابذت  وهذو "  العربذي  ابذن  القاضذي  وقذال  ، 7/377 األوطار نيل بشر  األخبار منتقى (   1

 777 ص واالقتصذاد  املذال  يف معاصذرة  فقهيذة  قضذايا  ، محذاد  نزيذه . د عذن  نقذال  7/661 املوطذأ  شر  القبس"  صحيح
 . 3 حاشية

 . 333 ص محاد نزيه. د ، 377/ 7 األوطار نيل (  4
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 ويف ، حمظور إىل مشروع هو مبا توسل العقود/  العقدين بني اجلمع على يرتتب أن -7

 . آنفا املذكور مساك تفسري معناه

 يكون إمنا"  وهذا ، حكما ومتناقضني ، وضعا متضادين فأكثر العقدان يكون أن -1

 أو ، وبيعها عني هبة بني اجلمع يف كما ، واحد حمل على العقدين توارد حالة يف

 الدنانري وقرض ، بدنانري دراهم صرف أو ، فيها والسلم هبتها أو ، وإجارتها هبتها

 ، األحكام يف والتضاد التنافر وانتفى ، احملل تعدد إذا أما ، ذلك وحنو...  ، لبائعها

 ، واألحكام الشروط يف تباين ثم هناك كان ولو ، بينهما اجلمع يف شرعا حرج فال

 العقود يف واألصل ، احلظر على دليل ال إذ ، واآلثار املوجبات يف اختالف أو

 ( . 3" ) مانع شرعي دليل يقم مل ما اإلباحة الدنيا يف واملعامالت

 الضواب  هذه من أي عن الشائعة صوره يف بالصيانة االلتزام ُبْعُد يظهر تأمل وبأدنى      

 " .  صفقة يف صفقتني عن النهي"  حديث بداللة منه المينع ثم ومن ، الثالثة

 .  وشرط عقد اجتماع:  ثالثا

 بصيانتها يقوم أن بائعها على ويشرتط صيانة إىل حتتاج اليت السلعة يشرتي أن وصورته      

 رسول نهى:  قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حلديث عنه منهي وهو ، الزمن من مدة

 .  وشرط بيع:  عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 أبيه عن شعيب بن عمرو عن طرق من واحملفوظ( 7) حديثا يصح ال روي ما أن:  وجوابه      

 أخرجه... " .  بيع يف شرطني عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نهى: " بلفظ جده عن

 يقول كما ، األخري احلديث معنى من والصحيح (1) وغريهم والطحاوي،،  السنن أصحاب

 ومن( 4) العينة بيع وهو ، البيعة يف البيعتان هما البيع يف الشرطني أن  : القيم ابن العالمة

 مقتضى يؤكد الذي الشرط احلظر من يستثين - احلنفية وهم – األول بصحة قال

 ( .7) العرف به جرى الذي والشرط العقد،

 إىل االطمهنان غرضه احلديثة واألجهزة واملنشآت املعدات يف الصيانة واشرتاط      

 أن البيع لزوم مقتضى ومن ، باالستعمال إال تظهر ال اليت العملية وكفاءتها سالمتها،

                                                           
 . 769 -771 ص محاد نزيه. د (   3
 الريان ط – الراية نصب يف الزيلعي وقال ، 3/501 لأللباني الضعيفة األحاديث سلسلة . جدا ضعيف:  األلباني قال (   7

 ، يصذح  مل:  171/ 6 املغذين  يف قدامة ابن وقال ، احلديث يف حنيفة أبي ضعف وعلته:  القطان ابن قال"  4/33 -
 املسذلمني  كتذب  من شيء يف ليس باطل حديث "  33/61 الفتاوى"  يف تيمية ابن اإلسالم شي  وقال . أصل له وليس
،  وشذريك  سذلمة  أبذي  وابذن  حنيفذة  أبذي  عذن  حكايذة  يف يذروى :   79/317 يف وقذال ،  منقطعة حكاية يف يروى وإمنا
 مذن  وغذريه  أمحذد  أنكذره  وقذد ،  احلذديث  دواويذن  مذن  شذيء  يف يوجذد  وال،  الفقذه  يف املصذنفني  مذن  مجاعذة  ذكذره 
 .  تعارضه الصحيحة األحاديث وأن،  يعرف ال أنه ذكروا،  العلماء

 . 3107 رقم الغليل إرواء:  انظر (   1
 بالريذاض  املعذارف  مكتبذة  نشذر .  غذازي  بذن  إمساعيذل  بتحقيذق  ، مشذكالته  وتوضذيح  داود أبذي  سذنن  تهذذيب :  نظذر ا (   4

4/3507-3505 . 
 ط.  املهذدي  الذرزاق  عبذد  وتعليذق  بتحقيذق  ، للكمذال  اهلداية على القدير فتح شر  مع ، للبابرتي العناية:  مثال انظر (  7

 . بعدها وما 407/ 6 العلمية الكتب دار
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 حتى صيانته واشرتاط ، له وضع فيما باستعماله ختل اليت العيوب من خاليا املبيع يكون

 قطع توريد وشرط ، الشرط هذا أن على ، ويقويه املقتضى هذا يؤكد صالحيته تثبت

 من قول على فتقبل ، متعارفة شروط  ، الربامج أو األجهزة مقتين عمال وتدريب ، الغيار

 . احلظر االشرتاط يف األصل يعترب

  ، أصال العارض هذا يقر فال – الراجح وهو – اإلباحة االشرتاط يف األصل يرى من أما     

 مقتضى تناقض وال ، حراما حتل وال ، حالال حترم ال الصيانة يف املألوفة الشروط ألن

 .   عليها تأسيسا العقد بفساد القول عن ناهيك ، حلظرها حمل فال ، العقد

 الثاني املبحث

 املشروعية ميزان يف بالصيانة االلتزام صور

 : فيها الفقهي احلكم واستجالء تكييفها بغية التالية الصور اجملمع أمانة طرحت     

 .  أخرى ملواد حمتاج وغري ، آخر بعقد املقرتن غري الصيانة عقد صورة (1)

 وقرر ، عشر احلادي االنعقاد دور يف نظرها أن اجملمع ملؤمتر سبق قد الصورة وهذه     

 يف مستقال كان متى ، مشرتكا أجريا هنا العامل ويعد ، األعمال إجارة ضمن تدرج أنها

 .  أحد جوازها على يطعن ومل ، وإشرافه الصيانة طالب لرقابة خيضع ال ، عمله

 وصيانته شيء بصنع املقاول فيه  يتعهد الذي املقاولة عقد يف الصيانة التزام صورة (2)

 .الزمن من ملدة

 الصناعية اجملموعات بيع عقود يف – القانونيني بعض يقول كما – شائع االلتزام وهذا     

 مصنع بيع عقد يف  التعهد:  ومثاله ، املنتج تسليم أو ، املفتا  تسليم نوع من ، الكبرية

 (3.)األرضيات إلنتاج

 اهلل رضي – مالك بن أنس عن وغريه البخاري أخرجه ملا ، املقاولة جواز يف شك وال      

 فيه ونقشنا خامتا اختذنا إنا"  وقال ، خامتا وسلم عليه اهلل صلى النيب صنع:  قال – عنه

 من وغريه البخاري روى وما.  خنصره يف بريقه ألرى فإني:  قال"  أحد عليه ينق  فال نقشا

 النجار غالمك ُمري أن امرأة إىل بعث وسلم عليه اهلل صلى النيب أن سعد بن سهل حديث

 رسول إىل بها فأرسلت فعملها فأمرته ، الناس كلمت إذا عليهن أجلس أعوادا لي يعمل أن

 " . عليها فجلس فوضعت بها فأمر...  اهلل

 والنهوض للتمويل واسعة جماالت وفتح ، الصناعة تنشي  يف الكبري"  دورها وللمقاولة      

 عند املسمى وهو ، معا والعمل املادة املقاول قدم سواء ، فتجوز.....  اإلسالمي باالقتصاد

 ،  العمل على اإلجارة الفقهاء عند املسمى وهو ، العمل املقاول قدم أو ، االستصناع الفقهاء

                                                           
 مصذر .  العربيذة  النهضذة  دار. ثانيذة  ط.  اجلديذدة  املنقوالت بيوع يف البيع بعد ما خدمة.  علي حمجوب جابر. د:  انظر (   3

 . 360 ص 3993
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 من الرباءة اشرتاط يقبل وال ، املقاول عن الضمان نفي اشرتاط املقاولة عقد يف يقبل وال

 ( . 3) العقد يف عليها املنصوص الضمان فرتة طيلة العيوب

 يف – مالك بقول أخذا ، العيوب من والرباءة الضمان نفي اشرتاط هو يقبل ال الذي إذن      

 يف ملا  الظاهر، أهل مذهب وهو ، رواية يف وأمحد ، الشافعي أقوال وأحد ، -الرقيق غري

 إنفاذا ، املعامالت يف األصل هي اليت السالمة ملقتضى منافاة من الرباءة وتلك النفي هذا

 منافاة ومن ، فيه نقص ال وافيا بالعقد اإلتيان:  وموجبه ، بالعقود بالوفاء الشرعي لألمر

 . وعادة حقيقة املساواة على العقود وملبنى ، بالباطل املال أكل عن النهي ملقتضى

 غرضه ألن ،  الزمن من مدة(  املصنوع)  املبيع سالمة دعم ذلك من النقيض وعلى     

 ، باالستعمال إال تظهر ال اليت العملية بكفاءته والوثوق ، املصنوع سالمة إىل االطمهنان

 له وضع فيما باستعماله ختل اليت العيوب من خاليا املبيع يكون أن البيع لزوم مقتضى ومن

 على يعرتض وال ، ويقويه املقتضى هذا يؤكد صالحيته تثبت حتى صيانته واشرتاط ،

 املقاول وخربة ، الدورية الصيانة هي هنا املقصودة الصيانة ألن ، اجلهالة بدعوى اجلواز

 إىل املقربة والتجربة ، بالتخمني متصورة أمورا ، ومستلزماتها ، الصيانة ساعات من جتعل

 يبني ما والشروط واجلداول الوثائق من تتضمن املقاوالت عقود أن املألوف بل ، اليقني

 يضيق ما ، ذلك وحنو ، وأمثانها ، وأوقاتها ، وأوصافها ، ومقايساتها ، األعمال مقادير

 هي املذكورة الصورة بأن التنويه وجيب ، واالحتمال اللبس ويدفع ، النزاع أسباب من

 . الذمة يف والعني العمل على التعهد لورود ، االستصناع عقد منوذج

 ال العام بالنظام املتعلقة القانونية املسهولية من أنواعا املعاصرة القوانني أوجدت وقد     

 ، واملباني املنشآت سالمة عن املعماري واملهندس املقاول مسهولية مثل منها، التملص جيوز

 ، الزمن من مدة ، واخلطرة الدقيقة املواد يف السيما ، الصناعة عيوب عن واملسهولية

 احلاكم محل لسياسة حقيقية ترمجة وهي ، املهين الغ  أضرار من للمستصنعني محاية

 به يقول كان ما وهو زمن، بعد إال تظهر ال اليت العيوب بعض تبعة حتمل على الناس

 البناء ملقتضيات نظرا ، اعتباره إىل مشاخينا من كثري مع ومنيل ، أسلفنا كما املالكية

 . زماننا يف واملعلومات اإلدارة ونظم والصناعة

 . الصيانة مواد بإحضاره الصائن تعهد مع املنفرد الصيانة عقد صورة (3)

 والشحوم كالزيوت ، الصيانة لوازم قبيل من تكون أن إما بتقدميها املتعهد املادة      

 بل ، احملرتف الصائن علم عن يعزب ال مما متطلبات وهذه ، واملنظفات التربيد ووسائل

 على صراحة تنص وتلك ، الصانع بها ينصح اليت للجداول وفقا الصيانة تتم ما عادة

 الذهن يف املواد هذه تكلفة تلحظ ما وغالبا ، إلجنازها املستعملة واملواد ، املتطلبة األعمال

 تبعا تدخل ألنها ، صحيح بها فالتعهد كذلك األمر كان فإذا ، الصيانة أجر تقدير عند

                                                           
 ذو 31-3 يف بالدوحذة  عشذرة  الرابعذة  الذدورة  قذرارات  ضذمن (  1/34) 379 رقذم  اإلسذالمي  الفقذه  جممذع  قذرار  راجع (   3

 . 36/3/7001-33/  3471 القعدة
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 على تساعده آالت من العامل يستعمله ما اجلعالة يف يدخل كما بالصيانة االلتزام يف

  ، وتشغيلها األدوات استعمال نفقات العامل يتحمل أن على ، اجلاعل مقصود حتقيق

 وبه ، املالكية عند والراجح ، احلنابلة مذهب وهو احلياكة، وخيوط ، الدابة كعلف

 على ينفقها أنه على - الشافعية مذهب على – العامل يربهن مل ما ، الشافعية يقول

 ( 3.) اجلاعل حساب

 معلومة الدورية الصيانة يف وهذه ، الغيار قطع قبيل من املطلوبة املواد تكون أن وإما    

 تكون أن على الصيانة عقود يف ينص ما وغالبا ، املصنعون بها ينصح اليت للجداول وفقا

 عيوب أية ضد ومكفولة ، مشابه نوع من أو املستبدلة القطع نوع ومن ، جديدة القطع هذه

 غرر، من بها االلتزام يف ما يقل وبذلك ، العقد سريان فرتة أثناء تركيبها طريقة يف أو فيها

 ،(7) العقد يف الشرط حيسمها فمسألة القطع هذه مثن وأما ، فيه متسامح اليسري والغرر

 خيالف ال مما املتعاقدين ألحد معلومة منفعة فيه ما  اشرتاط بصحة القول رجحنا وقد

 . الصيانة أجر على االتفاق عند الذهن يف يلحظ مما القطع هذه مثن أن تقديري ويف احلق،

 وعندئذ ، الصيانة طالب يتحملها الغيار قطع أمثان أن النمطية العقود يف والغالب     

 يف صفقتني بني اجلمع حماذير من خليا عقدان وهذان ، ووكالة إجارة بصدد نكون

 (.1) فيصحان صفقة

 عن نيابة(  اإلصالحية)  الطارئة الصيانة يف الغيار قطع بتوفري الصائن تعهد يقبل كما     

 ، ووكالة إجارة جمتمعني عقدين بصدد أننا فيه ما فغاية ، حسابه وعلى ، الصيانة طالب

 للعقود ووفقا ، وأجره الصائن عمل بيان يضب  أن على ، اجتماعهما يف حمذور وال

 .   بالعقد املرفقة األسعار الئحة حسب األجر حيدد النمطية

 قطع تقديم مع اآلالت عطب بإصالح الصائن فيه يلتزم الذي الصيانة عقد صورة (4)

 . الغيار

 ،(  الطارئة)  اإلصالحية بالصيانة خمصوصة أنها وسابقتها الصورة هذه بني والفرق     

 ، الصيانة طالب دون الغيار قطع مثن يغرم هنا الصائن أن بعدها اليت الصورة من والظاهر

 ال الصورة وهذه ، معا الغيار وقطع العمل عن عوضا يكون مقابل من حيصله ما أن على

 قطع من املطلوب العقد عند يعرف ال كما معروف، غري فالعمل ، وجهالة خطر من ختلو

                                                           
 770-37/739 الكويتيذة  الفقهيذة  املوسذوعة  إىل هنذا  يشذري  وفضيلته ، 33/7/330 اجملمع جملة ، قحف. د:  راجع (   3

 الكويذت )  الرابعذة  الفقهيذة  النذدوة  قذرار  املذوطن  هذذا  يف يسذرد  وفضيلته ، 33/7/373 اجملمع جملة.  الضرير.  د ،.
 املشرتك األجري حتمل يف الفقهاء مجهور قول على اجلواز السالمي الشي  وخرَّج. الصيانة عقود حول(  3436/3997
 األربعة املذاهب أن إىل فضيلته وخلص ، 73- 33/7/76 اجملمع جملة.  العرف على نزوال أو بالشرط الصنعة لوازم
 يف بذه  املعمذول  العذرف  إىل فذالرجوع  يشذرتط  مل وإذا ، العامذل  علذى  املواد من اليسري الشيء اشرتاط جواز على متفقة
 يف حتى الصائن يلزم ما كل على الصيانة عقود اشتمال من -ذلك يف وأؤيده – فضيلته حتقق وقد العمل، مكان
 . الغرر رفع وجوب من"  اإلسالمي الفقه يف ملا حمققة الطريقة وهذه"  التافهة األشياء

 . 33/7/330 اجمللة.  قحف. د الرأي هذا من (   7
 33/7/79 اجمللة.  السالمي الشي  ، اجملتمعة العقود حكم يف سبق ما انظر (   1
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 آخرون يرى فيما( 3) املنازعة إىل تؤدي اليت للجهالة يردها العلم أهل فبعض ثم ومن ، الغيار

 على املتفق الفرتة طوال االستعداد هو هنا عليه املعقود أن على تأسيسا باجلواز القول

 يف اجلهالة يوجب ال اللص معلومية عدم فإن ، احلراسة عقد وقياسه ، خالهلا اإلصال 

 االستقراء ضوء يف ، للتخمني قابل أو ، مقدر األجهزة يف العطب طروء واحتمال متعلقها،

 ثالث فريق وجوزها( 7) عرفا خطر فيه يكون ،فال اليقني من املقربة والتجارب والدراسات

 على – حملها ويتضمن ، العمل يف اجلهالة حتتمل واجلعالة ، جعالة عليه املعقود باعتبار

 وجريان ، باجلعالة اعتبارا رابع فريق وجوزها( 1) ومؤنة مشقة – واحلنابلة الشافعية قول

 (. 4) احلاجة ومقتضى ، العادة

 على فق  الطاريء العطب من بالصيانة التعهد قياس بأن يشي النظر جمرد أن وعندي      

 استعداد حيول وال ، اللصوص ترهب احلارس يقظة ألن ، الفارق مع قياس احلراسة

 واألجهزة اآلالت بعض يف أمكن إن العطب وتقدير ، اجلهاز أو اآللة عطب دون الصائن

 بالصيانة التعهد من كثريا أخف اجلعالة يف واملؤنة واجلهالة ، غريها يف يصعب فإنه

 املتعني، هو للحاجة واملعترب ، االعتبار يف يستويان فال الغيار قطع الصائن حتمل مع الطارئة

 .  غرر من فيه ما مع الستثنائه وجه فال بغريه احلاجة دفع أمكن فإن

 يصبح باجلواز فالقول الصيانة يف العمل به جيري ما االعتبار يف أخذ إذا ولكن      

 العقد يف ضمنا تأتي وإمنا ، بعقد ختص تكاد ال اإلصالحية الصيانة أن فاملعتاد موجها،

 يسعى الشاملة الصيانة ويف( 7" ) استقالال يصح ال ما تبعا يصح" و ، الشاملة الصيانة على

 ، حدوثها قبل األعطال توقع ميكن األداء ومبراقبة ، األعطال فرص لتقليل جبد الصائن

 الصيانة إجراءات تصعيد أن على ، الصحة يف يؤثر ال اليسري والغرر ، يقل أو الغرر فينتفي

 استبعاد النمطية العقود يف شائع هو ومما ، املتعاقدين بني عليها متفق خلطة وفقا يتم إمنا

 وتابعيه، ، الصائن غري تدخل أو ، االستخدام سوء أو ، خارجي سبب عن النامجة األعطال

 أو ، القاهرة القوة عن النامجة األعطال تستبعد كما ، تعديالت إجراء أو ، اإلصال  يف

 أحد فعل أو فعله بغري فقدت متى املخزنة البيانات بتعويض الصائن يلزم وال ، الغري إتالف

 . العقد ملحق يف املوضحة والطريقة بالقيمة فتسدد الصيانة رسوم أما ، تابعيه

                                                           
 اجمللذذذة.  السذذذالمي ،الشذذذي  33/7/373 اجمللذذذة.  الضذذذرير. د ، بعذذذدها ومذذذا 140 ص العايذذذدي. د الذذذرأي هذذذذا مذذذن (   3

33/7/713 . 
 وتكييفهذذا الصذذيانة عقذذود. الزرقذذا أنذذس حممذذد.د. بعذذدها ومذذا 33/7/310 اجمللذذة.   والرتابذذي التسذذخريي الشذذيخان (   7

 33/7/709 اجملمع جملة.  الشرعي
  ، بعدها وما 33/7/359 اجمللة.  قحف. د (   1
 703-706/ 33/7 اجمللة.  الزرقا أنس. د (   4
 الشذي   بتعليذق  ، السذعدي  الذرمحن  عبذد  للشي  للنافعة البديعة والتقاسيم والفروق اجلامعة واألصول القواعد:  انظر (   7

 . عندهما إليها املشار واملراجع ، 337 ص عثيمني ابن
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 الغيار قطع وشراء باإلصالح الصائن يقوم أن فيه يشرتط الذي الصيانة عقد صورة (5)

 .  معلوم نسيب ربح على حصوله مع املؤسسة صاحب حساب على

 حلساب الغيار قطع بشراء الصائن يلتزم أن فيه واشرتط ، اإلصال  على العقد ورد إذا      

 ومواعدة ، صيانة عقد بصدد أننا فالفرض ، معلوم نسيب ربح على حصوله مع ، املؤسسة

 . معلوم ربح زيادة مع شرائها بسعر الطالب ليشرتيها عني شراء على

 يثور إمنا ، العلم أهل كالم من أسلفنا ما ضوء يف ، الصيانة يف مشكلة وال      

 . بالعقد املقرتن الزائد الشرط هذا يف اإلشكال

 رحبا زائدا شرائها بسعر الغيار قطع شراء على التعاقد موضوعه يكون أن يقبل فال     

 عمرو بن اهلل عبد حبديث عنه نهينا وقد ، الصائن عند ليس ما بيع على لوروده ، نسبيا

 اهلل صلى النيب أن ، وغريهم ، واحلاكم وأمحد السنن أصحاب عند عنهما اهلل رضي

  حزام بن حكيم حديث من الرتمذي عند وحنوه" عندك ليس ما بيع عن......  نهي وسلم عليه

 حّسنه حديث وهو"  عندي ليس ما أبيع أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نهاني:  قال

 يبيع أن كرهوا ، العلم أهل أكثر عند احلديث هذا على والعمل: "  وقال ، الرتمذي

 ( .3" ) عنده ليس ما الرجل

 قطعة الطالب شراء على مواعدة اعتربت إن شرعا التسويغ اإلضافة هذه حتتمل إمنا      

 بيعها للصائن وجاز ، شرعا معتربا قبضا بقبضها ، الصائن ملك يف دخلت متى الغيار

 بيع يف العلماء مجهور قول هو كما ، املشروطة النسبة وإرباحه شرائها بسعر للطالب

 .  املراحبة

 لزوم يف سواء كلمة على تلتق مل الفقهية املؤمترات قرارات ألن حتتمل قلت وقد      

 الكويت)  والثاني(  مذ3959 دبي)  األول فاملؤمترين ، لطرفيها قضاء الشراء على املواعدة

 قرروا(  3931 املنورة املدينة)  اإلسالمية االقتصادية والندوة ، اإلسالمي للمصرف(  3931

 شربمة ابن قول وهو"   املعامالت واستقرار ، التعامل ملصلحة األحفظ هو باإللزام األخذ"  أن

 ، راهوية بن واسحاق ، العزيز عبد بن وعمر ، البصري كاحلسن السلف بعض ومذهب ،

 وبه فيه، املوعود ودخل ، سبب على معلقا الوعد كان إذا املالكية مذهب مشهور وهو

 جممع قرار انتهى فيما. اإلسالمية املصارف أكثر عمل وعليه ، املعاصرين من كثري يقول

 اخليار بشرط جتوز املواعدة"  أن إىل" ( 1/7 ،7/7"43-40) الدولي اإلسالمي الفقه

 ال – املراحبة أي – فإنها خيار هناك يكن مل فإذا ، أحدهما أو كليهما ، للمتواعدين

 أن عندئذ  يشرتط حيث ، نفسه البيع تشبه املراحبة بيع يف امللزمة املواعدة ألن ، جتوز

 وسلم عليه اهلل صلى النيب لنهي خمالفة هناك تكون ال حتى للمبيع مالكا البائع يكون

                                                           
  347-343 ص عنها املنهي البيوع أحاديث راجع (   3
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 علمائنا بعض مييل وإليه ، الفقهاء مجهور قول وهو".  عنده ليس ما اإلنسان بيع عن

 .  املعاصرين

 ملصلحة حتقيقا ، باالعتبار أوىل اإلسالمية املصارف أكثر عمل عليه ما أن وعندي        

 حملرتف جزما تثبت تكاد( 3)والتمكني احلكم عندية وأن السيما ، والطالب الصائن

 غيار قطع على يرد النمطي االتفاق وأن خصوصا ،  احلاجة حمل الغيار قطع على الصيانة

 سريان مدة ، تركيبها طريقة يف أو ، فيها عيوب أي ضد مكفولة ، يشبهها ما أو ، معينة

 اطمهنانهم بعد إال منتج اقتناء على يقدمون ال أنهم الناس عادة من أن على ، الصيانة اتفاق

 عن غيارها قطع وانقطاع ، املعدات بعض إنتاج بتوقف هنا حيتج وال ، غياره قطع توفر إىل

 تعلم اتفاقا تربم أال التجارية بسمعتها الضنينة الصيانة مبؤسسات الظن ألن ، الناس أيدي

 اليت األجهزة استبعاد على النمطية االتفاقات درجت وقد ، به الوفاء عن العجز نفسها من

 قبل من إنتاجها توقف أو ، بها معمول غري أو ، مهجورة أصبحت واليت ، بها العمل توقف

 . الصيانة خدمات من استبعادها على درجت ، املنتج

 وما ، العقد عند املوجودة املعدات بصيانة الصائن فيه يلتزم الذي الصيانة عقد صورة (6)

 .  جديدة أجهزة من املؤسسة صاحب يضيفه أن ميكن

 الزيادة أن عليها االطالع تيسر اليت النمطية الصيانة عقود بعض صياغة من نفهمه ما     

 على تؤثر ال كانت متى العمل يف مقبولة عليها اإلضافات إجراء أو ، املوجودة األجهزة على

 األجهزة، عمل طريقة على وال ، التشغيل نظم على وال ، عليها املتفق الصيانة خدمات نطاق

 على معه واالتفاق ، اإلضافة إجراء قبل بالصيانة املتعهد مراجعة وجبت تؤثر كانت فإن

 حسب إضايف أجر يف احلق فله املتعهد َقِبَل فإْن ، الصيانة موضوع األجهزة إىل إضافتها

 بصيانة اخلاصة األسعار بتقديرات األجهزة صاحَب ُيْبِلغ أن على ، املعلنة األسعار الئحة

 . طلبها عند اإلضافية القطع

 يقارب احتماال أو ، يقينا  معلوم العمل إذ ، غرر فال فهمنا كما العمل كان فإن     

 القول فيرتجح ، سبب للمنازعة يبق فلم ، الطلب عند يتحدد أو حمدد واألجر اليقني،

 . بها املنوه النمطية لالتفاقيات وفقا العمل عليه جرى مبا مقيدا باجلواز

 جد كلما األجهزة حتديث على بالعمل الصائن فيه يلتزم الذي الصيانة عقد صورة (7)

 .  العقد مدة طيلة ، التشغيل ونظم الربامج من جديد

 ترخيص اتفاقيات يف املعنى متقاربة مصطلحات ، الرتخيص ، الفين الدعم ، التحديث     

 بدعوى ، استعماهلا ترخيص من يتجزأ ال جزء واألجهزة الربامج فصيانة ، وصيانتها الربامج

 مقرتنا احلق هذا يكن مل ما ، ما برنامج استخدام حق على احلصول من جدوى ال أنه

                                                           
 7/799 السنن تهذيب انظر(  عندك ليس ما تبع ال.)  الشريف احلديث يف العندية القيم ابن العالمة به فسر ما وهو  (  3

. 
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 عمل انتظام على االطمهنان بغية  ممكن، فين دعم كل وتقديم ، الربنامج بصيانة بالتزام

 ( 3.) املتكامل املعلوماتي النظام

 ُيْعَهد أن أو ، الربنامج بصيانة – تابعيه أحد أو – نفسه املستخدم قيام ميكن وفيما    

 ميلكه ال ، املطور بالربنامج أو ، جديد بربنامج الرتخيص فإن ، حمرتف صائن إىل بذلك

 وفقا ، مشرتيا أو ، موزعا أو ، وكيال ، فيه التصرف يف احلق ذو أو ، الربنامج مؤلف إال

 .  االخرتاع وبراءات الفكرية امللكية حق محاية لنظم

 أن وإما ، الرتخيص يف احلق ذا يكون أن إما:  بالصيانة امللتزم فإن ؛ هذا ضوء ويف    

 من بنس  املستخدم تزويد يلتزم أن على جار العمل فإن األول كان فإن ، غريه يكون

 املرخص الربنامج لوظائف تطويرا أو حتسينا أو تعديال تتضمن اليت اجلديدة الربامج

 هذا إصدار من كاف وقت قبل وخصائصه باجلديد املستخدَم ُيْعِلم أن على ، باستعماله

 تعديال تضمنت إذا اجلديدة النسخة باستخدام ملزما املستخدم يكون ولن ، اجلديد

 اجلديد قبل ومتى ، كفاءتها من تقليال أو ، املرخصة للربامج الفنية اخلصائص يف جوهريا

 الرتخيص يف احلق ذا ويعلن ، املعدلة بالوظائف وفائه من والتأكد ، اختباره يف احلق فله

 .  اجلديد الربنامج قابال اعترب إعالن دون جاوزها فإن ، معينة مدة خالل مبوقفه

 وهذا ، بالتحديث ووعدا للصيانة عقدا تتضمن أنها – أرى فيما – الصورة هذه وتكييف  

 أن وبفرض ، باستعماله املستخدم إلزام دون ، الربامج جبديد اإلعالم يتجاوز ال الوعد

 أو املستخدم نوعية حتسني مت أو ، جديد جدَّ كلما التحديث على تواعدا والطالب املتعهد

 يأت مل ألنه..  فيجوز....  ، بيعا ليس"  حزم ابن العالمة يقول كما – فالتواعد ، تطويره

 حرم ما لكم فصل وقد } تعاىل قال ، بامسه فصل قد علينا حرم ما وكل ، ذلك عن نهي

 (.7" ) القرآن بنص حالل فهو حترميه لنا يفصل مل ما فكل { 339 األنعام..  عليكم

 الربنامج يف له الحق ، صائن جمرد بالتحديث املتعهد كان لو فيما أراه ذاته واحلكم    

 احتياجه، عند الفين الدعم توفري على مواعدة جمرد الواقع كان متى ، احملسن أو اجلديد

 من التولية على جوازها يربر املراحبة على املعاملة جواز ألن ، املراحبة على باملواعدة اعتبارا

 . أوىل باب

 إصالح على الطالب عمالة بتدريب الصائن فيه يلتزم الذي الصيانة عقد صورة (8)

 . األعطال

 نشاط بأي القيام يف احلاسم العامل هو البشري العنصر أن على اخلرباء كلمة تتفق    

 البشرية العناصر وخربات جبهود إال النجا  هلا يقدر ال تنمية عملية أي وأن ، اقتصادي

 العمالة غزو وميثل ، االقتصادية األنشطة لتأسيس الالزمة واملهارات الفنية باملعارف املؤهلة

                                                           
 . 105 ص 7 ج احلنفاوي فاروق للمستشار املعلومات ونظم الكمبيوتر قانون موسوعة: مثال انظر (   3
 . يسري بتصرف. 731/ 3 بالقاهرة املنريية الطباعة إدارة نشر. حزم البن احمللى (   7
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 يصح بل ، الوطنية املدفوعات موازين على وضغطا ، العامة النفقات يف زيادة املاهرة الوافدة

 .  البالد اقتصاد يهدد املاهرة الوطنية العمالة يف النقص إن القول

 إصال  على عماهلا يدرب أن الصائن على املؤسسة اشرتاط فإن الواقع هذا من وانطالقا    

 مما أنه على ، املصلحة وتستوجبه ، احلاجة إليه تدعو الصيانة مهارة وإكسابهم األعطال

 وفقا مواطنني توظيف الصيانة مقاولي على النظم بعض تشرتط قد بل ، العمل به جيري

 - رأيي يف – يدعم ذلك وكل ، الوطنية املؤسسة قبل من املعدة الوظائف بيانات لقوائم

 . اجلواز

 وأن ، املصون عمل استمرار الضائن يضمن أن فيه يشرتط الذي الصيانة عقد صورة (9)

 أو ، اإلصالح يتم حتى وقتيا األجهزة تشغيل حيقق ما تقديم املؤسسة لصاحب يتحمل

 .  التالف استبدال

 وإما ، مؤجرها يكون أن وإما ، الصيانة حمل العني بائع يكون أن إما بالصيانة امللتزم    

 .  الصيانة على متعاقد جمرد يكون أن

 الصيانة أعمال فتلزمه ، اإلجارة عقد من املقصودة املنفعة ضامن فهو املؤجر كان فإن      

 على جيرب ال ولكنه ، األربعة املذاهب باتفاق ، املنفعة هلذه العني أداء عليها يتوقف اليت

 بني املستأجر وخيري ، جديدة عني إىل حيتاج كان أو كثريا، التلف كان متى اإلصال 

 (. 3) باإلصال  املؤجر يقم مل إذا ، الفس  أو حالتها على بالعني االنتفاع

 على املالك جيرب أن املالكية عند العمل عليه فالذي ؛ ذكرنا ما التلف يبلغ مل وإن    

 يف قال ، احلنابلة عن وحكي ،  والغزالي ، واجلويين ، السرخسي يقول وبه ، اإلصال 

 ، جديدة عني إىل حتتاج ال مرمة على جيرب املؤجر إن:  قالوا ، الصواب وهو:  اإلنصاف

 اختيار أن وجهه ولعل( 7.) فتحه تعسر وغلق ، متكسر وإصال  ، مائل جدار كإقامة

 ، باملستأجر الضر حلق  اإلصال  على املؤجر جيرب مل وإن واملؤجر، باملستأجر يضر الفس 

 جيرب أن الطرفني مصلحة فاقتضت ، جمربا إصالحها يغرم أو ، معيبة العني إلمساكه

 . اليسري التلف إصال  على املؤجر

 لكن ، بالشك ثابت العقد مدة املؤجرة العني عمل استمرار املؤجر ضمان فإن وعليه     

 البديلة العني لزوم ألن ، اإلصال  لزمه وإن حتى ، بديلة عني تقديم الفقهاء قول يف اليلزمه

 . كثريا التلف كان إن اإلصال  على املؤجر جيرب وال ، التلف كثرة على شاهد

                                                           
 4/74 الدسذوقي  حباشذية  الكذبري  الشذر   ، 309/ 9 – معوض وعلي املوجود عبد عادل بتحقيق – احملتار رد:  انظر (    3

 . 7/767 للبهوتي اإلرادات منتهى شر  ، 7/793 للرملي احملتاج ،نهاية
 املوجذود  عبذد  عذادل  بتحقيذق  – للنذووي  الطذالبني  روضذة  ، 4/74 الدسذوقي  حاشذية  ، 7/494 للقرايف الذخرية:  انظر (   7

 . 6/65 – الفقي حامد حممد بتحقيق – للمرداوي اإلنصاف ، 4/731 – معوض وعلي
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 النووي كالم من عليه وقفت الذي ؟ اإلصال  مدة خالل البدل تقديم يلزمه هل ولكن      

"  القرايف ذخرية ويف( 3) املبيع يبدل ال كما إبداله الجيوز املعني منه املستوفى أن الروضة يف

 دين كفس  ألنه ، له بقي فيما أخرى دابة يأخذ ال الطريق بعض يف املكرية هلكت ولو

 إذا ، معينا أو مضمونا الثاني كان ، للمستعتب فيجوز مبنقطعة يكون أن إال ، دين يف

 ( . 7" ) العقد أصل يف شرطه لو وكذلك ، معينا األول كان

 على الدين زيادة إىل تفضي ال ألنها ، بالدين الدين فس  عن بعيدة مسألتنا أن وعندي      

 .  بالدين الدين خوف تهمة من فتربأ( 1) إليه ذريعة نراها وال ، األجل يف الزيادة مقابل املدين

 اليسرية باملدة املؤقت البدل يف ومسألتنا ، الكلي البدل يف فهذا منها أنها توهمنا وإن     

 ، نشاطه استمرار يف املستأجر مصلحة ، الطرفني مصلحة وفيها لإلصال ، الالزمة

 .  الكراء من شيء سقوط عدم يف املؤجر ومصلحة

 بضمان قوهلم املالكية عن نقلنا وقد ، البائع هو الصيانة ملتزم كان إن أيسر واألمر     

 ، واحملاكرة املماكسة بها يقصد اليت البيوع أصناف مجيع يف وقيل ، الرقيق يف العهدة

 يف ظهر وإن ظهوره، يسرع ال ما - رأينا كما - وحمله  الذمة؟ يف بيعا تكن مل ما

 ، بيَّنت كما ، النقيصة ضمان من النوع هذا ويثبت ، قدمه على دليال كان السنة

 ، األجهزة عيوب أن وقدمت ، احلاكم الضمان هذا يفرض وقد ، التعارف أو ، باالشرتاط

 الثالثة الرقيق أدواء عن تزد، مل إن ، خفاء تقل ال ، احلديثة واملنشآت ، والربامج

 األجواء اختالف مع اخلفية األمراض على للوقوف السنة إىل احتيج وإذا ، املذكورة

 عيوبها ألن ، أنسب واملنشآت والربامج واملعدات األجهزة ضمان يف أطول مدة إىل فاحلاجة

 ، القطعة او ، للجزء أن والتجربة باملالحظة علم إن السيما ، األمراض من الظهور يف أبطأ

 التعهد جاز إذا فإنه املالكية كالم وعلى ، مضيها قبل العيب اليبدو ، صالحية مدة

 ، أجوز الفرتة تلك خالل وصيانته بإصالحه فالتعهد معينة فرتة خالل املبيع سالمة بضمان

 ابن حكى وقد ،(4) بالعيب البائع على املبيع ورد ، الفس  حاالت تقليل يف أثر من لذلك ملا

 بدال العيب أرش حتمل جواز على ، الشافعية من سريج ابن إال ، األمصار فقهاء اتفاق رشد

 أو ، اإلصال  يتم حتى وقتيا األجهزة تشغيل حيقق ما تقديم أن وحنسب( 7) الرد من

 . فيقبل ، الغرامة يف األرش دون ، التالف استبدال

                                                           
  . 4/796  للنووي الطالبني روضة ( 3
  . 7/433 للقرايف الذخرية (  7
 مبكذة  املنعقذدة  عشذرة  الثامنذة  دورتذه  ختذام  يف(  بالذدين  الذدين  فسذ  )  موضذوع  يف اإلسالمي الفقه جممع قرار راجع (  1

 ، بالذدين  الذدين  فس )  السالوس علي الدكتور وحبث ، 37/4/7006-3 املوافق 34/1/3475-30 يف املكرمة
  ( به املتعلقة واألحكام الدين قلب)  محاد نزيه الدكتور وحبث(  املعاصرة وتطبيقاته

 . 363 ، 379/ 33/7 اجملمع جملة.  قحف منذر. د املعنى هذا يف (  4
 البذديل  العلمذاء  مجهذور  عنذد  وهذو  ، الذثمن  نقصذان  أو ، العيب بأرش تعرف اليت املسألة وهي  353/ 7 اجملتهد بداية (  7

 القابذذل املبيذذع عيذب  بإصذذال  البذائع  وإلذذزام ، الصذذيانة شذرط  تشذذبيه وميكذن "  ، تعسذذره أو ، الذذرد تعذذر  عنذذد األمثذل 
 أصذله  إىل املبيذع  تعيذد  إذ ، املبيذع  مثذن  لنقصذان  تقذويم  والصذيانة  ، الذثمن  لنقصذان  تقويم فاألرش ، باألرش لإلصال 
 ومذا  33/7/356. قحذف  منذذر . د ،. 43 ص مذربوك  ملمذدو   املبيذع  بصذيانة  االلتذزام : انظذر "  ابتياعذه  عقذد  من املقصود
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 : أمرين بني ضمانه شأن يف ويفرق ، الصيانة على متعاقد جمرد امللتزم يكون أن يبقى    

 وشأنه ، االتفاق مدة للعمل وكفاءتها ، قدمها اليت الغيار قطعة سالمة ضمان:  أوهلما   

 . الضمان يف البائع شأن هنا

 ، كثري كالم املشرتك األجري ضمان يف وللفقهاء ، فيه املأذون العمل ضمان:  والثاني  

 وضواب  أصول على الغالب يف -ومستنداتها األقوال أعنى – مبناها ، متشعبة وخالفات

 ، فيه املأذون والعمل ، يده وماهية ، املشرتك األجري ضمان يف األصل:  مثل ، اجتهادية

 ، عنه االحرتاز ميكن ال مما أو عنه االحرتاز ميكن مما كان هل ، الضمان سبب وتقدير

 ، العقد حتت الداخل هو اإلذن حتت الداخل أن األكثرين أقوال من ليؤخذ فإنه هذا ومع

( 3)عليه املعقود سالمة تقتضى املعاوضة أن على ، املصلح العمل هو العقد حتت والداخل

( 7) أيضا مضمونا يكون أن ينبغي منه تولد فما ، عليه مضمون املشرتك األجري عمل وأن

 علم لو استدراكه على األجري يعذر ال أمر بكل منه االحرتاز ميكن ال ما بعضهم قدر وقد

 وقرائن ، والظاهر ، للعادة فإن لذلك وتبعا ، السماوية واآلفة ، القاهرة كالقوة ، به

 ، جيدة بصورة األجهزة عمل كفالة أن ذلك إىل أضفنا فإذا( 1) تقدم فيما دورا ، األحوال

 بإصال  للتعجيل اجلهد قصارى ببذل والتعهد ، لالستعمال صالحيتها فرتة وإطالة

 ذلك كل فإن ، الصيانة عقود يف املعروفة التعهدات من ، االتفاقية سريان مدة األعطال،

 .  الضمان هذا بصحة القول يسوغ

 يتم حتى وقتيا األجهزة تشغيل حيقق ما تقديم املؤسسة لصاحب يتحمل بأن التزامه أما     

 ، عمل على يرد التزامه ألن ، وجه على له أقف فلم ، التالف استبدال أو ، اإلصال 

 ، عمله نتيجة التعطل يكون أن إال ، العقد مقتضى من ليس مؤقتة عني بتقديم وإلزامه

 تبصرة يف جاء ، العطل يصلح حتى ، القيمة غرامة منزلة املؤقت العيين التعويض ننزل وقلنا

 مثله فعليه ، مثله يوجد الغزل وكان ، الثوب احلائك أفسد وإذا"   فرحون البن احلكام

:  أصبغ وقال ، اإلجارة وانفسخت قيمته فعليه مثله يوجد مل وإن ، األوىل باألجرة ثانية

 (. 4" ) اإلجارة تنفس  وال ، له فيعمله ، مبثله ويأتيه ، قيمته -الثوب رب – يأخذ

                                                                                                                                                                                
 عذن  األول البذديل  تكذون  أن ينبغي أنها يعين مما"  األرش من أقوى خلفي موجب الصيانة:  كالمه وخامتة ، بعدها
 " . األرش على أفضليتها يف سابقة ، لإلصال  القابل بالعيب الرد

 . 317/ 7 للزيلعي احلقائق تبيني:  مثال انظر (   3
 ( . األيدي عملته ما يضمن)  قوله املالكي عرفة ابن عن قبل نقلنا وقد ، 6/339 قدامة البن املغين (  7
(  دكتذوراة  رسذالة )  وأحكامذه  األرش.  اهلل عبذد  بذن  حسذني .  العبيذدي :  تفصذيال  األجذري  ضمان استعراض يف راجع (   1

 ال،496-435ص 3ج 3477/7004.  74 رقذم . علميذة  رسذالة  ألذف  لنشذر  السعودية العالي التعليم وزارة مشروع ضمن
 للماجسذتري  رسذالة . األربعذة  املذذاهب  بذني  مقارنذة  دراسذة  ، اإلجذارة  عقذد  يف الضذمان .  حممذد  بنذت  أفنذان  ز التلمساني
 . 107-791 ، 735-750ص 3433/3993 القرى أم جبامعة اإلسالمية والدراست الشريعة كلية إىل مقدمة

 ، بعذذدها ومذذا 7/375 الدسذذوقي حباشذذية الكذذبري الشذذر  ، 7/771 الذذذخرية:  وانظذذر ، 7/779 احلكذذام تبصذذرة (  4
 .357 ص للسعدي اجلامعة واألصول القواعد
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 صاحب تلحق اليت األضرار بتعويض الصائن فيه يلتزم الذي الصيانة عقد صورة (11)

 . األعطال بسبب املؤسسة

 : تكييفني حتتمل صورة هذه   

 هنا الصيانة عقد يقال أن ُاحتمل ، العهدة ضامن ، البائع جانب من االلتزام كان فإن     

 إن عنه النامجة األضرار عن والتعويض ، التعطل عدم ضمان فغرضه ، تأمينية طبيعة ذو

 قحف منذر الدكتور أجاز وقد ، ورفضا جوازا التأمني يف كاحلكم فيها واحلكم وقع،

 التربعات ألن"  ، التربع على القائم التعاوني التأمني بأسلوب كان متى بالصيانة التأمني

 الفقه جممع قرار يعكس رأي وهو( 3") املعاوضات حتتمله ال ما اجلهالة من حتتمل

 الثابت القس  ذي التجاري التأمني عقد أن:  أوال:  ونصه(  9/7)9 رقم الدولي اإلسالمي

 فهو ولذا ، للعقد مفسد كبري غرر فيه عقد التجاري التأمني شركات به تتعامل الذي

 التأمني عقد هو اإلسالمي التعامل أصول حيرتم الذي البديل العقد أن:  ثانيا.  شرعا حرام

 ...". والتعاون التربع أساس على القائم التعاوني

 تولد ما غرامة الصانع ضمان حاصله جزائي بشرط مقرتنة معاملة تعترب أن األوىل ولعل    

 القانوني الفكر يف املاثلة حقيقتها حسب املسألة وهذه ضرر، من بالتزامه إخالله عن

 كالم يف ذكرها عزَّ فقد ، برمتها جديدة – الباحثني بعض يقول كما –(7)املعاصر

 يكن مل ما ، به األخذ وأوجب ، اجلزائي الشرط صحح من احملدثني من أن غري ، السلف

 يف فيجوز( 4) به لألخذ متسعا اإلسالمي الفقه يف أن ويرون( 1) شرعا معترب عذر للصانع

 من بأن القاضي األصل إىل ارتكازا( 7) وحنوها األعمال وإجارة واالستصناع املقاوالت

 أعلم وال ، القيمة أو املثل يف الضمان حصر على دليل وال( 6) تبعته يتحمل ضرر يف تسبب

 منع به أني  الذي الربا إىل التذرع حمذور مسألتنا يف وليس ، التعويض مبدأ ينايف دليال

 ( . 5) بالقرض املدين مطل عند التعويض على املسبق االتفاق

 املعدات تعطل على ترتتب اليت األضرار بتعويض االلتزام جواز أرى فإني تقدم ما وعلى  

 واهلل.  عليه املتفق العيين بالتزامه الوفاء تعذر إذا املتعهد به ويلزم ، الصيانة حمل واألجهزة

 . أعلم

                                                           
 .33/7/333 اجملمع جملة (   3
 وصنعه فعله عن تولد ما املقاول يضمن)  األردني املدني القانون من 536 املادة ترمسه كما القانوني الفرض وصورة (   7

 ميكذذن ال حذذادث عذذن ذلذذك جنذذم إذا الضذذمان وينتفذذي ، ال أم تقصذذريه أو بتعديذذه أكذذان سذذواء ، أوخسذذارة ضذذرر مذذن
 .  373-7/376 للسنهوري الوسي  وانظر(  منه التحرز

 . 373 ص 7 العدد الفقهية البحوث جملة.   73/3/3194 بتاري  السعودية العلماء كبار هيهة فتوى انظر (  1
 . 7/533 الزرقا للشي  العام الفقهي املدخل (   4
  353 ص الزحيلي وهبة للدكتور املعاصرة املالية املعامالت (   7
 احلذق  اسذتعمال  يف التعسذف  ،نظريذة  749/ 7 ، 4/147 للمرداوي اإلنصاف ، 4/739 قدامة البن املغين:  مثال انظر (   6

 . 790 ، 376 ص الدريين فتحي للدكتور
 الشذذرط يكذذون أن جيذذوز"  وفيذذه( 4/37) )309 ،(  7/9)37: أرقذذام اإلسذذالمي الفقذذه جممذذع قذذرارات:  مذذثال انظذذر (   5

 االستصذناع  عقذد  يف جيذوز  وال.....  دينا األصلي االلتزام يكون اليت العقود عدا ما ، املالية العقود مجيع يف اجلزائي
 " . عليه ما أداء يف تأخر إذا للمستصنع بالنسبة
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  القرار مشروع

 اإلسالمي املؤمتر منظمة عن املنبثق الدولي اإلسالمي الفقه جممع جملس فإن:  بعد أما)   

 خبصوص اجملمع إىل املقدمة األحباث على اطِّالعه بعد . العشرين مؤمتره انعقاد دورة يف

 ما قرر ، حوله دارت اليت املناقشات إىل واستماعه ،" الصيانة عقود استكمال" موضوع

 :يلي

 بالقيام ، العقدي االلتزام أو ، العقد أساسه مؤقت تعهد:  هو بالصيانة االلتزام    

 ، منها املطلوبة املنفعة ألداء الصاحلة حالتها على عني لبقاء الالزمة األعمال مبجموعة

 .  واألدوات واخلامات األجر شأن يف الطرفان يتفق ما وعلى ، طارئة أو دورية بصفة

 والتزامات لعقود تطورا ميثل ، حمدث التزام ، وغايته موضوعه باعتبار ، االلتزام هذاو   

 ، اإلنسان حياة يف واملتحركة الثابتة اآلالت دور اتساع استوجبه ، متنوعة عقدية

 ، معقدة تقنية من يدعمه وما ، وأجهزة آالت من يلزمه وما البناء فن يف الكبرية والتطورات

  املستمر وعملها تشغيلها على احملافظة استمرار تقتضي

وأقل ما قيل يف تقدير الصيانة إنها من احلاجي ، وقد تتعاظم مصلحة احلاجي من جهة      

تعلقه بالضروري حتى يكون يف بعض الصور ضروريا ، وحيث ال نص على حتريم االلتزام 

وجب إبقاؤه على اإلباحة ، فتكون  بالصيانة ، وال هو يف معنى منصوص على منعه ، فقد

مشروعية االلتزام بالصيانة أصال ، أما فساده فيقع لعارض الغرر األصلي الذي جيعل حمل 

االلتزام مرتددا بني أمرين ، أغلبهما أخوفهما ، وبتدقيق وثائق الصيانة املنمطة ، 

عراف املرعية مقاوالت ، واألومشارطاتها ، وملحقاتها ، فضال عن التنظيم القانوني لل

، يبني توهم الغرر أو يسره ، أو أن ما يقع منه يف الصيانة يقع تبعا ، ال أصالة ، وكل فيها

 . ذلك ال مينع من املشروعية 

  

 



 

 العشرونالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 

 عقد الصيانة 

 يف الفقه اإلسالمي
 
 

 

 إعداد

 حممد عبد الرحيم سلطان العلماء. د

 أستاذ الفقه وأصوله

 جامعة اإلمارات العربية املتحدة



2 

 

 

 مقدمة

ليى  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدداا مميد وع  

 : آله وصحبه أمجعني، وبعد

، وهيو ميا العقيو     "عقيد الصيداايف ا الهقيه امسيالم     " فهذا حبث موجز تناولت فديه 

املعاصييير احلد، ييييف، اكييي  عيييا ت يييرة الصيييناعاج وا اج احلد، ييييف وا جهيييزة امل  يييورة    

وحنوها، مما حي اج إىل صداايف وعنا،يف، ضمااًا اس مرار منافعها أترب وقيت ممنيا،   

 .كرتي ما صداا ها  ون الرجوع للصناع أو أهل ااخ صاص ا هذه الصناعاجولعجز امل

وقييد اسيي هدج مييا ت يي  املييذاه  ا ربعيييف، والدراسيياج والبحييو  املعاصييرة اليي          

تناوليييت هيييذا العقيييد، وا ،يييزام هيييذا النيييوع ميييا العقيييو  حباجييييف إىل مز،يييد ميييا البحيييث    

الكيير،عيف امسييالمديف  وال حقدي،، للرييروج ببييوابي شييرعديف لييه، وتنددييق شييرع  ،وافيي، 

ال  ه  صياحليف لنيل اميان ومنيان، وقيد اق بيت ابدعييف املوضيوع أن أقسي  البحيث           

  :على النحو ا ت 

  وتناوليييت فديييه معنيييى الصيييداايف ل ييييًف  مههيييوم الصيييداايف : املبحيييث ا وم ،

 .وشرعًا، وذترج أرتان عقد الصداايف

  لعقد الصداايف الهقه ال نددق : ال اا املبحث  

 عقد الصداايفشروط صحيف : املبحث ال الث. 

 ا ثار املرتتبيف على عقد الصداايف: املبحث الرابع. 

 صور عقد الصداايف وما ، عل، بها: املبحث اخلامس. 

نهيييع بهيييذا البحيييث، وأن اعليييه خالصيييًا لوجهيييه النييير، ، وبييياهلل    واهلَل أسييي م أن ،

 .ال وفد،
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 املبحث األول

 مفهوم الصيانة

 :تعريف الصيانة

تقوم صن ه  .حهظه إذا الكئ صان ام النون وف ح الصا  بنسر :يفل الصداايف ا ال

 وتعين  .وقاه مما،عدبه: صواًا وصدااًا وصداايًف، فهو مصون، و،قام صان عرَضه

 .(1)فدها تصلح ال  احلاليف على عني لبقاء الالاميف عماما  جمموعيف

 :الصيانة يف االصطالح

 حدث ما أذى، أو ع ل علده ارأ تلما ،( املعمرة السلع) املعمر الك ء إصالح"

)"منه املقصو ة واملنافع اخلدماج إا اج على قدرته
2). 

: وعّرف الدت ور أمحد احلج  النر ي عقد الصداايف ب عر،ق جامع مااع فقام

املصون له، ،قدِّم مبوجبه : عقد معاوضيف بني اثنني، ،قام لألوم الصائا، ولل اا "

 .ه وامااه فدهالصائا عماًل ، ه، علده وحتد  أوصاف

جعل آليف معدنيف أو عقار معني أو غري ذلك للمصون له ،س مر سلدمًا، : ضوعهمو

من جًا ملنافعه املع ا ة، وذلك عا ار،، مراقب ه  ور،ًا، وإصالحه عند ال عد ، مبقابل 

بدم معني ما املام، ،دفعه املصان له للصائا ا أوم العقد  فعيف واحدة، أو على 

 . (3)دارها وامااها ا العقدأقساط ، ه، على مق

 :أركان عقد الصيانة

 :،ك مل عقد الصداايف على

وه  تنون غالبًا موثقيف بالن ابيف، ،وقعها العاقدان الصائا واملصون : الصد يف (1)

 .له

وهما ارفا عقد الصداايف و،كرتط فدهما أن ، وافر فدهما شروط : العاقدان (2)

 .ي ا عقد البدعا هلديف النامليف لل عاقد، وشروط البائع واملكرت
 .البباعيف املعقو  علدها (3)
 .ال ما (4)
 

 

                                                 
ممد رواس : معج  ل يف الهقهاء،(  1/535)، املعج  الوسدي(1/352)صون : املنري للهدوم ، ما ة املصباح  (1)

 . 278:ص،1ج،م 1811،هي1051، ار النهائس، 2ط، حامد صا ق قنديب،القلعج 
 .هذا تعر،ق الدت ور منذر قحق  (2)
 . 260حبو  وف اوى فقهديف معاصرة، للدت ور أمحد احلج  النر ي، ص   ( 3)
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 املبحث الثاني

 التكييف الفقهي لعقد الصيانة

 

ومنه  ما  ،يفلاجع عقد الصداايف عقد أن إىل املعاصر،ا الهقهاء ما بعض ذه 

ومنه  ما قام ب اه أقرب إىل امجارة باع بار أن ، اه عقد اس صناعأتّدهه على 

  .تا جري املكرتك الصائا

 : فه ، (1)وأما أوجه ال كابه ال  ، خذون بها على أاها أقرب لعقد اجلعاليف

 على العمل مددان ا العقد تان وإذا ،جمهوًا ،نون أن اوا علده املعقو  (1)

 .(2)جعل عقد أاه على إا اوا ا فهو جمهوم،

 َأْو ِبُمَعدٍَّا َمْجُهوٍم َأْو وٍمَمْعُل ُمَعدٍَّا َعَمٍل َعَلى َمْعُلوٍم ِعَوٍض اْلِ َزام: ًعاشراجلعاليف و

 .َمْجُهوٍم

 اْلِإَجاَرِة ِمَا ُحْنًما َأْوَسُع اْلَجَعاَليَف ِلَ نَّ َتاْلِإَجاَرِة ََجاِئَزٌة اْلَحجِّ َعَلى اْلَجَعاَليُفو

 َمْا َقاَم َلْو ِلَ اَُّه َهاِب اْلَمْقُصوِ  ِباْلَعَمِل اْلَجْهِل َوَمَع ِفدَها اْلَعاِمِل َتْعِدنِي َغْدِر ِمْا ِلَجَواِاَها

 َمْجُهوًلا اْلَعْبِد َذِلَك َمَناُن َتاَن َوِإنَّ َجاِئًزا َذِلَك َتاَن ِ ،َناٌر َفَلُه اْلآِبِ، ِبَعْبِدي َجاَءِا 

) َمْجُهوًلا ِبِه َواْلَجاِئ 
3).  

 جمهوم بعوض جتوا فال معاوضيف عقد  اه معلوم بعوض إااجلعاليف  جتوا وا

 املسمى وج  عقد تل  ن امل ل أجرة اس ح، جمهوًا جعاًل له شرط فإن تالنناح

 .(4)والنناح تالبدع فاسده ا امل ل وج  صحدحه ا

 فله ضال  ر  ما: فدقوم جمهوم، وعمل معني، غري لعامل اجلعاليف عقد اواو

 إا اوا وا تاملباربيف، فجاا اجلهل، مع إلده  اعديف احلاجيف و ن لآل،يف، تذا

 جمهوًا شرط فإن تامجارة، بعوضه العل  فاشرتط معاوضيف، عقد  اه معلوم؛ ضبعو

  .(5)امل ل أجرة وله فسد،

 على ،قع عقد تذلك والصداايف عوض، اظري اماسان عمل على ،قع عقد اجلعاليف (2)

 . عوض اظري لإلاسان عمل

                                                 
 .ضب ه ،عسر جمهوم أو معلوم، معني عمل على معلوم عوض ال زام: واجلعاليف ه  (1)
 (.5/065)اها،يف احمل اج إىل شرح املنهاج، للرمل  ( 2)
 (.0/275)احلاوي النبري للماور ي  (3)

 (.2/272)املهذب ا فقه اامام الكافع  للكريااي  ( 0)

 .(2/117)الناا ا فقه اممام أمحد، للمقدس  ( 5)
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 ِلَ نَّ ِباْلِعَوِض ِلْلَجْهِل َفاِسَدٌة يٌفَجَعاَل َفَهِذِه ِبَنَهَقِ َك َعنِّ  ُحجَّ َقاَم َلْو: "َقام املاور ي

)"اْلَجَعاَليِف ِف  َمْعُلوًما َ،ُنوَن َأْن ُبدَّ َلا اْلِعَوَض
6). 

 ذلك إىل تدعو احلاجيف و ن  ،يفمبدلوم ا جمهوم عمل على وجتوا: "وقام الكريااي

)"تاملباربيف اجلهاليف مع فجاا
1). 

 َلا اْلَجْهُل َتاَن إَذا ِباْلِعَوِض، اْلَجْهِل َمَع ْلَجَعاَليُفا َتِصحَّ َأْن َوُ،ْحَ َمُل" :وا اماصاف

 َفَلُه َضالَِّ   َر َّ َوَمْا ِاْصُهُه، َفَلُه. اْلآِبَ، َعْبِدي َر َّ َمْا"  َ،ُقوَم َأْن َاْحَو. ال َّْسِلدَ  َ،ْمَنُع

)"ُثُلُ َها
2) . 

 ،س ح، ا دهاف العوض وأن فسره، ال رفني ما فلنل جائز عقد اجلعاليف عقد (3)

 َفدنون اْلِإْتَمام على اْلَجاِعل ،ْسَ ْ جر َأن ِإلَّا ِبالّ ْرِك َو،ْسقي .فدها العمل ب مام إا

 ِف  تَنااعا َوِإذا سقي الَعْبد َماَج َوَلو عمله ِاْسَبيف على ،زْ  مل َما َوقدل َبِق  َما َلُه

 .(3)اْلم ل جعل َوَوَج  حَتالها اْلجعل قدر

م لها عقد جائزة تاجلعاليف وحنوها ما العقو  اجلائزة ال  وعقد الصداايف 

  .فسرها

 فدجوا العمل ا الكروع بعد فإما العمل قبل الهسخ هلما اوا: "قام الكريااي

)"عمل ما أجرة للعامل ،بما أن بعد اا العمل لصاح  اوا وا، فده الرجوع للعامل
4). 

 فسره وإن للعامل، ش ء فال العمل ا الكروع قبل فسخ وأ،هما: "وقام ابا قداميف

 وقد عمله ما الهراغ بعد ،س ح، إمنا  اه له، ش ء فال العمل، متام قبل العامل

 عمل إمنا  اه العامل؛ عمل ما أجرة فعلده به، ال لبس بعد اجلاعل فسره وإن ترته،

)"ملالع ب مام اس قر  اه اجلعل؛ ووج  العقد لزم العمل، مت وإن له، ،سل  مل بعوض
5).  

 .ا مور هذه العقد ا حتققت إذا جعاليف عقد الصداايف عقدعا  ، مرض أن ميناو

تبعا  -معدنا أو عاما = تعقد ما ضاعت  اب ه أو أب، عبده مع ما ،بذم جمهو ا 

ببذم مقدار ما املام ملا حيق، له رغب ه ا رجوع العبد أو الدابيف  -اخ الف املذاه  

 .(6)حلواه

                                                 
 (.0/276)احلاوي النبري ( 6)

 .2/272املهذب ا فقه اامام الكافع   (1)
 .6/385اماصاف ا معرفيف الراجح ما اخلالف  (2)
 .1/002 جامع ا مهاج ( 3)

 1/126ال نبده للكريااي ( 0)

 .2/116الناا ا فقه اممام أمحد  ( 5)

 دم ما الكدخ ممد خم ار السالم حبث مق( 328/  11)جمليف جممع الهقه امسالم  : ،نظر( 6)
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 :ابهة عقود الصيانة لعقد اجلعالة أمثلة تبني مش

 أاها أساس على ختراها اس  دع حبدث الصداايف عقو  بعض إىل ،نظر أن مينا

 صداايف بعملديف ،قوم الذي أن الكرتاج إحدى أعلنت إذا ذلك م ام اجلعاليف، عقو  ما

 إمجالديف مناف ة له تقدم فإاها تذا، منان ا والنائا هلا اململوك للمصنع شامليف

 صداا ه ا امل رصصني للمهندسني موجه امعالن هذا أن واحلام تذا، قدرها شامليف

 .جعاليف عقد أاه على ،ندق العقد هذا أن شك فال. املصااع ما النوع هذا

فلو أن بدت ال مو،ل أعلا ا الصحق أن ما قام بإصالح أجهزة ال نددق ا املبنى 

وتعاقد بدت ال مو،ل النائا بكارع تذا فله تذا، ف قدمت إحدى الكرتاج، 

معها، وذتر ا العقد اوع العمل وحتد،د قدر العوض، ث  ذتر ا العقد أن الكرتيف 

ا تس ح، هذا العوض إا بعد متام العمل، وأاها لو ترتت العمل قبل إمتامه ا 

تس ح، شدئا، ووافقت الكرتيف على ذلك تان هذا العقد عقد جعاليف مسمى باس  

)"الصداايف
1). 

مبباحث عد،دة مهميف، بس ت فدها  (2)اجلعاليف الهقهديف املوسوعيف توقد تناول

 معلوميف وغريها اس هالتديف موا  تقد،  وعا العمل، مقدار ا اجلهاليف عا النالم

 غري ووقت بقدر عمله ا اخلاصيف وأ واته  اته العامل اس عمام وعا املقدار،

 غرض) حتقد، أهمديف عا ت حد  تما. اجلعاليف غرض إىل الوصوم أجل ما معلومني،

 وعقد الصداايف بعقد مباشر ارتباط املوضوع وهلذا. تبعدض  ون بنامله( اجلاعل

 بالصداايف ال عهد

)"وتعددنه ضب ه ،عسر جمهوم عمل على" تصح اجلعاليفأّن  واّصت 
 أه  هو وهذا ،(3

 بواها،بر ال  ا م ليف وأه . بالعمل العل  فدها ،كرتط ال  امجارة عا اجلعاليف ميدز ما

 .آب، عبد أو ضائع مام أو ضام حبدوان امتدان اجلعاليف ا العمل جلهاليف

 الصداايف ا امل لوب العمل مقدار ا واجلهاليف. العمل ا اجلهاليف حت مل اجلعاليفف

 .الهقهاء وصهها تما اجلعاليف ا مقداره ا اجلهاليف ما أت ر تنون ا قد

 شهر،ا مبل ا اعل أن امبل، ما ق دع لصاح  اجلعاليف صحيف عا ،س م أن ولسائل

 أو. بعري منها شر  تلما مس قال جعال خيصص أن  ون منها، ،بل مبا ، تده ملا

 له حيصد ملا واحدا معدنا مبل ا اعل أن م  الديف حصا  مواس  ذاج اروع لصاح 

 .منها واحد حصا  وقت آن تلما اروعه تل

                                                 
 حبث مقدم ما الكدخ الدت ور ممد أمني البر،ر( 353/  11)جمليف جممع الهقه امسالم  ( 1)
(2 )15/202 – 232. 
 15/202املوسوعيف الهقهديف ( 3)
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 تع ل ما له ،صلح ملا هر،اش أو مق وعا مبل ا اعل أن آاج له ما ذلك وم ل

 .امل لوب العمل مقدار ا م مليف اجلهاليف أن ااملا ،منها

 أو ضائع مام إعا ة أو حرفيف تعلد  حنو ،(0)"عمل إمتام" اجلعاليف ا العقد ملو

 بالصداايف ال عهد وعقد الصداايف عقد فإن وتذلك. مر،ض مداواة أو  ،ا، حتصدل

 جمموعيف أو) السلعيف إعا ة هو واضح، مقصد ،وحتقد معرف،( عمل إمتام) هو ملهما

 عقد مل ا الهقهاء ،كرتاه وما منافعها، إا اج ا املع ا  عهدها إىل املعمرة( السلع

 عند) مؤايف أو مكقيف ، بما وأن العامل، على واج  غري مباحا، تواه ما اجلعاليف

 .الصداايف عمل ا م وافر ذلك تل ،( واحلنابليف الكافعديف

 .(1)اجلعاليف لعقد تمحل حائي بناء أو ثوب خداايف عا حتدثوا وقد

 باجلعاليف أوىل الصداايف عقد ،نون قد بل بناء، أو آليف صداايف ذلك عا ،هرتق ولدس

 و ن امجارة، فدها تصلح واخلداايف البناء  ن ال وب، خداايف أو احلائي بناء ما

 .جهاليف ما فدها ما رغ  إلدها الناس حلاجيف أبدحت اجلعاليف

 على احلصوم اس مرار ،نون أن مينا اجلعاليف عقد مل فإن ذلك، عا وفبال

 مبواصهاج ووقوفها سدارة حرتيف منهعيف توفر اس مرار حنو املع ا ، املنافع سدل

 عقد ،كمل أن مينا أا عندئذ، وللحرتيف وللوقوف للسدارة معروفيف مد ة ومعا،ري

 مماثليف بد،ليف منهعيف وتقد،  لعقدبا املكموليف للسدارة امل لوبيف الصداايف تقد،  اجلعاليف

 ( .املنافع ما سدل حصوم اس مرار) ب اه اجلاعل غرض عرفنا ااملا الصداايف؟ لهرتة

 خداايف، وآاج بناء وآاج وسرج  ابيف ما العامل ،س عمله ما اجلعاليف عقد ا ،دخلو

 علق العامل وعلى اجلاعل، مقصو  حتقد، على تساعده معمرة آاج ما ذلك وغري

 .(2)ا اج هذه واهقيف بيفالدا

 ح ى أ،با العامل على ه  علده اجملاعل املام على النهقيف أن املالنديف عند والراجح

 العامل، ،د ا اجلاعل ملام املبذوليف النهقيف، فهذه الكافعديف عند أما مالنه، إىل ،ر ه

 ها،نهق أاه على العامل ،كهد أو القاض  أو اجلاعل بها ، ذن أن إىل العامل على ه 

 .(3)حام تل على اجلاعل على ه  احلنابليف وقام. اجلاعل حساب على

 واس عمام امصالح عملديف ت  لبها ال  ااس هالتديف املوا  أن على ،دم ذلك تل

 أو العقد، ابدعيف ما  اها اجلعاليف، ا العامل على ه  الصداايف تق بدها ال  ا اج

                                                 
 15/213الساب، : ،نظر ( 4)
 .15/225املوسوعيف الهقهديف : ،نظر( 1)

 .15/218املرجع الساب، : ،نظر( 2)

 .15/225املرجع الساب، : ،نظر( 3)
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 اجلعاليف أن على الكافعديف اص دق بل. بالكرط العامل على تنون أن مينا أاها

 .مؤايف أو مكقيف فده عمل ا تنون

 ق ع وما صداا ها على املعقو  لآلليف اس هالتديف موا  ما العامل ،نهقه ما أما

 ا الكرط حيسمها خالفديف مس ليف فهو( ولباسه العبد ب عام املالنديف م ل) تبد،ل

 .العقد

 علده، اجملاعل( العمل ا) ،ز،د أن للجاعل أن على الكافعديف اص فقد وتذلك.

 اجلد،دة ا اج  خوم اشرتاط أن أي. (1)اجلعل إا له فلدس بذلك، العامل رض  فلو

 .له اجملعوم العامل برضا جائز أمر الصداايف عقد ا اجلاعل لدى

ما  واجلعاليف الصداايف بني الكبه وجوه إىل النظر إىل تدعواا العمل مقدار وجهاليف

 .للمجمع الهقه  ا  ورته احلا ،يف عكرخالم ا حبا  املقدميف 

 :باجلعالة مقارنا الصيانة عقد

 غا،يف وجو  مع العمل، مقدار جهاليف هو والصداايف اجلعاليف بني للكبه وجه أقوى إن

 وظائهها تؤ ي حبدث ا ليف سالميف هنا وه  اجلعل، لدس ح، حتقدقها العامل ما ، ل 

 .املع ا ة

 شبهه ل  تد فعال وقع قد خللل حاإصال بل صداايف، لدس العقد تان ولو

 .جوهر،يف وأخرى ثااو،يف، فروقا اجلعاليف وبني بدنها فإن الصداايف أما. باجلعاليف

 :فروق ثانوية

 و،بدحها مذه  دمنعهاف وهذه الهروق ال ااو،يف خمل اخ الف وتبا،ا اظر بني الهقهاء

 :م ل الصداايف، ا وجو ها مع اجلعاليف، ا آخر

 ادزون احلنابليف بدنما والكافعديف، املالنديف عند اجلعاليف ا العمل مدة ت قدت منع (أ )

 فده  ن اظراا، ا ا وجه وهو ،(  وما الصداايف عقو  ا موجو  وهو) ال  قدت

 .(2)فقي مباحا ولدس حسا وهذا العمل، جلهاليف تقلدال

 باللزوم ،قوم املالنديف عند ضعدق قوم إا هلا اجملدز،ا عند اجلعاليف لزوم عدم (ب )

  .(3)العمل ا العامل شروع قبل ح ى ل رفنيا على

 عدم  ن العمل، ا الكروع قبل ح ى اللزوم عا فدها مندوحيف ا الصداايف وعقو 

 .بال رفني ضار فدها اللزوم

                                                 
 15/235املوسوعيف الهقهديف : ،نظر( 1)

 216 ،215 ،15/215 جعاليف، ما ة ،الهقهديف املوسوعيف: ،نظر( 2)

  .15/211 الهقهديف املوسوعيف،  2/275: الص ري الكرح على الصاوي حاشديف: ،نظر( 3)
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 :جوهر،يف فروق

 ا اجلاعل مقصو  ،نون أن شرط اجلعاليف ا اظراا ا اجلوهر،يف الهروق ماو (1)

 إن أما( . املاء إىل للوصوم احلهر أو الكار ، البعري ر  م ل) العمل ب مام إا ، حق،

 العقد فإن( البناء بعض إشا ة م ل) اجلاعل غرض ببعض ،ه  العمل بعض تان

 ،س ح، ا أن هذه مؤ ى  ن اجلعاليف، ولدس عمل، على امجارة هو هنا املناس 

 بهذا ،نهع اجلاعل أن مع تله، ،نجزه مل إذا العمل بعض أمت ومل اجلعل العمل

 هذه م ل ا اجلعاليف منع إىل املالنديف فقهاء  عا إجحاف هذا وا لبعض،ا

 به ،ن هع ا أن اجلعاليف مل العمل ا املالنديف اشرتاط بني حدث ،(1)احلااج

 .(2)ب مامه إا اجلاعل

 علدها الصائا بقدام ،ن هع ا ليف رب أن ابح ها ال  الصداايف عقو  ا الواضح وما

. تلها املدة ب مام إا ش ء منه ، حق، ا مقصو ه ب ن القوم صح، وا العقد، مدة بعض

 .جعاليف أاها على الصداايف تنددق مع ، نافى وهذا

 ا أصل  مقصو  الزما أن وهو الساب،، بالهرق ، صل آخر جوهري فرق وهناك (2)

 للعمل صاحليف حاليف ا ا ليف حهظ أسلهنا تما ،س هدف الذي الصداايف، عقد

 ش ن آٍن، بعد ًاآا فده املنهعيف ت حق، ر،  بال امين عقد صداايففال العقد فرتة خالم

 حتقد، فهدفنا املع ا  وجهها على اجلعاليف أما ا بدان، وإجارة ا عدان إجارة

 للجاعل أاهع هذا لنان ساعيف ا الن دجيف حتقد، للعامل أمنا ولو معدنيف، ا دجيف

 .شهر بعد حققها لو مما

 فدها الصائا ،س ح، ال ارئيف ا ع ام اايفصد أن هو اذتره ثالث جوهري وفرق (3)

 منه اجلاا  هذا ا الصداايف فعقد العقد، فرتة خالم أع ام ت رأ مل ولو ا جرة

 وله تذا، فله القا م العام خالم شر  إذا بعريي بر  ال زم ما: "جاعل قوم ،كبه

 على ال  مني بعقد أشبه وهذا". البعري ،كر  مل ولو هذا ال زامه على اجلعل

 .باجلعاليف منه  شداءا

 اجلعاليف وعقد املعاصر الصداايف عقد بني واضح شبه هناك و،س ن ج مما سب، أن

 جعاليف الصداايف اع بار اظراا ا متنع جوهر،يف فروقا بدنهما لنا الهقه، ا املعروف

 .م لقيف

 :الفروقات اليت متيز عقد اجلعالة عن عقد الصيانة

 أحنام تن ب، ايف عا الصداايف حبدث وأما الهروقاج ال  متدز عقد اجلعال

 : فه  الصداايف على اجلعاليف

                                                 
 .33-97ص ، اجلمدل رشدد خالد.   :وأحنامها اجلعاليف (1)
 535 – 2/536: رشد ابا مقدماج( 2)
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 أحد مينا م ى فده منصوص توقدعه بعد لل رفني اام عقد الصداايف عقد إن (1)

 حدو  أو املعمل تحرق قاهرة لقوة إا ذلك ،نون وا اقبه، ما ال رفني

 مع د،العق ما احملد ة الهرتة اا هاء عند واخ دار،ا ذلك، وحنو الزام أو حرب

 موثقا إعالما ال اا  لل رف العقد جتد،د عدم ا الراغ  ال رف إعالم شرط

 .اام غري فهو اجلعل عقد أما. العقد جتد،د ا ،رغ  ا أاه

 ،ر  مل فإذا العمل، إمتام بعد إا شدئا العامل منه ، سل  ا ا اجلعاليف علاجُل إن (2)

 فال ال ر،، اصق ا تهوتر امل اع محل وإذا له، ش ء فال الدابيف أو العبد

ت    ا مبني هو حسبما ق عها ال  باملسافيف املالك اا هع إذا إا ،س ح،،

 .الهقهديف املذاه 

 فرتة تل عا مس ح، الصائا أجر أن على فدها ،نص فإاه الصداايف عقو  ا أما

 اها،يف عند ،قببها أو الكهر أوم ا مقدميف أاها على بال نصدص إما الصائا و،قببها

 .هرش تل

 صاح  بني ،   الصداايف عقد أن بذلك أعين ب جل، مد  عقد الصداايف إن (3)

 ،ن ه  وباا هائها م ال، سنواج ثال  أو سنواج مخس سدس مر أاه على املؤسسيف

 اها،يف ا ارف لنل إن ث . العام اماار هو هذا. جد،د ما فده النظر لدعا  العقد

 أشهر ب الثيف مد ة مدة قبل ا ال ا ال رف إعالم مع العقد فسخ ا احل، السنيف

 ا اجلعاليف وعقد. اخلاص اماار هو وهذا العقد، اها،يف ا برغب ه أقل أو أت ر أو

 .(1)فده ا جل ضرب اوا

 :الهقهاء اصوص وهاه 

 الكرح ا علده ،عل، (جعل مع وفسدج" ): امجارة خم صره، باب ا خلدل ،قوم

 وجواا بالعقد، لزومه عدم ما اجلعل ا ملا ل نافرهما، واحدة صهقيف ا: النبرية

 فدها اور وا ا جل فدها واوا بالعقد، تلزم فإاها امجارة أما ا جل، وعدم ال رر،

)"ال رر
2). 

 مع وصح ها جمهوم عمل على جوااها ا امجارة تهارق اجلعاليف": م  اهلد و،قوم

 العمل، تسلد  بعد إا اجلعل تسلد  العامل اس حقاق وعدم جائزة، وتواها معني، غري

)"امل ل أجرة ووجبت املسمى فسد تعجدله شرط فلو
3). 

                                                 
عقو  الصداايف وتددهها الكرع ، للكدخ ممد املر ار السالم ، حبث اكر ا جمليف جممع الهقه :،نظر ( 1)

 (.2/21378)امسالم  

 .0/5حاشديف الدسوق  على الكرح النبري  ( 2)

 .6/363: احمل اج حتهيف ( 3)
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ابا  قام. فقي جتوا وإمنا فدها، شراا لدست اجلعاليف ا اجلهاليف أن واملالحظ  

 إذا  اها ا صح ا معلوم وتذا جمهوم عمل على وتصح": ال حهيف ا حجر اهلد م 

)"أوىل العل  فمع اجلهل مع جااج
4). 

 العمل جهاليف مع وجتوا ال رر، فدها حي مل اجلعاليف  ن": ا امل ين قداميف ابا و،قوم 

 لزم مبدة قدرج إذا امجارة وأن جائز، عقد اجلعاليف عقد وأن امجارة، خبالف واملدة

)"بعدها العمل ،لزمه وا مجدعها ا العمل
5) . 

  .جعاليف عقد أاه الصداايف عقد ا ، صور أن تنه  املذاه  اصوص فهذه

 إنإذ  ، مكرتكريوتما قلنا ب ن بعض الهقهاء تّدق عقد اجلعاليف على أاه أج

 مدة ا ليف مالك تصرف حتت اهسه ،بع ا والصائا عمل، على عقد هو الصداايف عقد

( مكرتك) عام أجري لننه ،خاصًا اأجرًي لدس عا ة  اه خالهلا، بالصداايف لدقوم معدنيف

 .ت رية جلهاج الصداايف ا عمله ،بدع

 ،َ َقبَّل الَِّذي َفُهَو اْلُمْكَ رك جريا  ماأو: "وا الن ق ا اله اوى ما ت   احلنهديف

 لْلَقْوم والراع  واحلدا  وااسناف والنساج والقصار الّصباغ م ل النَّاس ما ااعمام

)"َوَاْحوه  للقر،يف َاْو
1). 

 َاْهِسِه َ،ِد ِف  َعَمُلُه َ،ُنوُن ِذيالَّ َفُهَو اْلُمْكَ ِرُك اْلَ ِجرُي َوَأمَّا: "وقام املاور ي

 .(2)َحَواِادِ ِهْ  ِف  َواْلَردَّاِانَي َتاْلَقصَّاِبنَي آَخَر ِلُمْسَ ْ ِجٍر َعَمِلِه َمَع ِلُمْسَ ْ ِجِرِه

 هو: فاخلاص ومكرتك؛ خاص: ضربني على ا جري" :قام ابا قداميف ا امل ينو

 خاصا مس . مجدعها ا اهعه املس  جر ،س ح، معلوميف مدة ا علده العقد ،قع الذي

 العقد ،قع الذي واملكرتك. الناس سائر  ون املدة تلك ا بنهعه املس  جر اخ صاص

 .فدها اهعه مجدع ،س ح، ا مدة ا معني عمل على أو معني، عمل على معه

 وقت ا ف ت ر وثالثيف اثنني أعماا ، قبل  اه ؛مكرتتا مس  تالنحام وال بد ،

 اشرتاته  مكرتتا فسم  واس حقاقها، منهع ه ا فدكرتتون هل  و،عمل واحد،

)"منهع ه ا
3). 

 ا جري بني الهاصل احلد ا املكائخ عبارة اخ لهت": اهلند،يف اله اوى ا جاءو

 ا بالعمل ا جر ،س ح، ما املكرتك ا جري: بعبه  قام .املكرتك وا جري اخلاص

 وا املدة، ومبب  اهسه ل سلد  ا جر س ح،، ما اخلاص وا جري. اهسه ب سلد 

                                                 
 .6/368: احمل اج حتهيف( 0)

 6/21امل ين ابا قداميف ( 5)

 .2/516الن ق ا اله اوى ( 1)

 .7/025احلاوي النبري( 2)

 .5/311: امل ين( 3)
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 العمل ، قبل ما املكرتك ا جري: بعبه  وقام. ا جر اس حقاق حقه ا العمل ،كرتط

)"واحد ما العمل ، قبل ما اخلاص وا جري واحد، غري ما
3). 

 هو ال اا  الهر،، وعند ا جر، العامل به ،س ح، ما هو ا وم الهر،، عند فاملعدار

 قس  ما هو ال عر،هني تال على الصداايف وعقد. بالعقد احملد ة املدة ا لنهسا تسلد 

 احملد ة املدة ا علده امل ه، بالعمل بالوفاء أجره ،س ح، الصائا  ن املكرتك؛ ا جري

 أجري فهو العمل هو ا ساس املقصو  وتان واملدة العمل اج مع وإذا. علدها امل ه،

 .مكرتك

 واحدة، مؤسسيف على اهسه ،قصر ا الصائا فإن  اا ال ال عر،ق على وتذلك

 .ممناااته تبعًا املؤسساج ما عد  مع عقو ًا ،عقد هو وإمنا

 تالنجار العاملني، ا جراء ما ت  ، ها امل لوف ا عمام عا خت لق الصداايف لنا

 :أمر،ا ا واخلداط

 عقو  ما ءجز وه  العالجديف، ال ارئيف بالصداايف ، صل فدما العمل مقدار جهاليف (أ )

 .فلو قلنا جبهاليف مقدار العمل  صبح العقد جعاليف ا إجارة .العا ة ا الصداايف

 ذاج قدميف الق ع وهلذه للعمل بامضافيف الصائا ما ال بد،ل ق ع ب قد،  اال زام (ب )

وذلك بالنظر إىل أن ترمد  املنزم وتصلدحه على مالك العني ا ،  العا ة ا ش ن

 . مالك املنهعيف 

 :باالستصناع مقارنًا يانةالص عقد

 العمل ،قدم الصائا  ن النق  ني، هاتني ا ااس صناع ،كبه الصداايف عقد فإن

 أو مؤجال أو معجال ،نون قد فدهما ال ما أن ا ،كبه تما ال دار، وق ع واملوا 

 ( .العمل ب مام إا ،س ح، ا اجلعل أن على اجلعاليف ا اتهقوا بدنما) أقساط على منجما

 تما ااس صناع، تذلك ولدس امين عقد الصداايف أن :بدنهما ااخ الف أوجه وما

 بدنما ، عمال تق ب  أع ام ت رأ مل ولو ا جرة تس ح، ال ارئيف الصداايف ا أاه

 .العمل ما فده بد ا - عمل على عقد ب اه تنددهه على - ااس صناع

 :مستقال عقدا الصيانة اعتبار ترجيح

تاجلعاليف وامجارة  منها، القر،بيف بالعقو  الصداايف رايفمقا ضوء ا لنا ،بدو

 أحنام مجدع ت بد، ث  ما فدصع  الكبه، متام منها أ،ًّا تكبه ا أاها وااس صناع،

 .الصداايف على العقو  هذه أحد

 عقو  صنق ما ،مس قاًل عقدًا الصداايف اع بار ال نلق عا وا بعد ا ،سر ولعل

 :ال الديف باخلصائص متدزه مع العمل، على امجارة

                                                 
 0/555: اهلند،يف اله اوى( 3)
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 الصداايف وهو وبعبه معلوم؛ الدور،يف، الصداايف وهو بعبه عمل العقد مل (أ )

 ،ؤ ي حاليف ا الك ء اس بقاء ه  مد ة، ب ا،يف مقدر لننه جمهوم، ال ارئيف،

 .املع ا ة وظده ه فدها

 وإجارة اجلعاليف ا ا صل خالم وهذا. )ال بد،ل وق ع املوا  عا ة الصائا ،قدم (ب )

 ( .ااس صناع ا ا صل ووف، ا بدان،

 .بكرائها الصائا ،وتل أو ال بد،ل، وق ع املوا  ا ليف رب ،وفر أن على ، ه، وقد (ج )

 بصرف شرواه، وال زم العقد غا،يف حق، ااملا ا جرة، الصائا ،س ح، -ج (  )

 العمل جهاليف ،كبه وهذا. )مقدارها وعا اارئيف صداايف إىل حاجيف ظهور عا النظر

( العمل مقدار عا النظر بصرف ببلوغها، اجلعل ،س ح، غا،يف وحتد،د اجلعاليف ا

. 

 خالف وهذا) ااتهاق حبس  تنج  أو تؤجل أو ا جرة تعجل أن اوا -  (ه )

 ( .احلنهديف عند وااس صناع ا بدان إجارة ووفاق اجلعاليف،

 ا بدان مجارة مواف، وهذا) اخلدار ،كرتط مل ما لل رفني اام العقد -هي (و )

 ( .وااس صناع اجلعاليف ا ا صل فوخال وا عدان،

 اجلعاليف خبالف) املدة حتد،د ما فده ابد تامجارة امين عقد الصداايف -و (ا )

 ( .والكافعديف املالنديف عند
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 املبحث الثالث

 شروط صحة عقد الصيانة

ذتر بعض الهقهاء املعاصر،ا شرواًا ا  أن ت وافر ا عقد الصداايف، وه  

 العقو  املكابهيف ال  تكبه عقد الصداايف، وهذه مس رلصيف مما ذتره الهقهاء ا

 :الكروط ه 

أن  ،نون للعاقد،ا تامل ا هلديف، وم ل، تصرف تل ا ماله،غري مجور  (1)

 .علدهما ا املام  ي سب  ما أسباب احلجر

أن ،نون العمل موضع العقد مكروعًا غري مرم ا الكر،عيف، و اخمالهًا  (2)

ى صداايف مصنع للرمر، وا أجهزة اللهو احملرم للقوااني، فال اوا ال عاقد عل

 .والقمار وحنوها

أن ،نون الصااع قا رًا على القدام بالعمل امل ه، علده عند ال عاقد بنهسه أو  (3)

 .عماله، تما ،كرتط ا امجارة واجلعاليف

أن ،نون العمل موضع ال عاقد ا الصداايف معلومًا عند ال عاقد، خالديف ما جهاليف  (4)

للنزاع، أما اجلهاليف الدسرية فمح مل اتبر بالعقد، وتذلك  فاحكيف، مهبديف

اجلهاليف املنبب يف، وذلك إحلاقًا له بعقو  املزارعيف واملساقاة واجلعاليف، فنها 

حت وي على جهاليف وغرر غري فاحكيف، وقد أجااهما الكرع احلندق، اظرًا 

 :للحاجيف إلدها، فنذلك هذا العقد إذا ضبي بالكروط ا تديف

 .ك ء امل ه، على صداا هتعدني ال (أ )

تعييييدني اييييوع الصييييداايف امل لوبيييييف بالدقيييييف، حسييييمًا للنييييزاع، ب حد،ييييد شييييروط   (ب )

 .ومواصهاج ،نص علدها العقد، وحيد ها اخلرباء

تعيييدني فيييرتاج الصيييداايف الدور،ييييف أسيييبوعدًا أو شيييهر،ًا، أو سييينو،ًا، وشييينلها   (ج )

 .وابدع ها

 .حتد،د مدة عقد الصداايف، مع حتد،د البدء (5)

 .داايف وار،قيف  فعها للصائا، وتار،خ تل  فعحتد،د أجرة الص (6)

حتد،د ا اج الالاميف للصداايف، وال رف الذي علده ت مدنها، الصائا أو املصون  (7)

 .له، تالعدة وسداراج النقل

حتد،د املوا  الالاميف للصداايف الدور،يف تالز،وج وق غ غدار، واجلهيف ال  علدها  (2)

 .دها غالبًاتوفريها، وذلك مصور مبا هو مظنون احلاجيف إل
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، تما (سوء ال صرف)ا،دخل ا أعمام الصداايف ترمد  ما ،ن ج ما ال عدي  (2)

ا،دخل فدها إصالح ا ع ام النا رة، تا ع ام الناجتيف عا احلروب 

فسد عقد الصداايف  والنوار  وحنوها ملا فدها ما ال رر الكد،د، فإن اشرتات

 .وال رر تله، ملا فدها ما اجلهاليف الهاحكيف املؤ ،يف للنزاع

  .(1)،دخل ا أعمام الصداايف فقي ا عمام املظنوايف مع حسا اس عمام ا ليف (10)

     

                                                 
 .266-265حبو  وف اوى فقهديف معاصرة، للدت ور أمحد احلج  النر ي، ص  ( 1)
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 املبحث الرابع

 اآلثار املرتتبة على عقد الصيانة

إذا مت عقد الصداايف واس وفى أرتااه وشرواه، ترت  عليى ذليك آثياره وأحناميه،     

 :وما أهمها

 .ة ارف واحد، تامجارةعقد الصداايف اام لل رفني، فال اوا فسره بإرا  (1)
اوا أن حي وي العقد على خدار الكرط  حد امل عاقد،ا أو تلدهما، ملدة م ه،  (2)

 .علدها، فدنون لصاح  اخلدار فسره ا املدة املكروايف، ما مل ،سقي خداره
اوا فسخ عقد الصداايف ما قبل أحد ارا العقد لألعذار ال ارئيف غري امل وقعيف  (3)

هسخ عقد امجارة عند ا حناف، تسرقيف ا ليف امل ه، عند ال عاقد، املبدحيف ل

على صداا ها م اًل، أو خراب الدار امل ه، على صداا ها بزلزام أو تارثيف، 

 .وحنوها
إذا ام نع الصائا عا القدام ب عمام الصداايف امل ه، علدها لعذر أو غري عذر،  (4)

قد  فعها  فلل رف ال اا  أن ، وقق عا  فع ا جرة امل ه، علدها إن مل ،نا

سابقًا وإن مل ،صبه ما ذلك ضرر، فإن أصابه ضرر ما ذلك تان له مع 

ال وقق عا الدفع فسُخ عقد الصداايف بإرا ته املنهر ة، واسرت ا  ما  فع للصائا 

ا جواا فسخ عقو  املعاوضيف  (2)ما أوم املدة، وذلك أخذا ما مذه  احلنابليف

إذا أصاب ال رف ال اا  ضرر،  عند ام ناع أحد ال رفني عا تنهدذ ال زامه،

 .  وقداسًا على اجلعاليف
،نهسخ عقد الصداايف مبوج أحد العاقد،ا أوجنواه، أو باحنالم الكرتيف إن  (5)

تان الصائا شرتيف ذاج شرصديف اع بار،يف، أخذًا مبذه  احلنهديف ا فسخ 

امجارة بذلك، وعندها ت ب، على هذه احلاليف أحنام ام ناع الصائا عا تنهدذ 

 .(3)الصداايف امل ه، علدهاأعمام 
و،نب   ال نبده إىل أن اشرتاط الصداايف ا عقد البدع لآلليف وما إلدها هو شرط فاسد 

ا ا صل، ومؤثر ا البدع،  اه مؤٍ  للنزاع غالبًا، إا أاه جلر،ان العرف به ا أت ر 

لكرع بلدان املسلمني، ولقوم بعض الهقهاء جبواا م ل هذا الكرط إذا مل ، بت عا ا

اص باملنع منه، أو تان خمالهًا ملق بى العقد، تما هو مذه  احلنابليف، قام 

 اْلَمِبدِع( اْلَحَ ِ  َحْمَل) َعَلْدِه َتاْشِ َراِاِه( َمِبدٍع ِف  َباِئٍع َاْهَع ُمْكَ ٍر َشَرَط َأْو) : "البهوت 

(  َراَّيٍف َجزَّ َأْو)  َمِبدٍع(  َاْرٍع َحَصاَ  َأْو ُه،َتْهِصدَل َأْو)  َمِبدٍع(  َثْوٍب ِخَداَايَف َأْو َتْنِسرِيِه َأْو) 
                                                 

 .3/205تكاف القناع للبهوت  : ،نظر( 2)

 . 261-267 ي، ص حبو  وف اوى فقهديف معاصرة، للدت ور أمحد احلج  النر( 3)
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 ؛ الكَّْرُط(  َصحَّ)  َاْحَوُه َأْو َسْدًها ِمْنُه اْشَ َراَها َحِد،ٍد ِقْ َعيِف َتَبْرِب(  َوَاْحَوُه)  َمِبدَعيٍف

 اْلَباِئَع َوَلِزَم َمْعُلوًما)  النَّْهُع(  َتاَن إْن)  َصِحدٌح، َوُهَو َوِإَجاَرًة، َبْدًعا َجَمَع َأاَُّه َغاَ،َ ُه ِلَ نَّ

 َلا)  اْلَباِئُع:  َأْي(  َوُهَو ، َمْنِزِلِه إَلى اْلَحْمَل)  اْلُمْكَ ِري(  َشَرَط َفَلْو)  ِبالكَّْرِط َوَفاًء(  ِفْعُلُه

 َشْرِح ِف  َقاَلُه اْبِ َداًء ِلَكِلَذ اْسَ ْ َجَرُه َلْو َتَما الكَّْرُط(  َ،ِصحَّ َلْ )  اْلَمْنِزَم:  َأْي(  َ،ْعِرُفُه

)”اْلَبْدِع ِصحَّيُف َوَظاِهُرُه اْلُمْنَ َهى
1).  

                                                 
 3/205تكاف القناع للبهوت  ( 1)
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 املبحث اخلامس

 صور عقود الصيانة وما يتعلق بها

 :ما أحنام وما ، عل، بهاوفدما ،ل  بدان لصور عقو  الصداايف 

 :الصائن ادةبامل واملتعهد مادة إىل واحملتاج بعقد املقرتن غري الصيانة عقد تكييف. 1

 ما للموا  بدع عقد و، بما  إجارة عقد ، بما الصداايف عقو  ما النوع هذا

 فهو وامجارة، البدع: عقدان فده اج مع عقد فهو املصون الك ء صاح  إىل الصائا

 .صهقيف ا صهق ني حد،ث ا الوار  النه  ،كملهوأما أن  صهقيف، ا صهق ان

 ا صهق ني عا" وسل  علده اهلل صلى النيب اهى: قام مسعو  با اهلل عبد عاف

)"واحدة صهقيف
 ولهظ وا وسي، النبري ا وال رباا  البزار أ،با وأخرجه ،(1

( صهقيف ا صهق ان حتل ا) وسل  علده اهلل صلى اهلل رسوم قام: ا وسي ا ال رباا 

   .(2)موقوف وهو( ربا بالصهق ني الصهقيف) النبري ا ولهظه

 ا اخ لق فقد رفعه فرض وعلى موقوف، أاه لعلماءا بعض قام احلد،ث هذا

 بنس  هو: فدقوم البدع الرجل ،بدع ب ن رواته، أحد وهو مساك، فسره فقد تهسريه،

    .(3)وتذا بنذا بنقد وهو وتذا، بنذا

 ،قوم أن صهقيف ا صهق ان: قام فقد سالم با القاس  عبدد  ب  تهسري أ،ًبا وهو

 هو وهذا .(4)ذلك على و،هرتقان بنذا، واسدئيف بنذا، اقدا هذا أبدعك: للرجل الرجل

  .(5)بدعيف ا لبدع ني ال هاسري أحد

 ولنا احلد،ث، هذا ا الوار  النه  ا تدخل ا مس ل نا فإن ال هسري هذا فعلى

 ما خاص اوع ا  اه صهقيف؛ ا صهق ني ما أخص بدعيف ا بدع ني أن ال حقد،

  .(6)البدع هو الصهقاج

 اجلمع فده فددخل الصهقاج، ما وغريه البدع ،كمل فإن صهقيف ا نصهق ا وأما

 البدع أو وامجارة، البدع بني فاجلمع العقد،ا، اوع تان أ،ا واحد عقد ا عقد،ا بني

                                                 
 1/381: أمحد ا مسنده رواه ( 1)

، 0/10: رجام أمحد ثقاج: قام ا جممع الزوائد. 208- 5/201: من قى ا خبار مع شرحه ادل ا واار ( 2)
:  ح القد،رولنا البزار أعل بعض ارقه ورجح وقهه، وبالوقق رواه أبو اعد  وأبو عبدد القاس  با سالم ف

5/211 

 .1/381: مسند اممام أمحد ( 3)
 5/211: القد،ر ف ح ( 0)

 152 ص العقو ، ا وأثره ال رر: ،نظر (5)

 5/211: القد،ر ف ح ( 6)
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 ا صهق ني ما وحنوه ذلك تل.. . أوالكرط البدع أو والسلق، البدع أو وامعارة،

 صهقيف؟ ا صهق ني هظل علده ،صدق ما تل النه  ، ناوم هل ولنا صهقيف،

 مينعون فاملالنديف العموم، بهذا ، خذوا مل الهقهاء ولنا عام احلد،ث لهظ

 العقو  وأحد البدع بني اجلمع منعوا ولذلك تبا ، بدنهما عقد،ا تل بني اجلمع

. (1)والنناح والكرتيف، والصرف، والقراض، واملساقاة، اجلعاليف،: وهى الس يف،

 رجال اس  جرج إن أرأ،ت( : قلت: )املدوايف ا جاء. جارةوام البدع بني اجلمع وجواوا

 بذلك، ب س ا( : قام) ا جري، عند ما وا جر اجلص أن على  اري ل  ،بين أن على

 إجارة  اها( : قام) مالك، جواه مَل( : قلت) اع ،( قام) مالك، قوم وهو( : قلت)

 .(2)واحدة صهقيف وآجر جص وشراء

 مذه  حس  مقبوم وامجارة بالبدع الصداايف عقد ما النوع هذا ف نددق

 .عندي لصوابا وهو املالنديف،

 ا امجارة وعقد البدع عقد ما تل شروط حتق، ال نددق بهذا أخذاا إن وا 

 وهلذا ممنا، غري البدع شروط حتق، أن ل  ،بدو ولنا الصداايف، عقد ما النوع هذا

 الصائا ،وتل أن بنهسه، ا ةامل ،قدم ا العمل صاح  تان إذا عندي، ا وىل فإن

 ما مااع وا بالكراء، ووتاليف إجارة الصورة هذه ا العقد تنددق فدنون بكرائها

  .هذا

 :مستقل عقد يف الصيانة على االتفاق -2

 أن على اتهاق الكرتيف أو امل رصص املهندس وبني اجلهاا مالك بني مت لو تما

 عند ال دار ق ع وتبد،ل معدنيف، اجفرت ا ام اميف خبدماج الكرتيف أو املهندس ،قوم

 .معلوميف مدة إىل معدنيف أجرة أخذ مقابل ا احلاجيف

 صاح  بني اماار ما اوع هو مس قل عقد ا حتق، إذا ااتهاق هذا إن ،قام قدو

 خبدماج للقدام معدنيف مدة ا ت جري الكرتيف أو امل رصص وبني تمس  جر، املام

 تإجارة اللزوم عند ال دار ق ع وت دري امصالح وتذلك معدنيف، فرتاج ا ام اميف

 ما امجارة ف رتان خاص، مام عا للحراسيف احلارس أو ال وب خلداايف اهسه اخلداط

 هنا، ال ملدك م عل، تنون ال  الصداايف وه  واملنهعيف، وا جري املس  جر وجو  حدث

 .م وفرة

 إىل ال اا  كنلتال الصداايف أقسام بعض إرجاع مينا ا أاه هو ال حقد، لنا

 على اش ماهلا املنهعيف، ااحديف ا ال حد،د وجو  عدم جهيف ما الصحدحيف، امجارة

 أجرة أو ال دار ق عيف مثا أخذ بدون اللزوم عند ال دار ق ع وت دري بامصالح القدام

                                                 
 .3/142: الهروق( 1)
 .55، 45 /11: املدوايف( 2)
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 عني متلدك على ،ك مل حدنئذ الصداايف فعقد الصداايف، عقد عا مس قليف امصالح

 منهعيف امجارة م عل، تون ما امجارة عقد ا بد ا أاه حلاموا مد ة، غري ومنهعيف

  .مد ة

 بني الرائج اماكاء وتدهديف العرف هو املعامالج حقدقيف تكردص ا املرجع أن على

 اظر ا امجارة،  ن امجارة باب ا  اخال الصداايف عقد ،رى ا والعرف الناس،

 ،ن ج ا الصداايف عقد أن واحلام هعيف،املن على منجزة فعلديف سل يف حبصوم ت قوم العرف

)"القبدل هذا ما سل يف
1).  

 م مدزة جتعلها خصوصداج هلا ال  املس حدثيف العقو  ما الصداايف عقد أنوا شك 

 هو وإمنا غريهما، وا إجارة وا بدعا لدس الصورة بهذه العقد فهذا. ا خرى العقو  عا

 بوتقيف ا صهره ،نب   وا به، اصيفاخل وآثاره وشرواه اخلاص تدااه له مس قل عقد

 علده، واملعقو  العاقدان،: وه  أرتااه توافر ما ابد عقدا باع باره اع . آخر عقد

 .العاميف شرواه وتذلك والقبوم، وامااب،

 صداايف وه  مس قل، وب ما البدع عقد عا منهصال الصداايف شرط"واحلاصل فإن 

 الصداايف مدة ا ا،ا ة شنل على هذا صلحي ما وأت ر. اهسه( الصااع) البائع ،قدمها

 عوض لقاء مسبقا، املهد  البدع عقد منوذج ا املذتورة املدة فوق إضافديف لسنواج

 .علده ، ه،

. ا ليف مك ل أو ومالك م رصص صائا بني املس قل الصداايف عقد بهذا ،لح، وقد

 مسبقا معروفيف عالبد عقد ا الصداايف شروط تون ا إا عنه خي لق ا الواقع ا  اه

 اال زام جتد،د شراء أو مس قل بعقد الصداايف شراء حاليف ا أما. وم بوعيف ومنم يف

)"مهصل بكنل الصداايف شروط على ال هاوض مينا فقد إضاا، لزما بالصداايف
2) . 

الذي يتعهد فيه املقاول بصنع شيء  املقاولة عقد يف املشروط الصيانة عقد -3

 :وصيانته ملدة من الزمن

 عقد وإن عمل، أ اء أو ش ء بصنع املقاوم فده ، عهد عقد هو املقاوليف عقد إن"

 وقد خاص، اوع ما عمل ب  اء فده ، عهد الصائا  ن .املقاوم عقد ا ،ندرج الصداايف

 الصداايف عقد فدج مع الزما، ما مدة بصداا ه و،ل زم ش ء بصنع املقاوم ، عهد

 ملدة بصداا ه أ،با وتعهد مصنع بإقاميف اوممق تعهد لو تما واحد، عقد ا واملقاوليف

 .سنني عكر
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 تاات إذا وصداا ه الك ء صناعيف على إجارة عقد أاها هو املعامليف هذه تنددق

 هذا وتل املقاوم، ما املا ة تاات إذا وبدع إجارة وعقد العمل، صاح  ما املا ة

)"شرعا جائز
1) . 

بإصالح العطب  والتزامه ائنصورة عقد الصيانة اليت يربم بني املؤسسة والص -4

 . لالآلت مع تقديم قطع الغيار

 تان أو املع   إصالحه تعذر إذا ال دار ق ع بكراء الصائا ،ل زم أنوه  

 هذا على ، قاضى وأاه العقد، ا علده امل ه، السقق حد ت جاوا اهقاج ،س دعى

 .ااشرتاه ال  الق عيف مثا ما مئو،يف بنسبيف مقدرا اائدا امضاا العمل

 املوتل رضا وحتق، ا جر فدها حد  ب جر، وتاليف أاه البند هذا وتنددق

  .(2)الوتاليف منه تصح مما وتالهما والوتدل،

 :يف هذا العقد املؤسسة واجبات

 فرتاج، على و،دفع العقد، ا مد  الصداايف وأجر الصائا، أجر بدفع اال زام." (1)

 العمل مقابل ا ا جر وهذا أشهر، س يف تل أو أشهر ثالثيف تل أو شهر تل

 ،نجزها ال  ا عمام قدميف ا جر هلذا ،ب  تما العقد، ا واحملد  املوصوف

 ساعاج أجر ببدان العقد ا مببوايف وهذه العقد، ا به ال زم ما خارج الصائا

 أجر حد  تما الراحيف، أ،ام وا العمل أ،ام ا الصائا، ،قبدها ال  العمل

 بني تربي بقائميف به امصالح إجراء ا املؤسسيف رغ ت الذي املنان إىل ال نقل

 تب  امضافيف هذه وأن تعاملها، ا حيس  الذي وا جر املسافيف، ما وحدة تل

 .ت سلمها ما مبجر  للصائا قدم ها بدفع املؤسسيف تل زم ال  الهاتورة إىل

 :الصائن أجر تسليم

 :ار،ق ني على الصداايف عقو  جتري

 .بدا، ها ا مقدما فرتة تل تدفع فرتاج على السنوي ا جر ،قس  أن: ا وىل

 الهرتة اها،يف عند قسي تل ،دفع فرتاج على السنوي ا جر ،قس  أن: ال ااديف

 .احملد ة

 .اج ها ه  ا اخ الفا جند  فإاا املذاه  فقه ا املقررة ا حنام إىل وبالرجوع

 :مقدما أجرة تسلم الصائن اشرتاط - األوىل الطريقة

 بالوفاء( املؤسسيف) املس  جر و،لزمون ال عجدل اشرتاط ما مااعا ،رون ا ديففاحلنه

 تعجدلها املس  جر فعلى البدم تعجدل فده شرط فإن: (3)الناساا  ،قوم. بالكرط
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 أم والدابيف، تالدار به ،ن هع شدئا امجااة علده وقع ما أتان سواء ب سلدمها وااب داء

 تعد،ل شرط ملا  اهما والصباغ تالقصار أوعمله بصنع ه ،ن هع عامال أم صااعا تان

)"شرواه  عند املسلمون" :وسل  علده اهلل صلى لقوله"و .(3)شراهما اع بار لزم البدم
4).  

 أ،ام ثالثيف ت  خريه حنما ولو وجوبا ا جر وعجل: املالن  املذه  ا وتذلك

 عقد عند جدلهتع اشرتاط أي بكرط أو معني، ت وب عني إن العقد فدهسد أت ر، ا

 .(3)واحلنابليف الكافعديف عند احلن  وتذلك، (1)امجارة

   :الثانية الطريقة

 أو بكهر حتد  فرتة تل اها،يف عند أجره الصائا اس حقاق على العقد ،نون أن"

 .س يف أو ثالثيف

 للمؤجر احلقني ثبوج أن ا صل  ن حندهيف، أبى عند ا صل ه  ال ر،، وهذه

 املس  جر فده ،س وا الذي الوقت ا لألجري امللك فد بت واحد، وقت ا ، ب ان وا جري

 عقد تان وملا العقد، اا هاء إىل ا جرة ت خري عنده ا صل تان وهلذا املنهعيف،

 للمنافع املؤسسيف تسل  بها ،عرف فرتة تل فنها،يف مرتب يف، غري فده املنافع الصداايف،

)"أجره الصائا واس حقاق
3) .  

 العمل، مع الغيار قطع بتقديم بالصيانة املتعهدة اجلهة تلتزم أن": الثانية حلالةا

 :صورتان فهناك

 العرف إىل بالرجوع معلوميف ال دار وق ع  ور،يف، الصداايف تنون أن :ا وىل الصورة

 الصورة فهذه تبد،لها، ووقت اافرتاض  وعمرها وصهاتها عد ها حتد،د حدث ما

 . أ،با جائزة جعاليف

)."الدسرية اجلهاليف ،  هر حدث واحد بعقد العمل ىعل ال عاقد ومينا
4)  

 بالرجوع ال عاقد عند لل حد،د قابليف غري ال دار ق ع تنون أن" :ال ااديف الصورة

 فه  تنله ها ا النبرية ال هاوج و،قع للمعداج، ال قنديف ال بدعيف مراعاة أو للعرف

 وتقد،  بالعمل للقدام لصداايفبا امل عهدة اجلهيف ال زام على ال عاقد اوا ا الصورة هذه

)" للنزاع املؤ ،يف النبرية للجهاليف وذلك ال دار، ق ع
5). 

                                                 
 (11/336)جمليف جممع الهقه امسالم  ( 3)
 2/42رواه احلات  ا املس درك ( 4)
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 : بالصداايف ال عهد عقد -1

 مما ا اج ما م عد ة أاواعا العا ة ا ،كمل ولننه الصداايف، عقد ،كبه وهو"

 على ، رأ ما بإصالح الصداايف م عهد فده و،ل زم. م عد ة فنديف اخ صاصاج ،  ل 

 ما  اج مشوله وبسب  معني، مبلغ لقاء ا خر ال رف لدى املوجو ة وا جهزة ا اج

 الالامني ال دار وق ع العمل بني املعامليف ا متا،ز أي إىل ،كري قلما فإاه عد،دة، أاواع

 فدها مبا تامليف، الصداايف - عا ة - ،قدم الصداايف تعهد عقد فإن وبال ال . للصداايف

 .وا جهزة لآلاج املك ل أو للمالك غدار، وق ع وموا  عمل ما

 هو ما إىل آاج ما ،باف ما اع بار على النص العقد هذا ، بما ما وت ريًا

 ال عهد عقد و،راف، .بال عهد مشوله حدث ما إلدها مبمواا العقد عند منها موجو 

 .بها ،ل زم ال  الصداايف خدماج ل قد،  الهندني مع بال عاقد امل عهد قدام بالصداايف

 مع مرتاف، وهو. ال دار وق ع املوا  مع العمل تقد،  ، بما بالصداايف تعهد عقد فهو

 هذا املراف، الصداايف عقد وبسب . الهعل  والصائا امل عهد بني البااا ما صداايف عقد

  .(1)بها ال زم ال  الصداايف ،قدم أن الصداايف م عهد ،س  دع

لصائن باإلصالح وشراء قطع صورة عقد الصيانة اليت يشرتط فيه أن يقوم ا -6

 .الغيار على حساب صاحب املؤسسة  مع حصوله على ربح نسيب 

 أو ا ليف فدها حت اج مرة تل ا معا ال دار وق ع العمل ب قد،  الصائا ، عهد وفدها

  .(2)شهري أو سنوي مق وع مبلغ لقاء وذلك صداايف، إىل ا اج

 وأحنام آثار منها لنل  لهيفخم بصورة ، حق، أن مينا الصداايف على اتهاقا"

 أو بدع عقد ا شرط ضما ا ، حق، أن مينا تما الصداايف على ااتهاق فإن. خاصيف

 .مس قل عقد ا ، حق، أن مينا تذلك إجارة،

 للقدام امل رصص اس عدا  صرف ،نون أن مينا تما به املل زم وتذلك

 أن مينا كتذل ااتهاق، عا خارجا العمل أجرة تون مع الصداايف، خبدماج

 فده ملحوظا الصداايف على ااتهاق فدنون الصداايف، عمل أجرة على مك مال ،نون

)"مس قليف أجرة هلما تنون ا أي ال دار، ق ع وتبد،ل امصالح أجرة
3). 

  :ه  الصداايف على لالتهاق املر لهيف ا شنامو

 أو الكرتيف وبني املام صاح  بني مس قل تعقد الصداايف على ااتهاق: ا وم

 ال دار ق ع وتعو،ض امصالح و،نون ام اميف، خدماج عرض جمر  على امل رصص،

 .العقد ذلك ا علدها امل ه، اخلدماج ةأجّر عا مس قليف ب جرة اللزوم عند
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 به املكروط وتان، اماار أو البدع عقد ضما ا شراا الصداايف تون: ال اا 

 امصالح أجرة تون مع احلاجيف، عند الصداايف خدماج ل وفري ااس عدا  هو

 .العقد هذا عا مس قليف ال دار ق ع ومثا واخلدماج

 العقد ا  اخليف واخلدماج امصالح أجرة تون مع السابقيف الصورة اهس: ال الث

)"الصداايف فده اشرتات قد الذي واماار البدع عقد أي ا وم
1). 

  :الصيانة عقد مضمون

 فالصداايف امل نررة امصالح خدميف هوف العا ة ا الصداايف عقد ، بمنه ما أه  أما

 ما أو الصائا به ،قوم الذي العمل أساًسا ،كمل فهو. امصالح على عقد أصال ه 

 أو تل  ت ري علده ارأ تلما املع ا ، اما اج  عهده إىل الك ء معا ة عنه ،نوب

 وأ جو ته ما ،قلل أو جزئدًّا، أو تلدًّا عمله ،وقق( الك ء أجزاء أحد على) جزئ 

 .املع ا ة إا اجد ه

 حنو أ،با العمل، إىل إضافيف أعدان ما ،لزم ما تقد،  الصداايف تكمل ما وت ريا

 أم أصال، بهسا ها مسببيف الق عيف ت دري إىل احلاجيف أتاات سواء ال دار، ق ع

 ( .هلا املرسوم أو امل وقع) املع ا  ااس عمام حاليف ا هلا املقرر ا وان قبل باه التها

 الذي وأعدان، عمل ما فده مبا امل نرر، امصالح الصداايف عقو  بعض تكمل وقد

)"ال ري لهعل ا دجيف أو ااس عمام لسوء ا دجيف ضرور،ا أصبح
2).  

 ال الهيف الق عيف مثا وإن مببوايف، وال زاماته العقو  ا مد ة الصائا واجباج إن

 ال عرف على - مهارته على بناء - الصائا  ور وخي صر املؤسسيف، صاح  ، حمله

 ،قوم أو ق عيف، أي ت دري بدون ممننا تان إذا إصالحه ،باشر ث  اخللل، مواا على

 .منااها صاحليف ق عيف ووضع ال الهيف الق عيف ب  دري

صورة عقد الصداايف الذي ،ل زم فده الصائا بصداايف املعداج املوجو ة عند العقد  -7

  .وما مينا ان ،بدهه صاح  املؤسسيف ما أجهزة جد،دة 

 املام أو املبدع إصالح أو ب بد،ل مكرواا اماار أو البدع عقد نونوفدها ،

 على ال ما أو ا جرة أخذ بدون معلوميف مدة إىل معني عد  علده ارأ لو علده املس  جر

 الصورة عا الصورة هذه وتهرتق. معلوميف ملدة الصداايف ببماايف ،سمى ما وهو ذلك،

 ا امل وقعيف غري العدوب أو املرهديف العدوب عا هظال ح هو فده امللحوظ أن ا السابقيف

 بال بد،ل مك وليف البائع ذميف تون أي الن دجيف، شرط بنحو الكرط هذا و،نون. املبدع

 الكرط فإن السابقيف الصورة خبالف وهذا عد ، املبدع على ارأ لو فدما امصالح أو
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 ال عمري وهو لبالهع بالقدام علده املكروط تعهد أي الهعل؛ شرط حنو على فدها

 وامللحوظ - وضًعا بك ء ضمان أي - ذميف اش  ام هناك ،نون أن بدون وامصالح

)"ام اميف خدماج بإجراء املبدع على احملافظيف هو فده
3).  

صورة عقد الصيانة الذي يلتزم فيه الصائن بالعمل على حتديث األجهزة  -8

 .ل مدة العقدواعندما يظهر التحديث ط

 ت عل، جبهاليف اسمده أن مينا آخر اوع ما جهاليف ، بما ما الصداايف عقو  وما

 شاعت النمبدوتر برامج مهنيف فه . املس قبل ا حتصل قد ال ( الهنديف بال  وراج)

 جد،دة فنديف معرفيف ما حيصل ما تل بإ خام وذلك صداا ها، مع الربامج تقد،  عقو 

 ا مما وهو وسر،ع، ريتب الصناعيف هذه ا الهين وال  ري. العقد مدة خالم علدها

 ال  رياج جهاليف ،كمل اجلهاليف ما النوع وهذا. معلوم هو تما به ال نبؤ مينا

 .(1)واحد بآن ظهورها ومواعدد وأمثااها املس قبلديف

 (:Updating) التحديث عقد

 على حد، يف من جاج أو علمديف معرفيف ما اد ما إضافيف على عقد هو ال حد،ث عقد

 ا العلم  ال قدم توات  واعلها ومنافعها، مر و ها ساحي مما العلمديف ا جهزة

 وال . معنو،يف حقوق ا امل م ليف اجلد،دة العلمديف املعرفيف تقد،  على عقد وهو. مددااها

 أو حتد، ها، امل لوبيف ا جهزة أو ا اج إىل تباف ص رية غدار ق ع شنل على ت وفر

 .ا جهزة هذه ا هلاإ خا ،   ص رية أقراص ا خمزوايف برامج شنل على

 ما وهو جدا، قلدال ،نون ،نا  ال حد،ث عقد ،  لبه الذي املباشر والعمل

 ما النبرية النمديف مع باملقارايف وذلك الرباامج إ خام أو الق عيف ترتد  حي اجه

 احلصوم وا والصناعديف، وال ننولوجديف العلمديف ال  وراج م ابعيف ا املبذوم العمل

 الالاميف ال عد،الج وإ خام ال حد،ث عقد ما املس هدد ،ناس  امب ت و،رها ث  علدها،

 العلمديف املعرفيف هذه ما امفا ة تس وع  أن  جهزته املمنا ما ،صري ح ى اظمه ا

 .اجلد،دة

 عقد توقدع عند معرفيف العا ة ا تنون ا املعنو،يف احلقوق هذه أمثان أن تما

 جزء ما فده مبا وحده، العمل ملتك ت ريا ال حد،ث عقو  معظ  أن على .ال حد،ث

 ال ال  ال رف لد حمله املعنوي احل، مثا وترتك تبري جمهوم وجزء بسدي معلوم

 .(2)لل حد،ث
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مع اإلصالح  بصورة عقد الصيانة الذي يلتزم فيه الصائن بتدريب عمالة الطال -9

  .عند العطب

 عند امصالح مع الصائا، عماليف تدر،  على الصائا فده ،ل زم الذي الصداايف عقد

 اجلعاليف مع إجارة عقد  اه وذلك البر،ر، الكدخ عند وتذلك جائز عقد هو الع  ،

 .(3) ذلك جواا ،رى ا بعبه  تان وإن بدنهما، اجلمع اوا معا،

صورة عقد الصيانة الذي يشرتط فيه أن يضمن الصائن استمرار عمل  -11

قتيا حتى يتم اإلصالح أو املصونوأن يتحمل تقديم ما حيقق تشغيل األجهزة و

  .تعويض التالف لصاحب املؤسسة

 املام أو املبدع إصالح أو ب بد،ل مكرواا اماار أو البدع عقد نونوفدها ،

 على ال ما أو ا جرة أخذ بدون معلوميف مدة إىل معني عد  علده ارأ لو علده املس  جر

 الصورة عا الصورة ذهه وتهرتق. معلوميف ملدة الصداايف ببماايف ،سمى ما وهو ذلك،

 ا امل وقعيف غري العدوب أو املرهديف العدوب عا ال حهظ هو فده امللحوظ أن ا السابقيف

 بال بد،ل مك وليف البائع ذميف تون أي الن دجيف، شرط بنحو الكرط هذا و،نون. املبدع

 الكرط فإن السابقيف الصورة خبالف وهذا عد ، املبدع على ارأ لو فدما امصالح أو

 ال عمري وهو بالهعل بالقدام علده املكروط تعهد أي الهعل؛ شرط حنو على فدها

 وامللحوظ - وضًعا بك ء ضمان أي - ذميف اش  ام هناك ،نون أن بدون وامصالح

)"ام اميف خدماج بإجراء املبدع على احملافظيف هو فده
1).  

 فالصداايف امل نررة امصالح خدميف فهو العا ة ا الصداايف عقد ، بمنه ما أه  أما

 ما أو الصائا به ،قوم الذي العمل أساًسا ،كمل فهو. امصالح على عقد أصال ه 

 أو تل  ت ري علده ارأ تلما املع ا ، اما اج  عهده إىل الك ء معا ة عنه ،نوب

 أو جو ته ما ،قلل أو جزئدًّا، أو تلدًّا عمله ،وقق( الك ء أجزاء أحد على) جزئ 

 .املع ا ة إا اجد ه

 حنو أ،با العمل، إىل إضافيف أعدان ما ،لزم ما تقد،  الصداايف تكمل ما رياوت 

 أم أصال، بهسا ها مسببيف الق عيف ت دري إىل احلاجيف أتاات سواء ال دار، ق ع

 .(هلا املرسوم أو امل وقع) املع ا  ااس عمام حاليف ا هلا املقرر ا وان قبل باه التها

 الصداايف عقو  ت بمنها قد ت رية ىأخر شرواا هنالك أن االحظ أن ،نب  

 :أهمها ،ل  فدما اذتر

 .العمل عا الك ء تع ل لهرتة املهقو  ام،را  عا ال عو،ض. 1
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 .العمل عا ال ع ل فرتة خالم موصوفيف، أو بد،ليف مماثليف، منهعيف تقد، .2

 تل و،كمل الصداايف، ضمان شرط به ، عل،هذا النوع ما عقو  الصداايف الذي 

 بسب  أو منه ترتت  الذي املا ة أو املعدن اوعديف بسب  منافعها إا اج عا ا ليف ا خلل

 جزء أي قدرة عدم أو ا ليف تصمد  بسب  أو بعض، مع بعبها ا جزاء ترتد  ار،قيف

 .ا ليف تصمد  ا له املر  يف أو منه امل وقعيف اخلدميف ت  ،يف على منها

 عما ا ليف منافع ما ،قلل بالعدو أو ا ع ام ما ا خري النوع هذا أن الواضح وما

 عا( البائع) الصااع مسؤولديف و،س دع  تلديف، املنافع هذه ،ع ل أو منها، مقصو  هو

 املسؤولديف هذه( البائع) الصااع حتمدل على النص إىل الصداايف شرط و،هدف. العد  هذا

 .صراحيف

 الصااع إلزام ما احلنوماج تهرضه قد ما الصداايف حاجاج ما النوع هذا و،كبه

 مل ما العاميف السالميف على خ ورة وجو  لد،ها ، بت بعدما ا ليف على ت درياج بإ خام

 .ال  دري ذلك ،  

 الالاميف، الق ع ب قد، ( البائع) الصااع قدام الصداايف شرط ، بما ما وت ريا

 .هلا احملسوب أو املع ا  ال ك دل  عهدها إىل ا ليف وإعا ة برتتدبها القدام إىل إضافيف

 اس مرار امنديف فرتة حتد،د هو البدوع ا الصداايف شرط ميدز ما أه  أن على

 ما ت ري ا جند وقد. أعوام ثالثيف أو عام ملدة الصداايف ضمان على م ال فدنص اهاذه،

 ،س مر حني ا واخلدميف، الرتتد  مع م ال عام ملدة الق ع ضمان على النص العقو 

 تنون م ال أخرى سنيف ملدة( فقي لعم ما ت بمنه مبا) الصداايف خدميف تقد،  ضمان

 أحدااا احلنوميف تهرضه ما أن هنا ،الحظ أن ،نب   ولننه. املكرتي على الق ع فدها

 الزماا  بالقدد ، قدد ا فهو املكروايف، الصداايف مدة ااقباء بعد ،قع قد إصالح ما

 .العاميف السالميف مصلحيف على مبين  اه هلا،

 مدتها لنامل بالصداايف اال زام س مرارا ، بما الصداايف شروط بعض أن تما

 غري أم واهلبيف، البدع بنحو اخ دار،ًّا ال  ري أتان سواء ا ليف، مالك ت ري ولو ح ى

 .منميف حبن  البدع على وامجبار والوصديف املريا  بنحو اخ داري

 فرتة أثناء بد،ليف خدميف تقد،  ،كمل الصداايف ضمان شروط بعض أن ذلك إىل ،باف

 ختبع ال  السدارة بدم سدارة تقدم ت ن املبموايف، الصداايف بسب  يفا ل تع ل

 .بناملها الصداايف ملدة وذلك صداا ها، ت   ال  تلك بدم بندقديف أو للصداايف،

( البائع) الصااع مبوجبه ،بما شرط الصداايف شرط إىل ،باف فقد وتذلك

 تع ل ا دجيف واجم ت ما ، لق عما ،عوض ت ن ا ليف، تع ل إلدها أ ى ال  ا ضرار
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 املسؤولديف هلذه أعلى حدا عا ة العقد وحيد . الدباغيف آليف تع ل ا دجيف جلو  أو ال الجيف،

 .لآلليف اما اجديف ال اقيف على بااع ما  مسوبا ،نون

 شرط باس مرار باخلدار شراا ت بما البدع عقو  ما ت ريا فإن وتذلك،

 ممارسيف عند أو العقد عند إضافدًّا  امبل املكرتي  فع لقاء إضافديف ملدة الصداايف ضمان

 .باا هائها ،نقب  مدة عا ة له حتد  الذي اخلدار، ذلك

 معدنيف، ملدة ال ك دل على امشراف شرط أحدااا الصداايف شرط إىل ،باف وقد

 عند ترتدبها بعد ا ليف مع س  عامل ال  للعناصر ال در،  تقد،  شرط وتذلك

 املس هدد أو املكرتي

  :األشياء على بالتأمني مقارنا الصيانة عقد

 لقاء معني، مبلغ بدفع( ال  مني اال ) املس  ما فده ،ل زم عقد هو: ال  مني عقد"

 املؤما اخل ر وقع إذا باملس  ما ،لح، قد الذي البرر عا تعو،ض بدفع املؤما ال زام

  (.م ال سنيف) مد ة امنديف فرتة خالم ضده

 أن سوى، املذتور ال  مني عقد تكبه( لدور،يفا غري) ال ارئيف العالجديف والصداايف

 الع ل عا الناج  البرر عا ا ليف رب ،عوض مال  مبلغ تقد،  عا ة ،ل زم ا الصائا

 .ذلك لزم حد ما ال الهيف الق ع وتبد،ل الع ل، إصالح ،ل زم بل ال ارئ،

 الدور،يف، الصداايف تكمل ا فقي اارئيف عالجديف تنون حبدث الصداايف متحبت ولو

 .بال  مني شبهها لزا  صداا ه، املرا  ا صل بدع عقد عا متاما مس قليف اتوتا

 فقي ال ارئيف بالصداايف مصورا وتان وحده، الصداايف عقد ااهرا  إذا: احلاصل

 اخلالف فده واري ا شداء، على ال  مني عقد ،كبه فإاه الوقائديف، الدور،يف  ون

 هذا ومنها الهقهديف واجملامع عاصر،ا،امل الهقهاء ف ت ر .ال  مني ا املعاصر الهقه 

 . عنه بد،ال وال عاوا  ال با ل  وجواا ال جاري، ال  مني جواا عدم رأج املوقر، اجملمع

 خال إذا املبدأ، حدث ما ال جاري ال  مني جواا املعاصر،ا الهقهاء ما قليف وترى

 .أخرى مهسدة أسباب ما عقده

 وهذه أ،ًبا، الوقائديف الدور،يف الصداايف تكمل أن الصداايف عقو  على ال ال  أن على

 ا جوهري فين بكرط خيل العقد ا وجو ها أن تما ش ء، ا ال  مني تكبه ا

 الصداايف بدنما. املس  ما وا املؤما بإر ة البار احلا   وقوع ، عل، ا أن وهو ال  مني

 صداايفال إىل احلاجيف اح مام تقلدل صراحيف تس هدف الصائا ،ؤ ،ها ال  الدور،يف

 .تنالدهها وتقلدل ال ارئيف،

 هو تما ا صل، بدع عقد مع ترتاف، أن فال ال  احملض، ال ارئيف الصداايف أما

 ا خلل ارأ إن أاه البائعيف الكرتيف ت عهد حدث اجلد،دة، السدارة بدع عند شائع
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 ،كمل وا. جمااا تبد،له أو بإصالحه تقوم فإاها مد ة، فرتة خالم السدارة مرك

 .(1) ور،يف صداايف ب عمام البائعيف الكرتيف قدام  عهدال هذا

 .صورة عقد الصيانة الذي يلتزم فيه الصائن بالتعويض عن الضرر احلاصل -11

 أو لكرص اخلاص ا جري عا به حيرتا الناس لعاميف للصنعيف اهسه ،نص  أنم ل 

 ب ن علدها ،   مل إن أما املصنوعيف، الذاج على ، د  أن ومنها خمصوصني، جلماعيف

 ،نون أن ومنها ضمان، فال بد ه ب ري ولو حببرته أو ولوغائًبا ربها بدت ا عملها

 فدها تان إن وأما ت ر،ر، الصنعيف ا ،نون ا أن ومنها علده، ، اب مما مصنوعه

 .إلده ربه  فعيف ،وم قدم ه و،بما،  ضمان فال وحنوه، اللؤلؤ ت ق  ت ر،ر

 ،ربي باحلمام له وم ل بقوم، ا بهعل رغ إذا ،بما الصااع أن هذا قبل وُذِتَر

 السري ا أخرق ب ن تعدى إذا وتذا تع ر، فده موضع ا ميك  أو ر  حببل احملموم

 . ،بما فإاه

 ال ع دل عنه تسب  الذي للرلل ،نبه مل إذا ضاما الصائا أن املؤسسيف فاشرتاط

  .(1)بهعل غر  اه مقبوم شرط

  :معلومة ملدة الصيانة ضمان

 املام أو املبدع إصالح أو ب بد،ل مكرواا امجارة أو البدع عقد تان ذاإ ما ا

 على مثا أو أجرة أخذ بدون معلوميف مدة إىل معني عد  علده ارأ لو علده املس  جر

 ولذلك الهعل، ا الن دجيف شرط بنحو سابقا إلده امشارة مرج تما هنا والكرط ذلك،

 أي مد،واا؛ ،عد املعدنيف للكرائي وفقا املباعيف يفالسلع إصالح أو ب بد،ل البائع ،ق  مل لو

 الكرط إن بل فحس ، تنلده  وجوب جمر  هو فلدس. بذلك مك وليف ذم ه تنون

 بال بد،ل، مك وليف البائع ذميف تون أي الوضع ، احلن  هو وبالذاج أوا هو هنا

 ما ال  عند الذميف ب هرغ القدام وجوب ما ثاادا، ذلك على ،رتت  ال نلده  واحلن 

 .الكرط له

 بالعقو  للوفاء العاميف ا  ليف لكموم عنداا، صحدح أ،با الكرط ما النحو هذا

 وال علد، ال رر حدث ما فده خلل وجو  ااحديف ما امشنام أما له، بالكروط واال زام

 .السابقيف الصور ا ذترااه مما جوابه ظهر فقد

 الذي وتدله أو الصااع هو البائع ،نون قد الصورة هذه ا أاه وهو حبث هنا بق 

 ا وهذا. السلعيف ا العد  ظهور تقد،ر على السلعيف تبد،ل أي الصداايف ببمان ،ل زم
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 الصااع، هو ،نون أن  ون ما للسلعيف مالنا البائع ،نون قد ولنا. فده إشنام

 .اهسه ا الصااع قبل ما العد  اروء عا السلعيف ب بد،ل ،ل زم فقد

 هو الذي علده للمكروط مقدور غري شرط ب اه الكرط هذا صحيف ا ،كنل فإاه

 هو تما الكروط، صحيف شرائي ما الكرط على القدرة  ن بااال فدنون البائع،

 .واضح

 ما اشرتى الذي البائع أن وذلك وار ، غري امشنام هذا أن هو الصحدح ولنا

 أخذ ضما ا علده اشرتاط قد وتدله ما أو السلعيف هلذه املن جيف ا صلديف الكرتيف

 بكرط أو به، مصرح غري ارتنااي بكرط من جاته لعرض الكرتيف عا الوتاليف

 الكرط هذا فمع معدنيف، شروط وف، بإصالحها ،قوم أو السلع الصااع ،بدم ب ن مصرح

 ا العد  اروء عند إصالحه أو املام تبد،ل ما اشرتاه ما على قا را البائع ،نون

)"أ،با الناحديف هذه ما إشنام وا معدنيف، مدة
1). 

 . صورة عقد الصيانة غري املقرتن بعقد آخر وغري احملتاج ملواد أخرى  -12

 اجلهاا مالك بني مت لو تما، مس قل عقد ا الصداايف على ااتهاقوفده ،نون 

 خبدماج الكرتيف أو املهندس ،قوم أن على اتهاق الكرتيف أو امل رصص املهندس وبني

 إىل معدنيف أجرة أخذ مقابل ا احلاجيف عند دارال  ق ع وتبد،ل معدنيف، فرتاج ا ام اميف

 .معلوميف مدة

 :مستقل عقد يف الصيانة على االتفاق

 أن على اتهاق الكرتيف أو امل رصص املهندس وبني اجلهاا مالك بني مت لو تما

 عند ال دار ق ع وتبد،ل معدنيف، فرتاج ا ام اميف خبدماج الكرتيف أو املهندس ،قوم

)"معلوميف مدة إىل معدنيف جرةأ أخذ مقابل ا احلاجيف
2).  

 الصلح أو امجارة حنو على( الصداايف) املعامليف هذه ماكاء العقل  اممنان وجمر 

 إذ الصداغيف، بهذه الصداايف عقد وقوع عدم ما اخلارج ا والواقع العرف، اظر ، ري ا

 اكاء،ام وتدهديف اخلارج ا املوجو  ااع بار حقدق ها ، بع اع بار،يف أمور العقو 

 بل. واملوضوع املالك هو ،نون ح ى واماكاء ااع بار عا منهصليف حقائ، هلا ولدست

 اماكاء وتدهديف العرف مراجعيف ما ل كرصدها ابد ال  ااع بار،يف حقدق ه عقد لنل

 .عنده  امل عارف

. واحدا عنوااا حيمالن اعلهما ا ا رتان بعض ا عقد،ا بني ال كابه فمجر " 

 إجارة تسمى ا ولننها منهعيف، وه  الببع متلدك هو تان وإن النناح عقد فم ال
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 املزارعيف عقد وتذلك اخلاصيف، أحنامه له مس قل عقد هو بل عرفا وا شرعا

 .واملساقاة

 ا أ،با الصلح أو املعوضيف اهلبيف أو اجلعاليف إىل العقد هذا إرجاع أن عل  هنا وما

 على اخلارج ا الواقع إاكاء تدهديفو العرف مساعدة لعدم وذلك تعسق، ما خيلو

 .ذلك

 جتعلها خصوصداج هلا ال  املس حدثيف العقو  ما الصداايف عقد أن هو فالصحدح

 غريهما، وا إجارة وا بدعا لدس الصورة بهذه العقد فهذا. ا خرى العقو  عا م مدزة

 صهره ،نب   وا به، اخلاصيف وآثاره وشرواه اخلاص تدااه له مس قل عقد هو وإمنا

 واملعقو  العاقدان،: وه  أرتااه توافر ما ابد عقدا باع باره اع . آخر عقد بوتقيف ا

 حنمها عا البحث ما وابد. العاميف شرواه وتذلك والقبوم، وامااب، علده،

) مس حد  مس قل تعقد الكرع 
 وب ما البدع عقد عا منهصال الصداايف شرطو" . (3

 شنل على هذا حيصل ما وأت ر. اهسه( الصااع) البائع ،قدمها صداايف وه  مس قل،

 املهد  البدع عقد منوذج ا املذتورة املدة فوق إضافديف لسنواج الصداايف مدة ا ا،ا ة

 .علده ، ه، عوض لقاء مسبقا،

. ا ليف مك ل أو ومالك م رصص صائا بني املس قل الصداايف عقد بهذا ،لح، وقد

 مسبقا معروفيف البدع عقد ا الصداايف شروط نتو ا إا عنه خي لق ا الواقع ا  اه

 اال زام جتد،د شراء أو مس قل بعقد الصداايف شراء حاليف ا أما. وم بوعيف ومنم يف

  .(1)مهصل بكنل الصداايف شروط على ال هاوض مينا فقد إضاا، لزما بالصداايف

 نهم تان ما ث  ما ة، إىل حي اج وا آخر بعقد مقرتن غري الصداايف عقد تان إذا

 بها، ،قوم املصون الك ء صاح  ما ة إىل حي اج تان ما ث  ،سرية، ما ة إىل حي اج

 ا ضري ا امجارة عقد ا مناسبيف وه  ال الثيف، الصور هذه ا جتوا تلها هذه وأن

 .ذلك

واحلمد هلل تعاىل أوًا وآخرًا، وصلى تعاىل على سدداا ممد وعلى آله وصحبه 

 .وسل  أمجعني
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله 

 .وصحبه أمجعني

 التمهيديالفصل 

 عامة توطئة

سبق جملمع الفقه اإلسالمي الدولي أن خصص حمورا مستقال لعقد الصيانة يف دورة 

( نوفمرب)تشرين األول /هـ4141يف رجب جملس اجملمع املنعقدة باملنامة مبملكة البحرين 

 .(4)الصيانة بشأن عقد،  (6/44)401: رقموأصدر قراره . م4111

ثم حدد أربع صور هلذا  .وقد عرف القرار عقد الصيانة، وذكر تكييفه الشرعي

 .مع ضابط عام لصور عقد الصيانة. العقد ، فبينها، وذكر تكييفها الشرعي، وحكمها

 .وهو ما سيتم بيانه وفقا ملا نص عليه قرار اجملمع

 :(  )تعريف عقد الصيانة

 تكييفه وخيتلف. للعقود العامة األحكام عليه تنطبق مستقل مستحدث عقد هو

 .صوره باختالف وحكمه

 :تكييفه الشرعي

 حتتاجه ما وإصالح بفحص طرف  التـزام عليه يرتتب ،معاوضة عقد حقيقته يف وه

. معلوم عوض مقابل يف معلومة ملدة ،طارئة أو ،دورية إصالحات من آخر شيء أي أو، آلة

 .واملواد بالعمل أو ،وحده بالعمل  الصائن فيه يلتزم وقد

 :عقد الصيانة صور

 :القرار إىل بعض منها وهي متعدة وخمتلفة وتوصل

                                              :وهي حكمه، تبني ما منها كثرية،احلكم عنها  

 تقديم  مع أو فقط، العمل بتقديم الصائن فيه يلتـزم .آخر بعقد مقرتن غ صيانة عقد 

 عقد اأنه على فكّيهذه الصورة ت:  العادة يف حسابًا هلا العاقدان يعترب ال يسرية مواد

 واألجر معلوما العمل يكون أن بشرط شرعا، جائـز عقد وهو عمل، على إجارة

 .معلوما

                                                 
 (. 5 ص ، ج -44 العددالفقه اإلسالمي الدولي،  جممع جملة   4
، 1معجم مقاييس اللغة، ج ابن فارس،: انظر. يف مكان أمني  الشيء  فظومن ذلك ح، والوقاية احلفظ : غةللصيانة ا   

  171الرازي ، خمتار الصحاح، ص .1 1ص
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 ملالكا ويلتـزم العمل، بتقديم الصائن فيه يلتـزم .آخر بعقد مقرتن غري صيانة عقد 

 .األوىل كالصورة ،وحكمها ،هاتكييفوهذه الصورة  :  املواد بتقديم

 بيع افيه اجتمعه الصورة هذ:  معلومة ملدة البائع على البيع عقد يف املشروطة الصيانة 

                                               .تقدميها مع أم املواد تقديم غري من الصيانة أكانت سواء ،جائز وهو وشرط،

 افيه اجتمعالصورة  ههذ: املستأجر أو املؤجر على ةاإلجار عقد يف املشروطة الصيانة 

 عليه الذي يتوقف النوع من كانت إذا الصيانة أن الصورة هذه وحكم وشرط، إجارة

 على جيوز اشرتاطها وال شرط، غري من املؤجرة العني مالك تلـزم فإنها املنفعة استيفاء

 أي على اشرتاطها فيجوز املنفعة، استيفاء عليها يتوقف ال اليت الصيانة أما املستأجر،

 .للجهالة نافيا تعينا عينت إذا املستأجر أو املؤجر من

 :عقد الصيانةالضابط العام لصور 

 النـزاع، إىل املؤدية للجهالة نافيا تعيينافيها  الصيانة تعني أن الصور مجيع يف يشرتط

 يف األجرة حتديد يشرتط كما أم ال ؟ الصائن على كانت إذا املواد تبينيينبغي  وكذلك

 .احلاالت مجيع

 صور أخرى لعقد الصيانة 

 .والدراسة البحث من ملزيد إرجاءها اجملمع ىأر أخرى صور وهناك

الصور هي حمل الدراسة والبحث يف هذا العرض، وهي كما جاء يف ورقة  وهذه

 :استكتاب أمانة جممع الفقه املوقرة، وهي على سبيل التمثيل ال احلصر كما يلي

 .صورة عقد الصيانة املنفرد واحملتاج إىل مادة يتعهد الصائن بإحضارها (4)

ل بصنع شيء وصيانته ملدة صورة عقد الصيانة يف عقد املقاولة الذي يتعهد فيه املقاو ( )

 .من الزمن

صورة عقد الصيانة الذي يربم بني املؤسسة والصائن، ويلتزم فيه الصائن بإصالح  (1)

 .العطب لآلالت مع تقديم قطع الغيار

صورة عقد الصيانة الذي يشرتط فيه أن يقوم الصائن باإلصالح وشراء قطع الغيار  (1)

 . معلومعلى حساب صاحب املؤسسة مع حصوله على ربح نسيب

صورة عقد الصيانة الذي يلتزم فيه الصائن بصيانة املعدات املوجودة عند العقد ، وما  (5)

 .ميكن أن يضيفه صاحب املؤسسة من أجهزة جديدة

صورة عقد الصيانة الذي يلتزم فيه الصائن بالعمل على حتديث األجهزة عندما يظهر  (6)

 .التحديث طيلة مدة العقد

م فيه الصائن بتدريب عمالة الطالب مع اإلصالح عند صورة عقد الصيانة الذي يلتز (7)

 .العطب
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استمرار عمل املصون وأن الصائن أن يضمن فيه فيه  يشرتطصورة عقد الصيانة الذي  (1)

يتحمل تقديم ما حيقق تشغيل األجهزة وقتيا حتى يتم اإلصالح أو تعويض التالف 

 .لصاحب املؤسسة

 .التعويض عن الضرر احلاصلصورة عقد الصيانة الذي يلتزم فيه الصائن ب (1)

 صورة عقد الصيانة غري املقرتن بعقد آخر وغري احملتاج ملواد أخرى (40)

متداخلة ، ل الصور السابقة الواردة يف رسالة االستكتاب يالحظ أن بعض الصور مبتأ

وأن بعضها اآلخر ال يتضمن عناصر إضافية تؤثر يف احلكم، ناهيك عن أن بعض الصور 

 .الصور اليت سبق للمجمع ان أصدر فيها قرارااألخرى مندرجة يف 

كما أن بعض هذه الصور يبدو وكأنه تقسيم منطقي لصور عقد الصيانة اليت ميكن 

وليست . أن تتضمنها عقود الصيانة يف شكل عقود مقرتنة بعقد الصيانة أو شروط يف العقد

 . مقتبسة من مناج عقود الصيانة فعالواقعية وتطبيقات صورا 

، والبحوث اليت قدمت للدورة احلادية عشرة استوفت عقد  ونظرا ألن قرار اجملمع

وعالقته بالعقود األخرى فال يتم  ،نواألركا ،والتكييف ،من حيث التعريف الصيانة

التعرض لتلك املقدمات ويكتفى بتناول املسائل اليت وردت يف استكتاب امانة اجملمع 

 .ه اجملمع يف دورته السابقةباعتبار ذلك استكماال ملا مل يدرس

مع  هيورغبة يف احلفاظ على النسق الذي أقرته أمانة اجملمع سيتم إيراد املسائل كما 

 .التحليل والدراسة لكل مسألة وذلك من خالل الفصول التالية
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 األولالفصل 

 تكييف عقد الصيانة

 وأثره يف احلكم على صوره

 مستحدثإىل أنه عقد  ةعقد الصيان انتهى يف تكييفقرار اجملمع سالف الذكر 

 .صوره باختالف وحكمه تكييفه وخيتلف. للعقود العامة األحكام عليه تنطبق مستقل

 حتتاجه ما وإصالح بفحص طرف التـزام عليه يرتتب ،معاوضة عقد حقيقتهوهو يف 

. معلوم عوض مقابل يف معلومة ملدة ،طارئة أو ،دورية إصالحات من آخر شيء أي أو، آلة

 .واملواد بالعمل أو ،وحده بالعمل  الصائن فيه يلتزم وقد

وتطبيقاته، فهو وإن  صورهالذي ينسجم مع ماهية عقد الصيانة وو ذا التكييف هوه

 إال أنه .البيع، أو اإلجارة، أو املقاولة، أو اجلعالةمعني ككان يرد على بعض صوره عقد 

 .عقد واحد من العقود السابقةصوره ينتظم ال 

فبينما رأى عدد منهم بأن  ،يف تكييف هذا العقدوقد اختلف نظر الفقهاء املعاصرين 

بالعقد الزمين الذي  وخباصة عقد الصيانةتنطبق عليه أحكام عقد اجلعالة عقد الصيانة 

عملية تلو عملية يكون فيها العمل  ؛يستمر فيه العقد ملدة طويلة تتعاقب فيه العمليات

ملا مت االلتزام وهي السالمة  ،بتحقيق النتيجةفيه ويكتفى ( الكم)القدر  جمهول

  .(4)بصيانته

من الفقهاء إىل تكييف عقد الصيانة على عقد اإلجارة وعلى وجه آخر واجته نظر نفر 

 العمل إكمال يفالتزامه  ينحصرالذي  األجري املشرتكما اصطلح عليه فقها باخلصوص 

يم نفسه، وقالوا كذلك أنه الذي يتقبل العمل من أكثر من املطلوب منه وال يقتضي تسل

ويقتضي تسليم نفسه لتلك اجلهة ملدة  جهة خبالف األجري اخلاص الذي يعمل جلهة واحدة 

 . ( )معلومة

ما يتعاقد مع ويف عقد الصيانة فإن الصائن فردا كان أو مؤسسة فإنه يف الغالب 

اآللة وحيرص على سالمتها ومتام االنتفاع أكثر من طرف ليقدم خدمة الصيانة ويرعى 

بها، وقد خيص عمل الصائن جهة بعينها يف عقد حيصر تقديم اخلدمة لتلك اجلهة دون 

 .واخلاصالعام،  ينفالصيانة بهذا يرد عليها أحكام األجري. سواها

                                                 
 76، ص1جمموعة الربكة، ج: عبد الستار، حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية، ط أبو غدة ،: انظر   4

الدكتور يوسف  : لكل من( م4115-هـ4146)وانظر كذلك حبوث  الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكوييت .  
 .قاسم، الدكتور عزالدين توني، والدكتور أمحد احلاجي الكردي

مع  الكبري ، الدردير، الشرح15 ، ص1، البابرتي، اهلداية، ج 411، ص 1الصنائع، ج بدائع اساني،الك: انظر   
اإلجارة الواردة  الشريف، شرف،.  14، ص6، ابن قدامة، املغين مع الشرح الكبري، ج 14، ص1الدسوقي، ج حاشية

 . 11 ، ص4ج ، الفقهية ، وزارة األوقاف الكويتية، املوسوعة 60-51 ص على عمل اإلنسان،
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لكن تنوع ( إجارة و جعالة)ورغم ان عقد الصيانة يتجاذبه التكييفان السابقان 

املختلفة وعدم انطباق شروط اجلعالة أو اإلجارة عليها مجيعا فتعني النظر يف  التطبيقات

وبالتأمل فإن بعض املسائل ( . حتقيق املناط)كل صورة والتأمل يف شروطها وعناصرها 

تنطبق عليها فعال أحكام اإلجارة وخاصة أحكام األجري املشرتك إال بعض الصور من 

وخباصة  رى فإنها ال تنطبق عليها أحكام اإلجارةاالجارة اخلاصة، وبعض الصور األخ

حينما يكون عقد الصيانة مستقال قائما بذاته حيث يكون عمل الصائن من التعقيد 

حبيث ال ميكن حتديده مبدة زمنية أو مبقدار معني ويكون املقصود يف هذه احلالة هو 

 . (4)وبها يستحق األجر فمحل العقد هو النتيجة اليت يتوصل إليها الصائن. التوصل للنتيجة

ومثل هذا التكييف لبعض هذه الصور قد وجهت له اعرتاضات مهمة مما جيعل 

عدم لزوم اجلعالة، وعد : ومنها. أحكام اجلعالة غري صاحلة هلذه الصور من صور الصيانة 

 .استحقاق العامل األجر إال بتمام العمل، ومنع حتديد مدة للجعالة

السالمي والضرير عرضها بالتفصيل يف دورة اجملمع  هذه االعرتاضات سبق للشيخني

ندوة بيت التمويل الكوييت مسوغات بناء عقد أورد املشاركون يف كما . (  )سالفة الذكر

  ( .1)عرتاضاتتلك االنة على أحكام عقد اجلعالة، وأجاب بعضهم على الصيا

 

  

                                                 
 . 11، ص1أبو غدة، حبوث يف املعامالت، ج   4
 (. 5 ص ، ج -44 العدد)الفقه اإلسالمي الدولي،  جممع جملة    
 .م، وكذلك املرجع السابق4115-هـ4146الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكوييت، : انظر   1
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 الثانيالفصل 

 اعتبار الصيانة شرطا يف العقد

 أو عقدا يف عقد

. معظم الصور اليت وردت يف ورقة استكتاب اجملمع تشتمل على الشروط يف العقد 

فتكون الصيانة تارة شرطا يف العقد، أو عقدا مفردا يتضمن شرط تقديم املواد، أو عقدا 

وقد يكون من املناسب بيان قاعدة الشروط يف العقود إمجاال حتى يتسنى فهم . يف عقد

 .يانةالتطبيقات املختلفة لصور الص

تصح بكل ما دل على مقصدها من : أنهالعقود لبأن القاعدة اجلامعة الفقهاء قرر وقد 

هي اليت تدل عليها أصول الشريعة، فإن الشارع قد اكتفى بالرتاضي يف و .قول أو فعل

البيع وجنس املعاوضات، وبطيب النفس يف جنس التربعات، ومل يشرتط لفظا وال فعال 

معينان، يدالن على الرتاضي وعلى طيب النفس، وهما ُيعلمان بطرق متعددة من األقوال 

صيغ البيع، واإلجارة، واهلبة وحنوها مل ى أن وينص شيخ اإلسالم ابن تيمية عل. واألفعال

حيد الشارع هلا حدا، ال يف كتاب وال سنة، وال نقل عن أحد من الصحابة والتابعني أنه 

عّين للعقود صفة معينة األلفاظ، أو قال ما يدل على ذلك من أنها ال تنعقد إال بالصيغ 

أن )ثم يقرر . 4، وأنه من البدعاخلاصة، بل قيل إن هذا القول مما خيالف اإلمجاع القديم

الشرط بني الناس ما عدوه شرطا، كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعا، واإلجارة بينهم ما 

 . ...(عدوه إجارة

شرتاط ما جرى ال( االقرتانية أو التقييدية)كما أن الفقهاء تعرضوا يف الشروط اجلعلية 

العقد وال  اال يقتضيهك الشروط اليت وذكروا يف هذا النوع من الشروط تلعليه عمل الناس 

على جوازه احلنفية فقد أكد . أن يشرتي نعال بشرط أن حيذوه البائع: مثل: ايالئمه

وذكر احلنفية أن هذا الشرط ال . قال بعدم جوازهالذي استحسانا خالفا لزفر منهم، 

الكية مبا ال وعرب عنه امل. 1يقتضيه العقد وال يالئمه ولكن فيه منفعة ألحد املتعاقدين

يقتضيه العقد وال ينافيه وهو من مصلحته، وجعلوه من قبيل اجتماع عقدين فأكثر يف عقد 

أن يشرتي ثوبا بدراهم معلومة : واحد، ومثلوا له تارة بقيام البائع بعمل يف ذات املبيع، مثل

ري ذات وتارة أخرى بقيام البائع بعمل يف غ. على أن خييطه البائع، أو جلدا على أن خيرزه

كمع : )"قال الدردير. أن يشرتي ثوبا بدراهم معلومة على أن ينسج له ثوبا آخر: املبيع، مثل

                                                 
دار : بريوت]حممد حامد الفقي، : القواعد النورانية الفقهية، حتقيقابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، : انظر 4

عبد الرمحن بن حممد بن : ؛ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مجع وترتيب  41، ص [الندوة اجلديدة
 . 111، ص1 ، ج[هـ4101مطبوعات الرئاسة العامة لشؤون احلرمني الشريفني، ]قاسم، 

 . 117،111، ص1 الفتاوى، جابن تيمية، جمموع   
دار الكتاب العربي : بريوت]  طالكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، : انظر 1

 .471، ص 5ج[ 4171هـ ، 4111
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خبالف اإلجارة ... أي كما تفسد اإلجارة إذا وقعت مع جعل صفقة واحدة لتنافرهما، " جعل

أم  ...د لعدم منافاتهما سواء كانت اإلجارة يف نفس املبيع ــــــال مع بيع صفقة واحدة فال تفس

هذا الشروط مما ينايف مقتضى العقد ، والقول فقد اعتربوا  :لشافعيةأما ا. (4)(؟ ال

الصحيح يف املذهب بطالن العقد ألن العقد اشتمل على شرط عمل فيما مل ميلكه املشرتي 

 :واعترب احلنابلة. ( )بعد، وقول يف املذهب بالصحة ألن العمل يف املبيع وقع تابعا له فاغتفر

ألنها بيع وإجارة وكل من البيع واإلجارة يصح  :مما فيه منفعة، وقالوا الشرط اأن مثل هذ

 .(1)إفراده بالعقد فجاز اجلمع بينهما، وإمنا النهي عن شرطني يف بيع ال الشرط الواحد

ألن اشرتاط . اشرتاط ما فيه منفعة مباحة ألحد املتعاقدين أو ألجنيبوذكره الفقهاء يف 

مواد أخرى يف عقد الصيانة فيه منفعة واضحة لطالب املادة سواء كانت قطع غيار أو 

وقد تعددت وجهات النظر بني أهل العلم يف مسألة اشرتاط املنفعة ألحد املتعاقدين  .الصيانة

 :وملخص أقواهلم كاآلتي. أو ألجنيب مما يؤدي إىل مجع أكثر من عقد يف عقد واحد

 أن مثل هذا الشرط ال يقتضيه العقد، وليس  يؤكد صاحب املبسوط وغريه :احلنفية

فيه عرف ظاهر، فيكون العقد والشرط فاسدين، سواء أكان النفع للمتعاقدين، أم 

ألجنيب كما إذا باع له قطعة أرض بشرط أن يبنيها مسجدا، أو طعاما بشرط أن 

 .يأو كان النفع للمعقود عليه كأن يبيع عبده بشرط أن يعتقه املشرت. يطعم به فقريا

فظاهر الرواية عن أبي حنيفة فساد البيع؛ ألنه شرط يف البيع منفعة زائدة للمبيع وألنه 

وخالف ظاهر الرواية رواية أخرى جبواز اشرتاط . ال يقتضيه العقدما شرط 

 .(1)اإلعتاق

 يصححون مثل هذا الشرط والعقد معا فهي من  الشروط اليت ال تنايف  :املالكية

صة ما يتعلق بشرط البائع منفعة لنفسه كركوب ؛ وخباعندهم مقتضى العقد

عن التصرف حجر ( املشرتي)السيارة، وسكنى الدار مدة معلومة؛ ألن حجر املالك 

مؤقت يزول بزوال انتهاء املدة املستثناة، وإن نتج عنه مجع بني عقدي اإلجارة والبيع 

جتماع عقدي بل إن كل صيغة عقد ترتب عنها ا. وهو أمر جائز ألنهما من باب واحد

 . (5)اإلجارة مع البيع يعترب أمرا مقبوال

 اعترب الشافعية الشروط اليت فيها نفع ألحد املتعاقدين منافية ملقتضى  :الشافعية

العقد يف أصح الروايات يف املذهب، فلذلك قالوا ببطالن هذه الشروط والعقد الذي 
                                                 

 . 5، ص1الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج: ، ص  ؛ وانظر1الشرح الكبري، بهامش الشرح الصغري؛ ج  4
الرملي، مشس الدين حممد بن أبي العياش أمحد بن محزة، نهاية احملتاج إىل شرح املنهاج على مذهب اإلمام    

 .51، ص1، ج[م4167/هـ4116مطبعة احلليب، ]الشافعي، 
، 115، ص1املرداوي، اإلنصاف، ج: ؛ وانظر.  10، 1 ، ص ، ج[املكتبة السلفية]البهوتي، شرح منتهى اإلرادات،   1

116  
؛ الكاساني، بدائع .   5، ص4؛ السمرقندي، حتفة الفقهاء، ج.  45-41، ص41السرخسي، املبسوط، ج: ظران  1

 . 416ص  5الصنائع، ج
، ي؛ الدسوق.   17، ص1؛ املواق، التاج واإلكليل، ج.  1، ص5اخلرشي، شرح اخلرشي على خمتصر خليل، ج: نظرا 5

 .   40، ص التسولي، البهجة يف شرح التحفة، ج؛  65، 1حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ج
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ط، وقيل يصح العقد وقيل يف الرواية األخرى بصحة العقد وبطالن الشر. اقرتنت به

 . (4)ويلزم الشرط

 يرى احلنابلة بأن اشرتاط البائع سكنى الدار مدة  معلومة أو ركوب  :احلنابلة

السيارة إىل موضع معلوم أو استعماهلا مدة معينة بالرغم من أنها شروط ال يقتضيها 

فقالوا  .العقد، وال من مصلحته لكنها ال تنافيه، وحتقق نفعا ألحد املتعاقدين

جبواز العقد وصحة الشرط للنصوص الواردة يف ذلك، وقياسا على بيع الدار 

 . ( )املؤجرة

يرى صحة العقد والشرط : األول: اجتاهنييف السابقة راء الفقهية اآلوميكن حصر 

 ،وقول األئمة األوزاعي ،ألن املنفعة املشروطة معلومة وهو مذهب احلنابلة، واملالكية ؛معا

يرى بأن العقد : والثاني. ثور وابن املنذر، وأحد الوجهني عند اإلمام الشافعيوإسحاق وأبي 

 . (1)وهو مذهب احلنفية، والظاهرية،  والصحيح عند الشافعية .والشرط باطالن

اشرتاط عقد من عقود ولعل من املستحسن إيراد ما بينه  الفقهاء بإجياز حول 

رغم أن بعض  .لصرف والسلم وغريهاكالبيع، واإلجارة، وا: املعاوضات يف عقد البيع

يف بعض الضوابط عرضها واألمثلة اليت يسوقها الفقهاء هلذه املسألة سبق أن  صورال

 :يف ثالثة آراءوهو حمصور  معروف بني أهل العلماملسألة  السابقة، واخلالف يف

 وإىل هذا ذهب مجهور . أن هذا الشرط غري صحيح، فهو فاسد مفسد للبيع: األول

 . (1)ء من احلنفية، والشافعية، واملعتمد عند احلنابلة، والظاهريةالفقها

 أن الشرط والعقد صحيحان، وهو قول املالكية، ورواية عند احلنابلة، : الثاني

 . (5)اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقول عند الشافعية

 (6)، واحلنابلةأنه يصح البيع ويبطل الشرط وهو قول عند الشافعية: الثالث . 

 اجلعالة، والصرف، واملساقاة، : ال يصح اشرتاط عقد بيع مع كل من: الرابع

 . (7)والشركة، والقراض

                                                 
 . 477، ص ؛ عمرية، حاشية عمرية ، ج.  161، ص1النووي، اجملموع، ج: نظرا 4
دار ]، بهامش املغين ر، الشرح الكبري على منت املقنعابن قدامة، مشس الدين أبي الفرج عبد الرمحن بن عم: نظرا  

 . 11، ص كشاف القناع، ج؛ البهوتي، .  51، ص1، ج[الكتاب العربي
، 1؛ النووي، اجملموع، ج.  464، ص ابن رشد، بداية اجملتهد، ج: املراجع السابقة وكذلك نظر بسط املسألة يفا 1

؛ الشوكاني، نيل .  141، ص1؛ ابن حجر العسقالني، فتح الباري،  ج.  101، ص1؛ ابن حزم، احمللى، ج.  161ص
    .  0 ، ص5األوطار، ج

، 1النووي، روضة الطالبني، ج؛  11، ص4مرقندي، حتفة الفقهاء، ج؛ الس46، ص41رخسي، املبسوط، جالس: رنظا 1
،  ، ج[دار الفكر]؛ اخلطيب الشربيين، مشس الدين حممد بن امحد، مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، 60ص
املطبعة ] حزم، أبوحممد، احمللى، ابن ؛ 411، ص1؛ البهوتي، كشاف القناع، ج61، ص1ابن مفلح، الفروع، ج.  14

 .47، ص 1، ج [املنريية
 ؛ 150، ص1املاوردي، اإلنصاف، ج؛  415، ص6حلطاب، مواهب اجلليل، ج؛ ا  41، ص1القرايف، الفروق، ج: ظرنا 5

 . 47، ص ؛ عمرية، حاشية عمرية ، ج 116، 1لقيم، إعالم املوقعني، ج؛ ابن ا 411ابن تيمية، نظرية العقد، ص
 . 150، ص1؛ املرداوي، اإلنصاف، ج 51، 1لرملي، نهاية احملتاج، جا 6
 . 41، ص6احلطاب، مواهب اجلليل، ج: انظر  7
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  القائل بعدم صحة هذه الشروط هو النصوص الواردة يف النهي عن القول وعمدة

يف وكذلك ما يدخل ". بيع وشرط"، وعن "بيعتني يف بيعة"، و"صفقتني يف صفقة"

" صفقتني يف صفقة"و" بيعتني يف بيعة"وحيث إن . اجتماع هذه العقود من الغرر، والربا

ومن معانيها ما هو خارج عن حمل النزاع فيمكن  ،اختلف يف معانيها اختالفا كثريا

، وعليه ميكن أن يقال بأن مثل هذه  4أما احلديث فهو ضعيف. أن حتمل عليه

شرعي كالغرر والربا واجلهالة املفضية إىل الشروط صحيحة إذا مل تؤد إىل حمظور 

 .النزاع

 

 

 

 

 

  

                                                 
 .انظر املراجع السابقة  4
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 الفصل الثالث

 صور عقود الصيانة

 مع التزام الصائن تقديم املادة عقد الصيانة املنفرد

 :  (الصيانة بالقطعة الوحدة)أو القطعة عقد صيانة منفرد بالوحدة  (4)

 يلتـزم .آخر بعقد قرتنامل غري صيانةال عقدكيفها قرار اجملمع من قبيل  الصورةهذه 

 عقد أنها على هذه الصورة تكّيفو.  وادامل تقديم مع العمل تقديميف هذه احلالة  الصائن

أو ملحوظ يف عقد  منفصلسواء أكان مثن املواد بعقد  .بيع للموادو عمل، على إجارة

 معلوما واألجر معلوما العمل يكون أن بشرط شرعا، ينجائـز ينعقدكال الالصيانة، و

  .ومثن البيع حمددا

وعقد الصيانة املتضمن التزام الصائن بتقديم املواد هو عقد تضمن شرطا أو عقدا آخر 

وأقواهلم التالية . يف الفقه واختلفت فيه أنظار الفقهاء وهو أمر معلوم . يف نفس العقد

 .هذا الشرطيف جواز يستأنس بها 

 كالفحص خدمات الصيانة ملدة معينة يلتزم الصائن بتقديمعقد صيانة منفرد  ( )

 : ( )(الصيانة بالعقد الزمين)مع املواد الالزمة مدة العقد واملعاجلة 

مبعنى التزام بعمل حمدد معني تعيينا هذا العقد يصعب تكييفه على أنه عقد إجارة 

ينتفي معه الغرر، ألن العمل املطلوب يف عقد الصيانة يف مثل هذه الصور غري معلوم بشكل 

لوقت الذي يستغرقه الفحص والعالج يف حالة ان عقد الصيانة كان دقيق، وكذلك ا

لكن ما هو . واجلهالة املقصودة هنا للطرفني . ( )شامال للصيانة الوقائية والعالجية معا

مطلوب هو العمل الذي يفضي إىل حتقيق النتيجة وهي سالمة الشيء املصون حبيث حيقق 

وجهالة العمل هي من خصائص . مل جمهوالاالنتفاع منه بشكل كامل ولو كان مقدار الع

  .(1)فتصح اجلعالة مع جهالة العمل ومعلوميته. اجلعالة وإن مل تكن شرطا لصحتها

وقد . العمل يف اإلجارة الذي جيب أن يكون معلوما نافيا للجهالة والغرروهذا خبالف 

 اجلعالة: )الزركشياإلمام قال . أكد الفقهاء على ذلك يف التفرقة بني اجلعالة واإلجارة

. (1)(العمل مبقدار العلم :وثانيتهما، العامل تعيني :أحداهما،  مسألتني يف إال جارةإلكا

 ِمْن َقدَّْمَناُه ِلَما:  اللَّاِزَمِة ُدوَن اْلَجاِئَزِة اْلُعُقوِد َفِمَن حكمها اْلَجَعاَلُة مَّاأ: )قال اإلمام املاورديو

                                                 
 . 76، ص1أبوغدة، حبوث يف املعامالت، ج   4
إعادة اآللة إىل حالتها الصحيحة بعد خلل ( اإلصالح)حيث يقصد باألول . اإلصالح والصيانةعادة ما يتم التفريق بني     

والصيانة إما وقائية دورية، أو عالجية طارئة ، أو . العمل الذي حيفظ الشيء  يف حالة صحيحة: والصيانة. طرأ عليها
،  ، ج44اجملمع، عحبث عقد الصيانة ، ألنس الزرقا وسامي السويلم ، جملة : انظر. صيانة شاملة للنوعني معا

 411ص
 . 1 ، ص ، ج44حبث عقد الصيانة، للشيخ حممد املختار السالمي، جملة اجملمع، ع: انظر   1
 . 40 ص ،   ج، [هـ4105-بدولة الكويت وزارة األوقاف]،  ، ط القواعد يف املنثورالزركشي، حممد بن بهادر،   1
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: َأْوُجٍه َثَلاَثِة ِمْن اْلِإَجاَرَة ُتَفاِرُق َوِهَي ، [َزِعيٌم ِبِه َوَأَنا َبِعرٍي ِحْمُل ِبِه َجاَء َوِلَمْن] َوَجلَّ َعزَّ َقْوِلِه

 َوِإْن ، ِديَناٌر َفَلُه اْلآِبِق ِبَعْبِدي َجاَء َمْن:  َكَقْوِلِه ، َمْجُهوٍل َعَمٍل َعَلى َعْقِدَها َجَواُز :َأَحُدَها

 َلاِزَمٍة َغْيُر اْلَجَعاَلَة َأنَّ :َوالثَّاِني ، اْلِإَجاَرِة ِفي َذِلَك ِمْثِل َوَفَساُد ، َمَكاِناْل َمْجُهوَل اْلَعْبُد َكاَن

 . (4)(ُمَعيٍَّن َغْيِر ِمْن َتِصحُّ َأنََّها :َوالثَّاِلُث ، َلاِزَمٌة َواْلِإَجاَرَة

الصيانة عقد ورغم أن اجلهالة يف حمل عقد الصيانة خيتلف من صورة إىل أخرى فإن 

بسبب مقدار العمل الذي ال ميكن تسم بوجود قدر كبري من اجلهالة ملدة زمانية طويلة ي

توقعه بدقة عند العقد إضافة إىل مواجهة الطوارئ اليت تنص عليها عادة عقود الصيانة وهو 

مثل هذه الصورة يف عقود  يتعذر معها ختريجفسبب كل ذلك .  ( )عمل غري معلوم مسبقا

 .اإلجارة الصيانة على

أما املواد وقطع الغيار وغريها فيمكن أن يتحملها الصائن وتكون حمسوبة ضمن 

 .الثمن الكلي لعقد الصيانة حسب تقدير الصائن

( اجلاعل)وقد ذكر الفقهاء أن تلك املواد ميكن اشرتاط االلتزام بها من قبل العامل 

 .إما لتعارف الناس على ذلك أو للحاجة

 .جائز عمل ألنه ؛عينه ليكحل كحاال يستأجر أن جيوز: ما ملخصه املغينجاء يف 

 ما قدر بيان إىل وحيتاج .به فيقدر ،مضبوط غري العمل ألن ؛باملدة ذلك يقدر أن وحيتاج

 غري ألنه ؛جيوز ال :القاضي فقال بالربء قدرها إن فأما ،مرتني أو يوم كل يف مرة يكحله

 رقى حني سعيد أبا ألن ؛الربء على الطبيب مبشارطة بأس ال :موسى أبي ابن وقال، معلوم

: إجارة ال جعالة يكون لكن ،جيوز هذا أن اهلل شاء إن والصحيح .الربء على شارطه الرجل

 كرد جمهول عمل على فتجوز اجلعالة فأما ،معلوم عمل أو مدة من فيها بد ال اإلجارة فإن

 هذا ثبت إذا .مثله ههنا فيجوز جعالة كان إمنا الرقية يف سعيد أبي وحديث .واآلبق اللقطة

 البناء يف كاللنب املستأجر من تكون العمل آالت ألن جاز العليل من كان إن الكحل فإن

 ؛جيوز ال أن حيتمل:  القاضي وقال .جاز الكحل على شارطه وإن ،وحنوها واآلجر والطني

 . (1)احلائط كلنب العامل على اشرتاطه يصح فال اإلجارة بعقد متلك ال األعيان ألن

 يف كالكالم فيه والكالم ،ليداويه طبيبا يستأجر أن وجيوز: ثم يؤكد ذلك بقوله

 الكحال يف جاز إمنا ذلك ألن ؛الطبيب على الدواء اشرتاط جيوز ال أنه إال ،سواء الكحال

 احلكم فثبت ههنا املعنى ذلك يوجد فلم به العادة وجري ،إليه للحاجة األصل خالف على

 . أعلم واهلل األصل وفق على فيه

                                                 
 . 14 ص ، 1 ج، [دار الكتب العلمية]، 4الشافعي، ط، احلاوي يف فقه أبو احلسن علي بن حممداملاوردي،   4
 (. 454-450 ص ، ج -44 العدد)الفقه اإلسالمي الدولي،  جممع جملة منذر قحف، عقود الصيانة، : انظر   
 . 411 ، ص 6 ، ج[هـ4105دار الفكر،ر]، 4طابن قدامة املقدسي، املغين، : انظر  1
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 وقد حتصيله العليل على ويشق جارية العادة أن ولنا: يعلل ابن قدامة اجلواز بقولهو

 من واألقالم واحلرب الرضاع يف واللنب الصباغ من كالصبغ ذلك فجاز بالكلية عنه يعجز

 املستأجر حتصيل العادة ألن ؛احلائط لنب وفارق األصول بهذه ينتقض ذكروه وما ،الوراق

 حائطا له ليبين يستأجره أن جيوز:  مالك أصحاب وقال .مسألتنا خبالف ذلك يشق وال له

 جاز معروفا مباحا كان فإذا عليها عقد اليت الصنعة به تتم ما اشرتط ألنه عنده من واآلجر

 . (4)عنده من والصبغ ثوبا ليصنع استأجره لو كما

 فيه والكالم ليداويه طبيبا يستأجر أن وجيوز: ثم يؤكد ما ذهب إليه بقوله

 إمنا ذلك ألن ؛الطبيب على الدواء اشرتاط جيوز ال أنه إال ،سواء الكحال يف كالكالم

 ههنا املعنى ذلك يوجد فلم به العادة وجري إليه للحاجة األصل خالف على الكحال يف جاز

  . ( )أعلم واهلل األصل وفق على فيه احلكم فثبت

 يف عقد املقاولة الصيانةاشرتاط عقد 

 طرفيه أحد يتعهد عقد: عقد املقاولة حبسب تعريف جممع الفقه اإلسالمي الدولي هو

 جائز عقد وهو ، اآلخر الطرف به يتعهد بدل مقابل عمال يؤدي أو شيئا يصنع بأن مبقتضاه

 العمل املقاول قدم أو ، االستصناع الفقهاء عند املسمى وهو واملادة العمل املقاول قدم سواء

 . ( )العمل على باإلجارة الفقهاء عند املسمى وهو

 أحد مبقتضاه يتعهد عقد": وهو التعريف الذي اختاره القانونيون حيث نصوا على أنه

 . ( )"اآلخر املتعاقد به يتعهد أجر لقاء عماًل يؤدي أن أو شيئًا يصنع أن املتعاقدين

م، 4111وهو ما أخذت به بعض القوانني املدنية مثل القانون املدني السوداني لسنة 

، والقانون املدني املصري املادة (710)، والقانون املدني األردني املادة (171)املادة 

 .( )نونينياوعقد الصيانة هو نوع من أنواع املقاولة عند الق .( )(616)

فيجوز ملدة زمنية معينة، ( إجارة)عمل معني عقد الصيانة هو التزام بوحيث إن شرط 

عقد )على سبيل االشرتاط سواء  -كما سبق بيانه–اجلمع بني اإلجارة وغريها من العقود 

على سبيل اجلمع باستثناء عقد القرض فاجلمع بينه وبني سائر العقود ومنها  مأ( يف عقد

 .(7)اإلجارة ال جيوز يف القول الراجح من أقوال الفقهاء

                                                 
 . 417 ، ص 6 ج، املغين، ابن قدامة: انظر  4
 .املرجع السابق    
 1 41 القعدة ذو 41 إىل 1 من الفرتة يف(  قطر دولة) بالدوحة عشرة دورة اجملمع الرابعة يف  ( 4/41)  1 4: رقم قرار  1

 . م 001 (  يناير)  الثاني كانون 46-44 املوافق هـ
 . 7، ص 5 ، ج[م4161 دار النهضة،]الوسيط،  السنهوري،عبد الرزاق   1
 . 406، ص ، ج44الصديق الضرير، عقود الصيانة، جملة جممع الفقه اإلسالمي، ع: انظر   5
 . 407املرجع السابق، ص   6
اتفق الفقهاء من حيث اجلملة على عدم جواز فقد : ومنه اإلجارة ألنه بيع منفعة حكم اشرتاط القرض يف عقد البيع  7

، [الكتاب العربي]، للباجي؛ املنتقى  417، ص1، ج[دار املعرفة]، للشافعي األم): انظر.  اشرتاط القرض يف عقد البيع
سواء أكان الشرط تعليقيا   . 46، ص1، جالبن قدامة املغين ؛ 46، ص41، جللسرخسي املبسوط ؛ 10، 5ج
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 .التمييز يف هذه احلالة بني صورتني حبسب املتعهد بتقديم املادة وميكن

فإن كان صاحب العمل هو الذي سيلتزم بتقديم املادة واملقاول يلتزم بتقديم العمل 

حسب ما ينص عليه العقد فيكون العقد إجارة ويكون املقاول إما أجريا خاصا أو عاما 

مانة ويده عليها يد هذه احلالة يف يد املقاول أيف الي يقدمها رب العمل واملادة (. مشرتكا)

 .األمانة ال يضمنها عند هالكها أو تلفها أو ضياعها إال يف حاليت التعدي أو التقصري

أما إن كان الذي يلتزم بتقديم املواد هو املقاول مع العمل فسيكون العقد إجارة مع 

 .ال الفقهاءالبيع وقد سبق بيان بأن ذلك أمر جائز على الراجح من أقو

الصيانة الذي يربم بني املؤسسة والصائن ويلتزم فيه الصائن  بإصالح العطب د عق (1)

 .مع تقديم اآلالت

قبل يقتضي الكشف وإجراءات عمل متهيدي قد يطول أو يقصر إن اإلصالح 

كشف الوحيث إن العمل الذي يقتضي الفحص و .هإصالحاكتشاف العطب ثم العمل على 

وكذلك العطب الذي ميكن أن يف الغالب ال يعرف مقداره وال مدته ، اخللل جمهول على 

املطلوب مما يشكل جهالة متحققة يف مقدار العمل وجوده وتكراره يلحق باآلالت 

 .اجلعالة كما سبق بيانهها بعقد أن يكون تكييفملثل هذه الصورة ، فاملناسب لإلصالح

الصيانة الذي يشرتط فيه أن يقوم الصائن باإلصالح وشراء قطع الغيار على  عقد (1)

 .حساب املؤسسة مع حصول ربح نسيب معلوم

هذه الصورة مثل الصور السابقة من حيث تكييف عقد الصيانة إما إجارة أو جعالة 

 ولكن يضاف إليها أن املؤسسة املتعاقدة. حبسب معلومية العمل وجهالته وكالهما جائز

                                                                                                                                                    
قال ابن . بعتك داري على شرط أن تقرضين كذا: بعتك داري إن أقرضتين مبلغا من املال، أو اقرتانيا مثل: كقوله

وقد حكى ابن رشد اخلالف فيما .   46، ص  بداية اجملتهد، ج (.اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة: )درش
فرأي مجهور الفقهاء املنع، وخالف مالك يف رواية عنه مع بعض أصحابه فقالوا بصحة : إذا ترك الشرط قبل القبض

وذكر صاحب املغين معلقا على هذه . 10، ص5نتقى، جامل .(وأمجع الفقهاء على املنع من ذلك: )وقال الباجي.البيع
واعلم أنه ال ) :وقال احلطاب. 46، ص1ابن قدامة، ج. وهذا مذهب مالك والشافعي وال أعلم فيه خالفا: املسألة

 . 74 ، ص6، ج[مكتبة النجاح] ،مواهب اجلليل (خالف يف املنع من صريح بيع وسلف
رواية عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ت متعددة، منهااحلديث املروي بروايا: مستند اإلمجاعو 

 ىأبو عيسواه أبو داود، والرتمذي، والنسائي، وأمحد، ومالك يف بالغاته وغريهم، قال ر. (ال حيل سلف وبيع: )قال
سنن ، و ندهليس ع سنن أبي داود،  كتاب البيوع ، باب يبيع ما :انظر. وهذا حديث حسن صحيح: الرتمذي

، ليس عندك سنن النسائي،  كتاب البيوع، باب بيع ما، والرتمذي،  كتاب البيوع، باب كراهية ما ليس عندك
 .61، كتاب البيوع، باب السلف وبيع العروض، حديث  657، ص املوطأ، ج، و 05 ، 475، 471، ص املسند، جو

سلعتك بكذا وكذا، على أن تسلفين كذا وكذا، فإن آخذ : للرجل وتفسري ذلك أن يقول الرجل: قال اإلمام مالك 
 .657، ص ملوطأ، جا. عقدا بيعهما على هذا فهو غري جائز

أبيعك هذا لكذا على : والبيع والسلف الذي نهى عنه أن تنعقد العقدة على بيع وسلف، وذلك كقولك: وجاء يف األم 
أن يقرضه قرضا ثم يبايعه : ؟ قال" عن سلف وبيعنهى "وسئل اإلمام أمحد ما معنى .  76، ص1ج (. أن تسلفين كذا

كتاب  سنن الرتمذي،: انظر. إذا مل يتهيأ عندك فهو بيع عليك :وحيتمل أن يكون مبعنى أن يسلفه شيء فيقول. عليه
إن تلقي األمة له بالقبول يدل : ويف معرض بيان االحتجاج بهذا احلديث قال الباجي. ليس عندك البيوع، باب بيع ما

أن اقرتان السلف بالبيع صار : وعلة النهي. 10، ص5املنتقى ، ج: انظر صحة معناه، وذلك يقوم مقام اإلسنادعلى 
ذريعة إىل أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي مثامنائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمامنائة ليأخذ منه 

  441، ص 1، ج [مكتبة الكليات األزهرية] ،4ط القيم،البن إعالم املوقعني : انظر .ألفني، وهذا معنى الربا
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مع الصائن توكله يف شراء اآلالت نيابة عن املؤسسة وذلك من خالل عقد املراحبة حبيث 

 ...(النقل، التخزين )كلفة اآلالت مضافا إليها التكاليف األخرى ( الصائن)حيدد الوكيل

 . مع نسبة ربح متفق عليها، ليشكل ذلك مثن اآلالت 

تطبيق املصريف املعاصر وصدرت به وعقد املراحبة من العقود اجلائزة يف اإلسالمي وال

 .قرارات جممعية وأطرته املعايري الشرعية

 عقد الصيانة الذي يلتزم فيه الصائن بتدريب عمالة املؤسسة  (5)

إلصالح العطب وهي من الصور اليت سبق اإلشارة إليها وما فيه ( عمل)عقد صيانة 

سبق بيان  وقد. لصائنإضافة يف هذه الصورة هو شرط التدريب لعمال املؤسسة من قبل ا

مسألة اشرتاط ما جرى عليه عمل الناس وال يقتضيه العقد، وعرب عنه  مثل هذه الشرط يف

فاختلفت فيه وجهات نظر . املالكية مبا ال يقتضيه العقد وال ينافيه وهو من مصلحته

عقد : املشروط فيه اإلجارة ضمنا ، ففي مثالنااإلجارة أو اجلعالة الفقهاء، ألنه من قبيل 

عمال املؤسسة أو يقوم الصائن يدرب ( أجري)آخر بشرط ختصيص عامل ( عمل)صيانة 

 .بذلك بنفسه

وقد سبق عرض أقوال أهل العلم يف صحة شرط البيع واإلجارة ومن باب أوىل صحة 

 .اشرتاط اإلجارة أو اجلعالة يف اإلجارة

وهو مذهب صحة الشرط والبيع واإلجارة ( 4: )ملخص اآلراء اليت سبق بسطهاو

 -( . )املالكية، واحلنابلة، ورأي عند الشافعية، ومذهب احلنفية فيما جرى به العمل

وهو قول زفر من احلنفية، والقول الصحيح عند الشافعية، ورواية . بطالن الشرط والعقد

 ووفقا لذلك. وقد سبق القول باختيار رأي من قال بصحة الشرط والعقد. عند احلنابلة

 .لعقد صحيحنييكون الشرط وا

 عقد صيانه يلتزم فيه الصائن بالتعويض عن الضر احلاصل للمؤسسة (6)

 .(4)يقرر الباحثون يف عقود الصيانة بأن مثة تشابه يف بعض صور عقد الصيانة بالتأمني

( الصائن)الصورة متثل صورة من صور التأمني على األشياء يلتزم فيها املؤمن  وهذه

 .التعويض عن الضر الذي حيث لآلالت أو املباني أو غري ذلك

الشرعي كما هو معلوم أنه ال جيوز التأمني التجاري يف رأي اجملامع الفقهية  واحلكم

والسبيل لقبول مثل . القول باجلوازواجملالس الشرعية إال ما قال به البعض الذين تفردوا ب

وقد أفتى جبوازه اجملامع الفقهية  .هذه الصورة هو التأمني اإلسالمي القائم على التعاون

واجمللس الشرعي هليئة احملاسبة حيث  وهيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية

 . أصدر معيارا خاصا بالتأمني

                                                 
وعلى وجه اخلصوص حبث الدكتور منذر قحف، والدكتور  44انظر حبوث عقود الصيانة املقدمة لدورة اجملمع رقم   4

 .  ، ج44جملة اجملمع، ع: انظر . أنس الزرقا والدكتور سامي السويلم
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ة خبصوص عقد التأمني ما عيف دورته التاسوقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي 

 : (4)يلي

أن عقد التأمني التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمني : أواًل 

 .ولذا فهو حرام شرعًا . التجاري عقد فيه غرر كبري مفسد للعقد 

اوني أن العقد البديل الذي حيرتم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمني التع: ثانيًا 

القائم على أساس التربع والتعاون ، وكذلك احلال بالنسبة إلعادة التأمني القائم على 

 .أساس التأمني التعاوني 

دعوة الدول اإلسالمية للعمل على إقامة مؤسسات التأمني التعاوني وكذلك : ثالثًا 

ل ومن مؤسسات تعاونية إلعادة التأمني ، حتى يتحرر االقتصاد اإلسالمي من االستغال

 .خمالفة النظام الذي يرضاه اهلل هلذه األمة 

 

 واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
ربيع اآلخر  46-40 الثاني جبدة منمؤمتر اجملمع يف دورة  وإعادة التأمنيالتأمني  بشأن ( /1)1: رقمالقرار : انظر  4

 . 515ص   4، ج  ع  -جملة اجملمع .  م4115( ديسمرب )كانون األول  1  -   /هـ 4106
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 إعداد

 الشيخ حممد حسن اجلواهري

 املدرس باحلوزة العلمية بقم

 اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية

 





 

 ُعقود الصيانة

 مقدمة

إن  :  نونن  البّد من  همنط يعة نذ  نلع ود وننو عهانوهمنا  مةندو  ك ههنذ شرعمنا ود نهه  ه          

ودصةااذ ختتلف ه  وإلصالح، إذ  ن  ههنط هامنا ل نعص وإلصنالح هنند ينهّع ووللنصا، عودن ا نذ          

ود عنننص ودننل  لشنننيف ود ننن     شادنننذ  : منن  ع ننننل وولنننص، دننلو هههمنننا  نننامن   ننهل  ب امنننا   

 .( )صحةحذ

 :ا ط ودصةااذ   ود هف وهلندس  وك اصه ثالثذ هانول

 .ع ائةذ وعر ذ ( )

 .إهالمةذ يارئذ (2)

 .(2)ةااذ شاملذ دلننهني ودسابونيص (3)

عهرنننهل ودصنننةااذ دلسنننلت  ننند لوننننر  علنسننن ح عل ننندو  هشنننراد ما شّتننن  هامنننا  لنننح     

وونندما  ه ًننا  هاكت ننارف هلةننن  ننن صننةااذ وكعنناا  عوملال  ود،ابتننذ عوكتحه ننذ، عدرنن        

 هشةننان  نن،ال يادننح ودصننةااذ  وونندما   شةنني   عنند مانن ط  وننّدً إدمننذ  ادوعةنن  منن،ال  إ     

 .والدتزوً مبتاب ذ ما  ّدمن م  إدمذ   ودز ارل وهع  بز ارل ثااةذ جمااّةذ

 عنا شنال ه ًنا  منا  سنع  بادصنةااذ ودصننحّةذ شةني  تشنس شنى  منت مست نش  دتونند ط            

مجةننت وونندما  ودصننحّةذ ودنن  لتانمننا دصننةااذ صننحتن هع نسننعن، إّمننا هعنمننا  هع   شادننذ    

 ننند وصنصنننةذ  نننلع ووننندما  عمنوهةننند ا عال منننا م ةّننننذ  ا عنننص عودننننالول مننن  وعن  د

 . تًعنن لودميما م  ههعا  عمنوو

 كيف ظهرت عقود الصيانة؟

إّن وك امص و د ،ذ عوملال  والدررتعاةنذ وكنتةنذ عشتن  ودشنناور ودهو ةنذ وكنزّعول بادوا نذ         ( )

هع ودرمهبائةذ عشعرذ وكةاع عمهو ز ودترب د عودتدهئذ عغا ا إذو شصص هّ  إلنص هةمنا   

  ب ننأ هنزوئمننا  ننان  ننلو وولننص موو ننا  إ  لن ننف وك ننهعل براملننن ع شًنن  إ           

 .إهال  وك هعل

دننلو  ننان منن  ودًننهعر    لونندً وملال    ود،نننرل وال تصنناو ذ هن  ا عننص هلنن   ةنناً وملدننذ    

 .بنظائشما   مجةت هنزوئما عهن  اسهل إ  لال  ما هصاب ودتةمةزو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2ج/   ذ جمعت ودشون وإلسالم  هدورونت حبي ودد تنر هاس ودزر ا    جمّل (   )

 .وكصدر ودسابس (2)
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عها  عوكوسسننا  ال ميرنننمط واتنندوب مانن ط  ونننً بمننلع  عدرنن  هصننحاب وكصنناات عوك ننه  (2)

 :وكمعذ دة علنن هند ط بصشذ مستعهل عذدك همنر

إن ودت ّهف هلن  وولنص ب ند لونّنر وملدنذ عل ّوند ا هصنعر ال  اندراه وال بن نمزل و ةونذ            :منما

لةلنذ  عمتونرل عمهلش ذ ود،ع ، عهن صاش  وكصنت هع وك هعل  د ال لتاج دع ًنما إال منّهو     

 .هع  د ال لتاج إ  ب ًما هصال 

هّن وكتعرنني من  ودت نّهف هلن  وولنص عإصنالشن  نط من  ذع  ودرشنا و  ود ادةنذ           :عمنما

وكهلش ذ هننر ط، عوالشتةاج إدةمط   وك عص  د  رنن  لةال  هإذو وسنت نه ط صناش  وك عنص    

 .ن  لو  د  وو  إ  ز اول لرلشذ وإلاتاجإهع وكوسسذ، ه

وننند ههانننح وكسنننال وال تصننناو ذ هن  تىصننن   سنننط مننن  وكسنننا عني   شه نننذ     دنننلو ه

  ودتىص  بتنها وودما  وكولنبذ دسا وك امص عوكوسسنا  عود نه ا  هةعنا     ووال تصا

 .برشا ل مت  ّلذ هننر ط دئال لهلشت  لشذ وإلاتاج ً تاج إدةن دسا إاتانما هع هعلما ودالز

ً وودمنذ معنهنذ من  وك امنص عوكوسسنا  عود نه ا        هظمه  هونو ودصةااذ ود  لوندّ 

برلشننذ مناسننعذ علونننً بادنندعر ا  دىشننهوف هلنن  هعننص وهنمننزل عوملال  عوكعنناا  عإنندمالما    

بمننلع وونندما  عوالشتةانننا  وددعر ننذ  «عوهنننا وك ننرته عدننن  ننان شننه ذ »هةلتننزً ووننعا 

 ونً ب وو  عظائشنن برشنا ل إاتانةنذ     ددعوً هعص وهنمزل كدل حمدول حبةي جي ص وك عص م،ال 

 .نةدل موابص هنه م ّة 

   م  ود ونو وجلد دل وكشًةذ إ  ششيف وكنا  ودًنهعر ، ه نه ذ    : إذن هونو ودصةااذ

ودواون عوكوسسا  وكادّةذ ود   تاج إ  ودوا ذ ودرمهبائةنذ بنال واوونال دت نمةص منا  تناج       

وا ننذ ودنندماحلا و اسنننب ،  تانننان إ  صننةااذ   إدةننن وكوسسننذ، عمنن  اننع  مننا لتنناج إ  ود   

ودوننائهو  علعنند ص  وننت غةننار هلننا    ننص رشلننذ عوّ ننذ   وإلشننهوف هلنن  هعننص وملال  بصنننرل   

صحةحذ، ع لو صةااذ ودوا ذ ودرمهبائةذ م  ود وص هع وولص ودنل    نّص ود عنص إذو لن نف     

 .ودتّةار ودرمهبائ 

ودنا  هنص ششيف وهرض عوكزورل ع ّلنذ لرنادةف   ع لو وهبنةذ ود عنو ذ ود  لتاج إدةما 

وونندما  عوإتصننار وكسنناها  ووإننص وكد نننذ، لتنناج إ  وكصنناهد ودرمهبائةننذ، هننإذو لن ننف  

وكص د هود شاة  ودسنا   هةنن من  ودوةناً بنونعالنن   و ةنال إصنصنا  وكهان  عوكسننني          

ودوه س والاوهور  هنند هونص    عو عا  عودصمار عوك ّن ني ودل   ال  تعرننن م  وستىدوً

 .وكص د

ع لو وكست شةا  عوكصّحا ، هادر ف باهش ذ عوهنمزل ود  ل ّى  وكهض عانهنن  

عإا اش م  بلغ مهشلذ ووونه كسناهدلن   وناعز وهزمنذ عإننهو  ود علةنا  وجلهوشةنذ لتناج         

 .إ  لّةار  مهبائ  مصنن عصةااذ دألنمزل ه ًا 



 

 

3 

ونو ودصةااذ ود  هةما مصلحذ دلع عص عوكوسسذ عودصائ ،  ص  لو ساهد هع هعند ه

 .إذ    لو ششيف ودنشس عششيف وكا 

ّان ال  نند ل ه ف   ودشون عال   ودواانن هلنلو ود وند، د ندً عنننو هوند بمنلو والسنط        إثط 

 .همن م  ود ونو وكستحدثذ ود   تاج إ  لرةةف  اانا  علرةةف هوم  عل ه ف

 : مقدِّم الصيانة

 (:عمودًِّ ودصةااذ خمتل ف)

هع بننائت « ع ننن ودمادنن    هونننو ودصننةااذ »هونند  وننّدمما صنناات ودسننل ذ هع موننّدً وودمننذ    (ه )

ودسل ذ بصنرل معاشنهل بنوسنوذ مرالن  ععرشنا  إصنالح إاصنذ بادصناات هع ودعنائت هع         

 .صاش  وودمذ اشسن  ادوعة ، ع لو هود ند د غا هود ودعةت

ه  بنوسنوذ هشنىا    )هع موّدً وودمذ بصننرل غنا معاشنهل     ع د  وّدمما ودصاات ودعائت (ب )

 ت ا ند ودصناات هع ودعنائت هع مونّدً وودمنذ م منط دتوند ط ودصنةااذ، ع نلو ه ًنا            ( آإه  

 .هود ند د غا هود ودعةت

ع د  وّدً ودصةااذ هشىا  آإهعن مستوّلنن ه  صاات ودسل ذ هع بائ ما هع موّدً  (ج )

ت ا د اشسن ب عص ودصةااذ، عمير  هن  ت ا د مت وودمذ، ع نا مير  هن  ونً وك

آإه   دتودميما هل  شسابن هةرنن هود بني ودصائ  وكت ا د مت صاش  ودسل ذ هع 

 .وودمذ عبني م   ونً ب عص ودصةااذ إارنا ، ع لو ه ًا  هود ند د غا هود ودعةت

ةااتما  عننا   ع نند لوننّدً ودصننةااذ ب ننها   هونند ودعةننت دلسننل ذ هع دلىدمننذ ودنن  لننتط صنن  (و )

من    شها ودصةااذ ع رننن  نلو ود نها ننز و     صةااذ ودسةارو  وكعة ذ ود   تًع  ودعةت 

هود ودعةت غا إاات دلتشاعض عإن  ان لنّس دلع نرت  شنوعان عدرن  من  وعن هن  نوثه       

 . نا  ن وكنت  ال ودعائت    مث  ودسةارل، ع ،او  ما  رنن ودصائ

دلسنلت عووندما    »ودصنةااذ سننو   اانح هوندو  هع شنهيا        عحب،نا  ننا  ت نّهض هاننول من     

 .«عوكعاا 

 :تعريف الصيانة

 .   و شيف عودن ا ذ :دمذ

 لعنا يننهه  ( ودسنلت وك ّعنهل  ) ن  هعنارل هن  ودهها نذ عإصننالح ود ن   وك ّعنه        :عوصنوالشا  

 .هلةن هوص هع هذى م  شةي  درلن هل  إاتاج وودما  عوكناهت وكوصنول منن

ال ل عص و شيف وكاو  دل      ن  نات   مران همني هع مناس  من   : ةااذع لع ودص

ااشةننذ و ننهورل هع ودننربعول هع ودهينبننذ، عال ل ننعص ل ننمةص ود نن   بادوه وننذ وهم،ننص السننتعهور   
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مناه ننن، شةنني لرنننن  ننلع وهمنننر منن  مسننوعدةذ وكادننك هع وكسننت عص عال لنندإص   مسننوعدةذ   

 .ودصائ 

 :فالصيانة إذن

  إدمنننذ ودهها نننذ عوإلصنننالح وكترنننهرل، ع نننلو  نننن ه نننط منننا  تًنننعنن هوننند      لتعه نننز

ودصةااذ، هادصةااذ    هود هل  ودهها ذ عوإلصالح هت عص ود عنص ودنل   وننً بنن ودصنائ  هع      

ما ط  ننب هنن إلهاول ود    إ  همدع وإلاتان  وك تاو  لعا يهه هلةنن لمنةا  لنّ  هع نزئن      

هع  ولنص من  ننولنن هع إاتاننن وك تناو، عودهها نذ وكسنتعهل د دنذ           ن ف هعلن  لّةنا  هع نزئةنا ،  

 .هنص هن لوو  هعلما بصنرل نةدل

ع ،او  منا ل نعص ودصنةااذ لوند ط منا  لنزً من  ههةنان إاناهذ إ  ود عنص م،نص  ونت ودمةنار              

سنو   ااح و انذ إ  لمةا ودوو ذ مسعاعاذ بشساو ا هً باستمال ما  عنص وهعون وكونهر هلنا    

 .  شادذ والست عا  وك تاو

 :ن ودصةااذ هعارل ه  ههعا  لتلّى   إ: عب عارل هإهى ه ،ه لشصةال 

 : ع   مًعنيذ   ود ونو   هعلما عمنوهةد ا ع   :وكهو عذ وددعر ذ: هعال 

عاننت ود ننحنً عودز ننح   وهمننا    ( 3مهو عننذ شاسنن  سننا ا،  ( 2لنظةننف وهنمننزل، (  

  نرت ما  »عات  ائعذ دووت ودمةار ود  لتاج إدةما غادعنا   ( 4ه ذ، وواّصذ اعااا  دسا و 

عإهنالً وكوسسنذ هون   نص لشونّد وعر       ( 5، ع د لرنن هلن  ودصناات،   ( )«وكادك م  ودسنر

ودوةناً بتسنةةص   ( 6مبا الشظن م  إلص   وهنمزل مير  هن  رتل  هلةن هوص   وكسنتوعص،  

 .ز ارل ع هه ن إ  وكوسسذ هع ود ه ذ  ص وههعا  عوكالشظا  ودتاب ذ درص

و ًنننر   وكرننان وك ننّة    ود ونند إذو مننا شنندف إلننص هع لن ننف   ودسننا ب نند        : ثااةننا 

 .إهالمن بن ح مًعنا ه صاع   ود ود

، ب د ودت هف هل  وولنص  عاشنه هصنالشن بندعن لمنةا   ودوونت إذو  نان  رننا         : ثاد،ا 

ت ودتادشننذ ع نااننت  وننت  صننا ذ   مراامننا هلنن  شسنناب  هةمّةننه ودوونن ن مل  رنن   رنننا إع

 .ود ه ذ وكادرذ

وما ودز ن  عودد نن عود حنً هتتعت ود نهف    نامنا هلن  ودصنائ  هع وكادنك هع   نرتا       

 .ودصائ  عوكادك، عوشد منما   ود ود إن مل  ر  ههف هل  هشد عا

 :ضمان الصائن

عوشدل، ع   إذو مل  نعن ود ه ذ هع ن ودصائ   ًع    صنرل هذ ه  هونو ودصةااذ 

صاش  وملدذ هل  وولص وكتن ت عشصص اهر هل  وكادك غا إهوب وملدذ، هش   لع ودصنرل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذو  ان وإلصالح مت ّلرو  دلوو ذ وك وَّلذ هع  ان  ستده  اشوا  لتةاعز شّد ودسوف وكتشس هلةن   ود وند، هةوننً    (   )
ذ ودنن  ودصنائ  ع ادننذ هنن  وكادننك ب ننهو   وننت ودمةننار ع تواانن  هنننهو  هلنن  هعلننن  ننلو بنسننعذ مئن ننذ منن  مثنن  ودوو نن  

 .ع لو  ن هنه ودن ادذ بهاا ودن ةص عوكنّ ص. وشرتو ا وكادك
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منا وستحّس إن ودصائ  ع لو شها موعن    هود ودصةااذ ه. دلًهر  رنن ودصائ  اامنا 

بنظائشما، عهن لشود وهنه دةساهد ود ه ذ هع مادك وملدذ هل  وعوً  ةاً وهنمزل عوملال  

ولص ودل  ودصائ  د ال  دةس شةئا  رعلةنّةا  بص  ن عون  هلةن عجي  هلةن إبالحل وكادك ه  و

ن عمل   لط اهور ود  لن   م   لو وولص، هإذو  ّصه   عونعسةحدف مستوعال  عه  وه

ناّوو    اهور هع مل  احس  ودت مص   مجةت وهنمزل هع مل  ر  وكادك مبا سةحدف م  ه

مهو عتن، عشصص وولص ودل  وستنن  ودًهر هل  وكادك هحةنئٍل  رنن ودصائ   د هإص 

ع لو  دإص  ح هننون لوصا ودصائ    هعلن همن اام  كا .  بنونعن هةتحّعص وكسوعدةذ

 .سةحدف م  نهو   لو ودتوصا

 :شروط قد يتضمنها عقد الصيانة

 :صةااذ منما ناه شهعا  ،ال  د  تًعنما هود ود

 .ودت ن أ ه  وإل هوو وكشونو دشرتل ل ّوص ود    ه  ود عص (ه )

 .لود ط منش ذ بد لذ  اثلذ إال  هرتل ود وص (ب )

ت ا د إنال  منّدل ود وند وعن  د ند مسنعس      ا  د  ًاف م  آال  عهنمزل هند ود ن  م (ج )

 .هللع وملال  عوهنمزل

وعن  من   باالسنت عا  ود ناو    مال ماوسنت  ن   وت ودمةار ود   تاج إ  لمةا بسع   (و )

 .ل دٍّ

وونت     نوو ن  ما  تانن هعلةذ ودصةااذ م  ز ن  عمننوو  ةعاع نذ عغا نا من  وكن      (ع )

 .ودوعاش عمنوو ودنظاهذ م،ال 

مننن    نو ع  هوننننو صنننةااذ ودسنننةارو  عمنننا شنننابمما مننن  وملال  وكتحه نننذ  نننتّط وسنننت،نا         

 :وإلصالشا   عا

 .وعة    إيارو  ودسةارو  عبوار الماودووت ود  لمرت  بسع  والست عا  ود (ه )

 -هع سننن  وسننت عا  عدننن  ننان غننا موصنننو      الح مننا لنندف بش ننص ودمننا هع بت نندٍّ   إصنن (ب )

 .م  مست عص ود    وواات د ود ودصةااذ - عىادشذ ودت لةعا  إو  

مسنت عص ودسننةارل، ال  رنننن    هاإلصنالح ودننل   تاننن ودسننةارل بسننع  و ننووف هع إونن   

هع،ال  للف إيار ودسةارل  عنص هعوانن بسنع  ز ناول انما وهلننو  بدوإلنن        . ا ووإال    والصالش

 .هع اوصاان ه  و دعو وك تاول وكل نرل   ودت لةعا  ال خيًت الصالشا  ودصائ 

 :التشغيل والصيانة

ن هونند ودصننةااذ  نند  رتوهننس مننت هونند هلنن  هعلةننذ ل ننمةص وملال  عوهنمننزل، هةرنننن   إثننط 

ذ م نا ، ع رننن ل نمةص وملال   نن وه نط   ود وند علرننن ودصنةااذ         ود ود دلت نمةص عودصنةاا  

 .لاب ذ دن
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هش  وكعاا  و د ،ذ  ننند هندو من  وملال  عهلنا اظناً م نّة ، هعن،ال   ننند اظناً عهنمنزل           

دلترةةف، ع نند اظاً عهنمزل دىاارل، ع نند اظاً عهنمزل إليشا  و ه س، ع ننند اظناً   

عاظننناً عهنمنننزل دتصنننه ف وكةننناع عهم،نننا   نننلع وهاظعنننذ     ، عهنمنننزل إ صنننا  وكنننا  دالسنننت عا  

 .عوهنمزل

ن ل عص  لع ودنظط عوهنمزل بصنرل صحةحذ مستعهل، هإذو لن ف هع ل ّوص ه  هعود اول 

اظاً عنماز م   لع ودنظط عوهنمزل، هالح وكناهت ودر،ال دصاش  وكعن ، ع نا  رنن 

هادصائ   ن وك ّمص  ط عوهنمزل عصةااتما م ا ،ود ود ن   ه ،ه و اال  ن دت مةص  لع ودنظ

تزً باستعهور  لو ودنظاً باد عص شس  ما  ن حمسنب دن هع متن ت دن عملتزً هلا، ع ن مل

 .بإصالح ما  وهه هلةن م  هوص

 :خصائص عقد الصيانة

 :عد ود ودصةااذ إاصّةتان  عا

 .وجلمادذ ( )

 .ودوعة ذ ودت مةنةذ (2)

 ننند  ندر  نعا من  وجلمادنذ، لتعّ،نص   موندور ود عنص          هشن  هوند ودصنةااذ   : هما وجلمادنذ 

وكولنب، علنند نمادذ   منوهةد لود ط  لو ود عص، هّان هود هل  هعنص وإلصنالح كنا  ونهه     

م  هة  هل  ود    وكولنب صةااتن، سننو  لن نف وجلمناز هن  ود عنص هع  نّص هعلنن ودوعة ن          

 .دىاتاج هع لود ط وكنش ذ

و ودصةااذ شّد هوا  متشس هلةن م  ود عص، عدر   نّ    هود هود  رنن   ب أ هون

ودصةااذ هل  ودتزوً ودصائ  ب ّ  مودور م  ود عص ودل   لنزً السنتعهور هعنص وهنمنزل شسنععا      

 . ن مهوو هلا، هش  منونمذ ودونورئ  رنن مودور ود عص غا م لنً هند ود ود

عمونندور ا جممننن  ه ًننا  هننند   ع ننلو لتولنن  ودصننةااذ وسننت عا  ب ننأ وملال  عوهوعو ، 

 .ن همثااما عانهةالما جممندذ ه ًا هود ود ؛  عا 

ا ط  ناه هونو صةااذ ااورل  تّط هةما ودت ا ند هلن  هننهل دل عنص بادسناهذ من  وعن  د ند        

 .هدو ودساها  درص هعلّةذ صةااذ

ع د   عد ودصنائ  إ  هوند آإنه منت هعادنذ ننا زل دد نن شسن  ودسناها  ودن   تانمنا            

 .ودصةااذ

ع ننناه همنننر م،ننص  وننت ودمةننار  نناكنوو والسننتمال ةذ ودنن  لتوّلعمننا ودصننةااذ منن  منننوو        

 ةعةاع نذ الزمنذ إلننهو  ودشحنن  عودت نمةص ودتةننه   عمننوو اظاهنذ عهم،اهلنا ودن   تانمننا          

عنمادنذ   ،مثاامنا عمنوهةند و اننذ إدةمنا    هلرنن جممندذ   موندور ا ع  ،هعلةذ ودصةااذ ه ًا 

 .  انهما
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ثط  ناه هونو صةااذ لنّ  هلن  هن لًناف آال  عهنمنزل لاب نذ هع  اثلنذ دلةمناز وكصننن        

 .هند لون ه وجلماز بإااهذ نماز آإه دن

ن هونو ودصةااذ،  نند هةما شادذ هإنهى غنا نمادنذ ودصنةااذ وك تناول، هنع أ هوننو        إثط 

وكوننّدً ودش لنن  د عنننص   إراننا   ( 3. إرانننا  وكادننك ( 2. إراننا  ودزبنننن  (  : ودصننةااذ  نننّ  هلنن    

، عودنل   ودصةااذ ودنل   نن ع ةنص هن  مت مند ودصنةااذ  عنا   صنةااذ ودسنةارو  وجلد ندل           

 .ه  وكنت  ع نشلع ودعائت ع ةال  ، ونً ب ود ودصةااذ وكنت  م  إال  ودعائت

نااعّةنا  لتنن  هلن   ندر  نعا من  وجلمادنذ          ناه هونو صةااذ لتًع  شنهيا   :مالشظذ

 : م،ص

ها لعّص ودصائ  مسنوعدةذ لوند ط وعرو  لدر عّةنذ دل ناملني دندى وكادنك شسن          ناه ش (ه )

 .ما  ولعن وكادك عبهه ن عحبانتن

 ناه شها لّعص ودصائ  ودتونرو  ودشنةذ ود   د  صص   وكستوعص، من،ال    ممننذ    (ب )

ودرععةنننله شنناهح هونننو لونند ط ودننربوم  مننت صننةااتما عدرنن   ا ننرتا هلنن  ودصننائ          

دل وم  هن  انندإص  ننص مننا لصننص منن  م ههننذ هنةننذ ند نندل هلةمننا إننال  منن      عمونندً ودننرب 

ن ودتمنةا ودشنيف    نلع ودصنناهذ  نعا عسنه ت ع نن        ود ود، ع لو ه ًا  همه جممن  هإ

 .( )ّ ا ال مير  ودتنعو بن

 :أما الطبيعة التأمينية لعقود الصيانة

وملدننذ )بشحنن  ودسننل ذ   ن هونند وإلصننالح ودعسننةا بننني مادننك ودسننل ذ عمصننلح ما  ننتّط هعال     إ

نهل هع بدعن هنهل، ثط لدو ما لتاج إدةن م  إصالح، اتةةنذ   ب( هع ودعنا  وكت وص( )وكت ولذ

وإلصننالح ع وننت ودمةننار   ودشحنن  ودت ىةصنن  منن  آدننذ إصننالح هع هعننص، هةتشوننان هلنن  هنننهل    

 عنص ود وند    إهى ودالزمذ عوكّدل ود   ستمه ما وإلصالح، هةصعر  صا ش   م لنمنا  عوكنوو وه

 .علصص واللشار ع تّط ود ود

هاكوصنو منن ودن ا ذ م  شصن  ود وص   وملدذ عإصالح ما لندف     :هما هود ودصةااذ

وكسننتوعص منن  هاننهور ع ننن همننه غننا م لنننً هننند ودت ا نند، هاد عننص غننا م لنننً، عوكنننوو ودنن        

 .غا م لنمذ عغا حمدوللاستملك   هعلةذ وإلصالح ه ًا  غا م لنمذ ع لو  وت ودمةار 

ن وهننا   ن هود وهننا عدنن  نان م نرت ا  ه    إذن جي  هن استع د  نن هود ودصةااذ 

ن ود نهف  هلدو وكنش ذ ود   وّدمما ع نا وكنش ذ ود   وّدمما دةسح حمدول عال م لنمذ، هل  

ننا لسنتنن    ن وإلننارل دأل ةااذ ووإنال   نح هنننون وإلننارل ه    ن هوند ودصن  هووارن  ال  هى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هع وكناننه   ىةاينذ ود،ننب    « بادسناها  »وك لنمّةذ ود  لههت وإلننارل من  ودمنهر  نن ود لنط مبوندور ود عنص ودزمناا           (   )
ع نص  !! ال  لنزً منمنا ودمنهر     م لنمنذ ( إذو إهبنح وملدنذ  )همص وإلنارل هل  ودصةااذ . وك لنً يندن عههان عغلظتن عرّ تن

 !! عا   إنارل ودسةارل إ  مرذ !! ود عص ودصةاا  م لنً عهاو  مت ارف حبةي  رنن وجلمص مبودورع ممشنرو  
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سلونذ هل  منش ذ وهنا بةنعا  نا ال  نند هود ودصةااذ سلونذ هل  وهنا م   نلو ودوعةنص   

هع أ ه ساً ودصةااذ ال  ننند  د ندو  دلعنش نذ ودن   وندّمما ودصنائ  الشنتعاهلا هلن  لوند ط          

هادصننةااذ .  ن منندل ود عننص غننا م لنمننذ ه عننا ، إننل مثنمننا ه وننت غةننار هننند ودلننزعً منن  وعن   

انن البنّد   هوند وإلننارل     هل تعص هل  لود ط ههةان عمنش ذ غا م لنمذ عغا حمدول، عو ا  

 .م   نن مت لوما منش ذ حمدول

 .  ن  رنن هود ودصةااذ  عذ م ناذهان البّد م  وستع او ه عا 

إن هونند ودصننةااذ   ننعن هونند ودتنن مني هع  عننتيف هلنن  هرننهل  ن ننص ودترلشننذ  : عدننلو  ننادنو

موندور م لننً   إ  ( لرلشذ ما  وهه م  هوص هل  وملدذ هع ودسنل ذ وك ّعنهل  )وممندذ  وكستوعلةذ

 .ودتزوً ودوهف وكستشةد   هود ودصةااذ ع ن ود،ع  ودل  ميّ،ص

  هود ودت مني، لصص هلن  معلنغ ثابنح حمندو دونا       ( شه ذ ودت مني)هادصائ   ن م،ص 

ن هوند  إىنايهل جممندنذ شنني ودت ا ند، هن     ن  نلع وك ه ّعلن خمايه لرادةف وإلصنالح، عمبنا   

 :شد شهينيهودصةااذ ال لدف إال إذو لنّهه 

عننننو ههنندوو  ننعال منن  روغنن  ودصننةااذ  نندإص ودصننائ  م مننط   هونننو صننةااذ حبةنني   ( )

لتحننن  وجلمادننذ ودشهو ننذ إ  مننا  وننهب ود لننط بادنسننعذ دلعةعنننل بسننع  لوعةننس اظه ننذ           

ص هن  ص ود ونو لصنص هةمنا إنهوب  نعا     والشتعا  هل  وههدوو ودرعال، هال لتع

 .عهوص  عا، بص إن ب ًما لصص هةن ذدك عودع أ وملإه ال لصص هةن

ن لرنن  ةعذ ود ود  نعال بادنسنعذ دلرلشنذ وكعاشنهل دلصنةااذ، هادوةعنذ ودرنعال        ههع  (2)

ل ّنض هةنل هدً ودةوني مبا لتًعنن م  وشتةناا وكت مند كنا  نن غنا متن نت من  ههعنا          

 .اذودصةا

 :إذن عقد الصيانة

  عن هود ودت مني    ن ص  لشذ وشتعادةذ  عال إ   لشذ حمدول م لنمنذ دلعسنتشةد   

ع  تعد هل   اانن وههدوو ودرعال عاظه ذ والشتعاال  بادنسعذ كت مند ودصنةااذ   . م  ودصةااذ

 (.سنو   ان ود دو ودرعا دل ونو هع كعلغ هود عوشد)

د ودصةااذ  ن هود ند د لوّنر من  هوننو وإلصنالح ودعسنةوذ،     ن هو ب: إذن مير  ودون 

إل  ل   وعرو  ممّعا   و ةال وك اصنهل منت هلسنال وعر وهنمنزل عوملال  ود،ابتنذ عوكتحه نذ       هع

  شةال وإلاسنان، عمنت ودتوننرو  ودرنعال   هنّ  ودعننا  عمنا  لزمنن من  آال  عهنمنزل علونةنذ            

 .ل  ل مةلما عهعلما وكستعهم ّودل لوتً  وستعهور وحملاهظذ ه

ن هود ودت مني  رنن مناننهن هناول ودت نن أ وكناد  هعنا  ونهه من  انهر هع للنف،          إثط 

بةنعا هود ودصةااذ  رنن منانهن إصالح ما  وهه م  هوص هع هةن ، ه وند ودتن مني  ندهت     

لنغ من    وكست م    سا ودت مني ع ن ما  م ّة ، علصص وكست ما  وكتًهر م  ودت مني هل  مع
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ما هود ودصةااذ هاكعاودذ    بني وكا  عود عنص منت ودسنلت، هع ود عنص عشندعا، دنلو       هوكا  ه ًا ، 

 .ن هود ودصةااذ خيتلف ه  هود ودت مني ع ن   عمنإ:  لنا 

ن هود ودت مني  نص  نن هوند صنحةر هع لتنن  هلن        هن اهى هالبّد : لرةةف هود ودت مني

  رنن صحةحا  غهر عنمادذ هع  ن هود ودسشةن هال 

 .دةك ودتشصةص   هود ودت منيإع

 !ما هو عقد التأمني؟

 : حقيقة التأمني وحاجة اجملتمع إليه

مبا ون وهشةا     لع و ةال م ّهانذ إ  ووونه سننو   اانح   وهمننو  هع ودنشنن  هع       

عهن    غا ا عمبا ون وإلاسان مدهنل بدوهت إشّ  م  غه زلن إ   اش  وووه عوالبت او هننن 

د شعر وهإوار هن  وإلاسنان ع تلرالنن من  غنهر      نا   هرهل ودت مني ود  لع  تلرالن 

هع شننهر هع سننه ذ هع عهننال عمننا شننابن ذدننك منن  و نننووف، عودنن  لننوّم  دلعننوّم  هلنن  شةالننن         

وإلاسننان منن  ووسننائه  عودهوشننذ هترنننن ل ن ًننا  هعننا  لحننس منن  وكننا  عإلهننهوو هائلتننن  سننوا 

 .اسعا عوهاهور   وكن

 .هّهف بت ه شا  مت دول :ل ه ف ودت مني

شمه ا  هع  -  دن مبوتًاع هن  دهت معلما  م ّةنا  هود  لتزً وكومَّ: ب ان ( )ه ّههن ودع أ

هع )ن  وو  إ  وكومَّ  دن هوكومِّ  ( ودتزوً)إ  وكومِّ    موابص ل مد  -سنن ا  هع وه ذ عوشدل 

معلما  م  وكا  هع إ هووو  مهلعا  هع ه  هنض (: ني دصا نإ  وكستشةد ودل  وشرتا ودت م

 .  شادذ ع نل شاوف هع اهر معّة    ود ود « تدوره ووسارل»ماد  آإه 

ع لو   ودواانن وكندا   » « (383) لو ودت ه ف م إنذ م  ودواانن وكدا  ود هو   ماول»ع

 .«(747)وكصه  ماول

ةس  ن  هاا  نّه اش ا  عإمنا ودتنزوً   موابنص ودتنزوً      ب ةد ه  ودهبا إذ د: ع لو ودت ه ف

 .شادذ شدعف شاوف هع اهر معّة    ود ود

ن وكا  ودل   ادهت هند شدعف و اوف هع ودًهر مل  عّة    ب أ و ناال  ع نلدك   ه إاّل

 .وكهل  ود مه  مل  اعّة  همداع عاما تن

شنمه ا  هع  )هن  ندهت معلمنا  م ةننا     : مبوتًناع  ب ان هود  ل زً وكنومَّ  دنن  : (2)ع د هههن ودع أ

إ  وكننومِّ    موابننص ل ّمنند وكننومِّ  بتنندوره ووسننارل ودنن   نندف      ( سنننن ا  هع وه ننذ عوشنندل 

 .وكومَّ  هلةن هل  لود ه شدعثما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .424 / ج/ منماج ودصا ني(/ ودسةستاا )ودسّةد  (   )

 .445 /  ج/منماج ودصا ني/ ودنشةد ووهوساا   (  2)
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عه ًا   رنن  لو ودت ه ف ب ةدو  ه  ودهبا إال هّان هةنن نمادنذ منا سنةعلدن وكنومِّ  من  منا         

 .ووسارل عع نل ودًهرهند شصن  

 :( )حكم هذا العقد اجلديد

 :إ  -ب د وهتعارع هود م اعاذ  -ذ   ه ص ودسّنذ إ  لوسةط ودت مني 

 .ل مني وار  ( )

 .ل مني ل اعا  (2)

 ننن ودتنن مني ودننل  لرنننن هرباشننن هنننص بنننا  وكست ننشةا  هع لوّسننط هلنن    : عودوسننط ود،نناا 

 .ودشوهو  م،ال 

 . هب إ  وكوامهل منن إ  ود ونو ودصحةحذهّع  هان هاشّلنو ود،اا  عشّهمنو وه

إذو  ان لرةةف ودت مني ب انن هوند م اعانذ همنن هشنعن شن   بادوعنار كنا هةنن من            : ه ن 

من  هن  رننن مجةنت    وجلمادذ ودر،ال هال عنن دتصحةر ودت اعا  منن ع ه ط ودتةار  بص  نع

وبر هع  ًنن ن   صننندعر ودشوننهو  هع  ن ودوعننار شننهوً سنننو   ننان ودننهبر دلننه  ه سننامن شهومننا  ه

صننندعر ودننربِّ عبنننا  وكست ننش ، عال عنننن دتحننه ط ودتةننار  منن  ودوعننار ع لةننص ودت نناعا  منن        

 .ان إذو  ان م اعاذ همن بايص كا هةن م  ودمهر عوجلمادذهودوعار هالشيف، هل  

 : عاذهود  ّةف بترةةشا  مت دول ب د وستع او هن  رنن هود م ا: هما هند وإلمامةذ

ه   عنذ منا  م نّة  إ  وكنومِّ  ب نها هن  تندوره ووسنارل ودن          : ان  عنذ م ّنانذ  ه: منما ( )

إال هن . ع تشّهل هلن   نلو عنننب ودنهنا  بمنلو ود نها هلن  وكنومِّ         .  صص هل  وكومَّ  دن

مننا جين  هلةنن هن    إووسارل ود  لوت هل  وكومَّ  ال لنن  وشتما  ذمذ وكنومِّ  ب ن  ، ع  

عال   تدوره بنن ووسنارل ودنو  نذ هلن  وكنومَّ  دنن، همنن شرنط لرلةشن  بننننب             عص ه

 .لدوره ووسارل هع وهت معلغ م  وكا  م ّةنا   عا   ب أ ودت ار ف دلت مني

هاهلعذ م  ياد  ودت مني إجياب، عمنوهوذ ود ه ذ  ن  عن   لع وهلعذ وك نهعيذ، عدنةس   

ها صننحةر، ع ننلع وهلعننذ وك ننهعيذ بتنندوره     دلرتنناب عودسنننذ همننن شنن    خمادشننا   ننلو شننهيا  

ووسارل شاع نذ هر نان ودتن مني هامنا م نتعلذ هلن  وإلجيناب عودوعنن  عم نتعلذ هلن  وكنوم             

 .هلةن ع ن ودنشس هع وكا  عمودور ووسارل عم تعلذ هل  معلغ ودت مني

 إذن ودت مني  ن م  مصاو س وهلعذ وك هعيذ بتندوره ووسنارل إذو شصنص شندف هلن  ملنك      

 .م ني هع اشس م ّةنذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مني دنةس ند ندو ، هناوه  ودنع أ عنننوع   ه ناً وإلغه نس شةني عنند  مجاهنا  من             ن هوند ودتن   ه ناه م   ده   ( )
ح هللو ودمهض   موابص ئماّله ود عةد  اانو  ده نن ه سايا  م ّةنذ ه  هعةد ط إ  وجلع ةا  ود   ااح  د و ا 

دوا نا وهسنتاذ   هاانهو   رونت سةد هزِّ ودند   حبنه ود لننً هن  حم    . ن لدهت وجلع ّةذ هلط مث  ود عد دن  هب م  سةدعه
 .7 حمعنو هزم  مد ه شه ذ ودت مني وكصه ذ هل  يلعذ ودصف ود،اا     لةذ ودتةارل عوإل تصاو ود هو    
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ن هونند ودتنن مني  نننزَّ  هلنن  ودصننلر   ونند مسننتوص، ه  مصننا ذ هلنن   عننص     ه: عمنمننا (2)

هةتصنناا ودوههننان هلنن  هن  تحعننص   . ووسننارل ودنن  سننتحدف   وكسننتوعص بنن،ع  م ننّة    

ووسننارل ودنن   ننّص بننادوهف وملإننه ب ننها هن  نندهت وملإننه    ( ع ننن ود ننه ذ)هشنند عا 

ع نند  رنننن ودصننلر عو  ننا  هلنن  هن  نندهت يادنن  ودتنن مني إ        .  وكونندور وك ننّة  منن  وكننا   

ود ه ذ مودورو  م  وكا  م ةنا     ص شمه هل  هن لدهت ود ه ذ إسنارلن دنن شندف    

ن شنّص بنن منن  هع للنف هًنن ع نلو هوند        إشاوف مبادن هع لندهت  نلو موندورو  من  وكنا       

 . تحّعص وجلمادذ

ومِّ   ًع  وكا  حبةي  دإص   همدلن عشةازلن ن وكههن هود ودت مني  نّز  هل  : عمنما (3)

ن ودًننعان منن إنذ منن  اننع  ودننل  م ننناع  إهنن( هع مثنن  م ننّة )  موابننص ه سنناا ودتنن مني 

إوإا  ود      ود مندل عو ةنازل، عدنةس ودًنعان من إنذو  من  انعط ودنل   نن مب نن            

 .اط ش   إ  ش   هإه

( لك هع بةتك هع م علك هع ما شنابن سةار)اعنح : ن شه ذ ودت مني لون ه :عبت عا هعار

هع اننعنح اشسننك إذو وه ننحا دنن  معلمننا  شننمه ا   ( ه  هوإلننح مادننك   شةننازل  عهمنندل )مادننك 

هننان شصننص اننهر هلنن  وكننا  هةونننً وكننومِّ  بتدور ننن عإذو    . م ّةنننا  كنندل سنننذ هع ه ،ننه هع ه ننص 

 .شصص هن  دلنشس  دهت مودورو  م ةنا  إ  عرثتن

اب عودوعن  به   ودرتوا  ودل  لصص بتنوهنس إروولنني عم نن  ذدنك     ع د   ّعه ه  وإلجي

انع   هن  رنن  نن وكنومَّ  دنن ميرن  هن  رننن وكنومِّ  بوندنن هانا         هن وكنن   عا مير  ه

دك ووسارل ود   صص هل  بةتك م  و ه س موابص  لو معلمنا  من  وكنا  هةونن  وكنومَّ  دنن       

 .اّعنتك ماد  برلو

 .والستعارل   صدر منن ودوعن  ب د  امةذ مص(: مِّ وكو)اام   :همنا

 صندر مننن وإلجيناب هانن  ولن  ودتن مني بنوسنوذ ملئنن وسنتعارل          (: وكومَّ  دنن )عمًعنن دن 

 . يل  ودت مني

 (. ودسةارل هع ودعةح هع غا عا)عمنانل ودًعان 

 (.ودوسا ودت مةيف)عمعلغ ودًعان 

 :ولن ودًعان دن ه ساً مت ده :عب عارل وعار

 .عوكهوو ودةد وك تد ذ( هل  ودةد ما وإل  شّت  لوو )اعان ودةد  ( )

 .وكهوو ولالف وكا  باالهتدو ( للف ما  ودما همن دن اام هم  )اعان ودتلف  (2)

عوهعالن ال (  عا   هود ودًعان ودل   ن اوص ودد   من  ذّمنذ إ  ذمنذ   )اعان ودد نن  (3)

 « سنع  بادةند  »وارن  ودنل   نن عانت ودةند     لتاناّن إ  والا ا  بص لصالن بادش ص و

 .لالف ع ن ه ًا  عات  د هل  وكا  حبةي  صعر لادشا عوإل
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همننن لتنناج إ  وا ننا  دلًننعان هةنننندا منن نن ا دلًننعان ع ابننص دننن عمنانننل     : همننا ود،ادنني

 .دلًعان

هادد   ودل    ودلمذ مير  هن  ًع  دلدوئ ، هةًعنن شى  ثادي هةنتوص ودد   من   

 .د   إ  ودًام ذمذ وك

 ناد،ع     ( ودنل   نن منا    ودلمنذ    )ع د شصه ودع أ  نلو ودًنعان والا نائ  بادند       

، عذدنك  هوةنح هالانا  همنن هلنّ  مل  صنر      هممعنا  : ما دن  نا  همّدل ووةار عوكمه  عص وددإن ، 

 .ن ودلمذ مل لر  م مندذ شني والا ا  هال  تحوس ودًعانه

 .تلف هةنع ن خم: اعان وههةان وكمصنبذ (4)

إننه هةن ل  شننى  ثادني  ًنع  ود،نننب إ  وكمصننب منننن     آ عنا دنن غصنن  شنى  ثننب     

 .، ع لو وكشةد عودونس  عود المذ و ل ( )هل   صاش  ود هوئت إ  ننوزع

ونز ودرشادذ بتسلةط وكعةت  : " (2) ا    ودشتاعى وهلند ذ: ع د هناز  لو وهشناف

، ع لو  ا  وب   دومذ " نب عوكمنر    د ودزعجعبادد نن عباههةان وكًعناذ  اكمص

: ، عدر  من ن آإهعن" ع صر اعان وههةان وكًعناذ  اكمصنب عود ار ذ" : (3) و نعل 

ن ود ني دةسح م  إ: شةي هّلس هل  هعارل صاش  ود هوئت بوندن (4)منمط صاش  وجلنو ه

ود ني وكمصنبذ مًعناذ دران وكا  ودل    ودلمذ شّت   نتوص إ  ذمذ هإهى، عدن  ااح 

ودًعان  نا  ن اّط ذمذ إ  ذمذ، هادماص  اام  عما  اع  ودماص  اام  ه ًا ، 

كا لودً م  هّن ودًعان م تّس م  اع  ، هصار ودًعان اّط ذمذ إ  ذمذ عحن  ال اون  بن

 .ال اّط

هةننان غننا ون وه: شنند  ندةننن منننت منن  اننعان وههةننان شةنني  ننا هعه ًننا  هننإّن ود نناه     

ثابتذ   ودلّمذ عودل   ًنع   نن منا  نان ثابتنا    ودلمنذ، عشةنئنٍل  رننن عصنشنا بادًنعان           

 .(5)ان  الزً  ةعتاما إن للشح، عودوةعذ جممندذه: م ناع

بنننا  هلنن  صننحذ اننعان وههةننان هةرنننن اننعان ود ننني وكمصنننبذ      : (6) ننا  ود ننةل و لنن  

 ، عشةنئننٍل سننةرنن بوا  ننا بةنند ودماصنن   مننعننا  الاتوننا  اننعااما منن  ودماصنن  إ  ودًننام  

همااذ إال هّانن جين  هلن  ودماصن  إهناول ود نني إ  مادرمنا هننرو ، عشةنئنٍل دنن للشنح ود نني               

 . لع وهثنا   رنن اعااما هل  ودًام  وجلد د ال هل  ودماص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .372: 5، رونت مشتاح ودرهومذ (67 :  تاب ودًعان)  ( )

(2) 3 :254 

(3 ) (4 :484) 

 .443/  تاب ودًعان/ ننو ه ودرالً ( 4)

 484: 4رونت وب   دومذ  (  5)

 .34 / لوه هو  ود ةل شسني و  ّل / حبنف هومةذ  ( 6)
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ا ط دن مل  هنت ود ني  ااح  دع وجلد دل ودعوائةذ  ّد انعان عهلةنن سنةرنن انامنا  من       

 .ند د عشةنئٍل دن للشح    لو وددعر  ان هلةن بدهلا

عبنا  هل  هدً صحذ اعان وههةان وكمصنبذ هةرنن ودشهر بنني ودند   عود نني وكمصننبذ     

، سةرنن ودد   ودل    همدل ودًام  غنا ودند     ( )ن ودد   ما ووً  لّةا  ه ند اعاانه ن 

دد   ودرل  ودنل    ذمنذ وكند   عال ميلنك     ودل    ذمذ وكد  ، ه ند ودًعان ميلك وددوئ  و

 .ن ودد   واتوص م  ذمذ إ  ذمذ هإهىددوئ  هاددوئ  ال ميلرمعا م ا  هودد  ا ودل    ذمذ و

ن للننك ود ننني ووارنةننذ   ذمننذ ودًننام ، ع نن  ههادًننعان م ننناع : ومننا   ود ننني وكمصنننبذ

إ  هإنننهى  عنننا   ودننند   ه ًنننا    همننندل ودماصننن ، عوكادنننك مل  تعنننّد  ملرنننن مننن  هنننني  

ن ود ننني ودنن   نن  ملننك وكمصنننب منننن عودنن    همنندل       هودرلنن ، ا ننط ه صنن  مننا   ودننعني     

ودماص  صار    همدل ودًام ، ه صعر ود ن   ودنوشند  ند لننورو هلةنن ودًنعااان، ع نلو        

 .خبالف اعان ودرل    ودلمذ

دند   من  ذمنذ إ  ذمنذ ع ند      ن ودًعان   ودد نن وّ  هل  واتوا  وإ: ن  وا همير   :ه ن 

منا   انعان وههةنان هنال  سنوا انعان وهّع  سننو   نان انعان          هودح هل   نلو وهإعنار،   

ود،نناا  ب إننل ود ننني وكمصنننبذ هع بًننعااما والا ننائ ، عشةنئننٍل  صننر اننعان ود ننني وكمصنننبذ      

 .ن  رنن مسوعال  ه   ةعتما إذو للشحهامب ن  

 ادمصننن  عوكوعننننض باد وننند ودشاسننند ودسنننةد    عّ ننن   نننا  بًنننعان وههةنننان وكًنننعناذ    

 .(2)ودوعايعائ    ود هعل

.  عا   اعان ودنو  نذ عوكًناربذ عودنه   ودن  هنند ود نى  وكننوال       : اعان وهمااذ (5)

 . دذ إالهةذ ه ًا  ع لع مس

كسننادك عغا ننط،  ذ نن   نننً إ  من ننن  صنناش  ود ننهوئت عود المننذ عنننامت وكواصنند عو    

 .زع  نً  صاش  ود هعل مستندو  إ  هعنما  ودصحذناهعمتعسرني باإلمجال ، 

ن وكست ا غنا انام  ع نن    إعوكاات ه  صحذ ودًعان  نا  ن هدً عننو مًعنن هنن، ه

 !!مني هرةف اًعا  غا ودًام  ه

ب نندً اننهعرل عننننو وكًننعنن هنننن   صننحذ ودًننعان إذ  رشنن      : عومننّنز دلًننعان  ننا  

 .واعننو اام  عمًعنن دن عمنرو ودًعان ه

ود  بةد هصنحابما من  وعن هن لرننن وههةنان ممصننبذ هع      : اعان وههةان ود ىصةذ (6)

 .همااذ هع موعناذ باد ود ودشاسد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ودل   ن م ناع واتوا  ودد   م  ذمذ إ  ذمذ (  )

 .حمهً و هوً ، ن ر4 4  ط ،يع ذ مد نذ ود لط ، 543  2د هعل ودنثو  مت ل لةوذ ودسّةد وونئ  جو ( 2)
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همننص  ننلو ودًننعان  . عمنمننا همنننو  ودنننا    متننانه ط عبةننن  ودنننا  ودنن   ننح ه نند مط     

 صحةر هً ال 

ما دلىونه  هإذو صححنا  لو ودًعان صر هود ودتن مني هلن  وكعتلرنا    صننرل ل ّهان     

منا  ه ،  ادمهر عو هر عودسه ذ عهشعاع ذدك هان  رنن م  بناب انعان وههةنان ود ىصنةذ    

إنل باد وند ودشاسند    هدن و تصهاا هل  اعان ما   ودلمط عوههةان وكًنعناذ  ادمصن  عمنا    

 .هال  رنن ودت مني ووإال   ح ودًعان

عود ننني غننا  كًننعناذ ، عّسنن نا ودًننعان ع ننص اننعان ودنند نن ، عود ننني وكمصنننبذ و    هننإذو 

 نذ  اد عند هع   إارنةذ بةد صاشعما هع اشسا   لن)عود ني ود ىصةذ اد ار ذ ، وكًعناذ  

وإننص ودتنن مني ودننل  اعح،ننن   ودًننعان ع ننان لرةةشننن ودشومنن   ننن ( غننا  لن ننذ  ننا ّه

 .هود ودًعان

 : وضمان األعيان الشخصية

بنص وكنا ، هًنعان وههةنان ود ىصنةذ      مّهل ال  رنن   موابص وكنا ، عمنهل  رننن   موا   

ووارنةذ  رنن   موابص ما   ده ن صاش  ود ني ود ىصةذ إ  ودًام  دةرنن ودًنام   

 .مسوعال  ه  ودت ن أ إذو للشح  لع ود ني ود ىصةذ   مدل ودًعان

 :ن اعان وهشىا  عوههةان ووارنةذ  رنن هعارل ه إ: هإذو  لنا

 .إجياب ع عن  . 

 .ع ن وكًعنن( وخل... بةح هع م عص)وكومَّ  هلةن  .2

 (. سا ودت مني)معلغ ودت مني  .3

ع لو بنشسن منننو   هعلةذ ودت مني هل  ودعةح عوك عص هند ودسه ذ هع والشرتور هع 

ودمهر هع والامدوً هند شدعف ودزدزدذ عوالا وار   وهرض هع ما شابن ذدك، هان  نند 

 .ع نند منانل موّم  هلةن ع نند معلغ ودت مني( نم  وكومِّ  عوكومَّ  د)إجياب ع عن  

ا نننائ  ود وننند  دألهةنننان  ، ه  ودًنننعان وإل !همنننص انننعان وههةنننان ود ىصنننةذ صنننحةر   

 ووارنةذ صحةر هً ال 

إن منووذ ودًعان ود اود  هعسنت من  وال تصنار هلن  هنهو وعن هنهو،       : ( ) ا  ود ةل و ل 

ارنةنذ من  وهمننو  عود ونارو  عغا نا      هرعا وه    ودد نن  لدك وه    وههةان وو

ن   دل نننه ذ هن لًنننع   نننلع وهشنننةا ، همننن  ودنشنننن   لن نننذ عغنننا  لن نننذ، هنننةعر

ي  اندإص  ةن ودًعان دةس إال ودت مند عإوإنا  ود ن     ود مندل، ع نن وهتعنار  ونّهع ود ونال ، ش        

 .ودًام  وكًعننا   همدلن عشةازلن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ةان ود ىصةذاعان وهه/ لوه هو  حبي ود ةل شسني و ّل / حبنف هومةذ (  )
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وكًننعنن منناال  ثابتننا    ودلمننذ، هونند ذ ننه    ن  رنننن و ننّسهعهمننا وإلمجننال وكننّده  هلنن   

ن   مسننادذ اننعان وههةننان وكًننعناذ وكمصنننبذ  ننندني، عوه نننى وجلنننوز         هصنناش  ود ننهعل  

عذ ننه   مسننادذ اننعان وههةننان غننا وكًننعناذ هنندً ووننالف   هنندً وجلنننوز إال هّاننن  ننا      

 ادننذ  عننص وإللةننان باد عننص  بنناجلنوز وسننتناوو  إ  ود عنمننا  عوسننتناوو  إ  ننننوز اننعان مننا  وجل  

 .( )  َزِعيٌم ِبِه َوَأَنْا َبِعرٍي ِحْمُل ِبِه َجاء َوِلَمن : دوندن ل ا 

ن  لو ودًعان ود وند  دنةس هةنن مننت، هلنةس  نن هوند سنشم  شّتن   رننن  ننهنا             إثط 

م   ن ود املني بملو ودننل م  وك امال  ال  ودمنن هل  ذدك إال ب د شساب والستشاولإمنن، ه

ودتةننارب عوسننتشاول ودنتننائ  ودناشننئذ منن  و سننابا  ودد ةوننذ ودنن  وه مننا ود ننه ا ، عب نند   

 .، هال  رنن وإل دوً م  ااشةذ ود ه ذ سشمّةا نلود ه ظهعف ود ى  ع تلرال

سنن هع  ن إ دومن هلن  لن مني اش  ود ى  م  ودوهف وملإه سشمّةا  ه  عا ال  رنن إ دوً

عئننان هلن  هن  نناه من    ّنانن هنند شصنن   ارثنذ لنوو           ي تلرالن  ع ي   ودنشس وإل

 .إ  للف ملرن، هع   ّنض وهسهل إذو شدف وكن 

 .ع لو وكودور و اصص دل ه ذ عدواد  ودت مني جي ص ود عص ودت مةيف هوالئةا 

إذن صار  هعلةذ ودت مني مندرنذ   باب ودًعان، هعإمران ود ه ذ هن لًع  همننو   

 .  هع هعد ود ى ود ى  هع اشس ود ى

عدن هب  جمتمد م   عن  ودًعان دألهةان وكًعناذ عغا وكًنعناذ عوههةنان ود ىصنةذ،    

ن ودًعان  نحصه   ودلمط هوا، هةرش  دصحذ م املذ ودت مني وادرونما   وهلعنذ   ع ا  ب

ب ها  ّعنص ووسنارل، هع ودصنلر ب نها  ّعنص ووسنارل، ودلنل    عنا هوندون ب ةندون هن             

 .هالشيف ودًعان

عهللو هود  ونا  دتصنحةر منا دنن وشنرتا انعان ود نني وكسنت ناهل هلن  وكسنت ن ه بنوسنوذ            

ن ود نني وكسنت ناهل    نّد وكسنت نه هماانذ      ل، إذو منت دتصحةر ذدك ودًعان، ه ّعص ووسار

ون وكننونه   ننرتا هلنن  : هننال  ًننع  للشمننا هع ل ّةعمننا إال بصنننرل ودت نند  عودتشننه ا، ون  وننا   

 .ت ن ه هوو  مودور م  مادن هل  لود ه ودتلف هع ودت ّة  ال ب ننون ودًعانوكس

 .(2)هل  هن شها ودًعان هل  وكست ن ه  د  نوع صاش  ود هعل

و نننا    : ن ودوننهر وكننل نرل   وهلعننذ عودصننلر ال لشننّهر بننني هن  رنننن وكنانننل     إ :لنعةننن

 .ان   ودعنيودلمذ، هع هةنا  إارنةذ، هع اشسا  عذدك د دً عننو اع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .72:  نسف (  )

 . ن ر مد نذ ود لط4 4 يع ذ  ط 332/ 2ج/  تاب وإلنارل ( . 2)
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 َأْوُفاواْ  وْااااااا آَمُن الَّاِذينَ  َأيَُّهاا  َياا  علن نننن ن هوند ودتن مني  نن هوند ند ند هة      ه :  عمنمنا  .4

 ِباْلَباِطِل َبْيَنُكْم َأْمَواَلُكْم َتْأُكُلوْا اَل آَمُنوْا الَِّذيَن َأيَُّها َيا : ع ندن ل ا ،  ( )  ِباْلُعُقوِد

ن ود وننو وكعًنال ال ختنتّ     ه، بننا  هلن     (2) مِّانُكمْ  َتاَرا ٍ  َعان  ًةِتَجاارَ  َتُكاونَ  َأن ِإالَّ

اما ل عص  ص هود  ت ا ند هلةنن ودوههنان منامل  رن  هةنن       إباد ونو وكنننول سابوا  بص 

جين  ودنهنا    : ، هادواهندل لونن   ام  هع إلنص   شنهعا ود وند هع وكت ا ند   هع ود نانني     

 .ععا ا  لرلةشا ( صدعر ودنّ  ن مل  ر  منننوو    زم إع)برص هود 

دنك ، همنن هوند غنا     عهود ودتن مني هوند بنني ود نه ذ عودوادن  دلتن مني، عال امن  هن  ذ        

ان ال  نند إوه عازول م   لو ود ود عإن  ان هةنن نمادنذ ال لنوو  إ     سشم  عغا غهر  ه

 .وووه عودنزول عهةن مصلحذ دلوههني هة علن هعهنو باد ونو عوارل ه  لهوٍض

 .ادتانه  توّنل بوة  اشسن دلت مني هل  همنودن، عود ه ذ لنظط دن   نها  هل  وكا ه

عاننهى ود ننى   توننّنل بوةنن  اشسننن دلتنن مني هلنن  اشسننن عههًننائن، عوكننومِّ  دننن  ر ننف 

هلةن عهل  ههًنائن هةنتط وإلجيناب عودوعنن  بةنمعنا ع نل ه مناننل ودتن مني ع سنا ودتن مني           

ن  ًنع   نص منمعنا ودنشنت     هعال  ودً هلةما ودوههنان إال ب ند    عمّدلن، هاك املذ دةسح سشمةذ

 .دنشسن،  عا هاما دةسح غهر ذ د دً عننو ه  إوه هةما هل  وكت املني

ن هود ودصنةااذ، خيتلنف هن  هوند ودتن مني      إدن صححنا هود ودت مني بملع ودوهر ه :ه ن 

 : عذدك

منا هوند ودتن مني همنن  نظنه      ن هود ودصةااذ  ن ما  رنن شامال  دلهها ذ عوإلصنالح، ه ه ( )

 .إ  وإلصالح ب د ود ة  هع لدوره ووسارل ب د شصنهلا عال   عص ودهها ذ هالشيف

هونند ودتنن مني  ننن هعننارل هنن  لنندوره ووسننارل ب نند شصنننهلا بتونند ط وكننا ، همننا هونند            (2)

 .هالشيف. ودصةااذ همن  نّ  هل  إصالح ود ة  ال لود ط وكا 

بإشدى ودوهر وهرب ذ ه ود ودصةااذ  عون  حباننذ إ     إذن شّت  إذو صححنا هود ودت مني 

 .ودةص ودصحذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . : وكائدل (  )

 .23: ودنسا  (2)
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 عقود مشابهة لعقد الصيانة

 :ال ه ا كا هلا م  ل ثا ممط هل  همط يعة ذ هونو ودصةااذ منما

. ع ن هود هل  لوند ط هعنص عمننوو اظاهنذ عوسنت عا  آال  عهوعو  م ةننذ        :هود ودنظاهذ ( )

 ههذ مودور ود عص وكولنب عمودور  عةنذ وكننوو   همن  تًع  نمادذ نزئةذ بسع  هدً م

ب ًنما متن نت    ذن  ال  م  ود عنص وكولننب ع عّةنذ وكننوو ودالزمن     هند ود ود، ه ذودالزم

عب ًننما غننا متن ننت  ننا  تنن ثه بنناجلن عودووننس عانهةننذ وكسننت علني كننا  ننهوو لنظةشننن           

 .عهاوولمط وكت لوذ بادنظاهذ

ود عص عوكنوو ع ن و ّد وهوا  وكتشس هلةن ع ًاف إدةنن  همن هود  تًع   درو  م لنما  م  

 .ودتزوً بادنظاهذ هنر ذدك و ّد بودر م  وجلمادذ  ز د هع  نو  لع ا  كا لودً

عوكننوو والسنتمال ةذ    ًن منانل هوند ودت نمةص  نن لوند ط ود عنص ودنالز      إ :هود ودت مةص (2)

اننن إ  و د ،ننذ  اكةنننا  هآكن ننودالزمننذ دت ننمةص وملال  عوهنمننزل، هاكعنناا  و د ،ننذ عو 

لتنناج إ  ل نننمةص ودهوه نننا  هةنننن، عوكوننارو   تننناج إ  ل نننمةص سنننالمل ودنصنننن  إ    

ودونننائهو ، عهنمنننزل  عةنننص ودعًنننائت، عوكست نننشةا   تننناج إ  ل نننمةص خمتربولمنننا        

ود لعةذ، عغهف ودوننورئ  تناج إ  ل نمةلما مبنا  تناج إ  هعنص عمننوو عدننوزً يعّةنذ،          

 .ن   علما هود ودت مةصهع وهمنر مير  هرص  ل

 .ع لع ود ونو لتًع   درو   عاو  م  ود لط مبا  لتزً بن وك ّمص م  هعص عمنوو

 :عدر  ل تعص ه ًا  هل   در  عا م  وجلمادذ كا لتًعنن  لع ود ونو م  

ان  ز د   ودوا ذ وإلاتانةنذ دلع نّمص هع   إشها ودت مةص ودوارئ ودل  لتاج إدةن ه . 

 .ز اول ساها  ود عص

 .شها إااهذ وجلد د م  وملال  عوهنمزل كا  ن مل نر منما   ود ود .2

ن  نلو وهمنه  ولنص من      إا ط ب أ  لع ود ونو  تًع  ز اول ود،ع  بنسنعذ ز ناول ودت نمةص هن    

% 4 وجلمادذ   ود ود، عدر  وجلمادذ لعو  م  ااشةذ  عّةذ ز اول ودت مةص همص  زوو بنسعذ 

: ن  وننن  وإلاسننان ملإننه   ههننإن هنندً م لنمةننذ ز نناول ودت ننمةص م،ننص     !! هع ه ننص % 34هع % 24هع 

ن إوست نه  ووره  ص شمه مبلةننن و ننار من  وعن  د ند كندل وإلننارل  سننذ هع سننتني هن         

 . لو ود ود بايص   غا ود مه وهّع ، عذدك جلمادذ مدل وإلنارل، همنا نمادذ ز اول ودت مةص

ل  إااهذ ما جيند  من  م ههنذ هلعّةنذ هع منتةنا  شد ،نذ هلن          ن هود ه: هود ودتحد ي (3)

وهنمننزل ود لعةننذ  ننا لسِّنن  مهوعو ننا عمناه مننا، عجي لننما لنو نن  ودتونندً ود لعنن       

 .مةدواما

 .ع ن هود هل  لود ط وك ههذ ود لعةذ وجلد دل وكتع،لذ   شونر م نن ذ
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لًناف إ  وملال  هع وهنمنزل   ع لع وك ههذ ود لعةذ لتننهه هلن  شنرص  ونت غةنار صنمال       

وكولنننب  نند ،ما، هع هلنن  شننرص بننهوم  خمزعاننذ   ه ننهو  صننمال  ننتّط إوإاهلننا    ننلع       

 .وهنمزل

عود عننص وكعاشننه ودننل   تولعننن هونند ودتحنند ي  رنناو  رنننن  لننةال  ننندو  ع ننن مننا لتانننن   

ود عنص وكعنلع    له ة  ودوو ذ هع إوإا  ودرباام ، عذدك باكواراذ منت ودرعّةنذ ودرنعال من      

  متاب ذ ودتونرو  ود لعةذ عودترنندننةذ عودصناهةذ، ع  و صن  هلةما ثنط لون ه نا مبنا    

 . ناس  وكستشةد م  هود ودتحد ي

مثننان  ننلع و ونننر وك نن ننذ ال لرنننن م هعهننذ هننند لن ةننت هونند   ههن : عدننةر  منن  وك لنننً

هةنن ننز  م لننً بسنةا عننز       ن م ظط هونو ودتحد ي ل عص ود عص عشندع ودنل    هع. ودتحد ي

 .جممن   عا علرته مث  و ّس وك نن   تحعلن ياد  ودتحد ي

ع ن  هوننو صنار  شنائ ذ نندو  مننل هعوئنص        : ( )(هود إوورل ودصحذ)هود صةااذ ودصحذ  (4)

 .(2)مه رةذ  عد ص د ود ودت مني ودصح ،عااةنا    ودنال ا  وكتحدل وهود

لننما خبصةصننذ عوشنندل ع نن  لونند ط وودمننذ      شننرا  مت نندول ل ننرته    هعهلننلع ود ونننو  

 .ودصحّةذ شس  و انذ دوا  مث  حمدو شمه  هع سنن 

ن  لتننزً مت منند ودصننةااذ دلصننحذ إونناع رّب وهسننهل   ه نن  : عه ،ه ننا شننةنها    ومه رننا 

بتود ط مجةت ما  تانن م  هالج عوعو  عإدمذ صحّةذ دألسهل  لما دوا  معلغ موونل  دهت 

ع ًنناف إدةننن نننز  اننئةص منن  ه نننهل  ننص إدمننذ صننحّةذ هع مثنن   ننص وعو   شننمه ا  هع سننننّ ا ، 

عودوصد م   لع وإلااهذ جلز  ائةص م   نص إدمنذ هع مثن   نص وعو   نن هندً       .  وّدً إدةن

 .والسهوف   لناع  وودمذ هع يل  ود الج هع يل  وعو   د ال لتاج إدةن شوةوذ

وع نذ من   عةنص متىصصنني  ت ا ند      ع لو ود ود  وّدً وودما  ودصحّةذ مجة نا  ع نلو وال  

م مط مت ّمد وودمذ عمير  هن  مّةه مت مند وودمنذ هنةمط وعن وهنالن مسنعس دلعسنتشةد من         

 .هود صةااذ ودصحذ

 ا ط  نناه هوننو صنةااذ صنحذ شنائ ذ   ب نأ ودعلندون  رننن وكت مند مست نش   نعاو            

د ط ودنندعو  ونناع رّب  وننّدً وونندما  ودصننحةذ، همننن ودننل   ونننً بتونند ط إنندما  ود ننالج علونن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناه ههر بني اعان صةااذ وملدذ عاعان صةااذ ودصنحذ، إذ وهّع   ًنع  إهاولمنا دلوندرل هلن  هعلنما وك تناو، همنا          (  )
 نالج عودندعو  وكناسنعني شسنععا لنّصنص إدةنن هنّ  ودون  عدرننن ال  ًنع  هننول            ود،اا  هةًع  هونا لوند ط إدمنذ ود   

 .وجلسط إ  عا ن وك تاو  عص يهع  و ادذ ود  وستدهح ود الج

هنن  هونند ودتنن مني ودصننح ،   هّن وّهع   ونننً هلنن  والدتننزوً بتونند ط وونندما    -ودصننحذ  -خيتلننف هونند صننةااذ  (2)
ماد  حبح  لتزً هةن وكوم  واع وكست م  بتسد د هنهل ود الج عهمثان وهوع ذ هع اسنعذ  ان هود إهما ود،اا  ه. عوهوع ذ

ن هود ودصةااذ سةرنن بد ال  ه  هود ودت مني هان   ّةت هلن  وكعناورل دولن  وودمنذ     إعهللو ودشهر ه: م لنمذ منما
ك،نص  نلع وكعناورل هانن  تًنع  وسنت،نا         انن  رننن م،ّعونا    إودوعّةذ ودن ائةذ ددى هع  باورل مهض، عهما هود ودتن مني ه 
 .ودنشوا  ودوعّةذ ودن ائةذ عودصمال م،ص هنهل ز ارل ودوعة 
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ع نن منا  سنع  ودت ا ند من       »وهسهل، هةنتش  ودت ا د بني مت مد صةااذ ودصحذ عوكتىصصني 

 .«ودعاي 

ودل  ل هان ب أ وكست نشةا  هلن  و نومنص دتوند ط      ودنالولوالدتزوً برباام  : عم،ص  لو

دونا  معلنغ م نّة ،     مجةت ما  تاج و امص م  رها ذ يعّةذ من  ع نح ود وند إ  منا ب ند ودننالول      

م  وعن  د د دتشاصةص وودمذ ودوعّةذ ود  ستحتانما و امص عال انل م ههذ هعلةذ ودننالول  

 .اشسما

 : أشكال الصيانة

 :ع   هرب ذ: إّن ودصةااذ ننس   عص وانوها  مت دول

 .شها ودصةااذ   هود ودعةت(  

ب وند ودعةنت بادصنةااذ   شند     وكنهلعا  ( ودصناات )ودتنزوً ودعنائت   :  دإص  ح ود ها: ه ن 

ن  نص ودوونت  ند ّ     هودعننو   ود ود، ع لو ود ها  د وشرتين ودعائت هل  اشسن  ا   نيف  

وو  وعن هن  لحومنا هون  من  ودت نمةص يةلنذ مندل       هامنا  ناورل هلن  وه   صن ما بناجلنول ودتامنذ ع  

 .حمدول هع ووئعا 

 .ه هة    مدل م ّةنذع د  رنن  لو ود ها  ن ودتزوً ودعائت باإلصالح دن يه

صنالح دنن ينهه هةن  هلن  وملدنذ       ذمتنن م نمندذ باإل   ن لرنن ع د  رنن  ن شها اتةةذ ب

 .هةة  هلةن إصالشما ب د شمص ذمتن بلدك

 .هود ودصةااذ بني ودصائ  عوكادك( 2

هود ودت مد بادصةااذ بنني مت ّمند ودصنةااذ عوكادنك، منت هوند دلصنةااذ من  ودعناي  بنني           ( 3

 .ودصائ وكت ّمد ع

 .هود ل مني ودصةااذ بني وكادك عشه ذ ودت مني ودت اعاةذ م،ال ( 4

 :أما الشكل األّول شرط الصيانة يف عقد البيع

مننت ل ّونند وملال  عوهنمننزل عهنةّتمننا ظمننه  مصنناا ند نندل دوننه  ود ونند   بةنننل  ننلع        

 :   عو ط  لع وكصاا. ال  عوهنمزلومل

لرعن    وسنتوهور ود وننو عودتولةنص من       ( ذ ود امنذ ع لو وكصنلح )مصلحذ يه  ود ود  ( )

 .شاال  ودهننل بادهّو باد ة 

ن لوننت همرننان إع ننلع وكصننلحذ  نند و تنننت هةمننا ودعننائت عوك ننرت  شةنني إامعننا  نند و تن ننا ب   

 شنننو  صننمال هع  ننعال هةعننا  صنننت ع عننال، هننهغط شننه  وكصنناات هلنن  هحنن  علنند ةس          

مننن  ظمننننر هةننن  هع هإونننا  صنننن ّةذ   وكنتةنننا     وكنتةنننا   عنننص إإهونمنننا إ  ودسننننر البننندّ 
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ودصناهةذ ددى وك رت ،  ا مير  لدوره م ظعنن باإلصنالح من  إنال  لوند ط صنةااذ هنّةنذ        

 .مناسعذ

  ودتىشةننف منن  آثننار ه  هةنن  إشنن    وملدننذ  نند  ننوو  إ       ( ودعننائت)مصننلحذ ودصنناات   (2)

   تصننص باملدننذ ودنن     عةلننن مسننوعدةذ ل ا د ننذ هع لوصننا ذ وونناع وك ننرت  عغنناع ّ نن      

 .( )صن ما عباهما

سننهور آدتنن وعن هن لصنص إ  مناهسنةن، هادصنناات     باالشتشناظ ب ( ودعنائت )مصنلحذ ودصناات    (3)

سننهور علننتشيف دنشسننن  دلع ننرت  ه ننص  نندر  رنن  منن   ننلع وه    هغنن    هن  ر ننف

 .سهور صةااتما ب

ظمنار هن سنل تن      سنني ع تنن عل ظنةط معة النن عورباشنن با     ( ودعنائت )مصلحذ ودصناات   (4)

ذو  ننول هادةذ، عوان مست ّدو  ددهط  شا لما عوجناز ا دلو همن ملتنزً بإصنالح منا  ند     

 وننهه هلةمننا منن  إلننص بننص  نند  ننل   ه ،ننه منن  ذدننك ه   ًننع  إدمننذ بد لننذ هثنننا  هننرتل  

وإلصالح عاعان  ةعذ ما  د  تلف هل  وك نرت  بسنع  ل ّونص وملدنذ، هادصنةااذ  ننا  ند        

هلنن  ود ةنننب وكىشةننذ عغننا وكتن  ننذ   وكعةننت هترنننن ذمننذ ودعننائت      ننيف هةمننا ودننتحّشيف 

 .م مندذ بادتعد ص هع وإلصالح دن يهه هة  هل  وكعةت همن شها اتةةذ

  ودتولةص م  آثار ل ّوص وملدذ ه  لود ط وكناهت وكهنّنل منمنا إ  هوان    : مصلحذ وك رت  (5)

 .لعا وهح و انذ إدةنشدٍّ  ر  مبا جي لن له  هل  وإلصالح ودسه ت  

مصلحذ وك رت    إلوان عسائص ودت امص مت وملدذ   شاد  ودت مةص عودت وةص منت هلعنن    (6)

 .باّن ودصاات  ن ه در ودنا  هل   لو وإللوان

 نلع وكصنناا هّو  إ  إوإنا  شننها انعان صننالشةذ وملدنذ دلت ننمةص علوند ط سننةص وكننناهت      

ن هلنلو ود نها هال نذ  نعال بادسنالمذ      عوكنتةنا ، ه  ةنت وملال  عوهنمنزل  وكهنّنل   هونو ب

ن و رنمنا  لندّإلح د نها ودصنةااذ     إو  نعا من  ودننا ، عهلنلو هن      امذ  ا دن صلذ ب دود

عدنلو لوننً   . عسنالمذ دلعت ناملني منت للنك وملدنذ      علشهض هل  ودصاات اعان ل مةٍص ه ،نه همننا   

ت   ودوننائهو  عودسننةارو   و رنمننا  منن  هننهض إنننهو  ودت نند ال  هع لمننةا ب ننأ ودوونن       

 .إهآعغا ا م  وملال  وكتحه ذ هع ود،ابتذ بني ع ح ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لونً هل  وإلإال  بادتزوً هود  شةي لتّننن إذو وشصنص انهر هصناب ودشنهو اتةةنذ ود وند عبةنت        : كسوعدةذ ودت ا د ذو ( )
ًهر هل  وك رت  هةتحعص وكسع  ودت ن أ إذو يادن   ودسل ذ  عا إذو شصص هدً لسلةط ودسل ذ م  ودعائت هسع  ود

 .عجينز دن ودتناز  ه   لع وكسوعدةذ هاما شّس إا  باكتًهر. بن وكتًهر
لونً هل  وإلإال  بادتزوً  اانا ، ع ن والدتزوً ب دً وإلاهور بادما، هإذو  ااح ودسل ذ بةد : عوكسوعدةذ ودتوصا ذ

هةرنن وهنن  مسوعال  ه  إإالدن بادواانن اتةةذ ل هان دسل ذ ودما بنادتن ةف  مادرما، ع ت هض دن هةما هنن  
عجي   نا ودت ن أ دألاهور ود   صص اتةةذ  لع وكسوعدةذ ودتوصا ذ سنو  . هةرنن مسوعال  مسوعدةذ لوصا ذ
و عات صاات ودسل ذ هع هع ووشذ هع وجلمص مبا  نعم  م ههتن ع لو إذ« هع ووو » ان ودًهر نا  م  هدً ودتعصه 

ود امنص هننند صنناات ودسننل ذ   ودسننل ذ مننا  نننن  لًننهر وك نرت  همننن إننالف  نناانن هنندً وإلاننهور هةرنننن مسننوعال     
 .مسوعدةذ لوصا ذ
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  ه نن ( ودصنناات)ن شننها ودصننةااذ  ًنناف   هونند ودعةننت،  تحّعننص مبننعننن ودعننائت إعهلننلو هنن

 .صةااذ وملدذ ود   عة ما دشرتل حمدول م  ودزم 

ه هةنب   وملدذ  نا ال  ع لو ود ها دلصةااذ دةس بد ال  ه  إةار ودهّو باد ة ، هود لظم

مير  إصنالشن عالبنّد شةنئنٍل من  ودنهو، عدرن  شنها ودصنةااذ  ولنص  ن،او  من  وشتعناال              

 .ودهّو مب اجلذ ما  توّعص وإلصالح م  ود ةنب

عوهرب نذ هاننول   : عشها ودصةااذ   هونو ودعةت خيتلف ه  هرب ذ هانول من  ههعنا  ودصنةااذ   

  : 

ا  تولعنن ل نمةص وملدنذ من  ز نن  علرب ند هع لدهئنذ عغنا         ع   ل عص م: ودصةااذ ودت مةلةذ ( )

ع ننلع  ننتّط وسننت،ناد ا هنناول منن  شننها . ذدننك  ننا لتنناج إدةننن منن  اظاهننذ هع هنا ننذ وعر ننذ 

ودصننةااذ، بننص  نننّ  هلنن  دزعممننا كادننك وملدننذ هع م ننمِّلما، عهن لنشةننل ا   تننرب شننهيا        

نو هن  نتّط لوند ط  نلو ودنننل من        عص ودعائت كسودةتن ودصةااةذ، ع د ل رتا ب أا ود ون 

هلنن  شسنناب وكادننك دةوعننئ  إ  ودوةنناً ب علننما هلنن   ( ودعننائت)ودصننةااذ منن   عننص ودصنناات  

 .ودننن ودصحةر

ودصةااذ ود  لن   و انذ إدةما بسنع  ه نص هشنىا  آإنه   هع بسنع  شننووف يعة ةنذ         (2)

رنان وسنتنوهح    عنا إذو شنّ  شه نس   م   . هع غا يعة ةذ دةس دت مةص وملدذ هال ذ بما

هةننن وملدننذ هع ودسننةارل هع لصننص لصنناوً مننت سننةارو  هإننهى ع ننلع ودصننةااذ لسننت،ن  منن     

 .شهعا اعان ودصةااذ

ودصةااذ ود  لن   و انذ إدةما بسنع  خمادشنذ ل لةعنا  ودت نمةص، م،نص منا إذو وسنت عص         (3)

  ع نلو ه ًننا  مسننت،ن  منن . د دنذ ز ننح خمننادف  كنوصننشا  ودز نح ودننل  لتولعننن ودت لةعننا   

 .شها ودصةااذ

ودصنةااذ ودنن  لن نن  و انننذ إدةمننا بسننع  هنومنص وهلنناله عوال ننرتو  ودوعة نن  منن  لآ ننص    (4)

ب ننأ وهنننزو  ودنن  منن  يعة تمننا هن لتآ ننص هع لننتما إذو ل هاننح دلننمنو  هع وكننا  هع غننا  

 .ع لو مست،ن  ه ًا . ذدك

  نعص  نص   : اذع ن ودننل ووامس ودل   ت ّلس بن شها اعان ودصنةا : إذن شها ودصةااذ

إلص   وملدذ مينت م  إاتاج مناه ما بسع  انهةذ وك دن هع وكاول ود  لرت ن  مننن، هع بسنع     

يه وذ له ة  وهنزو  ب ًما مت ب أ هع بسع  لصعةط وملدذ، هع هندً  ندرل ه  ننز  منمنا     

 . هل  ل و ذ وودمذ وكتن  ذ منن هع وكىووذ دن   لصعةط وملدذ

ودننننل ووننامس منن  وههوننا  هع ود ةنننب  ولننص مننناهت وملدننذ  ننا  ننن    عمنن  ودنواننر ون  ننلو 

هن   نلو   ( ودعنائت )موصنو منما هع   ّونص  نلع وكنناهت بادرلةنذ، ع سنتده  مسنوعدةذ ودصناات        

 .ود ة 
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 .  لع وكسوعدةذ بادصهوشذ( ودعائت)ع مدف شها ودصةااذ إ  ودنّ  هل   عةص ودصاات 

ما لشهانن و رنمنا  من  إدنزوً ودصناات بإوإنا        : ع  عن  لو ودننل م  شانا  ودصةااذ

لمةاو  هل  وملدذ ب دما  ،عح دد ما عننو إونرل هل  ودسالمذ ود امذ ما مل  تّط  نلو ودتمنةا   

هود  تًع  شها ودصةااذ  ةاً ودصاات بتوند ط ودوونت ودالزمنذ إاناهذ إ  ودوةناً برت ةعمنا       

 .حملسنب هلاعإهاول وملدذ إ  همد ا ودت مةل  وك تاو هع و

عشها ودصةااذ  تعّةز ب ّن دن هرتل زمنّةذ حمندول   ناً عوشند هع ثالثنذ ههننوً، هوند  ننّ         

هلنن  ون ودووننت د دننذ مًننعناذ كنندل هنناً مننت ودرت ةنن  عوودمننذ، عدرنن   سننتعه ودًننام         

 .دتود ط إدمذ ودصةااذ هعال  هوا كدل سنذ هإهى لرنن هةما ودووت هل  وك رت 

ل ودصنةااذ   رنمذ هشةااا إصالشا  دلسل ذ  د  وت ب د واوًنا  مندّ   د لشهض و :مالحظة

اننن مننعيّف هلنن  مصننلحذ ودسننالمذ ود امننذ، ع ننلو  ننا  تحعلننن مادننك ودسننل ذ هنننص   وك ننهعيذ ه

 .وكصلحذ ود امذ

ا ط ب أ شهعا ودصةااذ  رنن ووئعنا  منا وومنح ود نني مننننول شّتن  دنن لمّةنه مادرمنا،          

ً غا وإتةار   اكاوف عوإلنعار هل  ودعةنت  هةار ا  بادعةت هع وهلعذ سنو   ان لمةا وكادك وإت

 .حبرط وحملرعذ

 عنا لونّدً ه ًنا  هن ب نأ شنهعا انعان ودصنةااذ   نعص لوند ط إدمنذ بد لنذ هثننا  هننرتل             

 .ل ّوص وملدذ بسع  ودصةااذ وكًعناذ،   ن لوّدً سةارل بد  ودسةارل ود  ختًت دلصةااذ

وهانهور ودن    ( ودعائت)ودصةااذ، شها  ًع  مبننعن ودصاات  عا  د  ًاف إ  شها 

هّوى إدةما ل ّوص وملدذ   ن   ّنض هعا  تلف م  م  نال  اتةةذ ل ّوص ود،النذ هع ومعندل،  

 .علدو ود ود شّدو  ههل  هللع وكسوعدةذ. هع ل ّنض وجللنو ود  للشح اتةةذ ل ّوص آدذ وددباغذ

  مثنن  ودسننل ذ إال ون ودنن،ع  ال  وّسننط هلنن  ودسننل ذ       ود ننها عإن  ننان  ز نند     :مالحظااة 

 .عود ها عإن  ان دن  سا م  ود،ع    ودل   ود ه 

ودن   ن  ودتنزوً ودصناات بادصنةااذ   نها       »عودترةةف ود هه  هللو ودننل م  ودصنةااذ  

 :هةنونن  عا  ةص «ن لن هل  اشسن   هود ودعةت

نننل مننن شسن  منا  ةنص هانن       وادروج  لو ودننل   صشوتني   صنشوذ، ع نن     . 

 .إنارل دل عص عبةت  وت ودمةار، همن بةت عإنارل

ع ننن  ننننل  «همنن هونند بةنت عهونند إننارل    »وادروننن   وشننرتوا هوند   هونند    .2

 .( )منن

هّانن امن  هن       وادرونن   بةت عشها ع د ام  ه  ذدك  عا رع  ه  ودن  .3

 .بةت عشها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2ع ح  م  هشراً ود ونو ح 2باب، 2 : 3 ره ودنسائص دمست ( )
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دتنزوً ودعنائت بادصنةااذ بندال  هن  شنّس        نن و : إن و تًنا  سنالمذ وكعةنت   : ع د  وا  .4

 .ودهّو دلععةت باد ة 

 .عهل   لو ودون  ودهوبت  صر شها ودصةااذ   ود ود مت إسواا شّس ودهّو باد ة 

هن  صنشوتني   صنشوذ      همن بايص، الن هصص امن  ودنن    حتمال األّولما اإلأ :املناقشة

ع ند هسَّنه عناه روع     . بةنن ههن    ن شد ي عاه ه  هعد ودهمح  ب  هعند و  بن  مسن نو    

 ( ) ن بنس  برلو ع لو عبنود برلو ع لو:  ن هن  ون  ودعائت: و د ي ذدك هوا 

ع نن هن  عةنت شنةئا  ب نها هن  عةنت وملإنه شنةئا  مننن إ          : ع د هسنه و ند ي بتشسنا آإنه    

 .اذ   ود ودن و د ي ال   عص ودتزوً وكزّعو بادصةاإعهل   لو ه . وهّع   عا   بةت ود ةنذ

هل  هن  لةك ود ني عوكنش نذ ال  ننند ل ندو ودصنشوذ منا مل  ننند ل ندو وإلجيناب عودوعنن           

 .عود نض عوك ّنض بص وكنننو  ن ودعةت د دذ عودصةااذ شها هةن ع ن صشوذ عوشدل

ن ودتزوً ودعائت بادصةااذ منّدل م لنمنذ   إان ال   عص ما حن  هةن، هه :حتمال الثانيما اإلأو

 رنننن هونندو ، بننص شوةوتننن إهننالن ودعننائت هن مننا  عة ننن  ننوو  ودمننهض دلع ننرت ، هادسننةارل    ال

 وس ودتنوص مت وهم  ع لو ودوائهل ع رلو، هإذو ظمه إلص   هوو  وكعةت خينادف ودمنهض   

منن هر ّن ودعائت مل  سّلط دلع رت  ما ولشوا هلةن، هةة  هلةن هن  سّلط دن ما  نوهس ودمنهض  

 .ً بن  ن   ود ود وهّع ، عال  نند  نا هود آإهمنن  عا ودتز

هنن    هلنن  هّاننن ال منناات منن  وشننرتوا هونند   هونند  عننا لونندً   لشسننا امنن  ودننن           

صشوتني   صشوذ هع بة تني   بة ذ  عا رعوع غا عوشد   لشسا ودنم  ه  بة نتني   بة نذ   

شنند ههن  تشوننا هلنن     ننن بنسنن  برننلو ع ننلو عبنونند برننلو ع ننلو منن  وعن    : منن  هّاننن  وننن  

 .وهمه  

إن ما حن  هةن  ن بةت عشنها، عو ند ي ودصنحةر ودنل      : هنون  :حتمال الثالثوأما اإل

هننند شننهعيمط إال شننهيا  هشننص شهومننا هع شننّهً  ( هع وكسننلعنن)ع ننن وكومننننن : (2)رعوع ودشه وننان

ود ونند،   صننحر  ننلو ود ننها   منن   ، هع إال مننا إننادف  تنناب و  عسننّنذ رسننندن   ، شننالال  

 .ع نن  ودنها  بن

، ال (3)باإلاناهذ إ  هندً صنحذ ودهعو نذ    : ه  بةت عشنهعا، عدرن     ا ط رع  ام  ودن 

ن  ننهوو منننن م ننناع، إذ دننن  ننان وكننهوو منننن م ننناع درننان منن  ودًننهعر ا   حهمننذ    هميرنن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنن  صننشوتني      ننص شنند ي امنن  ودننن   ذ 3535، ع  مسننند همحنند شنند ي73 :  رونننت وبنن  والثننا   ودنما ننذ  ( )
 . لو وك ن  ه  هب  ا ةط عهب  هعةد ودواسط ب  سالً 8 2: 5ع د اوص   هتر ودود ه . صشوذ عوشدل

، عسنن  هبن     45: 2 تناب وإلننارل   / عصنحةر ودعىنار   . من  ووةنار   6من  وكمننر عبناب    44رونت عسائص ود نة ذ بناب   (2)
 .43: 2ا ط عو . 6 5: 3ووععو مت هنن وك عنو 

رع  ه  هب  شنةشنذ  : عرعوع هبن شنةشذ  ا  وب  رشد« 373: 4و واب »الن  لو و د ي رعوع هعد و ّس   هشرامن  ( 3)
ال وههف  نلو و ند ي إال هن     : ع ا  وب  هههذ .«6 : 2بدو ذ ومتمد »ام  ه  بةت عشها  وان رعى ون رسن  و  
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د وند  ان مل   عص بن ه ،ها وكسلعني بنص  ّلمنط إذ ننّنزعو ود نهعا ودن   وتًنةما و      هودهبا، مت 

 :هع ود هعا ود     م  مصلحذ ود ود هع نهى بما ود هف، علناةر ذدك

ود نهعا ودن  ل نارف هلةمنا ودننا       : هود وست،ن  وهشناف م  ود ها وكشسد د وند ودعةنت  

  م اماللمط م  غا إارار م،نص شنهو  شنلو  هلن  هن  ًنت دنن ودعنائت ا نال  هع شنهو   لنسننل           

عاونص هن  وبن  هابند       . هل  هن  ًت هلا ودعائت بوااذ، هلنزعً ود نها  ننا هنند ط وستحسنااا     

ياكنا هن ود نها    «عدنن مل  رن  من  ود نهعا وكنل نرل     »ههف شاوف صحذ ود ها هل  ه  

 . ن ود هف  نش  وكنازهذه  بةت عشها، ه ال  وو  إ  وكنازهذ همن ال  دإص   ام  ودن  

ن  اانح  إهود ذ عنو إ  ننوز وشرتوا منش نذ   ود وند ع  : ما و نابلذ، ع لو ود اه ةذه

عهلنن   ننلو  صننر شننها ودصننةااذ هننند ط هامننا ال منن  غننا موتًنن  ود ونند عال منن  مصننلحتن، 

 .لنا  موتً  ود ود

هل  هن ود هعا ود  لرنن كصنلحذ ود وند  ن  صنحةحذ هنند و نابلنذ عشنها ودصنةااذ         

 .( ) ن كصلحذ ود ود بادنسعذ دلوههني همن شها صحةر

ن إذو  ان شها ودن ص   بةت و لو  عشها ودعوااذ   بةنت ودولنسننل صنحةحا  ع ن     :ه ن 

آال  م ةنننذ دنانت ودن ننص عودعواانذ شةنني      تًنع  هعنال  باإلانناهذ إ  آدنذ م ةنننذ منت وسنت عا     

 رنننن ود ننها  نند هانناف شننةئا  ند نندو  هلنن  ود ننني وكعة ننذ، هصننحذ شننها ودصننةااذ  رنننن  

باهعدن ذ شةي ال  مدف شها ودصةااذ إ  ود عص عال إاناهذ مننوو هإنهى عال وسنت عا  هوعو      

منا هع   إ إهاول ود ني إ  شادتما وهع  دىاتناج عشصنن  وكنش نذ، همنن     ودصائ ، بص  مدف إ 

هع م،لمعا هلن  وه نص هةرننن ود نها  ننا      ، م  شها عات ودن ص دلحلو  عودعوااذ دلولنسنل 

 .صحةحا 

هل  هن  لو ود ها  ا نهى هلةن ود نهف عل امنص بنن ودننا  عمل  شنأ  إ  ودننزول، ع نن        

 .هالشيف. ه ص ودسّنذ معيّف هل  والست،نا  هند

 . ن ود عص غا م لنًإن  لو ود ها غهر ، ه: ا ط  د  وا 

 :عوجلنوب

ن ود ها  ن وست دوو ودصائ  دىصالح، ع لو دةس هةن غهر هههنا  م،نص شهوسنذ    ه ( )

 .وك عص م  ودّسهور عو ه س عهم،ا  ذدك

دلت نّد   هل  هن ودةص  ننهةذ ودًهر خمتّ  بادعةت عود ونو وك اعانةذ هنال جمنا      (2)

هننننن إ  غننناع، باإلاننناهذ إ  هن ود نننها إذو  نننان غهر نننا  عدرننن  ال  نننوو  إ    

 .هالشيف. غهر ذ وك املذ هال ماات منن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارنهع همحند عال ا ههنن    هةت عشها دةس دن هصنص ع ند   دس  شد ي ودنم  ه  بع ا  وب   دومذ وكو. يه س هعد و ّس
 .«53: 4ود هح ودرعا هل  وكونت ». مهّع ا   مسند هال   ّن  هلةن

عرونننت حبنني ودنند تنر منننلر  حننف   اشننس    2ج   رونننت حبنني ودسنناّلم    جملننذ جمعننت ودشوننن وإلسننالم  هنندو    ( )
 .وكصدر
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إن ود ود ودل  وشرتيح هةن صنةااذ وملدنذ هلن  لوند ه ظمننر ود ةن  هةمنا جي نص         : ع د  وا 

ود ونننو  نننن    ود ننها م ّلوننا  هلنن  بننهعز ود ةنن ، هرنن ّن ود ونند صننار م ّلوننا ، عودت لةننس           

 . بوالاما

 :واجلواب

إن ود ننها إذو  ننان م ّلوننا  هلنن  بننهعز ود ةنن  هننال  سننه   ننلو ودت لةننس إ  ود ونند     ( )

 .ودل  عند منّةزو 

ن ود ها  ن ودتزوً ودصائ  باد عص إذو ظمنه ود ةن ،   ال  نند ل لةس   ود ها، ه (2)

 .عوالدتزوً همه ه ل  منّةز

 . ن ودش ص   ووارجا ط  نند ل لةس   مت ّلس والدتزوً، ع

وان  نا  د شصص باد ها ودتزوً مولس حبصذ إاصذ م  ودش ص، ع لو  :عب عارل هإهى

هاد ها  ن ودصةااذ ع ن هننون منّةز م،ص و هوسذ، عدر  ب أ دنوزً . دةس هةن هّ  ل لةس

 لو ود ننون  ادوةاً باإلصالح، هع لمةا  و ذ ودمةار  رنن م ّلوا  هل  ظمنر ود ة ، 

ن  ان ب أ دنوزمما  دهت ودل ِّ  رنن إع، دصةااذ  ا هوسذ هننون منّةز ه ل  ها

 .م ّلوا  هل  عننوع

ان نز  من  هشند   ود ها إ  ود ود وكتًع  دل ها هن وهنى سه ان ودت لةس م  إ (3)

 .ود ناني، ّ ا ال ودةص هلةن ههها  عال شهها 

بن  إادند   لةعان حذ سن علدّ  هل  صحذ ودت لةس   ود ها رعو ا  إاصذ م،ص صحة (4)

سن دتن هن  رننص  نان دنن هب  لننه ع نان هبةنن         »:  نا   ه  وإلمناً ودصناور  

 نص دنك  هن و هةننك      : ومههل مرالعذ  د هّو  ب أ ما هلةما، هوا  هلا وبن  ود عند  

مرالعتك شّت  لوو  ما هلةك ب نها ون ال  رننن دنك ووةنار هلن  هبن  إذو هانح        

 ملرح اشسك 

 .  مرالعتما هل  هن ال  رنن هلا ووةار هلةن ب د ذدكا ط، ه هوا ا : هوادح

 .( )ال  رنن هلا ووةار، وكسلعنن هند شهعيمط :  ا 

 .بملع ودهعو ذ (2)ع د وستد  ودنائةيف بنشنذ ود ها مت  نان م ّلوا 

إن مل  رنن  شننها ودصننةااذ   ود ونند ننناهال  ود ونند م ّلوننا ، إال هّاننن غننهرّ         : ع نند  وننا  

 . هةعوص ود ود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م  وكرالعذ   ، باب عسائص ود ة ذ ج(.   )

 .26 : 2منةذ ودواد  (.  2)
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عوكنهوو بنن هن    « هن ال  رنن ود ها جممنال  »ن م  شهعا صحذ ود ود ه :وتوضيح ذلك

 رنن ود ها رون ا  إ   د د هشد ود ناني، هةرننن ود نها   شوةوتنن لوةةندو  دلععةنت      

ال هن وكعةنت  نن ودرّلن     »هع لوةةدو  دل،ع ، هةرننن ودن،ع  عوكعةنت شصنذ إاصنذ من  ودوعة ن         

 .، عم،ص  لو وشرتوا  نن ود،ع  ه ه داو  بمار آزوو «وك رته بني شصصن

ن نمادنذ ود نها   ه: نال  هةوت ودعةنت بنايال ، عذدنك    عشةنئٍل م،ص  لو ود ها إذو  ان جمم

   هني نمادذ ودن،ع ، ع ن  لننن  ودمنهر  عنا إذو بنال سنةارل ب  نه دناو  عوشنرتا شنهيا             

هع ال  ندر    «مار آزوو  هع داو  ه،عااةنذ ه  ال  در  هّان وشرتا  ناما داو  ب»هةما جممنال  

 .ن ود ها  ن داو  رشاو ذ هع جمةد ذ ود  ختتلف  ةعذ وكعةت بادنسعذ هلاه

إانننا شةنعننا اوننن  بنننننو شننها   وك املننذ، هنناكهوو بننن  نننا  ننن ود ننها غننا        :واجلااواب

ملنذ اظنا وشنرتوا    ودهونت إ  لوةةد وشد ود ناني، ع ن ود نها وك ّلنس هلةنن هالدتنزوً   وك ا    

وك ةنننذ ب  ننهل مال ننني و نننار ب ننها هن   ل نننن ودسننةارل ذو  ر ننط م ننّة   عننا دننن بننال ودسننةار 

هاكعةت شىصن ، هةرننن م نناع والدتنزوً باك املنذ هلن   نلو ود نها،         ( بمدوو) رنن ر عما 

 .هان مل  ر  ود ها منننوو   تعر  وك رت  م  ودشسل

 .لود ه هدً عننو ود ها إذن مهنت ود ها  ن ن ص ووةار هل 

 .هإذو  ان ود ها جممنال  همن ال  نن  غهرو    وك املذ عال إوهو : عهل   لو

ن عننند ود ننها ودننل  ال ا ننهف عننننوع ع ننان جممنننال  هاك املننذ الزمننذ، عإذو مل  نننند  إهنن

 .ود ها هلل ارا هن  شسل وك املذ هال إوه   وك املذ

ب  هل مال ني وعالر عوشرتا صةااتن كدل سنتني، همنلو   هإذو بال ودعائت مصن ا : عهل   لو

ود ها دنةس رون نا  إ  ل نةني ودن،ع  هع وكن،ع ، ع نن جممنن  ود عنص علعند ص  ونت ودمةنار عمنا             

ن عنند  إ عل    ودصةااذ م  منوو عهنمزل، إال هن  لو وجلمص ال  هنت إ  هشند ود نانني، هن   

ت الزمنا ، عإن مل  ننند شنها ودصنةااذ  نان       لو ود ها وممن  عشصلح ودصةااذ صار ودعة

 ناه إةار هسل دلع هعا دن هال  عوص ودعةت جبمادذ ود نها ودنل  ال  هننت إ  نمادنذ هشند      

 .ود ناني، هالشيف

هلن وست نه ومههل كدل ه ه   سنذ مبلةنن و نار ب ها هن لرنن  :عدنًهب م،اال  دلدك

د ها   وكههل وكست ناهل، هاد ها جممن  يعاإذ هع إةايذ عوكست ن ه ال   لط عننو  لو و

لصص ود ها  ان دن ن مل إعننوع، عشةنئٍل إذو شصص ود ها   وجلار ذ صّحح وك املذ ع

 .ن نمادذ ود ها ال لوو  إ  نمادذ هشد ود نانيه. إةار ودشسل

 .هاجلمادذ    لو ودوسط م  ود هعا ال لنن  غهرو  عال بوالن وك املذ

ا إذو وشرتى مائذ سّةاول  اشااةذ  ص عوشدل مساشتما وثن  ه ه مرتو   ع :مثال آخر

بس ه ودنوشدل هدف وعالر ب ها هن  رنن دناما ومحهو ، هان  ان ود ها منننوو  شني 
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ن نمادذ ود ها ال لوو  هن ود ها غا منننو همن باوةار هوالستالً هادعةت الزً عإن لعّة  

ما إذو وشرتى سةاول   اشااّةذ مساشتما وثن  ه. والن ود ودإ  نمادذ ود ناني شّت   وا  بع

دً عننو  لو ه ه مرتو  ب دف وعالر ب ها هن لرنن هاولدا ا بصشذ م ّةنذ، ثط لعّة  ه

 .هالشيف. ن نمادذ ود ها لوو  إ  نمادذ وك ّنضود ها هادعةت بايص ه

همنه جممنن  و صنن ،    هادصةااذ وك رتيذ ددعوً هعص وملال  عإصالشما ب د إهوبمنا  نن   

عجممننن  هنندو ودسنناها  ع وننت ودمةننار، هننان شصننص دننزً ود ونند عإال هاد ونند  ابننص دلشسننل عال    

 .نمادذ   ود ناني

هن ود ها وممن  ودنننو   ود نني  نن م لننً مشمنمنا ، عدرننن جممنن        :  د  وا  :ه ن 

ن    هندو سناها    ن مشمنً ودصةااذ جممن ؛ هعننوو ، هما شها ودصةااذ همن جممن  وكشمنً 

ود عص علعد ص  وت ودمةار عما  صهف هل  هعص وملال  عما  سنتىدً من  هنمنزل   ودصنةااذ،     

 .هالشيف. ع لو خيتلف ه  نمادذ ود ها عننوو  مت م ههتن مشمنما 

لسنه  إ  وجلمادننذ   ود نانني هةرننن وإل ندوً هلن   ننلو      : عوجلمادنذ   شنها ودصنةااذ   

 .غهر ا 

هنص لصحةر ودصةااذ إذو وإلح   ها   اع  ود ود م  لننةن آإنه  عشةنئٍل البّد دنا 

مننا إذو  ااننح نمادننذ ود ننها يشةشننذ، حبةنني ال ل ننّد غننهرو  هننند ود ننهف،  عننا إذو  : هال ع ننن

 ااح وجلمادذ   اشس ود ناني،  عا إذو وشرتى وورو  مبائذ ملةنن و نار  ند رآ نا ب ةننن إال    

عنح عو د ند هع من  والعننح عودونابنر، عال  ندر       ان ال  در  ما إذ  ان هساسما م  واله

سنط يننال  عههانا ، عال  ندر  هن     44سنط يننال  عههانا  هع     64ما إذو  نان هساسنما والعنن    

سننط  8ننندور ودعةننح  ننن يابن تننان ههاننا  هع يابن ننذ عاصننف مننت ل ننعة ن بننادوني هع وجلننّ     

هنال لنوو  إ  بونالن ود وند،     ن  نلع وجلمادنذ   وكعةنت وكهئن   سنال هنند ود نهف        إع رلو ه

ن سنناها  ود عننص عإانناهذ  وننت ودمةننار عوسننت عا  وكنننوو وكنّظشننذ    إهرننلو شننها ودصننةااذ، هنن 

ن  ااح جممندذ هند ودصائ  إال هن  نلع  إعوست عا  وملال  ود  لرنن وإةلذ   وإلصالح ع

رنننن وجلمادننذ دلعتىصصننني بادصننةااذ ل ننّد نمادننذ  سننال هننال لنننن  نمادننذ   ود ناننني هة   

 .ن  ااح ودصةااذ جممندذإود ود ودل  هةن شها ودصةااذ صحةحا  ع

 :اما الشكل الثاني عقد صيانة مستقل بني الصائن واملالك

ن  ان وكسنتشةد  إع»ع لو ود ود  ن انل م  ود ونو ود   رنن ود امص دلصةااذ م رت ا  

 .هال  وصه اشسن هل  موسسذ عوشدل «م ّةنا  هع غا م ّة   اد ه ذ

عدر   نند ههر بني وإلنارل وك رت ذ عودصةااذ شةي إن ودصةااذ لصر منت هندً ل نةني    

 .ودصائ ، بص ودصائ   ن شه ذ  د لع ي ز دو  ع د لع ي غا ز د دلصةااذ
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عه ط هونو ودصةااذ هللو ودوسط ثالثذ ب د وستع او هود وإلصالح ودعسةا ودنل   تشنس هةنن    

 : وت ودمةار عوهنهل ع  ودوههان  ّص مّهل هل  مودور ود عص ع

هود بني وكادك عودصائ  هل  هن  وّدً ودصائ  صةااتن دلسنلت عوكعناا  ب ند واللشنار هلن        (ه )

س ه دنشدل ود عص عهن   رت  وكادك ودووت ود  لتانما ودصائ  دلصنةااذ من  ودسننر،    

ه   عننن  مننا  »مب ننن  هن  رنننن ودتننزوً ودصننائ  متعه ننزو  هلنن   عننن  صننةااذ وهنمننزل     

عال جينز دن رهأ ود عص، ع رنن  لو ودوعن  بس ه هع بن نه متشنس    «تاج إ  ودصةااذ 

 .هلةن مسعوا  دنشدل ساهذ ود عص م،ال 

هود بني وكادك عودصائ  بتود ط إدمذ ودصةااذ درّص مّهل ختهب هةن وملدذ ع  هف هلن    (ب )

صنةااذ  هعلما مبعلغ موونل ممعا  ان هدو ساها  ود عنص ودن  لسنتمه ما  نّص هعلةنذ      

 .مت شهو   وت ودمةار م  ودسنر هل  شساب وكادك

هود بني وكادك عودصائ  بتود ط ود عص ع ونت ودمةنار م نا     نّص منّهل  تناج هةمنا وملدنذ          (ج )

 .إ  صةااذ دوا  معلغ موونل شمهّ ا  هع سننّ ا 

ع   ننّص منن   ننلع وهشننرا  ود،الثننذ  نن،او  مننا  تًننع  ود ونند اّصننا  صننهلا    تننرب مننا       

ةشن وكادننك منن  آال  ند نندل إننال  مننّدل ود ونند ووإننال    ود ونند مبةننهو اننعن إ  سننائه       ًنن

 .وملال  وكنننول دد ن هند ودت ا د

 :أما الشكل الثالث عقد التعهد بالصيانة

ع نن   ننعن هوند ودصننةااذ عدرننن   ننعص   ود نناول هانوهنا  مت نندول من  وملال   ننا  تولنن       

 .وإتصاصا  هنّةذ مت دول

ةننن مت منند ودصنةااذ بإصننالح مننا  ونهه منن  ههوننا  هلن  وملال  عوهنمننزل وكنننننول    ع لتنزً ه 

 .ددى ودوهف وملإه عوإلشهوف هلةما دوا  معلغ م ّة 

 وّدً هاول ودصةااذ  املذ مبنا هةمنا من  هعنص عمننوو ع ونت       : ع لو ود ود دلت مد بادصةااذ

 .غةار د ال  عوهنمزل

 مند بادت ا ند منت ودشننةني دتوند ط إندما  ودصنةااذ        ع هوهس هود ودت مد بادصنةااذ  ةناً وكت  

 .ود   لتزً بما مت مد ودصةااذ

 :أما الشكل الرابع عقد تأمني الصيانة

ع ننن هونند بننني شننه ذ ودتنن مني عوكسننتشةد منن  ودصننةااذ، لرنننن والدتزومننا  هةننن مادّةننذ       

ك دن ال   حبتذ، حبةي ل نّنض شنه ذ  ودتن مني اشونا  ودصنةااذ ودن  وشتناج إ  صنههما وكادن         

هن وكت مند  ونّدً   : عوهنمزل، ع ن هود شعةن ب ود ل مد ودصةااذ مت هارر عوشد ممط نّدو  ع ن

إنندما  ودصننةااذ اشسننما   شننني هن مننوّم  ودصننةااذ  وننّدً مثنن   ننلع وونندما ، هننال لتنناج     

موّم  ودصةااذ إ  هونو صةااذ م  ودعاي ، بص  ننّ  هوند ودتن مني ودنل  جيه نن وكنومِّ  هلن         
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جمعنهذ م  وإلنهو و  ود  لت ّلس بادنثائس ودالزمذ دلعوادعذ بادعد  ودت مةيف كا  ده نن وكادنك   

 .م  اشوا  صةااتن

ع ننند وننند ب نننأ شنننه ا  ودتننن مني هن مننن  صنننا ما هن لت ا ننند مننن  ودعننناي  منننت ب نننأ  

 نن  ودصائنني، هت هض هل  وكست م   هن  صنّلر دنن ود ونص هع لندهت دنن معلمنا  ال  تةناعز منا لده        

 .   دلصائ  دلدك وإلصالح

 :التكييف القانوني للصورة الثانية والثالثة

ه  إن هود ودصةااذ ودنل   ونت مسنتوال  ع نلو هوند ودت مند بادصنةااذ ودنل   ونت مسنتوال            

 ه ًا  بني ودصائ  عوكادك،  ةف  رنن لرةةشن ودواانا  عود هه  

ن هود ودصةااذ  ن هود ه: ( )هود ذ ه ودد تنر ودًه ه: وما ودترةةف ودواانا 

 .مواعدذ

عهود وكواعدذ  ن م  ود ونو وكسنتحدثذ وك عنن  بنن   مجةنت ودنعالو ود هبةنذ، عمن  ودنعالو         

 .ود  لًّع   ااناما وكدا  هشراما إاصذ ب ود وكواعدذ ودسنوون، عوهرون، عمصه

ههني مبوتًناع  هوند  ت مند وشند ودون    »: ع د هاهِّف هود وكواعدذ   ودوناانن ودسننووا  ب انن   

 .(2) «ب ن  صنت شةئا  هع  وو  هعال  دوا  موابص  ت مد بن ودوهف وملإه

ن وكواعدنذ  ند لرننن ل مندو      ةااذ  ن هإّ  من  هوند وكواعدنذ، ه   عبملو ا هف هن هود ودص

 .«ه  لود ط ماول مت ود عص»باد عص دوا  موابص، ع د لرنن ل مدو  بصناهذ ش   

 .«موابص»ن ل مد بصةااذ ش   دوا  هنه إا: دصةااذ هنون عإذو هرواا هن ا ّهف هود و

عدر  ودواانن   ترب هود ودصةااذ هودو  مسنتوال  دنن إصائصنن ودن   ّةنزع هن  غناع من          

 .(3)ود ونو، ع د بّة  ودد تنر ودسنمنر   لع ووصائ  عوكعةزو 

ع هإن  من    ن ما  ادن ودصّد س ودًه ه م   نن هود ودصنةااذ  نن هوند مواعدنذ ه    إ :أقول

 :هود وكواعدذ غا صحةر عذدك

ودسنننووا  عوهروانن   )ن هونند ودصننةااذ خيتلننف هنن  هونند وكواعدننذ ودننل  ذ ننهع ودونناانن      ه

الن هود وكواعدذ إّما هن  رنن هودو  هل  هعص هوا، هع  رنن هودو  هلن   : عذدك( عوكصه 

ةنن عوانحا  حمندوو ،    ن  ان وهّع   ان ود عص هه  هعال  عماول، هإ( وستصنال)ش   صناهذ 

 .عإن  ان ود،اا   ان ود عص عوكاول وكصننهذ حمدول عواحذ هال نمادذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2ج     حب،ن   هود ودصةااذ، جملذ جمعت ودشون وإلسالم  هدو (  )

 .378: ماول (2)

 .35 – 5: 7دنسةا و ( 3)



 

31 

( 784)عدنننلو انننهى هن ودونننااناةني ودسننننوواةني ذ نننهعو   وكودمنننذ وإل ًننناشةذ   وكننناولني 

م  ودواانن وكصنه   نلو ودت ه نف    ( 647)ع   وكاول وواصذ بادت ه ف وكوابوذ كاول (  78)ع

جين    هوند وكواعدننذ عصنف حمّلنن عبةنان انهننن ع ندرع عيه ونذ ووو ع عمنّدل وجنننازع         »دلعواعدنذ  

 .«ع د د ما  وابلن م  بد 

 .هالشيف. هود ذ ه   لدارا ود عص

هما هود ودصةااذ همن هود هل  هعص عال  نند صنناهذ شن  ، عود عنص غنا حمندو بنص  نن        

ا ، هلننةس ود عننص حمنندوو  عال  جممننن ، إذ ال   لننط  ننط لتنناج إ  إصننالح وملال  منن  ودسنناه  

ساها  ود عص حمندول عوهننه هلن  ود عنص ودنل  ال  رننن حمندوو  ععوانحا ، بنص وكننننو منت            

ود عص   ب أ منوو ودصةااذ إااهذ  وت غةار هند و اننذ إدةمنا، ع نلو دنةس صنناهذ شن         

 (. صناهذ وكرتعذ ود     هعص عإ  )

إن  وت ودمةار هل  مادنك وملدنذ همنن خيتلنف     إذن هود ودصةااذ إذو  ان هل  ود عص هوا ع

ه  هود وكواعدذ، عهما إذو  ان هود ودصةااذ  ن ود عص منت لوند ط  ونت ودمةنار هنند و اننذ       

ن هونند ودصننةااذ  هإ  ل ن ًننما همننن ه ًننا  هونند مسننتوص خيتلننف هنن  وكواعدننذ، عبمننلو  تعننّة       

 .خيتلف ه  هود وكواعدذ عدةس هإ  منن، هالشيف

 :ود هه  د ود ودصةااذ هع هود ودت مد بادصةااذعهما ودترةةف 

همص  نند لرةةف شهه  د ود ودصةااذ هع هود ودت مد بادصةااذ  عمنا  ن  وإلشنراال     

 :ود ههةذ ود  لل ه هللو ود ود  هنون 

 . د لودً ون هود ودصةااذ خيتلف ه  هود وكواعدذ هال ا ةد :هعال 

تني   صنشوذ ع ند امن     صنشو همن هعنارل هن    ع لو لودً هن هود ودصةااذ  ن بةت عإنارل 

ع د لودً وجلنوب ه  ذدك، علودً لشسا صنشوتني   صنشوذ، باإلاناهذ إ  لصنه ر     . ( )هنن

،  نننا  صننناش   «بةنننت عزعوج»هع  «بةنننت عإننننارل »هلعنننا  وإلمامةنننذ بصنننحذ وجلعنننت بنننني هوننند      

عسننلف، هع  عدننن مجننت بننني شننةئني خمننتلشني   هونند عوشنند بنن،ع  عوشنند،  عةننت » : (2)ود ننهوئت

ع ننا  ود ننمةد ود،نناا    ذ ننص  ننالً وحملوننس صنناش   . «إنننارل عبةننت، هع ارنناح عإنننارل، صننرّ 

ال إالف هنداا   صحذ ذدك  ّلن، الن وجلعةت مبنزدذ هود عوشد، عود ننض هةنن   »: ود هوئت

 .(3) «م لنً باإلااهذ إ  وجلعلذ، ع ن  اٍف   واتشا  ودمهر عوجلمادذ

ع ن وجلمادنذ   موندور ود عنص عدنلو ال     : ط ما  ،اع هود ودصةااذعدرننا  نا اترلط ه  ه 

ن وإلنارل البّد هن  رننن ودن،ع  عود عنص    ودصةااذ   هود وإلنارل عذدك ؛ همير  هوروج هود 

 .م لنما  هند ود ود، ع نا ود عص ال  رنن م لنما  هالشيف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ان من نف هلةس حبةذإ لو و د ي ودنا   ه  صشوتني   صشوذ  ادنو هنن  ( )

 .هشراً ود ونو ،ل  تاب وإلنار ،رونت  تاب شهوئت وإلسالً (  2)

 .284 /2هماً مسادك وه (  3)
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سنننو   ننان  )  منن  هّاننن هونند إنننارل وهشننىا     ( )ن مننا ذ ننهع ودصننّد س ودًننه ه   ههتعننّة  

ل  ونّدمما وكادنك  نن    ا  من  لوند ط وكناّول هع إن وكناوّ    إذو  ان إادة( م رت ا هع إاّصا  ود ى 

 .ن ود عص غا م لنًغا صحةر، ه

إّن ثنناا  مسنن دذ ل،ا ننا مسنن دذ ودصننةااذ  نن  مسنن دذ وجلمادننذ   مونندور ود عننص عهنن   :ثانيااًا

  وسننت عا  ود امننص ملاللننن عهوعولننن    غننا م لنمننذ عهنن   « وننت غةننار »لونند ط منننوو وسننتمال ةذ   

وواصننذ   هعلننن بونندر عع ننح غننا م لنننمني، همننص  صننر هونند ودصننةااذ مننت  ننلع وجلمنناال       

 ودرعال 

ا ننط  صننر هونند ودصننةااذ مننت  ننلع وجلمنناال    ود عننص علونند ط  وننت ودمةننار           :قااد يقااال 

  هوند وجل ادنذ،   عوست عا  آال  ود امص بودر عع ح غا م لنً عذدك لنز ال  د ود ودصةااذ هلن 

هاجل ادننذ لصننر هلنن  هعننص جممننن    سننه اننعون عل ةةنننن، ع ننلو  ننن مننا ميّةننز وجل ادننذ هنن        

وإلنارل، هاجل ادذ هل  وإللةان با ةنون ودًا  هع ود ارو هع وكا  ودًائت هع ود عند وملبنس  ن     

لرننن  وهم،لذ وكًهعبذ   صحذ وجل ادذ، عهود ودصةااذ ود   رنن هةما ود عنص جممننال  ال   

 .ه ،ه م  وجلمادذ   إرنال ودع ا ودًا  هع ود ارو

ذ   إ   لو ودتننةن مجاهذ م  ه ص ودسّنذ     ّدً هحباثا  دلندعل ودشومةذ ودهوب ذ دعةنح  

 ننن ، ع نند هإننل  ودننندعل ودشومةننذ ودهوب ننذ بادرن ننح بمننلو    6 4 ودتعن ننص ودرننن     شنننو  

ودصننةااذ هوند مسننتحدف م نهعل لنوعننس هلةننن    هوند »: ودنهه  عنننا     نهورو  ودننندعل منا  لنن    

وهشراً ود امنذ دل وننو عال خينادف اّصنا  هع  اهندل شنههةذ هامنذ، ع نن   لرةةشنن ودشومن            

ه هب ما  رنن إ  هود وجل ادذ شةي إن م ظط صنر ودصةااذ ال مير  هةما  د د مودور 

 . (2) «ود عص ب رص و ةس

 :أقول

هتنرب هوند ودصنةااذ هوندو  ند ندو  مسنتحدثا        إشةني   ن  هور ودنندعل  ند بنده بدو نذ نةندل     إ ( )

م هعها ، ثنط هناو ب ند ذدنك هة لنن هوند ن ادنذ إذو  نان بندعن والدتنزوً بوونت ودمةنار،             

 .ع لو لًاّو ظا ه. عهود ن ادذ مت بةت إذو روهون والدتزوً بووت ودمةار

علمنا   ن جي نص م  ع نا لّس دننا هن اتسنا   هن  صنحذ وجل ادنذ دصناش   وةنت من  وإلبنص بن           (2)

شمه ا  ك    لةن مبنا  ًنّص منمنا وعن هن خيصن  ن نص مسنتوال   لعنا شنهو منمنا ب نا            

ع ننص لصننر وجل ادننذ دصنناش  زرعل ذو  منوسننط شصنناو متتادةننذ بنن ن جي ننص معلمننا  م ّةنننا     

ن صنر  نلو صنر    إعوشدو  ك  لصد دن  ص زرعهن  لعا آن ع ح شصاو عوشد منمنا  هن  

 .ها  شمهّ ا  هع سننّ ا  ك   صلر دن ما ل ّوص منماهود ودصةااذ ك  جي ص معلما  موون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2  / 2ج     جملذ جمعت ودشون وإلسالم  هدو ( )

 .573ً  335  ن و سعرب6 4 ودسنذ ووامسذ ه ه ش عان 77 جملذ وال تصاو وإلسالم  هدو ( 2)
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عدةس بع ةد صحذ  لع وجل ادذ هاما ن ص هل  هعص غا م لنً سننو   نان ود عنص عوشندو      

هع مت نندوو   عننا إذو  ننا  وجلاهننص ن لننح هدننف و نننار كنن   نن لةيف بسننةارل  وكسننهع ذ عحمعسنن   

 .ودًائت ععدد  ود ارو

وجل ادذ   هود ودصةااذ م ّلوذ هل  إصالح ود ة  ودنل   ا ط وإلشرا  خيتّ    هن  لع 

سةنند، همن هود ل لةو  متعه ز هل  إهونا  معلنغ من  وكنا  هلن  إصنالح منا سنةنند من           

إلص   وك عص، هاد عص وممن   صر   وجل ادنذ، ومنا وجل ادنذ ودت لةوةنذ هنال لصنر دىمجنال        

 .هل  هدً صحذ ودت لةس   ود ونو، هالشيف

دنةس م ّلونا ، بنص  نن منةنّز ع نن ودتنزوً         ذ هّو  لو مبا لوندً من  هن هوند ودصنةاا      د :ه ن 

 .ودصاات بادصةااذ عوالدتزوً منننو هند ود ود

ل مت لومننا شاصننص بةنعننا ودصننةااذ منةننز ل ع عونن  ودشننهر، ع ننن هن وجل ادننذ منةننز عمننت  ننلو 

 .عمت لوما غا شاصص  عا   إصالح ما  ت ّة 

  دصنرل ما إذو وستحّس ودصنائ  ب نأ وهننه  عنص إ ناً      ن  رنن وإلشراه عا مير  

هعلننن، بةنعننا   وجل ادننذ إمنننا  رنننن وهنننه مسننتحّوا  ب نند إ نناً ود عننص، ع  هونند ودصننةااذ    

 ستحّس ودصائ  ب أ وهنه إذو  ان شمهّ ا   عص إ اً ود عص   ود ود ودنل   نن كندل سننتني     

 .هع ثالثذ

شذ ود عص هل  وجلاهص عهدً عننبنن هلةنن بةنعنا     عا مير  لنسةت وإلشرا  دصنرل إبا

عال جيننز دنن لنهه    ( ودصنائ  )  هود ودصةااذ  رننن ود وند الزمنا  عجين  ود عنص هلن  ود امنص        

 .ود عص ب د هود ودصةااذ خبالف وجل ادذ

 .ا ط  انوأ هود ودصةااذ دونل  ا هل  حهر وك عص م،ال 

 :ا ط ل رته وجل ادذ مت ودصةااذ   همنر

ود   وجل ادذ  ن إ اً ود عص، عحمص ود ود   ودصةااذ  نن إ ناً ود عنص ودنل      حمص ود  ( )

 ن إهاول ودسل ذ هع جمعنل ودسلت وك ّعهل إ  همد ا وك تناو   إاتناج وكنناهت، هعن   نلع      

 .ودناشةذ ال ههر بني وجل ادذ عودصةااذ

لو ود نها  ن  ن إع لو ما   رتا   وجل ادذ م   نن ود عص  تًع  م وذ هع مواذ، هن  (2)

ن إهننناول ود نننني إ  شادتمنننا وهع  وإلاتانةنننذ ب ننند إهوبمنننا    مننننننو   هوننند ودصنننةااذ ه 

 . ستنن  م وذ عمواذ

نمادننذ ود عننص، عحمننص ود ونند، : )هتننعني هن وجل ادننذ ل ننابن هونند ودصننةااذ   همنننر ثالثننذ  نن  

 ادنذ  إال هن وجل ادنذ ختتلنف هن  هوند ودصنةااذ برننن وجل      ( ع نن ود عص  تًنع  م نوذ عموانذ   

ن هود وجل ادذ  رنن وسنتحوارا  همعاشذ عغا الزمذ بةنعا هود ودصةااذ  رنن الزما ععونعا ، ع

وهنه ب د ود عص، بةنعا   هود ودصةااذ  ستحّس ودصائ  ب أ وهنه  عص  ناً ود عنص، ع نلو    
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ن هود وجل ادذ  ن هود منّةز عمت لون شاصص هل  سنل ذ انائ ذ هع شةننون شنارو بةنعنا هوند       هإ

م ّلونا  هلن  إصنالح منا سنة اب       -ن مت لس ودتنةةز غا شاصص هإال  -صةااذ  رنن منةزو  ود

 .م  وهنمزل ودصا ذ ع ح هود ودصةااذ

ن ود امص   باب وجل ادنذ  ند  سنت عص    هن هود وجل ادذ   عن هود ودصةااذ، م  ااشةذ إثط 

ودعننا  عمننوو ودعننا ، عآال     ووبتن عسهنن، عودعّنا  عووّةاا   هود وجل ادذ  د  ست عص آال  

ووةاينننذ عووةننننا عمنننا  سنننتتع ما   ودنصنننن  إ   ونننس موصننننو وجلاهنننص، هرنننلو هوننند  

ودصننةااذ إذ  نند  عننل  ودصننائ   وننت ودمةننار ع سننت عص آاللننن عمننا  تنناج إدةننن وملال  منن  ز ننن      

 .ذعو نن دلنصن  إ  موصنو مادك ودسل ذ وكصااذ م  رننهما إ  شادذ وإلاتاج عودسالم

ن هونند ودصننةااذ حمنندو ب نننص عهن ودننزم   ننن وكوصنننو       هعدرنن  منن  ااشةننذ هإننهى اننهى     

وهصننل  منن  ودصننةااذ عدرنن  هونند وجل ادننذ ال جينننز هةننن اننهب وهنننص، هع ال هنننص هةننن، إذ      

 .وهلدف هةن  ن  وةس اتةةذ م ّةنذ عدن   ساهذ عوشدل، عدران  لو هاشت دلةاهص ه ًا 

 :د ود  رنن هل  ثالثذ هانول د لودً هن  لو و :واآلن نقول

همننن  وعننص : ل منند بادصننةااذ دلسننلت هع وكعنناا  ب نند واللشننار هلنن  سنن ه دنشنندل ود عننص    :األّول

ود عص عال  ههًن عدن  ص سناهذ من  ود عنص  نلو، عوملال  لرننن هلن  وكادنك   نرت ما من           

 .ن  د د ود،ع  عمّدل ود عص م لنمذع لو ودننل صحةر ال إشرا  هةن ه .ودسنر

ن هننندو سننناها  ود عنننص غنننا م لنمنننذ، همنننص   نننتمص   هعدرننن   ننند   ّرنننه  نننلو ود وننند 

ساهذ هع ه ،ه هع ه ص، همص  رنن  لو مننعا  دنعوالن   44 ساهذ هع 74ساهذ هع 64والسعنل

 ! لو ود ود 

ع نلو  ناف دصنحذ  نلو ود وند ب ند        م ةننا   هن  ص ساهذ م  ود عص لوابص مثنا  :عوجلنوب

ن عال  هى ود هف غهرو  إذو  اانح سناها  ود عنص غنا م لنمنذ، عدرن         ن  هعهنو باد ونو د

 (.ب د سنتني م،ال )هلا اما ذ ع   اما ذ هود ودصةااذ 

هع  ن ودننت عا عوإلصننالح م ّلننس هلنن  يننها ننط  نند  وننا  بنننننو ل لةننس   وك املننذ منن  ااشةننذ 

 .ن ود ونو   ترب هةما ودتنةةزود ة ، عودت لةس معوص دل ود إمجاها  ه

ن مت لس وك املذ  ن وست دوو ودصائ  دلوةناً باودمنذ   إعوهت  لو وإلشرا   رنن بوندنا 

 .( )هند و انذ ع ن همه منّةز ال م ّلس م،ص هود و هوسذ ذودالزم

ل مد بادصةااذ مبعلغ موونل درص منّهل ختنهب هةنن وملدنذ ممعنا  نان هندو سناها           :الثاني

 .  رت ما وكادك م  ودسنر( ودمةار وت )ود عص درص هعلةذ صةااذ، عوملال  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ما همادذ   مدل وإلنارل إال ا ط  لو  نن  ن.  هونت ما  ةص   بوالن ما إذو آنهع ودعةح  ص شمه بدر ط عبوالان ( )
نص حمدو هادس ه هل  عشندل ود عنص منا ووً ودنزم  دلصنةااذ حمندوو  ال  ننن  غنهرو          هحن  هةن خمتلف إذ ودصةااذ هلا 

 .عإوهو  عنمادذ معولذ
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ذ إ  همنا ودمنهر هل ندً م لنمةنذ موندور و انن      : ن  نلو ود وند هةنن غنهر عل لةنس     إ :وقد يقال

ع نلو ود وند م،نص ود وند هلن       . ن وإلصالح م ّلس هل  ينهع  ود ةن   هأل: وإلصالح، عهما ودت لةس

ا هود و هوسنذ همنلو   شهوسذ وكعن  م  وعن  د د دلةمد ودل   علدن و ار ، هإذو صححن

 . ود ود صحةر ه ًا  هالشيف

ن مت ّلنس ود وند دنةس  نن ودصنةااذ ووارنةنذ، بنص  نن وسنت دوو          ال غنهر ؛ ه  :وبعبارة أخار  

ود ه ذ عودصائ  دلوةاً باودما  ودالزمذ إلوومنذ هعنص وهنمنزل، علعند ص  ونت ودمةنار هلن         

ن مننرو وك املنذ دنةس م ّلونا  إذ     ها  ع، وكادك ع ن همه م لنً دةس هةن نمادذ   اظه ود هف 

 .هال ل لةس ه ًا  هند و انذ ع ن همه منننو عمنةز  ن وست دوو ود ه ذ دل عص ودالزً

ن وكتىصن  دلصنةااذ ال جيمنص     ع لو ودننن دتصحةر هود ودصةااذ متن نف هلن  ودونن  بن    

دمةنننار عون ودنننل   علدنننن دلصننةااذ عال جيمنننص وشتةانننن إ   ونننت و  ( هع ودزمننان )هنندو ودسننناها   

 . ااح  ناه نمادذ هم   سال ممتشهل ههها 

ل مد ودصائ  بتود ط ود عص ع وت ودمةار م ا     نص منّهل  تناج وملدنذ إ  صنةااذ       :الثالث

 .دوا  معلغ موونل شمه ا  هع سنن ا 

ع لو ه ًا  م،ص هود و هوسذ م  وعن هلط باشتةاج و نار  إ   عّةنذ واليال نا  ودن      

الشن دلعحاهظذ هل  وكىزن هع ودعًاهذ هع ودعةح عوهثاف، هود  مانط    نص   ولوما م  س

هسننعنل مننهل حبةنني لتنناج إ  إيننالر مائننذ رصاصننذ  ننص هسننعنل، ع نند لتنناج   ود ننمه إ   

ويالر رصاصا   لةلذ اتةةذ ممامجذ عوشدل هع لسّلص سارر عوشد، ع ند ال لتناج إ  إينالر    

ودسارر هع هصنابا  ودسنه ذ هلن  مدو عتنن      دةي ال جيهودهصا  إذو  ان منتعما عشلرو  حب

 .هالشيف. ما ووً شلرو   وًا 

 ن وست دوو ودصنائ    - عا لودً  -ال غهر عال ل لةس؛ الن مت لس ود ود  :بعبارة أخر 

هع ود ه ذ دلوةناً باودمنذ ودالزمنذ إلوومنذ هعنص وهنمنزل ع نلو ال غنهر هةنن هههنا  عال ل لةنس            

 .هالشيف

 :ةظملحو

إذو منا لًنع  ود وند اصنا  صنهلا    تنرب منا  ًنةشن وكادنك من            : ص  لع ود ونو ود،الثذ   

آال  ند دل إال  مّدل ود ود  رننن ووإنال    ود وند مبةنهو انّعن إ  سنائه وملال  وكننننول        

 !دد ن هند ودت ا د، همص  لو ود ها صحةر   اع  ود ود 

ًط من  آال  ند ندل إنال  منّدل ود وند،      ن  لو ود ها هةن نمادذ ما  إ د  وا   :وجلنوب

 .هالشيف. ن  رنن م لنما ، ع لو دةس م لنما  هةرنن بايال هعم  شها صحذ ود ها 
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 :عالقة شرط الصيانة خبيار العيب

 :ن شها ودصةااذإ

منننت عنننننو شنننها  ن ودنننهّو باد ةننن   عوننن   ائعنننا إ نننامال  وةنننار ود ةننن ، هننن دنننةس بننند ال  ( )

  ودن  ال لربئمنا ودصنةااذ   ود نني وك ّعنهل وكعة نذ،       ودصةااذ، عدرنن  نحصه   و ناال 

ن ذدنك  إم،ال  دن لعّة  ب د  عأ ودسةارل عننو شهخ هع وهنناج    ةرلما وهساس ، هن 

 .  ترب هةعا  هعست م  هن  صلحن ودصائ  ع ن  ستنن  ودهّو باد ة 

 :ن شها ودصةااذ دن هال ذ خبةار ود ة  ع تًر ذدك ب منرإعدر  مت ذدك ه (2)

عشةنئنٍل   نّرص   . ن م  مسووا  إةار ودهّو هنند ودشومنا   نن زعو  ود ةن   عنص ودنّهو      إ :هعال 

شها ودصةااذ مسووا  ل ا ند ا  دلنهّو باد ةن    وهشننو  ودن  ميرن  هن ل نعلما ودصنةااذ، ه          

: ّن اشس شها ودصةااذ  ن هعارل ه  وسنواا إةنار ودنهو   ود ةن  ودوابنص دىصنالح، هع اونن        ه

  دن همر  لدور ن بزم   سا همن مينت ووةنار، ع  شنها ودصنةااذ ميرن  لندوره      ن ود ةه

  .ود ة  بإصالشن بزم   سا همن ماات ه  ووةار

 سنناو   ننا  تسننا ص بننن هنناول، هننال  ،عننح   هلنن  هن لشن ننح مننناهت وكعةننت هلنن  وك ننرت  زمنننا  

 .هالشيف. ووةار باد ة  إذو  ان زعو  ود ة   تّط بزم   سا

مل  ر  إةار ود ة  زوئال  هنند هننو  وكنش نذ زمننا   سناو ، هنةعر  وشنرتوا وكنش نذ         ن إع

ودعد لذ هند هنو  وكنش ذ زمنا   سناو  عبنلدك ال  ،عنح إةنار ود ةن     نلع و ادنذ ودن   صنلر          

 .هةما وك عص بزم   سا

ه  ودتنرب   من    »  ا  ودشوما  بسونا إةار ودهّو باد ة  بصه ر وإلسواا هع باإلبهو  :ثااةا 

ن إهع بادهاننا بادسننل ذ وك ةعننذ صننهوشذ هع بتصننهها  ووّدننذ هلنن  ودهاننا، عهلنن   ننلو هنن    «ود ةنن 

 .لهوا  ودوههني بادصةااذ هع  بادصحذ م   لع وهمنر

( ودصنناات)إذن شننها ودصننةااذ  ننن إذن بوعننن  ودسننل ذ وك ةعننذ إذو ه صننلحح منن   عننص ودعننائت    

ه  وبننهو  وك ننرت  ودعننائت منن  ودننهّو ب ةنن     »رب   منننن، ع ننلو م،ننص إسننواا إةننار ود ةنن  هع ودتنن   

 . «ودسل ذ

رش  نن اسنعذ   إن شنها ودصنةااذ  ههنت مناننل وإلرش، هن وإل    : انا ميرننا هن اون ههل  

ودشهر بني ود ني ودصحةحذ عوك ةعنذ ودسنن ةذ إ  وكسنع ، عشنها ودصنةااذ  نن لوند ط دننو          

 . رش عال اوصانإصةااذ هال وك،ع ، هإذو مل  ر  او    وك،ع  بسع  ود

ن منن  ود ةنن ؛ ه ( هع ودصنناات)دلعننائت  بننهو إن شننها ودصننةااذ  ننن     عننا ميرنن  ودوننن  بنن  

ن وك رت  را  بإبهو  ودعائت م  ودنهّو باد ةن    مجةنت و ناال      هموتً  شها ودصةااذ  ن 

ّ نا  ن وك رت   عص ودتنزوً ودعنائت بإصنالح ه  هةن  ميرن  إصنالشن       هوواا ذ دلصةااذ، ه  

 .ان لناز  ه  إةار ودهّو باد ة     لع وهشنو  هع هسوونه د  ظمه   وكستوعص ع
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إذو  ااح ودصةااذ مو تذ هان  لو ودتن ةح   نيف إسنواا إةنار ود ةن  هع      :ومع هذا نقول

منا إذو واتمنح هنرتل ودصنةااذ عظمنه      ه،  ودتصه ر بادهاا باد ة  ماوومح هرتل ودصنةااذ مننننول  

منن  والسننتشاول منن  إةننار    ننان منننننوو   عننص هونند ودعةننت هةننتعر  وك ننرت    هةنن    ودسننل ذ

 .هالشيف. رش إذو مل  تعر  م  رّو ودسل ذ وك رتولود ة  باإل

ثننط إذو  ااننح ودصننةااذ كنندل اننس سنننني عواتولننح ودسننل ذ كادننك ند نند بننادعةت هع وهلعننذ هع  

 نهلعا باملدنذ   ( ودصناات )ودعنائت  ن ودتنزوً  ودصةااذ هع شنها ودصنةااذ ااهنلو  ه   وإلرف هةعو  هود 

وك ونو هلةما عإصالشما عدةس مهلعوا  باد ى ، هةنتونص  نلو والدتنزوً دنشنت وكادنك وجلد ند       

السننترعا  مننّدل ودصنننةااذ إال إذو ه  ةننص ودصنننائ  منن   عننص ودعنننائت عزو  هونند ودصنننةااذ هع زو        

ٍل إذو ظمننه هةنن    ود ننها   ود ونند، همنننا ال  عونن  ودتننزوً ودصننائ  دلعادننك وجلد نند، عشةنئنن 

 رش هع  شسل ود ود  عر  وك رت  وجلد د ون  واد  باإلودسل ذ وكعاهذ همص  ت

 : نند  نالن   إةار ود ة : وجلنوب

و  همننن باوةننار بننني ودننهو  إن وك ننرت  إذو عننند هةعننا    ودسننل ذ وك ننرتول  عننص ود ننه   :األّول

 .رشعهإل وإل

ن إودسل ذ وك نرتول  عنص ود نهو  هلنن شنّس ودنهو هونا، هن        إن وك رت  إذو عند هةعا     :الثااني 

ن إن  نهّو هن  دنن ه :   تعر  م  ودهّو جينز دن هإنل وإلرش، ع نلو  نن ودصنحةر هن وهودنذ لونن       مل

 .رش  تعر  م  ودهّو هلن شّس هإل وإلعمل( ودسل ذ)لصهف   وكعةت 

ن  تنناز  هن  شنها    ه ودصةااذ، همص جينز دلع رت ( ودعائت)ع نا اون  إذو وشرتا ودصاات 

 رش عمل  تعر  م  رّو ودسل ذ   إل وإلودصةااذ، هإذو ظمه هة  

ن شها ودصةااذ  عا  ن شّس دلع رت   نن شنّس دلعنائت شةني إّانن      دةس دن ذدك ه :اجلاواب 

وك نرت  دنةس دنن    ن ال  تناز  ه  شّون   ودصةااذ ود  م نا نا هن  ه، هللعائت   شةد ودعائت ه ًا 

. رش دلع نننرت مرننان إصنننالح ودسننل ذ بننندعن إهوننا  وإل   رش إذو  نننان باإلبنناإل شننّس وكوادعنننذ  

 .هالشيف

ما إذو  ان شها ودصةااذ منننوو  عع ح ودصةااذ باٍر، هاد ةن  ودنل   ظمنه   ودسنل ذ     هع

رش هن شها ودصةااذ  ههت منانل وإلع ان منننوو   عص ود ود ود،اا    ل  هةن ما لودً م  

 .هالشيف. هع ودهّو باد ة 

 : ما الشكل الرابع عقد تأمني الصيانةأ

همن هود  لتزً هةن ياد  ودتن مني بندهت معلنغ م نّة  دونا  ودتنزوً وكنومِّ  بندهت ل نن أ هن            

(  سننذ من،ال   )ودًهر ودل   لحّس باكسنت م   إذو ع نت ووونه وكنومَّ  انّدع إنال  هنرتل م ّةننذ         

ن ودصائ  ال  لتزً هاول لوند ط  هسنى  «ال ودن ائةذ»ع لو   عن هود ودصةااذ ود النةذ ودوارئذ 

، بنص  لتنزً إصنالح    ئ معلغ ماد    نّنض رّب وملدنذ هن  ودًنهر ودنل  لندف هن  ود ونص ودونار         

 .ود وص علعد ص ودووت ودتادشذ شةنعا  لزً ذدك
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ع ننلو ود ونند رونننت إ  صننحذ هونند ودتنن مني هع بوالاننن، هننإذو  لنننا إن هونند ودتنن مني بننني        

وهلعنذ وك ّنانذ بناالدتزوً بنادت ن أ     »   لو ود وند صنحةر  مبناله    شه ذ ودت مني عوكستشةد م

هنن  إصننالح ودًننهر ودننل  لنندف   وملدننذ، هع مبنناله ودصننلر هع ودًننعان هع مبنناله  نننن        

ن  رننن  سنا ودتن مني موابنص ودتنزوً وكنومِّ         ودت مني  ن هود ند د   علن هعهننو بناد ونو بن   

 .«بتدوره ووسارل و اصلذ   وملدذ م،ال 

منننا  رنننن هونند لنن مني ودصننةااذ ه ًننا  صننحةحا  سنننو  ههوننح شننه ذ ودتنن مني اشوننا      ه

ودصننةااذ هع هرن ننح صنناش  ودسننل ذ وكصننااذ إ  متىصصننني ل ا نند  م مننط شننه ذ ودتنن مني  

 .دتصلةر ما  وهه م  هة    ودسةارو  عوملال  وكعاهذ دألشىا  وكادرني هللع وملال 

د ودت مني، عشةنئٍل إذو  ااح ودصةااذ ل عص ودن ائةنذ  ما ودصةااذ وددعر ذ هال   علما هوه

عود النةننذ هننال لرنننن شننعةمذ ب ونند ودتنن مني، هلنن  ون هونند ودتنن مني غادعننا  مننا  رنننن هةننن         

 .هالشيف. ودت ن أ وكاو  ه  ودًهر ال وإلصالح ودل  ع ت  عا  ن وكهوو م  هود ودصةااذ

 :اما بالنسبة لعقود الصيانة مع غري الصانع والبائع

ن هودنهّو خبةنار ود ةن  هنال  نتعر        هن  هلما ورلعاا خبةار ود ةن  ه ًنا  إذ دنةس  نن بند ص      

رش م  ودعائت إذو ظمه هةن  عمل  هن   إل وإل هّو وك رت  باد ة  ودل   ظمه عدرنن  تعر  

ن وك نرت     نلع ودصننرل  ند هعنص هعنال   ندّ  هلن          ر  ون  هّو ودسل ذ دتصنههن هةمنا ه   تع

ودهّو باد ة  ع ن ل ا دع مت شه ذ ودصةااذ هلن  صنةااذ ود ةن  ودنل  ميرن       إسواين وةار 

إصالشن، ع لو م،ص م   ان دن إةنار بنادهّو إ  ثالثنذ ه ناً ثنط  وندً هلن  بةنت ودسنل ذ  ن ن           

  هاننما دلعةننت هع  ننا  د ننى  آإننه ب تننك  ننلع ودسننل ذ برننلو و نننار عدننن مل  وعننص ودوننهف        

 .عارل ه   عن  ودسل ذ عإسواا دلىةاروملإه، هإّن  لو ودتصّهف ودوند   ن ه

هرلو  نا هنندما هوند هوند صنةااذ منت شنه ذ إارنةنذ، همنن  ندّ  والدنذ عوانحذ هلن              

 . إسواا إةار ودهّو باد ة 

ً       هما وإلرش همن  ستحون عذدك ؛ ه  ن ودسنل ذ م ةعنذ عمل   عنص ودعنائت هع ودصناات هعنال   ونّن

 . رشاو  وك،ع  شّت   هلشت منانل وإل

 .هالشيف. ان ب نهه رت  هعص هعال   ّنً او  وك،ع  إال ا ط وك

 من يتحّمل مسؤولية اإليراد املفقود؟

 ننناه إ ننهوو  شونند إذو ل هاننح وملدننذ د ةنن  عشًننه ودصننائ  إلزودننذ ود ةنن ، إذ  نند لتنناج     

ودصائ  إ  مدل إلهاول ودسل ذ إ  شادتما وهع  وكنتةذ، عبلدك  شن  هل  وكادك و نهوو ممنط   

 نلو ودت ّونص هعن   رننن وكسنوع  هن   نلو وإل نهوو وكشوننو   نص  نن مت مند هع منوّم               بسع  

  (ودصاات)ودصةااذ  وً وكادك  وً ودعائت 
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ن هن   نرتا   ن  لع وكسوعدةذ ه  وإل هوو وكشونو مير  شسنعما باد نها ؛ بن   إ :واجلواب

ع نن وك نرت  هع ودصنائ      هع  تحعلما وكادك دلسل ذ( ودصاات)لرنن  لع وكسوعدةذ هل  ودعائت 

هع   رتا لود ط آدذ بد لذ م  ودصائ  هثنا  هعلةذ إصالح وملدذ عإرناهما إ  شادتمنا وكنتةنذ،   

 عا إذو  ااح ودصةااذ هل  مندِّد دلوا ذ ودرمهبائةنذ، ه نند ينهع  هةن  هلةنن جين  هلن         

 . ودصائ  لنها مندٍد موّ ح دلعادك إ  شني صةااذ وكندِّد وهّع 

ه  عننو ههر بني  نن ودت ّونص بسنع  هةن    هننزو  وملدنذ هع وكننوو        ن يتساءل هناولك

ال هال نذ دنن    ئود  صن ح منما هع م  لصعةعما عبني ون  رنن ودت ّوص  د شصص بسع  يار

 !بصنت وملدذ م،ص وده ر ود اصشذ ود  هوإلح وهلهبذ   ب أ هنزو  وملدذ 

امال  جلعةت ودصنر وكتودمذ ع ند  رننن خمتّصنا     ن هود ودصةااذ  د  رنن شإ :واجلواب

 .هالشيف. هةّتعت ود ود ع ندن هع اةون « عا  ن ود ائت»بادصنرل وهع  وعن ود،ااةذ 

م   تحعص مسوعدةذ وهاهور ود  لونت بسنع  هةن    ودتصنعةط هع        :مسؤولية األضرار

رتر ودسنةارل هةن ل اتةةنذ    وكنوو وكست علذ   ودتصنةت  نا  رت نف ب ند زمن  ين نص هوند  ن       

هة    ب أ آاللما هةحرتر م ما هثاف منننو   ودسةارل هع لرتر م منا إاسنان هع مجاهنذ،    

   هع ودصائ   هع وكادك (ودصاات)همص  تحعص مسوعدةذ  لع و نووف ودعائت 

ن ودل   تحعص  لع وكسوعدةذ  ن وكسع  هللع وإلاهور، هان  ان  ن ودصناات  إ :واجلواب

ةةذ ودتصعةط هع وكنوو وكست علذ   ودتصنةت هةرنن  نن وكسنوع  هن   نلع وهمننر ع تحعنص       ات

شةي  ّصنه   هعلنن ودنونن  هلةنن     ، ما إذو  ان وكسعِّ  هللع و نووف  ن ودصائ  هلع تما، 

، هةرننن  نن وكسنوع  هن  وهانهور ودنو  نذ       «ودل  جي  هلةن لعد ص  وت ودمةنار عمل   عنص   »

 .ماع تحّعص لع ت

عودسننالمذ » نناه إصننالشا  لشهانما و رنمننذ هسنعاب لت ّلننس باكصنلحذ ود امننذ      :تنبياه 

 همص  تحّعص  لع وإلصالشا  وكادك هع ودصائ  هع ودصاات  «ود اّمذ

إذو مل  ر  هود ودصةااذ شامال  هللع وإلصالشا  هاول هةتحعلنما مادنك ودسنل ذ    : واجلواب

دنك وملدنذ ال هلن  صناا ما ودنل  صنن ما  عنص ه نه         هاما إصالشا  لشهانما و رنمنذ هلن  ما   

 .هالشيف. سنني هع بائ ما ودل  إهج ه  همدلما منل مدل مد دل

 :الصيانة عقد مستقٌل

ن لونندً ون هونند ودصننةااذ دننةس إنننارل عال وستصننناها  عال ن ادننذ عال ل مةنننا ، هننال        هعب نند 

هوند ودصنةااذ  نن هوند     ن إ: صنةااذ هلنط  عنس دننا إال هن اونن      مير  لوعةس هشراممنا هلن  ود  

 :ان  ّةز خبصائ  م ةنذ   هن  ان  ن م  صنف هونو وإلنارل هل  ود عص إال إمستّوص، ع

هالبّد هةن م   د ند وكندل، عبنلدك    ( همن   عن وإلنارل)ن هود ودصةااذ  ن هود زميف ه ( )

 .خيتلف ه  وجل ادذ
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درننن إنالف وهصنص    ع( همن   عن إننارل وهبندون عوههةنان   )هود ودصةااذ الزً دلوههني  (2)

 .  وجل ادذ عإالف وهصص   والستصنال

ن ل ّةص وهنهل هع لوّنص هع لنّةط شس  واللشار، ع لو خيتلف ه  وجل ادذ ع تشنس  هجينز  (3)

 .مت إنارل وهبدون عوالستصنال

ن مل لظمنه شاننذ إ    إ ستحّس ودصائ  وهنهل هند  وس غا ذ ود عص عوالدتنزوً باد وند ع   (4)

ع لو   عن نمادذ ود عنص   وجل ادنذ عدرننن خينادف     . ) ه  مودور اصةااذ يارئذ هًال 

 (.وجل ادذ   هدً وستحوار وجل ص إال ب د  وس ودما ذ م  وجل ادذ

بنندون لو إننالف وجل ادننذ عوإلنننارل هلنن  وهع نن) وننّدً ودصننائ  هنناول وكنننوو ع وننت ودتعنند ص  (5)

تصنننال مرتّ ننز هلنن     ن والسهاننن خيادشننن     هعودسننلت، عدرنننن منوهننس دالستصنننال إال    

 (.م لنمةذ وكنوو خبالف ودصةااذ

ن لرنن  وت ودمةنار هلن  وكادنك ع نن ودنل   نّ نص ودصنائ         ها ط  د  رنن واللشار هل  

 .  شهوئما عبلدك سترنن ودصةااذ وعر ذ عهالنةذ م  وعن لود ط  وت ودمةار

ود عنص م لننً،    ن حمص ود ود   ودصةااذ  رنن ود عص إذو  ااح ودصنةااذ وعرّ نذ ع نلو   إ (6)

عدرنن   نند  رنننن حمننص ود ونند  ننن ودصننةااذ وددعرّ ننذ عود النّةننذ عبمننلو سننةرنن ود عننص  

 (.عبملو خيتلف ه  وإلنارل ع  عن وجل ادذ)ن شادو ود ود بزمان م ّة  إجممنال  ع

ن هود ودصةااذ ود امص دل النةذ عودن ائةذ  رنن جممن  ود عص عجممن  لعد ص ودووت إ (7)

ع لو خيتلف ه  وكواعال    والستصنال ود   رنن ود عص عودسنلت  )ودشاسدل عودتادشذ، 

 (.ن  ان   عن وجل ادذ   نمادذ ود عصإوك هعهذ م لنمذ، ع

هإّن لرةةشن ود هه  ب د وستع او هن  رنن  لو ود وند م نعنال  دلنمن     : عهل   ص شا 

ب عنمننن، عب نند   ودننل  مل   إننل هشنند منن  ودشومننا( هع بة ننتني   بة ننذ)هنن  صننشوتني   صننشوذ 

ان هعارل ه   ن  ودعائت ب تك بنسن   نلو ع نلو عبنوند برنلو      هلشساع م   عص روع  و د ي 

ع نن إشنارل   )ب  نص  نا باهنن     ن   نرت ن م ةنال   هب ها  ن وكهوو  ن هن  عة ن مونال هع لو، هع 

  بننلدك إ  بةننت ود ةنننذ ودننل   ننن بايننص بسننع  وشننرتوا ودعةننت ود،نناا    ودعةننت وهّع   عننا عرو   

 (.  سع  ودعوالن  لو رعو ا  ه ص ودعةح

عب د وستع او هن  رنن  ن م  منورو وكنت ه  بةت عشها ودل  لرنن مننوروع  ه عنذ من     

 .ودنم  ه  صشوتني   صشوذ، هع هامعا مب ن  عوشد

 .عب د وستع او هن  رنن هود ودصةااذ  ن هود مواعدذ هع هود وستصنال كا لودً

 .  رنن هود إنارل هع هود ن ادذ هع هود ل مني  عا لودًعب د وستع او هن 
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 :فنقول

 «سننننو   اانننح ع ائةنننذ هع هالنةنننذ»إذو  اانننح ودصنننةااذ شنننهيا    انننع  هوننند ودعةنننت   ( )

هاكومننن هند شنهعيمط  ونن  بصنحذ  نلو ود نها ودنل  ال خينادف  تابنا  عال سنّنذ عال          

مت لننس ود ننها ودننل   ننن   للننص شهومننا  عال لننّهً شننالال ، عود ننها م لنننً، عون  ننان     

ودصةااذ جممنال  هإانا  علننا   ود نهعا هن  رننن ود نها م لنمنا  م،نص هن لتنزّعج وكنههل         

ن  نان مت لنس و ن     إشىصا  مبمه  لو هل  هن لّةما، هاد ها ع نن و ن  م لننً ع   

    ً ن ب ننأ ودصننةااذ   بنن: عميرنن  ودوننن  . ع ننن مننا  عننل  هةننن منن  وكننا  عوجلمنند غننا م لننن

 .هسلنب دتحوةس اعان ودعائت دل ةنب ووشّةذ   وكعةت بإصالشما   : ود النةذ

دلصننةااذ وددعر ننذ، همننن هونند صننحةر م لنننً وجلمنند : إذو  ااننح ودصننةااذ هونندو  مسننتوال  (2)

 .عود عص  اإلشهوف هل  هعص وهوعو   ص هسعنل مهلني هع ه ،ه

ن لرننن  ذ هلن  ه ودن ائةنذ وددعر نذ عود النةن   دلصنةااذ  : إذو  ااح ودصةااذ هودو  مستوال  (3)

وملال  هلنن  مادننك ودسننل ذ، همننن هونند صننحةر م لنننً وجلمنند عود عننص بننان لعونن  وملدننذ هع     

وك عنص   هعنص مننت  علصنّلر  لعنا ينهه هلةمنا هةن ، علوند ه سناها  وإلصنالح سنملذ             

هل  وكتىصصني، هع  رنن م،ص هعص و نار  ودنل   ونّدر ود عنص شسن  ظنهعف هوند        

 .و هوسذ

دلصنةااذ ودن ائةنذ وددعر نذ عود النةنذ هلن  هن  رننن       : دو  مستوال إذو  ااح ودصةااذ هو (4)

لعنند ص ودسننلت ودشاسنندل هلنن  ودصننائ  كنندل حمنندول همننن هونند صننحةر إذو  ننان ميرنن       

لود ه لعد ص  وت ودمةار دلعتىصصنني   وكنّدل وحملندول، عميرن  لوند ه هندو سناها         

 سنال ممتشنهل ال لنوّو     ود عص هال لصص غهر عال نمادذ عإذو  اانح  نناه نمادنذ همن      

ع نلو  نن وكةنزون   صنحذ  نلو ود وند عميرن         . إ  منازهذ حبةي  رنن ود ود بنايال  

منا إذو مل لنوو إ  منازهنذ    هن وجلمادنذ إذو هو  إ  منازهنذ همن  معولنذ دل وند      إ : ون  وا 

 .بما ع لو لتاج إ  ل مص  هال ب 

مننت  نننن  وننت  ( ئةننذ عود النةننذودن ا)عبنناهع  حنرننط بصننحذ هونند ودصننةااذ وكسننتوص    (5)

إنل  هودمةار هل  وكادك ع رنن ودصائ  ع ةال    شهوئما علعد ص ودشاسند بادصناا منت    

 .اسعذ م  س ه ودسلت   نهل هل  هعلن

  :أقول

شّت  إذو  لنا إن هود ودصةااذ هةن نمادذ هلن  ودصنائ    ود عنص علعند ص  ونت ودمةنار هعنت        

ةن عهائدلن دلونههني م،نص هوند ودتن مني ودنل  صنححناع        لو اون  بصحتن ب د صدر ود ود هل

انن هوند ند نند عدرن  هةنن نمادننذ   ودت نن أ هن  ودًنهر ودننل  سنةحدف عم،نص هونند          ههلن   

 .وجل ادذ ودل  هةن نمادذ   هعص ود امص هالشيف
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لنوعس هل   ص هود ند د ه دً هلةن ودنا  كصا مط عمل  ننند   ، هعهنو باد ونو: ن إه

علنّهه  هةنن شنهوئا ود وند عود نانني عوكت اعانني همننا ود ننض م لننً          هةن ام  باوصن 

 .ع ن هنهل ودصائ  عوك ّنض م لنً ع ن صةااذ وك عص صةااذ ع ائةذ عهالنةذ

هاالدتزوً بادصةااذ  االدتزوً بت ن أ وكومَّ  هلن  ووسنارل ودن   صنص هةعنا ب ند ع ن         

إصنصنا  منت هندً عنننو منازهنا     نلع       جممندذ ه ود ودصةااذ ووإص  ح هعهننو بناد ونو   

 .هالشيف. ود ونو، عال  صدر هلةما هاما غهر ذ رغط عننو نمادذ   ود عص  لةلذ هع  ،ال

 

 یحممد حسن اجلواهر
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 مةاملقد

سيدنا وحبيبنا حممد النيب األمي احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على 

مني، وعلى آله الطاهرين املبجلني، وصحابته الغر امليامني احملجلني، ومن تبعهم وخطا األ

 .وبعد دربهم ونهج نهجهم إىل يوم الدين

" الصيانة"اإلسالمي الدولي جبدة إلعادة طرح موضوع  فإني أواًل أشكر اجملمع الفقهي

تاابكة واملتقاربة لوضع النقاط على احلروف، ولوضع القواعد العامة لعقود الصيانة امل

 .السائدة بني الناس

صورها –عقود الصيانة )ورقة العمل واليت بعنوان  ليه فقد قمت بتحضريوع

 لتامل  التمهيد، واحدى عارة مسألة من عقود الصيانة مع التكييف( وخترجياتها

 .من اجلواز أو عدمه: الارعي هلا 

املطروح للمناقاة، فإن أصبت  وآمل أن أكون قد ساهمت ولو باليسري يف هذا املوضوع

 .فذلك بتوفيق من اهلل عّزوجل علي، وإن أخطأت فهذه شيمة اإلنسان، والكمال هلل وحده

 .واحلمد هلل على نعمة اإلسالم

 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 

 م2102( آذار) مارس

 القدس-عكرمة سعيد صربي. الايخ د

www.ekrimasabri.net 

ekrima.sabri@gmail.com 

 11791077077100: اجلوال الدولي
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 التمهيد

صور عقود الصيانة ُتعد مستحدثة ومل تكن مألوفة سابقُا يف جمال املعامالت،  إن

الارعية وخترجيها من باب االجارة ما أمكنين  وأحاول تكييف هذه املسائل من الناحية

 (الفاحش)الكبري  الغررشريطة أن ختلو العقود من اجلهالة  يف املعقود عليه، ومن . ذلك

الذي يفضي إىل النزاع بني أطراف العقد، ومبا أن التعامل بني الناس يقوم على نظرية 

ود الصيانة ال ختلو من وجود العقد، فقد قمت بتعريف العقد لغة واصطالحًا، ومبا أن عق

حتى نطمئن على سالمة العقود املتعلقة  الغرربفيحسن أن نضع القواعد العامة املتعلقة  الغرر

حنكم على ماروعية العقود أو عدم  نة، وعلى ضوء هذه القواعد ميكننا أنبالصيا

 .ماروعيتها

 املطلب األول

 تعريف العقد 

 :تعريف العقد لغًة -أ

ويامل العقد يف ، ، واجلمع بني أطراف الايء وربطها  يق واإلحكامد والتوثــالا

، فقد جاء يف  أيضًا املعنى املادي احملسوس، واملعنى املعنوي كالعهود واملواثيق: اللغة 

جاج العقود أوكد من العهود، وأصله يف األجرام زوقال ال"  تفسري البحر احمليط البي حيان

 .0"ثم توسع وأطلق يف املعاني 

 .2" وأصل العقود الربط حمكمًا ثم جتوز به عن العهد املوثق: "وجاء يف تفسري األلوسي

: واحدها. العهود، وأصل العقود الربوط: العقود: "فتح القدير للاوكاني تفسري ويف

عقدُت احلبل والعهد، فهو يستعمل يف األجسام واملعاني، واذا استعمل يف : يقال. عقد

 0" اإلحكام والتوثيق املعاني أفاد أنه شديد

 :تعريف العقد اصطالحًا-ب

 :هناك تعريفات متعددة ملعنى العقد اصطالحًا، أشري إىل اثنني منها

 ".تعلق كالم أحد املتعاقدين باآلخر شرعًا على وجه يظهر أثره يف احملل" -0

 شارة والكتابة،بني إرادتني من كالٍم وغريه، كاإلالعقد هو ما يتم به االرتباط  -2

  .ام بني طرفنيك التزويرتتب على ذل

                                                           
 .01 : ص 0تفسري البحر احمليط ج - 0
 .207:ص 2روح املعاني لأللوسي ج - 2
 .0:، ص2فتح القدير جتفسري -  0
أحكــام القــرآن . 023: ص 0ودرر األحكــام يف شــرح غــرر األحكــام ج  4: ، ص0العنايــة علــى هــامش فــتح القــدير ج-  

،  ونطريـة الغـرر   040: ، ص 2تهـد ج بدايـة اجمل . 3و 0: ص 0والدسوقي على الارح الكبري ج  27: ص 2للجصاص ج
 .3:ص 0ج درادكةياسن . يف الاريعة االسالمية د
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 املطلب الثاني

 تعريف الغرر يف الفقه اساسالمي

 :تعريف الغرر لغًة -أ

، وغرته الدنيا غرورًا، من باب عن بيع الغرر الغرر هو اخلطر، ونهى رسول اهلل 

تفيد املبالغة، وغّر ( فتح احلرف األول)َغرور ( الدنيا)بزينتها فهي أي  خدعتهقعد، 

 0.فهو غاّر( فتح احلرف األول)غرارة ( من باب ضرب)اخص يِغّر ال

 :اصطالحًا رالغر تعريف-ب

 :لدى احلنفية -1

 2 (والغرر ما يكون جمهول العاقبة ال يدري أيكون أم ال)قال الزيلعي 

 0"الغرر ما طوى عنك علمه: " وقال بابرتي

جود والعدم مبنزلة الغرر هو اخلطر الذي استوى فيه طرف الو: " وقال الكاساني

  "الاك

 0"ستور العاقبةمالغرر ما يكون : "وقال السرخسي

 3" الغررهو الاك يف وجود املبيع"  : وقال ابن عابدين

 :لدى املالكية -2

 .9" الغرر ما تردد بني السالمة والعطب: "قال املازري

 .4"ى خالفأحدهما على الغرر، والثاني عل: الغرر الرتدد بني أمرين: "وقال الدسوقي

 7.ووصف اإلمام مالك الغرر بأنه خماطرة

 :لدى الشافعية -3

أو الغرر ما تردد بني أمرين أغلبهما ، الغرر ما انطوت عنا عاقبته : "قال البجريمي

 .01أخوفهما 

                                                           
 .010: والقاموس احمليط ص؛  342: ، ص2املصباح املنري ج-  0
 .0 0" ص. والتعريفات للسيد اجلرجاني؛  3 : ص  نصب الراية ج - 2
 .072: ص 0العناية بهامش فتح القدير ج-  0
 .030: ص 0بدائع الصنائع ج-   
 . 07: ص 02املبسوط ج-  0
 .32: ص 0حاشية ابن عابدين ج-  3
 .20: ص 2ج اإلكليلجواهر -  9
 .00: ، ص0الدسوقي على الارح الكبري ج-  4
 .009: ص 2واملوطأ على هامش تنوير احلوالك ج؛  04: ص 01املدونة الكربى ج - 7
 .01: ص 0وإعانة الطالبني ج 040: ص 2البجريمي ج- 01
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العقد الذي فيه غرر هو ما انطوت عّنا عاقبته أو ما تردد بني أمرين :"وقال الارقاوي

 .0"أغلبهما أخوفهما

 .2" الغرر ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما، وقيل ما انطوت عّنا عاقبته: "الرمليوقال 

الغرر ما تردد بني متضاربني أغلبهما أخوفهما، وقيل ما انطوت عّنا : وقال املاوردي

 0عاقبته

 :لدى احلنابلة -4

  " الغرر ما تردد بني أمرين ليس أحدهما أظهر:" قال القاضي ومجاعته

فهي موهومة وغري واضحة وغري معلومة،  راد بالعاقبة أي النتيجة واحملصلةإن امل :أقول

أي أن الغموض يتغلب على الوضوح، ويرتتب على ذلك التخوف ( أغلبهما أخوفهما)واملراد ب 

ليس أحدهما )واملراد ، من هذا الغموض ألن الغرر يكتنفه اخلداع واالبهام والتوريط 

 0.تمالنيأي أن الغموض يكتنف االح( أظهر

دة أحاديث عيف  3" نهى عن بيع الغرر" وكما هو معلوم أن رسولنا األكرم حممد 

 .نبوية شريفة

 املطلب الثالث

 الغرر املؤثر يف العقد

 والغرر غري املؤثر يف العقد

إن : لقد قسم الفقهاء الغرر إىل قسمني على ضوء تأثريه يف العقد وعدم تأثريه ، فقالوا

الذي يفضي إىل النزاع ( الغرر الكبري أو الكثري)لعقد هو الغرر الفاحش الغرر املؤثر يف ا

 .فإن وجود هذا الغرر مينع صحة العقد. بني الطرفني

فإن وجوده يف ( احملتمل والقليل)وأما الغرر الذي ال يؤثر يف العقد هو الغرر اليسري 

مع االشارة إىل أن معظم  .العقد ال يفضي إىل النزاع بني املتعاقدين، ويكون العقد  صحيحًا

 9عقود املعامالت ال ختلو من الغرر اليسري 

                                                           
 .71: ص 2رقاوي على حتفة الطالب جالا - 0
 .00 :ص 0نهاية احملتاج ج -2
 .02:ص 2ومغين احملتاج ج؛  09: ص 3ج- 0
 .20: ص 0مطالب أولي النهي ج -  
: ، وص043: عكرمـة سـعيد صـربي ص   . د)لصـاحب الورقـة    -املنتقى من أحاديث املصـطفى صـلى اهلل عليـه وسـلم     - 0

049.) 
أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن الصحابة األجالء أبي هريرة وعبد أخرجه مسلم وأمحد ومالك و - 3

 .اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عباس وأبي سعيد اخلدري وأنس بن مالك وغريهم رضي اهلل عنهم
 .021: واالشباه والنظائر للسيوطي ص؛  020: األشباه والنظائر البن جنيم ص - 9
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وهو أنه إذا دعت احلاجة إىل ) ... :  ويقول اإلمام النووي يف الغرر الذي ال يؤثر يف العقد

 .ارتكاب الغرر وال ميكن االحرتاز منه إال مباقة أو كان الغرر حقريًا جاز البيع

ارتكابه وميكن االحرتاز  إذا مل تدع  احلاجة إىل:  اما الغرر املؤثر فإنه عكس ذلك

 0عنه بدون ماقة وكان الغرر كثريًا فإن العقد ال جيوز

املؤثر هو اليسري أو الذي تدعو إىل الضرورة أو ما مجع  إن الغرر غري"ويقول ابن رشد 

 (.أي اليسر والضرورة) 2.األمرين

لغرر ويؤدي إىل عدم صحة العقود اليت يؤثر فيها ا دوميكن االشارة إىل بعض العقو

 :على سبيل املثال ال احلصر

بيع الصوف عن ظهر الغنم قبل جّزه، واللحم قبل الذبح، واللنب يف الضرع قبل حلبه، 

فإن مثل هذه العقود تكتنفها . صالحه، والطري يف اهلواء، والسمك يف املاء ووالثمر قبل بد

تفضي إىل املنازعة وإىل بطالن هذه العقود وعدم حبيث ( املعقود عليه)اجلهالة الفاحاة يف 

 .0فهو باطل، من باب أوىل( غري موجود)صحتها، وكذلك فإن أي عقد على معدوم 

 :وإذا أردنا تطبيق تأثري الغرر على العقود باكل عام فنقول

 .عقود املعاوضات املالية فإن الغرر يؤثر فيها وكذلك عقود اإلجارات والاركات- 0

يتجاوز عنه، مثل عقود  و يغتفرذلك من العقود فإن الغرر ال يؤثر فيها وإنه   ما سوى- 2

  كاهلبةالتربعات 
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 املسائل اليت تتعلق بعقود الصيانة

 والتكييف الشرعي هلا

 املسألة األوىل

 املادة الالزمة للصيانة بإحضارن الصائن يتعهد أ، و صورة عقد الصيانة املنفرد. 

 :شرعًا من حيث املبدأ إذا توفرت الاروط اآلتيةهذه الصورة جائزة 

 .بيان عدد األجهزة املراد فحصها وصيانتها  .0

 .معرفة نوعية الصيانة .2

 .حتديد املدة الزمنية لعقد الصيانة .0

 (.أجرة الصيانة)االتفاق على مقدار األجرة  . 

صائن وهذه الصورة عبارة عن عقد إجارة على العمل، أما بالنسبة للمواد اليت يتعهد ال

 :باحضارها فيمكن تقسيم هذه املواد إىل صنفني

إذا كانت املواد يسرية فإنها تدخل ضمن عمل الصائن، فهذه يتحملها الصائن ألن  . أ

: ت العمل، فعلى سبيل املثالعمله ال يتم إال بها فهي جزء من عمله، ومن مستلزما

 .ومواد التنظيف اليت تستخدم يف الصيانة  تالزبو

ا كانت املواد عبارة عن قطع غيار تتفاوت قيمتها على ضوء اخللل الذي حيتاج أما إذ . ب

. إىل صيانة وإصالح، فإن الواجب هنا أن يتحملها صاحب اجلهاز وليس الصائن

خالل عقد من وميكن لصاحب اجلهاز أن يارتي قطع الغيار من الصائن أو من غريه 

 0البيع 

 املسألة الثانية

 قد املقاولة الذي يتعهد فيه املقاول بصنع شيء وصيانته ملدة صور عقد الصيانة يف ع

 من الزمن

ي عيوب ميكن أن ألأو  ألي تقصري هذه الصورة جائزة شرعًا ألن املقاول  ضامن أصاًل 

ألن املقاول ملزم على ضوء عقد املقاولة  ..ملاذا ؟ ، ملدة معينة وحمددة،فيما يصنعه يقع 

إىل مواد خالل  املصنوع دة احملددة يف العقد، فلو احتاج سليمًا يف امل املصنوعبتسليم 

الصيانة فإن املقاول يتحمل مهما كانت تكلفة الصيانة ومهما كان مثن املواد وذلك خالل 

 .املدة املتفق عليها

                                                           
واملغين البـن قدامـة   ؛  244: وص 249:ص 0ونهاية احملتاج ج؛  1 0: ، ص2ومغين احملتاج ج ؛  0:ص 0بدائع الصنائع ج - 0

 4 0: وص 9 0: ص 0وكااف القناع ج؛  020: ص 0ج
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، وليس مقابل التعهد بالصيانة التصنيع املقاول يكون قد أخذ االجرة على  وعليه فإن

 .باكل منفصل

 0ا وجود غرر يف العقد فإنه يكون يسريًا وحمتماًل ال يؤثر على صحة العقدوإذا افرتضن

 املسألة الثالثة

  صورة عقد الصيانة الذي يربم بني املؤسسة والصائن، ويلتزم فيه الصائن باصالح

 .العطب لآلسات مع تقدميه قطع الغيار

أن اجلهالة فيها و( كبري أو كثري)هذه الصورة غري جائزة شرعًا ألن الغرر فيها فاحش 

 .تفضي إىل املنازعة حيث إن قطع الغيار تتفاوت قيمتها باإلضافة إىل أنها مثينة

وإمنا يلتزم . لذا ال بد أن تكون تكلفة قطع الغيار على املؤسسة وليس على الصائن

الصائن بإصالح العطب مقابل أجرة حمددة وملدة معينة، واملعلوم أن الغرر الفاحش يؤدي إىل 

 2.حة العقدعدم ص

 املسألة الرابعة

  صورة عقد الصيانة الذي يشرتط فيه أن يقوم الصائن باساصالح وشراء قطع الغيار

 .على حساب املؤسسة، مع حصوله على ربح نسيب معلوم

فإن عقد . عقد إجارة وعقد بيع: وهذه الصورة جائزة شرعًا فهي عبارة عن عقدين 

وأما عقد البيع فهو بني . ة معينة مع بيان األجرة أيضًااالجارة يتمثل يف الصيانة احملددة ملد

املؤسسة والصائن حبيث يارتي الصائن قطع الغيار املطلوبة ثم يبيعها إىل املؤسسة مع ربح 

وهنا يتوجب على الصائن أن يكون أمينًا يف بيان الثمن احلقيقي لقطع الغيار . معلوم النسبة

 0.حكم بيع املراحبة ن هذا العقد يأخذإوملقدار الربح حيث 

 املسألة اخلامسة

 وما  يانة املعدات املوجودة عند العقد،عقد الصيانة الذي يلتزم فيه الصائن بص ةصور

 .ميكن أن يضيفه صاحب املؤسسة من أجهزة جديدة

هذه الصورة غري جائزة شرعًا، وذلك للغرر الفاحش وللجهالة املفضية إىل املنازعة 

د األجهزة اليت ستضيفها املؤسسة خالل مدة عقد الصيانة، بسبب عدم بيان ومعرفة عد

فقد تكون هناك إضافة لعدد كبري من األجهزة واليت حتتاج إىل صيانة أكثر مما هو 

                                                           
 000:ص 0وكااف القناع ج  00: ص 2مغين احملتاج ج - 0
 .239: ص 0حملتاج جونهاية ا  00: ص 2مغين احملتاج ج - 2
وكاــاف  237: ص 0ونهايــة احملتـاج ج  200:ص 2ومغـين احملتـاج ج   13 : ص 0واملهــذب ج 239: ص 0بدايـة اجملتهـد ج   - 0

 .200: والروض املربع ص 017: ص 0ومطالب أولي النهي ج 007:ص 0القناع ج
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عليه عند إجراء عقد الصيانة، وقد ال تكون هناك إضافة أو تكون إضافة يسرية  متفق

 0.فاجلهالة مستغرقة يف هذه الصورة

 املسألة السادسة

 ة عقد الصيانة اليت يلتزم فيها الصائن بالعمل على حتديث اساجهزة عندما صور

 .يظهر التحديث طيلة مدة العقد

 :حيكم عليها بناء على طبيعة التحديث املراد اجراؤه ةهذه الصور 

إن كان التحديث  يرتتب عليه شراء قطع أو برامج ألكرتونية فهذه الصورة غري  .2

لذا ال جيوز أن . فيها وللجهالة املفضية إىل املنازعة احشالف جائزة شرعًا لوجود الغرر

يتحملها صاحب املؤسسة أو صاحب االجهزة حتى تكون  نيتحملها الصائن بل ال بد أ

 .الصورة ماروعة

أما إذا كان التحديث إدخال برامج وزيارات دورية فإنها تدخل ضمن عقد الصيانة،  .0

رر فيكون يسريًا ال يؤثر على صحة وهي غري مكلفة، وال غرر فيها وإن وجد الغ

 2.العقد لذا يكون التحديث ماروعًا

 املسألة السابعة

  ،اساصالح عند  معصورة عقد الصيانة الذي يلتزم فيه الصائن بتدريب عمالة الطالب

 .العطب

 :باأن التدريبهذه الصورة جائزة شرعًا مع مراعاة ما يأتي 

 .حتديد عدد العمال الذين سيتدربون .0

 .العمل الذي سيتدربون عليه طبيعة .2

 .التدريبمدة  .0

 .بيان االجرة . 

فهذه  .أما بالنسبة لإلصالح عند العطب فال بد من بيان وحتديد مدة الصيانة وأجرتها

 0.التدريب ، والصيانة: الصورة تامل أمرين 

                                                           
ومطالـب اولـي    007: ص 0القناع ج وكااف 007: ص 0والوجيز يف فقه االمام الاافعي ج 003: ص 2مغين احملتاج ج - 0

 312:و ص 310: ص 0النهي ج
 .239: ص 0ونهاية احملتاج ج  00: ص 2مغين احملتاج ج - 2
 .004:ص 2ومغين احملتاج ج 13 : ص 0واملهذب ج 0:ص 2وجامع  الفصولني ج 210: ص  بدائع الصنائع ج - 0
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 املسألة الثامنة

  ،وأن صورة عقد الصيانة الذي يشرتط فيه أن يضمن الصائن استمرار عمل املصون

يتحمل تقديم ما حيقق تشغيل األجهزة وقتيًا حتى يتم اساصالح أو تعويض التالف 

 .لصاحب املؤسسة

 :إن هذه الصورة حباجة إىل تفصيل

إذا كان الصائن قد اشرتى قطعًا وباعها للمؤسسة وتعهد بضمان هذه القطع  .0

ال هو مقابل وفعاليتها وسالمتها فال مانع من ذلك شرعًا ألن رحبه وما تقاضاه من امل

 .بيعه للقطع

كذلك ال مانع شرعًا من أن يتعهد الصائن بتحمل أي نتيجة للعطل املرتتب على اخللل  .2

 .يف القطعة املبيعة

أما لو كان الصائن يتعهد باستمرارية عمل جهاز مل يبعه للمؤسسة ومل يبع قطع  .0

عهد شيء هو ال الغيار فيه، فإن هذا التعهد غري جائز شرعًا ألنه سيأخذ أجرة على ت

أن تؤخذ مقابل هذا التعهد، وامنا األجرة  جتوزاألجرة ال أن يتحمل مسؤوليته أصاًل و

 0.تؤخذ مقابل الصيانة فقط

 املسألة التاسعة

  الصيانة الذي يلتزم فيه الصائن بالتعويض عن الضرر احلاصل عقدصورة.  

 :هلذه الصورة احتماالن

ار للتاجر أو لصاحب املصنع وحصل ضرر أو إذا توىل الصائن بيع سلعة أو قطع غي .0

 .عطل يف السلعة خالل املدة املتفق عليها فإن الصائن ملزم بالتعويض

أما التعويض مطلقًا عن الضرر وأخذ أجرة عليه فهذا ال جيوز شرعًا وهو يأخذ صورة  .2

 2.التأمني التجاري غري املاروع

 املسألة العاشرة

 د آخر وغري احملتاج ملواد أخرىصورة عقد الصيانة غري املقرتن بعق. 

هذه الصورة جائزة شرعًا، حبيث يكون هناك صيانة دورية لألجهزة، وال حيتاج فيها 

وهنا ال بد من بيان مدة العقد ، . إىل مواد، فيكون موضوع العقد هو العمل مقابل األجرة

 0. ومقدار األجرة، وعدد الزيارات الدورية

                                                           
 220: ص 0ة ابن عابدين جوحاشي؛  007: ص 02واملبسوط ج؛  201:ص 0بدائع الصنائع ج - 0
وحتفـة  ؛  040: ص 0وحاشية ابن عابـدين ج ؛  207: وص 200: ص 3والبحر الرائق ج؛  7:وص 9:ص 3بدائع الصنائع ج-  2
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: دراسـة فقهيـة للتـأمني التعـاوني ص     –وكتـاب التـأمني االسـالمي    ؛  004: وص 009: وص 000: الفقه االسـالمي ص 

 .034: وص 039: دراسة فقهية تأصيلية ص–والتأمني اإلسالمي ؛  00: وص 01
 020: ص 0البن قدامة ج يغِناملو؛   02: وص 020: ص 9البحر الرائق ج - 0
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 املسألة احلادية عشرة

 التعاونيةأو د الصيانة من خالل شركات التأمني اإلسالمية صورة عق. 

ال مانع شرعًا من أن تكون هناك عقود صيانة مغطاة من شركات التأمني االسالمية 

أو التعاونية حبيث يكون هناك جمال الجراء عقود صيانة فيها جهالة، ولكن تتحملها 

شركات التأمني االسالمية أو التعاونية ألن هذه الاركات تكون متربعة فيما تقدمه من 

 0.تفر فيها اجلهالة اليسرية اليت ال تفضي إىل منازعاتخدمات الصيانة، والتربعات تغ

 واهلل تعاىل أعلم

                                                           
دراسة فقهيـة   –وكتاب التأمني اإلسالمي . 000: وص  00: كتاب املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه االسالمي ص - 0

 .0 2: وص 2 2: دراسة فقهية تأصيلية ص -وكتاب التأمني اإلسالمي. 270: وص  27: للتأمني التعاوني ص



 

 

 

 

- 11 - 

 اخلامتة

 

هذا استعراض موجز الحدى عار مسألة من عقود الصيانة، وقد حاولت ختريج هذه 

: العقود على ضوء باب اإلجارة يف املعامالت، وتكييف هذه العقود من الناحية الارعية

 .از عن الغرر الفاحش الذي يؤدي إىل نزاع بني األطرافمع االحرت. جوازًا أو عدم جواز

أن يتقوا اهلل يف التعامل فيما بينهم، وأن يتجنبوا : وأقول للذين جيرون عقود الصيانة

 .الغرر والغنب واجلهالة عند إجراء عقودهم ما أمكنهم ذلك

 .اللهم فقهنا وعلمنا التأويل وارزقنا اليقني

 

 عكرمة سعيد صربي. د

 القدس
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 املصادر واملراجع

 :القرآن الكريم وتفسريه

 .القرآن الكريم (0)

 -دار احياء الكتاب العربية 0ط -أحكام القرآن الكريم (2)

( املعروف بابن العربي)عبد اهلل حممد بن أبو بكر -م0709/هـ0093مصر

 .م4 00/هـ0 0

أبو  -م0703/هـ0000األستانة  -مطبعة األوقاف االسالمية -أحكام القرآن  (0)

 .م741/هـ091أمحد بن علي الرازي احلنفي ، املعروف باجلصاص  بكر

حممد بن  -م0740/هـ10 0بريوت  -دار الفكر -2ط–تفسري البحر احمليط  ( )

 .م  00/هـ0 9يوسف املعروف  بأبي حيان األندلسي الغرناطي 

دار  -روح املعاني يف تفسري القرآن والسبع املثاني الاهري بتفسري األندلسي (0)

أبو الفضل شهاب الدين حممود األلوسي البغدادي  -وتبري -الفكر

 .م0400/هـ0291

م 0701/هـ0020بريوت  -املطبعة األهلية -فتح الرمحن لطالب آيات القرآن (3)

 .فلسطني -القدس -م 072/هـ0 00علمي زاده فيض اهلل املقدسي 

 احلديث الشريف

أبو  -م0774/هـ07 0بريوت  -دار اجليل– 2ط( سنن الرتمذي)اجلامع الكبري  (9)

 .م472/هـ297عيسى حممد بن عيسى الرتمذي 

هـ 0090القاهرة  –ومطبعة عيسى   -بريوت -دار الفكر-سنن ابن ماجه (4)

 .م443/هـ290 (بابن ماجه بامللق)أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين  -م 070

أبو داود سليمان بن االشعث  -بريوت -دار الفكر -سنن أبي داود (7)

 .م444/هـ290السجستاني 

اهلند  -مطبعة جملس دائرة املعارف حيدر أباد -0ط–السنن الكربى  (01)

 .م0130/هـ04 أبو بكر أمحد بن حسني البيهقي  -م0703/هـ0000

أمحد بن  -م0701/هـ4 00بريوت  -دار الفكر-0ط( اجملتبى)سنن النسائي  (00)

 .م 70/هـ012شعيب النسائي 

ب السنة مبصر جلنة احياء كت -مطابع األهرام -2ط–صحيح البخاري  (02)

أبو عبد اهلل حممد بن امساعيل بن ابراهيم البخاري  -م0771/هـ01 0

 .م437/هـ203
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بالقاهرة  -مؤسسة دار التحرير الارقية( اجلامع الصحيح)صحيح مسلم  (00)

 .م490/هـ230ي النيسابوري أبو احلسن مسلم بن احلجاج القاري. م 073/ 004

االمام أمحد بن  -م0794/هـ0074بريوت /دار الفكر  -2مسند االمام أمحد ط ( 0)

 .م400/هـ0 2حنبل 

القدس  -مطبعة الرسالة املقدسية -0ط املنتقى من أحاديث الرسول  (00)

 .فلسطني -القدس -د عكرمة سعيد صربي -م2110/ هـ 2 0

م  074/هـ 1 0بريوت -دار القلم -2ط–املوطأ على رواية حممد الايباني  (03)

 .م970/هـ097اإلمام مالك بن أنس األصبحي 

مجال الدين أبو حممد  -دار احلديث بالقاهرة-نصب الراية ألحاديث اهلداية (09)

 .م0231/ هـ932عبد اهلل يوسف الزيلعي 

 :ذاهبهختلف مالفقه مب

 الفقه احلنفي

زين الدين أبو . م0490/ هـ0271القاهرة  -دار الطباعة العامة -األشباه والنظائر (04)

 .م0032/هـ791اسحق إبراهيم بن جنيم الاهري بابن جنيم 

/ هـ12 0بريوت  -دار الكتاب العربي -2ط–بدائع الصنائع يف ترتيب الارائع  (07)

عالء الدين أبو بكر مسعود الكاساني امللقب مبلك العلماء –م 0742

  .م0070/هـ049

زين الدين  -بريوت-دار الفكر -2ط–البحر الرائق يف شرح كنز الدقائق  (21)

 .م0032/هـ791أبو اسحق بن ابراهيم بن جنيم 

عالء الدين  -م0704/هـ0099 قمطبعة جامعة دما -0ط–حتفة الفقهاء  (20)

 .م  00/هـ007السمرقندي 

حممود  -م0422/ هـ0011القاهرة  -املطبعة الكربى -0ط–جامع الفصولني  (22)

 .م21 0/هـ420بن اسرائيل الرومي الاهري بابن قاضي مساونة 

شركة مصطفى  -2ط( ارحاشية رد احملتار على الدّر املخت)حاشية ابن عابدين  (20)

حممد أمني عابدين بن عمر عابدين  -م0733/هـ0043ي احلليب مبصر بالبا

 .م0403/هـ0202

أبو يوسف يعقوب –م 0792/هـ0072املطبعة السلفية بالقاهرة   ط -اخلراج ( 2)

 .م974/هـ042إبراهيم الاهري باإلمام أبي يوسف 
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ريفة بالقاهرة املطبعة العامرة الا -درر احلكام يف شرح غرر األحكام (20)

 .م 4 0/هـ400االمام منالخسرو –م 0443/هـ0010

 .م 004/هـ943أكمل الدين حممد بن حممود البابرتي -شرح العناية على اهلداية (23)

 -م0799/هـ0079بريوت  -دار الفكر -2ط-شرح فتح القدير على اهلداية (29)

 .م03 0/ هـ430مجال الدين حممد بن الواحد املعروف بابن اهلمام احلنفي  

مشس الدين أبو بكر  -م0743/ هـ13 0بريوت  -دار املعرفة -املبسوط (24)

 .م0197/هـ71 حممد أمحد السرخسي 

 الفقه املالكي

 -م0740/هـ10 0بريوت  -دار املعرفة -3ط–بداية اجملتهد ونهاية املقتصد   (27)

 .م0074/هـ070حممد بن رشد احلفيد القرطيب 

م 0700/هـ0002الكتب العربية دار احياء  -جواهر االكليل شرح خمتصر خليل (01)

 .صاحل عبد السميع األبي األزهري

/ هـ0000مطبعة حممد علي صبيح مبصر  -حاشية الدسوقي على الارح الكبري (00)

 .م 040/هـ0201م حممد عرفة الدسوقي  070

مكتبة دار املعارف  -الارح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك (02)

 .م0943/ هـ0212كات أمحد حممد الدردير أبو بر-م 079/هـ 007مصر  –

عامل الفكر بالقاهرة  -0قوانني األحكام الارعية ومسائل الفروع الفقهية ط (00)

لكليب الغرناطي ، الاهري بابن جزي ابن  حممد بن أمحد -م0790/هـ0070

 .م1 00/هـ0 9ي جز

 .م907/هـ097مالك بن أنس   -دار الفكر مبصر -املدونة الكربى ( 0)

 :يالفقه الشافع

 -دار الكتب العلمية -0ط–األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الاافعية   (00)

 .م0010/هـ700م جالل الدين عبد اهلل السيوطي 0740/ هـ10 0بريوت 

مطبعة مصطفى البابي احلليب مبصر  -حتفة الطالب على حاشية الارقاوي (03)

 .م0007/هـ720م أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا االنصاري 0 07/هـ0031

مطبعة مصطفى البابي احلليب مبصر  -2ط–حاشية اعانة الطالبني  (09)

أبو بكر السيد البكري بن السيد حممد شطا الدمياطي  -م0724/هـ9 00

 .املصري
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مطبعة دار الكتب العربية  -(حتفة احلبيب على شرح اخلطيب)ريمي جحاشية الب (04)

 .م0413/هـ0220سليمان بن عمر بن حممد البجريمي  –الكربى مبصر 

م أبو احلسن  077/هـ 0 0بريوت  –دار الكتب العلمية  -0احلاوي الكبري ط (07)

 .م0104/ هـ01 على بن حممد بن حبيب املاوردي 

أبو زكريا حييى بن شرف النووي  –مطبعة االمام مبصر  -اجملموع شرح املهذب (1 )

املكتبة  -(ىلالتكملة األو)تكملة اجملموع شرح املهذب  -م0292/هـ393

م 0000/ هـ903تقي الدين أبو احلسن السبكي  -املدينة املنورة -ةالسلفي

املدينة  -املكتبة السلفية( التكملة الثانية)شرح املهذب  عوتكملة اجملمو

 .م 074/هـ10 0حممد جنيب املطيعي  -املنورة

 -دار إحياء الرتاث العربي -مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج (0 )

 .م0037/هـ799حممد بن أمحد الاربيين اخلطيب مشس الدين  -بريوت

أبو اسحق ابراهيم  0707/هـ0097مطبعة مصطفى البابي احلليب  -2ط–املهذب  (2 )

 .م0140/هـ93 بن علي بن يوسف الاريازي 

 -مصر–املطبعة العامرة الكربى  -نهاية احملتاج يف شرح املنهاج (0 )

 .م0030/هـ 011مشس الدين حممد بن أمحد الرملي –م 0490/ه،0272

مطبعة اآلداب بالقاهرة عام  –الوجيز يف فقه مذهب االمام الاافعي  (  )

م االمام أبو حامد حممد بن حممد بن أمحد الغزالي 0477/هـ0009

 .م0000/هـ010

 الفقه احلنبلي

م 0449/هـ0010دماق –مطبعة والية سوريا  -الروض املربع شرح زاد املستنقع (0 )

 .م0 03/ هـ0100منصور بن يونس بن ادريس البهوني 

املطبعة العامرة الارقية مبصر  -0ط -كااف القناع على منت االقناع (3 )

 .م0 03/ هـ0100ي تم  منصور بن يونس بن ادريس البهو0710/هـ0007

 -املكتب االسالمي بدماق -0ط–مطالب اولي النهي  يف شرح غاية املنتهى  (9 )

 .م0429/هـ0 02مصطفى السيوطي الرحيباني  -م0730/هـ0004

م موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن  077/هـ 0 0دار الفكر بريوت -ين املغ (4 )

 .م0290/ هـ391أمحد بن قدامة املقدسي 

 كتب حديثة يف الفقه 

 -بريوت–دار الباائر اإلسالمية  -0دراسة فقهية تأصيلية ط -التأمني اإلسالمي  (7 )

 .قطر–داغي ه علي حمي الدين القر. د -م 211/ هـ20 0 -لبنان
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عمان  -دار االعالم -0ط–دراسة فقهية للتأمني التعاوني  - االسالميالتأمني (01)

 .م2112/ هـ20 0االردن 

–دار النفائس للنار والتوزيع  - ط–املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه االسالمي  (00)

 .فلسطني وقطر -حممد عثمان شبري -م2110/ هـ22 0االردن  -عمان

–عمان –مطبعة وزارة األوقاف االردنية  -0ط–نظرية الغرر يف الاريعة االسالمية  (02)

، األردن -ياسن أمحد إبراهيم درادكة. د–م  079/ هـ 007االردن 

 (.م23/2110 0)

 معاجم ولغات

الاريف أبو احلسن علي  -م0791/هـ0071 -الطبعة التونسية -التعريفات (00)

 .م00 0/هـ403اجلرحاني يف 

 .م 0 0/هـ409ريوزبادي جمد الدين حممد بن يعقوب الف -القاموس احمليط ( 0)

املطبعة األمريية بالقاهرة  -0ط-املصباح املنري يف غريب الارح الكبري (00)

 .م0034/هـ991أمحد بن حممد املقري الفيومي  -م0722/هـ0 00

جممع اللغة العربية بالقاهرة، جمموعة  -م0792/هـ0072 -2املعجم الوسيط ط (03)

 .من العلماء

و الفضل حممد بن منظور أب -بريوت -دار الصادر -لسان العرب (09)

 .م0000/هـ900

 .م0239/هـ333حممد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -خمتار الصحاح (04)
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 0 ..... املقدمة- 0

 2 ..... التمهيد- 2

 :املطلب األول- 0
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  يانةـعقود الصـعلق بـائل اليت تتـــاملس- 3

 ف الشرعي هلايوالتكي
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 العشرونالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 دور اجملامع الفقهية 

 املصارف اإلسالمية يف ترشيد
 

 

 

 

 عدادإ

 حممد بن أمحد بن صاحل الصاحل/ د.أ

 أستاذ الدراسات العليا جبامعات اململكة ومعاهدها العليا 

 وعضو اجمللس العلمي جبامعة اإلمام 

 ر الشريف وعضو جممع البحوث باألزه

 وعضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني 

 و اخلبري مبجمع الفقه اإلسالمي الدولي جبده 
 



 

1 

 :يف مقدمة ، ومتهيد وجمموعة مباحث ورقة العملأتي ت

 معنى االجتهاد يف اللغة وتعريفه يف االصطالح: التمهيد 

 مشروعية االجتهاد اجلماعي :املبحث األول 

 جتهاد اجلماعي يف بب  الفتو أهمية اال :املبحث الثاني 

 اهم مظاهر االجتهاد اجلماعي :املبحث الثالث 

  االجتهاد اجلماعي بديل عملي عن االمجاع :املبحث الرابع 

 جماالت االجتهاد اجلماعي :املبحث اخلامس 

 حتقق االجتهاد اجلماعي من خالل اجملامع الفقهية، وفيه مطالب:املبحث السادس : 

o ة اجملامع الفقهيةنشأ : املطلب األول . 

o أهم اجملامع الفقهية واهليئات واللجان الشرعية  :املطلب الثاني 

o دور اجملامع الفقهية يف حتقيق االجتهاد اجلماعي :املطلب الثالث 

 دور اجملامع الفقهية يف ترشيد املصارف اإلسالمية :املبحث السابع 

 



 

2 

 مقدمة

ليه هو الشور  وعرض القضايا على الذي تبنى ع وأساسهاإن اجملامع الفقهية اصلها 

أهل احلل والعقد الذين كلفوا بالنظر يف مصاحل الناس وقد جاء التوجيه اإلهلي بالرجوع 

وما أرسلناك إال  )األمة ، قال تعاىلإليهم والوقوف على ما ينتهون إليه من حتقيق مصاحل 

وقد رفع اهلل قدر األمة متى  .( ) (نَت َلُهْمَفِبَما َرْحَمٍة مَِّن اللَِّه ِل) ، وقال تعاىل( رمحة للعاملني

َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا )الصالة وانتهاء امرهم بالشور  يف قول اهلل تعاىل  وأدواقويت صلتها باهلل 

  .( ) (ِلَربِِّهْم َوَأَقاُموا الصَّالَة َوَأْمُرُهْم ُشوَر  َبْيَنُهْم َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن 

وصف هذه األمة يف القران الكريم بوصف فريد متميز يف قوله وقد جاء 

َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم )تعاىل

 واألمة الوس  هي اليت بلغت الذر  يف الشرف والصدق وحتقيق العدل الذي .( ) ....(َشِهيًدا

َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف )يتحقق بالشور  ، وقال تعاىل

وقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل األمة بان تليب  .( ) ..(َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

َأِطيُعوْا اللََّه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأوِلي )لماء يف قوله تعاىلأمر اهلل وأمر رسوله وما يصدر عن الع

  .( ) (اأَلْمِر ِمنُكْم

وقد كان املصطفى عليه الصالة والسالم يستشري كبار الصحابة يف الكثري من 

قضايا األمة والتزم بهذا املنهج اخللفاء الراشدون فكان الفاروق عمر ربي اهلل عنه جيمع 

يف كل ما حيقق مصاحل األمة ، وصفوة  رأيهمابة ويستشريهم  ويصدر عن كبار الصح

الفكر واستفراغ الوسع والنظر يف كتاب  وإعمالاألمة ال يصدرون عن رأي إال بعد اجتهاد 

حيث قال عليه السالم ملعاذ ربي اهلل عنه  اهلل ويف سنة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

ال بكتاب، قال إن مل جتد، قال بسنة رسول اهلل عليه مبا حتكم ق)عندما بعثه إىل اليمن 

، فضرب النيب عليه السالم على صدر ألواوال  رأيياجتهد : السالم ، قال إن مل جتد؟ قال

 ( احلمد هلل الذي وفق رسول اهلل ملا يربي رسول اهلل: معاذ فقال
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 متهيد

 معنى االجتهاد يف اللغة وتعريفه يف االصطالح

 :لغةيف ال: أواًل

ـ بضم اجليم ـ مبعنى بذل اجلهد وهو الطاقة، « ُجهد»مشتق من مادة : االجتهاد يف اللغة

 .ـ بفتح اجليم ـ مبعنى حتمل اجلهد وهو املشقة« َجهد»أو 

: اجليم واهلاء والدال أصله املشقة، ثم حيمل عليه ما يقاربه، يقال: قال ابن فارس

 .( )الطاقة: جهدت نفسي وأجهدت، واجلهد

الوسع والطاقة، : عيناجُلهد بالضم يف احلجاز، وبالفتح غريهم ي:  املصباح املنريويف

 .( )املشقة: حالطاقة وبالفت: وقيل بالضم

بذل اجلهد واستفراغ الوسع يف حتقيق أمر من : هو على ما تقدم فاالجتهاد وتأسيسًا

يف األمور املعنوية األمور الشاقة، سواء أكان ذلك يف األمور احلسية كاملشي والعمل، أم 

 .( )كاستخراج حكم أو نظرية عقلية أو شرعية أو لغوية

 :يف االصطالح: ثانيًا

تعريفات كثرية ومتنوعة إال أنها متقاربة املعانى، وفيما  يعرفه علماء األصول بعدة

 :يأتي نورد شيئًا منها

عرف العلماء لكن صار اللفظ يف : قال اإلمام الغزالي ـ بعد أن ذكر معناه اللغوي ـ  ( )

 .( )خمصوصًا ببذل اجملتهد وسعه يف طلب العلم بأحكام الشريعة

بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكم شرعي، عقليًا كان : وعرفه ابن اهلمام بأنه ( )

 .( )أم نقليًا، قطعيًا كان أم ظنيًا

استفراغ الوسع يف طلب الظن بشي من األحكام الشرعية على : وعرفه اآلمدي بأنه ( )

 .( ) س من النف س بالعجز عن املزيد فيهوجه حي

 :اجلماعي لغة بيان معنى

 .َجْمع: َقَطَع، ومصدره : َجَمَع، وبابه: فعله

 .جاء مجع من الناس: واجلمع أيضًا اجلماعة، تسمية باملصدر فتقول

                                                           
 . 3 ص  معجم مقايي س اللغة ـ ج ( 
 . 0 ص  ( 
 .لسان العرب ـ فصل اجليم باب الدال ( 
 . ص  املستصفي من علم األصول ـ ج ( 
 .   التحرير يف أصول الفقه ـ ص ( 
 . 1 ص  اإلحكام ـ ج ( 
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 .( )تأليف املفرتق، وبم الشيء بتقريب بعضه إىل بعض: واجلمع

طائفة بينها : واجلماعة من الناس. ل والكثريواجلماعة من كل شيء يطلق على القلي

 .( )ائتالف وانسجام، أو جيمعها جامع من علم أو مال أو غري ذلك

 .( )نسبة إىل اجلماعة، فاالجتهاد اجلماعي هو اجتهاد اجلماعة: واجلماعي

 :تعريف االجتهاد اجلماعي

روفًا عند يعد مصطلح االجتهاد اجلماعي من املصطلحات املستحدثة إذ مل يكن مع

العلماء املتقدمني، أما من حيث املمارسة العملية فقد شهد تاريخ التشريع اإلسالمي مجلة 

 .بهذا االسم  توصفمن الوقائع اليت هي يف حقيقتها اجتهاد مجاعي وإن مل

بتعريفات متعددة ـ نورد بعضًا منها « االجتهاد اجلماعي»وقد عّرف العلماء املعاصرون 

 :فيما يلي

يف القضايا  الذي يتشاور فيه أهل احلل والعقد من العلماء: بأنه لبعضعرفه ا ( )

 .( )املطروحة، وخصوصًا فيما يكون له طابع العموم ويهم مجهور الناس

لتحصيل ظن حبكم شرعي بطريق االستنباط،  بعض الفقهاء جهدهو استفراغ : وقيل ( )

 .( )واتفاقهم مجيعًا أو أغلبهم على احلكم بعد التشاور

 .( )بذل مجع من الفقهاء وسعهم جمتمعني لتحصيل حكم شرعي :وقيل ( )

 :الرتجيح

، وذلك الشتماله على مجلة ابقة يرتجح لدينا التعريف األخريمبراجعة التعريفات السو

 :من القيود اليت البد من مراعاتها وهي

 .أن االجتهاد اجلماعي حيصل بأي عدد يصدق عليه أنه مجع أو مجاعة ( )

تهدون جمتمعني حني االجتهاد وهو ما يع ر عنه البعض بـ أن يكون هؤالء اجمل ( )

 .«التشاور»

يهدف االجتهاد اجلماعي إىل حتصيل حكم شرعي سواء كان ذلك متعلقًا بقضية  ( )

 .عامة أو خاصة، وال يشرتط أن يتم ذلك من خالل هيئة أو جممع

                                                           
 .، لسان العرب ـ فصل اجليم باب العني13  ص  الصحاح للجوهري ـ ج ( 
 .13املصباح املنري للفيومي ـ ص ( 
صـاحل بـن عبـد اهلل بـن محيـد ـ  حبـث مقـدم         /نوازل العصر ـ ملعالي الشـيخ الـدكتور    االجتهاد اجلماعي وأهميته يف  ( 

   م ـ ص   001 ينــاير    ـ     1 / هـــ0   حمــرم    ـ     0 ملــؤمتر الفتــو  وبــوابطها مبكــة املكرمــة يف املــدة مــن  
 (.بتصرف)

دار البشـائر ـ بـريوت ـ     : الناشـر شـعبان حممـد إعاعيـل ـ     / د.االجتهـاد اجلمـاعي ودور اجملـامع الفقهيـة يف تطبيقـه ـ أ       ( 
 .  ص

عبد اجمليد الشـريف ـ سلسـلة كتـاب األمـة ـ وزارة األوقـاف والشـؤون         / د.االجتهاد اجلماعي يف التشريع اإلسالمي ـ أ  ( 
 .  اإلسالمية بدولة قطر ـ ص

 .  صاحل بن محيد ـ ص/ االجتهاد اجلماعي وأهميته يف نوازل العصر ـ ملعاىل الدكتور ( 
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فتاء وما شابه إن واقع االجتهاد اجلماعي املعاصر من خالل اجملامع الفقهية وهيئات اإل ( )

ذلك، يشهد بأن هذا االجتهاد ال يقتصر على األحكام واملسائل الفقهية، وإمنا يتجاوز 

ذلك إىل بعض القضايا والوقائع غري الفقهية كمسائل العقائد وأصول الدين، مثل 

احلكم على بعض الفرق كالقاديانية والبهائية، وكذا احلديث عن التقريب بني 

 .ناملذاهب وحوار األديا

ولي س املراد هنا ما تصدره هذه اجملامع واهليئات من بيانات بل ما تصدره من قرارات 

وال ريب أن احلاجة قائمة على خمتلف األصعدة . وأحكام يف هذه القضايا وأمثاهلا

 .( )واملستويات إىل مثل تلك األحكام من قبل هذه املراجع العلمية

                                                           
 (.بتصرف) 1 ،   رجع السابق ـ صامل ( 
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 املبحث األول

 مشروعية االجتهاد اجلماعي

مشروع ومطلوب كاالجتهاد الفردي، حيث أنه ال فارق بينهما  أمرًا االجتهاد اجلماعي

 .إال يف الصورة اليت يتحقق بها االجتهاد

أدلة على مشروعية االجتهاد ـ بصفة عامة ـ وأدلة أخر  يف مشروعية االجتهاد  ولدينا

 :اجلماعي ـ بصفة خاصة ـ وهي اليت نوردها فيما يأتي

 :الكريم القرآن: أواًل

:   ولهــــ ، مثـل قولـه تعـاىل خماطبـًا رس     اورة وتبادل الـرأي ـــــات اليت تدعو إىل املشــاآلي ( )

  َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلنَي  ( ) . 

َوالَّـِذيَن اْسـَتَجاُبوا     : قولـه تعـاىل  وكذلك وصف املؤمنني بأن أمـرهم شـور ، كمـا يف    ( )

 .( )  ِلَربِِّهْم َوَأَقاُموا الصَّالَة َوَأْمُرُهْم ُشوَر  َبْيَنُهْم َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن

رَُّسوِل َوِإَلـى  َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر مَِّن اأَلْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوْا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى ال  :قوله تعاىل ( )

َبْعـُتُم  ُأوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْواَل َفْضُل اللَّـِه َعَلـْيُكْم َوَرْحَمُتـُه اَلتَّ   

الشَّْيَطاَن ِإالَّ َقِلياًل 
( ). 

ا عدم النص االستخراج، وهو يدل على االجتهاد إذ: واالستنباط يف اللغة: قال القرطيب

 .( )واإلمجاع

 :السنة املطهرة: ثانيًا

لقد دلت السنة النبوية املطهرة على مشروعية االجتهاد اجلماعي، ومن األحاديث 

 :الدالة على ذلك

: قلت يا رسول اهلل: أنه قال ابن عبد ال ر عن سعيد بن املسيب عن علي  أخرجهما  ( )

امجعوا له »: فقال. فيه سنة منكاألمر ينزل بنا ومل ينزل فيه القرآن، ومل متض 

العامِلني ـ أو قال العابدين ـ من املؤمنني، فاجعلوه شور  بينكم، وال تقضوا فيه برأي 

 .( )«واحد

أخرج ابن عد  والبيهقي يف شعب اإلميان ـ بسند حسن ـ عن ابن عباس ربى اهلل  ( )

قال رسول  "َت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر َفِإَذا َعَزْمملا نزلت  " : عنهما قال

                                                           
 . 1  : سورة آل عمران  ( 
 .3 جزء من اآلية : سورة الشور  ( 
 . 3: سورة النساء ( 
 . 1 ص  اجلامع ألحكام القرآن ـ ج ( 
 .1ص  جامع بيان العلم ـ ج ( 
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أما إن اهلل ورسوله لغنيان عنها، ولكن جعلها رمحة ألميت، فمن استشار  »:   اهلل

 .( )«منهم مل يعدم رشدًا، ومن تركها مل يعدم غيًا

  .( )« للَِّهَما َرَأْيُت َأَحًدا َأْكَثَر َمُشوَرًة ِلَأْصَحاِبِه ِمْن َرُسوِل ا»: قال وعن أبي هريرة  ( )

ألصحابه أمر مشهور، تؤكده  عليه السالمومما ال ريب فيه أن مشاورة الرسول 

يشاور أصحابه  عليه السالمالوقائع الكثرية، واألحداث املتواترة اليت تدل على أنه كان 

 .( )يف مهام األمور، وهو من أقو  األدلة على مشروعية االجتهاد اجلماعي

مقاتله املشركني  مشاورة النيب ألصحابه يف: ة يف ذلكومن أهم الشواهد الوابح ( )

قبل مشورة احلباب بن املنذر يف اختيار املوقع  -ب ،فقبل مشورة املهاجرين واالنصار

 .شأن أسر  بدر يف استشار الصحابة -اجليش يوم الفرقان، حوقع مل املناسب

 رأ  أبو بكر  وقد اختلفت آراء الصحابة ربوان اهلل عليهم يف هذا املوبوع، فقد

أن تضرب أعناقهم بالسيف، وقال عبد  أخذ الفدية منهم وإطالق سراحهم، ورأ  عمر 

 .بل جنعلهم يف واد كثري احلطب ثم نضرمه عليهم نارًا: اهلل بن رواحه

إىل ما قاله أبو بكر، فأخذ منهم الفدية، فنزل الوحي مؤيدًا ملا  فهو  رسول اهلل 

َما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأْسَر  َحتَّى ُيْثِخَن ِفي اأَلْرِض   :اىلبقوله تع ذهب إليه عمر 

 .( ) ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّْنَيا َواللَُّه ُيِريُد اآلِخَرَة َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم

 :اإلمجاع: ثالثًا

كثري من تبني من خالل السنة النبوية املطهرة أن االجتهاد اجلماعي كان مرعيًا يف 

 .األمور املهمة يف حياة املسلمني

وإذا تتبعنا حركة التشريع يف عصر الصحابة والتابعني ـربى اهلل عنهم ـ وكذلك يف 

العصور التالية هلم واليت سارت على نهجهم، جند أن االجتهاد اجلماعي مل خيل منه عصر 

 .( )جيتهمن العصور، وهذا ـ يف النهاية ـ يدل على أن هناك إمجاعًا على ح

فاالجتهاد اجلماعي كان منهج اخللفاء الراشدين، وباألخص أبو بكر الصديق 

إذا ورد عليه اخلصم نظر يف  والفاروق عمر ـ ربى اهلل عنهما ـ فقد كان أبو بكر 

كتاب اهلل فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن مل يكن يف الكتاب وعلم من 

أتاني : ضى بها، فإن أعياه خرج فسأل املسلمني، وقاليف ذلك األمر سنة ق رسول اهلل 

قضى يف ذلك بقضاء، فرمبا اجتمع عليه النفر  كذا وكذا فهل علمتم أن رسول اهلل 

                                                           
 (.   1/ )أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان  ( 
 .جاء يف املشورة باب ما   أخرجه الرتمذي ـ كتاب اجلهاد ـ  ( 
مقـدم ملــؤمتر  = =شـعبان إعاعيـل ـ حبـث      / االجتهـاد اجلمـاعي وأهميتـه يف مواجهــة مشـكالت العصـر ـ للـدكتور          ( 

 (.بتصرف)   م ص001 يناير    ـ  1 /هـ0   حمرم    ـ  0 الفتو  وبوابطها مبكة املكرمة يف املدة من 
 .1 اآلية : سورة األنفال ( 
 .  عبان إعاعيل ـ صاالجتهاد اجلماعي لش ( 
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احلمد هلل الذي جعل فينا من : فيه قضاء، فيقول أبو بكر كلهم يذكر من رسول اهلل 

مجع رؤوس الناس وخيارهم  حيفظ عن نبينا، فإن أعياه أن جيد فيه سنة من رسول اهلل 

 .( )فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به

على هذا املنوال، بل أمر القضاة ووالة األمور يف  ولقد سار اخلليفة الراشد الفاروق 

األقاليم أن يتخذوه منهجًا، فقد أرسل رسالته الشهرية إىل القابي شريح حيث أمره بالنظر 

فاجتهد فيه رأيك : .. سنة املطهرة، ثم أقضية أئمة اهلد ، ثم قاليف الكتاب العزيز، ثم ال

لت به نازلة استشار كبار إذا نز ، وكان الفاروق ( )واستشر أهل العلم والصالح

الصحابة فينتهي ربي اهلل عنه إىل ما اتفق عليه الناس، ومن ذلك أقل مدة احلمل، وطالق 

 .هلة وغري هذا كثريالثالث، وحد الشارب، ومدة غيبة الرجل عن ا

استقصوا النظر يف الوقائع  إن أصحاب املصطفى : يقول إمام احلرمني اجلويين

والفتاو  واألقضية، فكانوا يعربونها على كتاب اهلل، فإن مل جيدوا فيه متعلقًا راجعوا 

، فإن مل جيدوا فيها شفاء تشاوروا واجتهدوا، وعلى ذلك درجوا يف  سنن املصطفى 

 .( )هم إىل انقراض عصرهم، ثم اسنت بسننهم من بعدهممتادي دهر

وقد سار على هذا املنهج كل أئمة اهلد  ومنهم عمر بن عبد العزيز، حيث روي أنه ملا 

ولي أمر املدينة نزل دار مروان، فلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء املدينة، وهم عروة 

بكر بن عبد الرمحن، وأبو بكر بن  بن الزبري، وعبد اهلل بن عبد اهلل بن عيينه، وأبو

سليمان، وسليمان بن يسار، والقاسم بن حممد، وسامل بن عبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن 

عبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل ابن عامر، وخارجه بن زيد، وكان هؤالء سادة الفقهاء يف 

ني إمنا دعوتكم إ: ذلك الوقت، فلما دخلوا عليه أجلسهم ثم محد اهلل وأثنى عليه وقال

ألمر تؤجرون عليه، وتكونون فيه أعوانًا على احلق، ما أريد أن اقطع أمرًا إال برأيكم، أو 

 .( )برأي من حضر منكم

وقد روي أن حيي بن حيي الليثى رئي س قضاة األندل س قد أنشأ جملسًا للشور  من 

 .ستة عشر عضوًا من كبار فقهاء األندل س للنظر يف النوازل الفقهية

                                                           
 (.   )سنن الدارمي ح ( 
 (.  / )إعالم املوقعني  ( 
 .   غياث األمم يف إلتياث الظلم، ص ( 
 .3  أصول التشريع اإلسالمي، ص ( 
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 املبحث الثاني

 أهمية االجتهاد اجلماعي يف ضبط الفتوى

لقد ظهر يف اآلونة األخرية على الساحة اإلسالمية بعض من يدعون أنهم فقهاء 

وعلماء، ويصدرون من الفتاو  ما ال يتفق مع املنهج اإلسالمي، متذرعني بذرائع واهية لي س 

ي هلذه الظاهرة اليت تسئ إىل هلا يف امليزان الشرعي أي اعتبار، فكان البد من التصد

 .( )اإلسالم واملسلمني

 :( )ومما شجع على الفوبى يف الفتاو  الفردية سببان شائعان ـ وهما

انتشار سيل الطباعة املتدفق، وافتقاد الرقابة العلمية الدقيقة على : السبب األول

وال حياء على  املطبوعات، ملنع الدخالء على اخل  اإلسالمي الذين يتجرؤون من غري بب 

أو متعلمون علومًا غري شرعية، وتنقصهم  تحام عامل الفتو ، وهم إما ادعياء املعرفهاق

 .املعرفة األولية بأصول الشرع، فضاًل عن التخصص فيه

كثرة القنوات اإلعالمية التلفازية الفضائية واحمللية، واليت ُيدعى : والسبب الثاني

مد أحيانًا أو غري متعمد ـ من هم ليسو أهاًل للفتو ، للحديث أو اإلفتاء فيها ـ بنحو متع

رأي كذا ورأي يف كذا، وهو يفتقد التكوين : فيتسرع الواحد منهم بكل جرأة فيقول

 .العلمي الصحيح

وأمام هذا االبطراب وتعارض الفتاو  الصادرة من بعض أدعياء العلم، كان الطريق 

هو وجود االجتهاد اجلماعي لضب   عليهمياء وقطع الطريق املتعني إلجلام أولئك األدع

 .الفتو  ووبعها يف مكانها الصحيح، ملواجهة مشكالت ونوازل العصر

 :( )ويظهر دور االجتهاد اجلماعي يف بب  الفتو  فيما يأتي

 : وحدة احلكم الشرعي: أواًل

وهذا أساس الشريعة وصلب رسالة اإلسالم، فلي س هناك إسالم قديم وإسالم جديد، 

سالم للمشرق أو إسالم للمغرب، أو إسالم لألكثرية يف البالد اإلسالمية وإسالم آخر وال إ

لألقليات، إال يف حدود ما تقتضيه طبيعة اإلقليم مثل توقيت الصالة والصيام يف املناطق 

 .القطبية، أو اليت يتساو  فيها الليل والنهار، أو يكون الليل هو الغالب أو النهار هو الغالب

ِإنَّ َهـِذِه ُأمَّـُتُكْم ُأمَّـًة َواِحـَدًة      : اىل مبينًا وحدة احلكم الشـرعي يف آيـتني همـا   يقول تع

أي  ( ) َوِإنَّ َهـِذِه ُأمَّـُتُكْم ُأمَّـًة َواِحـَدًة َوَأَنـا َربُُّكـْم َفـاتَُّقونِ        : وقوله ( ) َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن

                                                           
 (.بتصرف)   االجتهاد اجلماعي لشعبان إعاعيل ـ ص ( 
الزحيلـي ـ حبـث مقـدم إىل مـؤمتر       وهبـه مصـطفي  / د.االجتهاد اجلماعي وأهميتـه يف مواجهـة مشـكالت العصـر ـ أ      ( 

 (.بتصرف)   ،    ص 001 يناير    ـ  1 /هـ0   حمرم    ـ  0 الفتو  وبوابطها مبكة املكرمة يف املدة من 
واالجتهـاد  ( بتصـرف ) 1 ـ      واالجتهـاد اجلمـاعي لشـعبان إعاعيـل ـ ص      ( بتصـرف )   ـ      املرجـع السـابق ـ ص     ( 

 (.بتصرف)   ـ    اجلماعي للشيخ صاحل بن محيد ـ ص
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التوحيد وما يتبعه من أحكام، وأنـا ربكـم    أن هذا دينكم دين واحد ال خالف فيه يف شأن

 .اهلل الذي ال إله غريي فوحدوني واعبدوني بإخالص

. كلـهم جمتمعـون علـى التوحيـد    : ملـا ذكـر األنبيـاء قـال    : ويف ذلك يقول اإلمام القرطيب

 .( )فاألمة هنا مبعنى الدين وهو اإلسالم

الفرقـة الـيت تـؤدي إىل     فاألمة اإلسالمية مأمورة جبمع الكلمة، وتوحيـد الصـف، ونبـذ   

بعف األمة، وهي أحوج ما تكون إىل اجتماع كلمتها، واحتـاد رؤيتهـا يف حـل مشـكالتها     

لتبنــى علــى ذلــك توحــدها يف املواقــف واملعــامالت، ولــن يتــأتى ذلــك إال إذا كانــت حلوهلــا           

 .ملشكالتها وقضاياها العامة نابعة من رؤية مجاعية تسعى إىل مجع الكلمة وتوحيد الصف

 :أن رأى اجلماعة أقرب إىل الصواب من رأى الفرد: ثانيًا

ذلــك أن االجتهــاد اجلمــاعي ـ الســيما يف ظــل اجملــامع واهليئــات الفقهيــة القائمــة ـ يعــد         

نتاجًا لتفاعل مجع من العلماء اجملتهدين واخل راء املختصـني، وتكاملـهم وتشـاورهم، و ـرة     

 .عددة يف القضية حمل االجتهادلتقليب وجهات النظر املختلفة، واآلراء املت

وبهذا فإن االجتهاد اجلماعي أقرب إىل احلق وأدعى للقبول واالطمئنان، إذ من املعلوم 

أن رأ  اجلماعة أقرب إىل الصواب من رأ  الفرد، وإن عال شأنه يف العلم، فاملناقشة 

 .افيًاواملشاورة جتلِّى ما كان غامضًا، وتذكر مبا كان منسيًا، وتكشف عما كان خ

ومما ال ريب فيه أن عمق النقاش، ودقة التمحيص لآلراء واحلجج اللذين يتسم بهما 

 .جيعالن استنباط احلكم أكثر دقة، وأحر  مبوافقة الصواب« االجتهاد اجلماعي»

 : ظهور التخصص العلمي يف العصر احلاضر: ثالثًا

لقضــاء علــى الفتــاو   مــن األســباب الــيت جتعــل االجتهــاد اجلمــاعي ذا أهميــة بالغــة يف ا   

هو ظهور التخصص العلمي املنفرد والذي ع ر عنـه  : الفردية املخالفة ملنهج اإلسالم، وببطها

العلمــاء بالتخصــص الــدقيق، حبيــث يكــون العــامل متخصصــًا يف اللغــة أو الفقــه أو األصــول   

 .وهكذا، حتى أبحى وجود العامل الذي حيي  بكل العلوم واملعارف نادرًا يف هذا العصر

لذلك فإن ما ميتاز به االجتهاد اجلماعي من تكامل بني العلماء على اختالف 

إىل الصواب، وأبعد ختصصاتهم وتنوعها من شأنه أن ينتج أحكامًا أقرب إىل احلق، وأدنى 

، وبذلك تظهر أهمية االجتهاد اجلماعي يف محاية جناب الفتو  ع ر  لعن اخلطأ واخل

 . املختصني من اخلوض فيهتنظيم االجتهاد نفسه، ومنع غري

 : تأصيل احلكم الشرعي: رابعًا

                                                                                                                                                                                
 . 1اآلية : سورة األنبياء ( 
 .  اآلية : سورة املؤمنون ( 
 .3  ص   اجلامع ألحكام القرآن ـ ج ( 
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ــدليل         ــه، باألخــذ بال ــاز بتأصــيل أي حكــم أو قــرار يصــدر عن فاالجتهــاد اجلمــاعي ميت

الراجح، وترك الدليل الضعيف، أو القول الذي نـص الفقهـاء علـى بـعفه، لضـعف تعليلـه أو       

 .ألماندليله، أو معاربته ملا هو أقو  منه، ففي ذلك السالمة وا

 : االجتهاد اجلماعي يقوم مقام اإلمجاع: خامسًا

إن مــن أهــم مــا متيــزت بــه األمــة اإلســالمية أنهــا ال جتتمــع علــى بــاللة، ولــذلك كــان     

 .اإلمجاع واحدًا من األدلة املتفق عليها عند مجهور العلماء

ن اتفــاق مجيـع اجملتهــدين يف أي عصـر مــ  »: وإذا كـان اإلمجــاع ـ بـاملعنى الــدقيق ـ وهـو         

غري ممكن الوجود يف العصـر احلابـر ـ ألسـباب كـثرية ـ فـإن        « العصور على أمر من األمور

، وحيقـق مـا تعـذر حتقيقـه مــن     ن بعـض العلمـاء ميكـن أن يقــوم مقامـه    االجتهـاد اجلمـاعي مـ   

 .غياب اإلمجاع

 : االجتهاد اجلماعي يبعث على إعادة فتح باب االجتهاد: سادسًا

من أصول التشريع، بعد القرآن والسنة، يف بوء ما يـدالن  فاالجتهاد هو األصل الثالث 

فاالجتهاد أساس حليوية التشريع ومنائـه، واسـتمرار عطائـه يف تعريـف     . عليه واستنادًا إليهما

األمـة بأحكــام اهلل تعـاىل يف كــل نازلـة، وهــو مــا جـر  عليــه العمـل يف العصــور األوىل الــيت      

 .باخلريية شهد هلا النيب 

ط اليت وبعها العلماء للمجتهد عزيزة املنـال، خاصـة اجملتهـد املطلـق،     وأصبحت الشرو

فنادي بعض العلماء بإغالق باب االجتهاد حتاشيًا لألخطاء واملخالفات الشـرعية الـيت ظهـرت    

 .نتيجة لالجتهادات الفردية

ومل يقصــد هــؤالء غلــق بــاب االجتهــاد مــن أساســه، ألن احلاجــة إىل االجتهــاد باقيــة مــا    

ياة، وإمنا كان القصد إبعاد من ليسوا أهاًل لالجتهاد من ولوج هذا املسـلك الـوعر   بقيت احل

 .( )الذي يؤدي إىل اخلطأ يف تطبيق شرع اهلل تعاىل

وإذا كان األمر كذلك فإن االجتهاد اجلماعي يسد هذه الثغـرة، ويـؤدي إىل فـتح بـاب     

ــن تصــدر إال عــن مشــاورة        ــا ل ــو ، ألنه ــاد واالنضــباط يف الفت وتنقــيح مــن أهــل العلــم     االجته

 .والرأي، لتحقق الشروط اليت وبعها العلماء للمجتهد يف جمموع هؤالء العلماء

 :وصفوة القول

إن االجتهاد اجلماعي يسهم إسهامًا وابحًا يف توحيد الفتاو  وببطها، وبيـان قيودهـا   

 .وشروطها، حبيث ال جيوز للمستفيت جتاوزها، والتفلت من احلكم الشرعي الصحيح

واالجتهاد اجلماعي يغلق الباب أمام الفوبى يف اإلفتاء اليت يتصـد  هلـا أدعيـاء العلـم،     

 .والذين يصدرون اآلراء مبحض اهلو  والشهوة، أو بقصد الشهرة واالنتشار
                                                           

، االجتهــاد يف التشــريع 1  تــاريخ التشــريع اإلســالمي للشــيخ حممــد اخلضــري ـ املكتبــة التجاريــة  الكــ ر  ـ ص         ( 
 .0  ، 1  هـ ـ ص 0  عربية اإلسالمي للدكتور حممد سالم مدكور ـ دار النهضة ال
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 املبحث الثالث

 االجتهاد اجلماعي أمثلة أهم

 :الفتاوى اهلندية : أواًل

اهلند املشهورين يف زمنهم برئاسة عيت بذلك ألن وابعها هم مجاعة من علماء  

، وتسمى أيضا الفتاو  العاملكريية نسبة إىل امللك املغولي الشيخ نظام الدين ال رهانبوري

وهي  بتأليفها سلطان اهلند حممد اورنك زيب امللقب بعامل كري أي فاتح العامل، الذي أمر

 ست جملدات بخمة، احكام فقهية خمتارة من املذهب احلنفي، يف مجيع ابوابه وتقع يف

اهلدف من وبعها تسهيل الوقوف على الكتب املعتمدة يف املذهب، وكان وهي من 

املعتمدة والراجحة فيه ، وما جتري عليه  واألقوالالروايات الصحيحة يف املذهب احلنفي، 

الفتو  من أحكام املذهب، وتيسري النظر فيها، لذلك التزم مؤلفوها عبارات الكتب اليت 

 .عنها غالبًانقلوا 

أراد تعبيد الطريق إىل الفقه ليسهل الرجوع إىل أحكامه يف الفتيا، ويتيسر التقنني و

جمل س الفقهاء برئاسة الفقيه املال نظام  هـ 01 والقضاء فألف سنة منها لشؤون اإلدارة 

أربعني فقيهًا من أكابر فقهاء عصره، منهم القضاة الدين برهان بوري ومعه ما يقرب من 

فتون والعلماء الراسخون وهيا هلم مكتبة حافلة ، أمر جبمعها من مجيع االقطار واجر  وامل

أن جيمعوا أحكام الفقه  وأمرهممن الرزق ليفرغوا إىل العمل املطلوب  هلم جراية كافية 

يف شتى املوبوعات، وال سيما ما يتصل باملعامالت والقضاء واإلدارة والتوثيق، تلك 

كل يد، وأن يودعها يف كتاب  شتى كتب الفقه مما ال تصل إليه االحكام املبعثرة يف

جامع باللغة العربية تعرض فيه االحكام الفقهية بتنسيق وترتيب وتبويب وتنقيح جيعلها يف 

املتناول، وذلك مع عزو كل حكم إىل مرجعه املأخوذ منه وقد رصد هلم ميزانية كافيه 

 .لتمويل املشروع

األوىل الشيخ وجيه الدين، وعهد إليها  ترأس: هيئاتربع وقد انقسموا لذلك إىل أ

بالربع األول من العمل، وترأس الثانية الشيخ جالل الدين، وعهد إليها بالربع الثاني، 

وترأس الثالثة الشيخ القابي حممد حسن،وعهد إليها بالربع الثالث منه، وترأس الرابعة 

ع، والكل يعملون حتت رئاسة الشيخ نظام املال محدي جونبوري، وعهد إليها بالربع الراب

ومبا ( الفتاو  اهلندية)الدين فأمتوا يف  اني سنوات هذا املشروع الذي متخض عن كتاب 

أن املذهب احلنفي هو املذهب السائد يف ارجاء اإلم راطورية، كان هذا العمل مقصورًا 

آلراء االجتهادية يف فقه على أحكام هذا املذهب، ومل تتضمن الفتاو  اهلندية اخلالفات وا

 .املذاهب األخر 
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 وبعد إمتام هذا الكتاب العظيم اجلامع لقانون الشريعة متمثاًل باالجتهاد احلنفي

وإطالقه للنسخ والتعميم أصدر امللك مرسومًا بوبع ما تضمنه من أحكام موبع التنفيذ 

 .( )يف مجيع ارجاء اململكة والعمل بها يف الدوائر القضائية

 :من خالل ما سبق ما يأتي ونلحظ

 .فهو جهد مجاعي لكبري قامت به مجاعة كبرية من العلماءهذا العمل ا ( )

القائمون بهذا اجلهد هم من الفقهاء الراسخني فشروط االجتهاد متحققه  ( )

 .فيهم

لكل منها رئي س يتابع أعماهلا ويشرف تقسيم العمل بني أربع هيئات  ( )

سة على االتقان إبافة إىل رئا عليها، وهذا ختصص وتوزيع للمهام يساعد

 .الشيخ نظام الدين

 .توافرت له االمكانات العلمية واملعنوية ( )

وفوق ذلك فإن احلاكم نفسه يتابعه ويشرف عليه ويبدي فيه رأيه، وهو  ( )

 .الفقه واسع االطالع تبحر يفعامل م

مي اإلسالوملا اكتمل املشروع ألزم بتنفيذه، فكان هذا العمل مبثابة تقنني للفقه 

فرت فيه عمل من باب االجتهاد اجلماعي، حيث تووبناء على ما سبق، ميكن اعتبار هذا ال

، وذلك أن غاية االجتهاد إما استنباط أو اإلمجالمجيع شروط االجتهاد على سبيل 

 .استخالص حكم شرعي، حيقق مقصد الشارع يف املسألة

ل العلماء أنفسهم بل غري أنه مقصور وخاص، أما قصوره؛ فألنه غري مستنب  من قب

االحكام املختارة يف الفتاو  هي اجتهادات أئمة املذهب السابقني، وحنن نعلم أن اإلمام أبو 

يوسف وحممد بن احلسن قد اتفقوا على مسائل وقضايا فقهية غري أن  وأبوحنيفة 

للناس مل تكن يف زمن اإلمام أبو  وأحوالالصاحبني ملا أمتد بهم األجل وظهرت أعراف 

نيفة فقد رجع الصاحبان عن كم هائل مما اتفقا عليه مع امامهم وقاال لو أن إمامنا رأ  ح

احوال الناس وتغري األعراف لرجع مثلنا فمن بني ما اختلف فيه الصاحبان عن إمامهم فهو 

جهد مشكور وعمل م رور، فاالجتهاد يف إثبات صحة الروايات لقائليها، واالجتهاد يف 

ال واالجتهاد يف اختيار املعتمد املناسب حلال أهل الزمان، كلها من أنواع بني االقو الرتجيح

 .االجتهاد بوجه من الوجوه

 : جملة األحكام العدلية: ثانيًا

اإلسالمي على املذهب احلنفي، وتشتمل  وهي عبارة عن قانون مدني مستمد من الفقه

من العلماء يف الدولة  على أحكام املعامالت والدعاوي والبينات، وبعتها جلنة علمية

                                                           
 (   / )املدخل الفقهي العام ( 
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هـ  3  بدأ العمل بها سنة  .العثمانية من ديوان العدلية يف اآلستانة ورئاسة ناظر الديوان

 .هـ فاستغرق ما بني سبع إىل  اني سنوات وكتبت اواًل باللغة الرتكية 1  وانتهى سنة 

ام اليت اشتملت عليها اجمللة بصيغة مواد قانونية ذات ارق األحكاموقد صيغت 

الفقهية املشهورة فجاءت يف ستة  واألبوابمادة ورتبت على الكتب   3 متسلسلة وقد بلغت 

عشر كتابًا، أوهلا كتاب البيوع وآخرها كتاب القضاء وقسم كل كتاب إىل أبواب، 

ات وفقرات متفرعة عنها، أما بواعث وبع وكل باب إىل فصول، والفصول إىل موبوع

 :فهي هذه اجمللة

اكم النظامية وجمال س متييز احلقوق فيها لي س هلم االطالع الكايف أن قضاة احمل  ( )

على علم الفقه وأحكامه والقوانني اليت وبعت قبل اجمللة كقانون التجارة وقانون 

العقوبات واحملاكم التابعة هلا مستمدة من الفقه اإلسالمي، فكان يصعب عليهم 

 .واحملاماة وغريهاالرجوع إليها حلل املشكالت الطارئة يف املقاباة 

كثرة اآلراء الفقهية والروايات يف املذهب احلنفي، وتفاوت طبقات اجملتهدين فيه،  ( )

 .جتعل من العسري التمييز بني املعتمد وغري املعتمد حتى على القضاة الشرعيني

تبدل الزمان وتغري األعراف والعادات، واجتاه الدول بنحو عام إىل التقنيني احملدد يف  ( )

 .مد قواًل واحدًا يف كل مسألةمواد تعت

هذه األمور وغريها استدعت وبع هذه االحكام الشرعية املقننة، حتى يسهل على 

مصطفى الزرقاء / د.ة، وقد اعت ر أاة وغريهم الرجوع إليها بيسر وسهولاحملامني والقض

ندية رمحه اهلل الفتاو  اهلندية ممهدة جمللة االحكام العدلية، ومن ينظر يف الفتاو  اهل

وجملة االحكام العدلية جيد اتفاق يف أن كاًل منهما من عمل مجاعي من الفقهاء والعلماء 

، وفيهما أحكام فقهية مستمدة من الفقه احلنفي خاصة، وصدرت وليست اعمااًل فردية

وإشرافه ومتويله، فأخذتا صفة اإللزام ولكنهما تفرتقان من كل منهما بأمر من احلاكم 

 :اوجوه أخر  أهمه

الوصية -عبادات وفقه األسرةالالفتاو  اهلندية كتاب جامع جلميع أبواب الفقه من  ( )

 .والعقوبات بينما خلت اجمللة من هذه األقسام الثالثة -واملرياث والوقف

الفتاو  كتبت بعبارات الفقهاء القدامى واعتمدت طريقتهم يف الصياغة والرتتيب،  ( )

اجمللة فقد صيغت بعبارات ومواد قانونية ونسبت فيها األقوال إىل مصادرها، أما 

 .حمددة، تعتمد رأيًا واحدًا يف املذهب، دون أن تنسب األقوال إىل أصحابها

بينما جند اجمللة تناولت آراء من غري املذهب  اقتصرت الفتاو  على املذهب احلنفي ( )

من اجتهت إىل األخذ حبرية االشرتاط يف العقود املالية، مما يقرب  وإمنااحلنفي،

مذهب شريح القابي واإلمام أمحد يف الشروط املقرتنة بالعقد، الذي جعل األصل يف 
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العقود االباحة واجلواز وهو ما أخذ به اإلمام شيخ اإلسالم أمحد بن تيميه وتوسع فيه 

  .جمموع الفتاو  1 حتت قاعدة باب العقود والشروط جـ

جلماعي الذي يقوم على ركنني والعمل يف هذه اجمللة يشبه إىل حد كبري االجتهاد ا

الستنباط أو استخالص  -ويكون من الفقهاء العدول -بذل اجلهد: رئيسني، األول

التشاور بني أعضاء مجاعة الفقهاء اجملتهدين : احلكم الشرعي للمسألة املعروبة، الثاني

 . ( ) فيما توصل إليه كل منهم، ليخرجوا بقول واحد مشرتك

                                                           
، مرجـع  (3  / )وما بعدها ، ط دار إحياء الرتاث العربي، واملدخل الفقهـي العـام   1شرح اجمللة لسليم رستم باز ص ( 

 1  ، االجتهاد اجلماعي يف الفقه اإلسالمي ص11 العلوم اإلسالمية ص
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 املبحث الرابع

 اإلمجاعاجلماعي بديل عملي عن  االجتهاد

االمجاع من  يقوم مقامن على أن االجتهاد اجلماعي يكاد جيمع العلماء املعاصرو

وأكثر املسائل ظين، وال سيما يف جمال املعامالت وهي ناحية العملية يف املسائل الظنية ال

أن الظن  لينيواألصوالقسم األك ر يف الفقه اإلسالمي، ومما هو مقرر لد  مجيع الفقهاء، 

، ولذلك أقر الراجح أو غالب الظن كاف وموجب للعمل يف أحكام املسائل االجتهادية 

 .بعضهم بعضًا على خمالفته يف الرأي

ة، وهو أمر يستحب يعسألة فإمنا يرفع درجتها إىل القطالتام إن وقع يف م واإلمجاع

الشرعي، ولكنه ال جيب الوصول إليه، ليكون املسلم أكثر اطمئنانًا عند تنفيذ احلكم 

 .الوصول إليه

ومن جهة أخر  فإن االجتهاد اجلماعي هو أيسر السبل وأسرعها وأوبحها لبلوغ اإلمجاع التام 

االجتهادية الطارئة، وهذا ما يرجح بأنه الذي حدث فعاًل يف عهد الصحابة إذ  القطعي يف املسائل

دما تكون قيد النظر والدراسة، ثم يكون تعرض املسألة فيقع فيها االختالف يف بادئ األمر، عن

االجتهاد اجلماعي من مجيع احلابرين يف مركز اخلالفة من فقهاء الصحابة، ثم يتحول إىل 

 .هامجاع بانقراض عصرهم دون ظهور خمالف أو رجوع أحد منهم عن رأي

ون على األحكام الشرعية املعلومة من الدين بالضرورة فإنه يتم ذاتيًا د اإلمجاعوأما 

جهد أو اجتهاد من أحد؛ ألنها أحكام استقرت يف نفوس املسلمني األوائل من خالل فهمهم 

لنصوص الوحي وتطبيقهم العملي ملا فهموه، وإقرار الرسول صلى اهلل عليه وسلم لذلك، ثم 

 سرت هذه األحكام القطعية يف أجيال املسلمني ع ر األزمنة واألمكنة بتوارثها والتواطؤ

 .عليها

يف االستغناء باالجتهاد اجلماعي ليكون  -رمحه اهلل–مجال الدين حممود / د.أقال 

ووابح أن االجتهاد اجلماعي ال يليب ما يشرتطه اإلمجاع : بدياًل عمليًا عن االمجاع األصولي

االصطالحي، ولكنه يف واقع األمر يع ر عن اتفاق اجملتهدين أو أكثريتهم يف وقت معني 

اإلسالمية دواًل عديدة ال يتصور أن يتحقق أن صارت األمة على حكم مسألة، وبعد 

فيمكن عن  االمجاع االصطالحي، إال يف نطاق دولة من الدول، أما االجتهاد اجلماعي

طريق اختيار جمتهدين من دول إسالمية متعددة يف اجملامع الفقهية وإزاء اختالف الدول 

الذي يسود فيها؛ فإن صيغة االجتهاد اإلسالمية يف واقع جمتمعاتها ويف املذهب الفقهي 

 األحكام ، وبني االجتهاد ومصادراإلمجاعاجلماعي تكون أفضل الصيغ للجمع بني دليل 

  ( ) املطهرة االجتهادية اليت تلي الكتاب العزيز والسنة النبوية

                                                           
ــاد اجلمــاعي يف اململكــة ،   (  ــارات    االجته ــدوة االم ــاعي يف الفقــه اإلســالمي   ، ( 1 / )مــن أحبــاث ن ــاد اجلم االجته

    ص
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 املبحث اخلامس 

 جماالت االجتهاد اجلماعي

ظر للوصول فيها إىل احكام شرعية وهي املوبوعات واملسائل اليت تعرض للبحث والن

مناسبة، وهذه املسائل واملوبوعات ينظر إليها من خالل ما ورد فيها من نصوص ظنية، 

وهذه الناحية مما يشرتك فيه االجتهاد اجلماعي واالجتهاد الفردي، وهي اليت تبحث يف 

 .كتب أصول الفقه املعاصرة حتت عنوان جمال االجتهاد

جتهاد حبسب موبوع املسألة املعروبة إىل االجتهاد ميكن تقسيم جماالت اال

، فإن كانت املسألة -اإلبداعي-واالجتهاد االنشائي  -الرتجيحي-االنتقائي 

املعروبة مما حبثه الفقهاء السابقون، وقالوا فيها آراءهم، فاالجتهاد فيها يف عصرنا 

 .يكون انتقائيًا ترجيحيًا، من بني اآلراء واملذاهب السابقة

ن كانت املسألة حادثة مستجدة مل يعرفها السابقون، أو عرفوها ومل تكن ذات وإ

بال يف أزمانهم فلم يتعربوا لبحثها، ولي س هلم فيها اجتهادات ففي هذه احلال يكون 

اجتهادنا هلا يف عصرنا إنشائيًا إبداعيًا، أي استنباطًا حلكم جديد يناسبها، وكذلك قد 

 .ائيًا معًا يف بعض احلاالتيكون االجتهاد انتقائيًا انش

اختيار أحد اآلراء املنقولة يف تراثنا الفقهي للفتو  أو : ونعين باالجتهاد االنتقائي

 .األخر  واألقوالللقضاء به ترجيحًا له على غريه من اآلراء 

واملطلوب يف هذا أن نوازن بني األقوال بعضها وبعض، ونراجع ما استندت إليه من أدلة 

ادية، لنختار يف النهاية ما نراه أقو  حجة وأرجح دلياًل، وفق معايري الرتجيح، نصية أو اجته

أن يكون القول أليق بأهل زماننا، وأرفق بالناس وأقرب إىل يسر : وهي كثرية، ومنها

الشريعة وأوىل بتحقيق مقاصد الشرع ومصاحل اخللق، وجلب املصاحل هلم ودرء املفاسد 

 .( )عنهم

 :يت تؤثر يف االنتقاء من بني اآلراء يف عصرناولعل من العوامل ال

 .التغريات االجتماعية والسياسية واالقتصادية احمللية والعاملية ( )

 .معارف العصر وعلومه ( )

 .( )برورات العصر وحاجاته  ( )

لي س  اليت ونعين به استنباط حكم جديد يف مسألة من املسائل: اإلنشائياالجتهاد 

 . كانت املسألة قدمية أم جديدةالسابقني سواء  فيها قول للعلماء

                                                           
هـــ،      ، ط دار النشــر والتوزيــع  0 يوســف القربــاوي ص / د.االجتهــاد املعاصــر بــني االنضــباط واالنفــراط، أ     ( 

 . ، ط مركز مجعه املاجد1  خالد حسني اخلالد، ص / االجتهاد اجلماعي يف الفقه اإلسالمي د
 وما بعدها   ص    ا االجتهاد املعاصر بني االنضباط واالنفراط ( 
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القرباوي جواز إحداث قول جديد يف مسألة يوسف  الشيخ  األستاذ الدكتور ويرجح

قدمية اختلف فيه الفقهاء السابقون على قولني أو ثالثة أو أكثر، ألن  املسألة متى تعددت 

يعين اإلمجاع االقوال فيها، دل على أنها قابلة لوجهات النظر، ولي س االختالف على رأيني 

 .عليهما دون سواهما

على أن أكثر ما يكون االجتهاد اإلنشائي يف املسائل اجلديدة اليت مل يعرفها 

السابقون ومل تكن يف أزمانهم، أو عرفوها يف صورة مصغرة، حبيث ال تكون مشكلة 

فإن االخرتاع أم وال تدفع الفقيه إىل البحث عن حل هلا باجتهاد جديد فكما أن احلاجة هي 

، -الفوتوغرايف -معاناة املشكلة هي اليت تدفع إىل االجتهاد، ومن ذلك مسألة التصوير

ومنها مسألة وجوب الزكاة يف إيراد العمارات السكنية املؤجرة واملصانع وحنوها، ومنها 

املبيت يف مزدلفة  من واإلعفاء، مسألة جواز االحرام من ُجدة للقادمني إليها يف الطائرات

 .جيد مكانًا مل نمل ومنى

  واإلنشاءاالجتهاد اجلامع بني االنتقاء 

، ويضيف إليه عناصر اجتهادية  وأرجحوهو خيتار من أقوال الفقهاء ما يراه اوفق 

 :جديدة، ومن امثلة ذلك

ا يف مات أو بنته الذان لفرع ولده وهي وجوب أن يوصي الشخص: قانون الوصية الواجبة (أ )

ية على الثلث وأن تقسم قسمة املرياث للذكر مثل حظ حياة ابيهم على أال تزيد الوص

ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإن  :)، واالعتماد يف هذا قوله تعاىلاألنثيني

وعندما  30 البقرة (َتَرَك َخْيًرا اْلَوِصيَُّة ِلْلَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبنَي ِباْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنَي 

أعطي كل ذي حق حقه فال وصية اهلل إن )نزلت آية املواريث قال عليه السالم 

فذهب اإلمام ابن جرير الط ري ورواية عن اإلمام امحد وعدد من اجملتهدين (لوارث

ذهبوا إىل أن الوصية الواجبة واجبة يف حق من مل يرث من األقارب وهذا ما جاء يف 

 .1 1 يف عام  تطبيقهم وجر    1 لسنة   1القانون املصري 

ما صدر عن جلنة الفتو  الكويتيه حول موبوع االجهاض ما حيل منه وما حيرم،  (ب )

فقد انتقت من أقوال الفقهاء، وأبافت إليها عناصر جديدة اقتضاها التقدم العلمي 

والطيب احلديث من خالل اكتشاف ما قد يصيب اجلنني يف األشهر األول من 

ثري جسيم على جسمه أو عقله يف املستقبل وفقًا لسنن اهلل تعاىل تشوهات يكون هلا تأ

 .فهنا يباح االجهاض
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 لسادساملبحث ا

 حتقق االجتهاد اجلماعي من خالل اجملامع الفقهية

 :ويأتي يف ثالثة مطالب

 املطلب األول

 نشأة اجملامع الفقهية

لماء والباحثني شهدت بدايات القرن الرابع عشر اهلجري دعوات ونداءات من بعض الع

إىل إحياء االجتهاد اجلماعي يف شكل مؤسسي مقنن يتخذ شكل جممع علمي أو هيئة 

شرعية أو جلنة للفتو  أو ما شابه ذلك، يتصد  فيها اجملتهدون بالدراسة والبحث ـ يف 

 :( )حيادية واستقالل ـ ملشكالت املسلمني وقضاياهم ونوازهلم، ومن هؤالء العلماء

فاالجتهاد »: حممد الطاهر بن عاشور ـ رمحه اهلل تعاىل ـ حيث قالالشيخ العالمة  ( )

وإن أقل ما جيب على ... فرض كفاية على األمة مبقدار حاجة أقطارها وأحواهلا 

العلماء يف هذا العصر أن يبتدئوا به من هذا الغرض العلمي أن يسعوا إىل مجع جممع 

قطر إسالمي على اختالف علمي حيضره أك ر العلماء بالعلوم الشرعية يف كل 

وفاق  مذاهب املسلمني يف األقطار، ويبسطوا بينهم حاجات األمة، ويصدروا فيها عن

قرراتهم، فال أحسب أحدًا ينصرف وُيْعلِموا أقطار اإلسالم ب فيما يتعني عمل األمة به،

 .( ) «..عن اتباعهم

ا ونعتقد كل هذ»: األستاذ الدكتور حممد يوسف موسي ـ رمحه اهلل تعاىل ـ قال ( )

االعتقاد أنه آن األوان ليكون لنا جممع للفقه اإلسالمي جبانب جممع اللغة العربية، 

فإن دراسة الفقه على النحو الواجب الذي يزيد حتقيق الغاية من هذه الدراسات أمر ال 

 .( )«ميكن أن يتحقق إال بإنشاء هذا اجملمع الذي ندعو إليه جاهدين

لقرباوي، قال ـ بعد أن أكد على برورة االجتهاد يوسف ا/ الدكتوراألستاذ  ( )

وهذا االجتهاد اجلماعي املنشود يتمثل يف صورة جممع علمي إسالمي »: اجلماعي

عاملي يضم الكفاءات العليا من فقهاء املسلمني يف العامل، دون نظر إىل إقليمية أو 

، ال والؤه مذهبية أو جنسية، فإمنا يرشح الشخص لعضوية هذا اجملمع فقهه وورعه

هلذه احلكومة، أو ذاك النظام، أو قربه من احلاكم، وجيب أن يتوافر هلذا اجملمع 

 .( ) «...كل أسباب احلرية

فقهها روحها وفإذا أردنا أن نعيد للشريعة ... .»: مصطفي الزرقا ـ قال :األستاذ املرحوم ( )

                                                           
 (.بتصرف)وما بعدها    االجتهاد اجلماعي للشيخ صاحل بن محيد ـ ص ( 
 .   ،    م ـ ص113 سنة   مقاصد الشريعة اإلسالمية ـ الشركة التونسية للتوزيع ـ ط ( 
 .3 م ـ ص3 1 تاريخ الفقه اإلسالمي ـ دار الكتاب العربي مبصر  ( 
 . 3 االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية ـ ص ( 
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ره يف األمة االجتهاد الذي هو واجب كفائي، البد من استمرافال بد من وحيويتها 

شرعًا، والذي هو السبيل الوحيد ملواجهة املشكالت الزمنية الكثرية حبلول شرعية 

فإن حتقيق ذلك ..جريئة، عميقة البحث، متينة الدليل، بعيدة عن الشبهات والريب

: إحداهما تنظيمية واألخر  تعليمية، فالركيزة التنظيمية: يتطلب ركيزتني مهمتني

وطريقة ذلك اآلن أن يؤس س جممع للفقه اإلسالمي .. مع فقهياالجتهاد اجلماعي، وجم

 .( ) «...عاملي التكوين، على طريقة اجملامع العلمية

د من هذا وقد آتت هذه اجلهود املخلصة الصادقة أكلها، فخرج إىل الوجود عد

 .الفقهية والشرعية والعلمية، وهو ما نوبحه فيما يأتي اجملامع واهليئات واجملال س

 الثاني املطلب

 الشرعية م اجملامع الفقهية واهليئات واجملالسأه

الفقهية والشرعية  اجملال سلقد ظهرت يف العقود األخرية العديد من اجملامع واهليئات و

يف بعض الدول اإلسالمية، سواء أكانت حملية أم إقليمية أم عاملية ـ ونبني أهمها فيما 

 :( )يأتي

 :جممع البحوث اإلسالمية باألزهر (1)

م،   1 /هـ 3  هو من أقدم اجملامع اإلسالمية حيث صدر قرار بإنشائه عام و

  0 من القانون املصري رقم "   "نصت املادة ويرأسه شيخ األزهر،،  0 مبوجب القانون 

جممع البحوث اإلسالمية هو اهليئة العليا للبحوث اإلسالمية،  :م على اآلتي  1 لسنة 

هذه البحوث، وتعمل على جتديد الثقافة اإلسالمية وتقوم بالدراسة يف كل ما يتصل ب

وجتريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي واملذهيب، وجتليتها يف جوهرها 

األصيل اخلالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستو  ويف كل بيئة، وبيان الرأي فيما 

إىل سبيل اهلل باحلكمة َيِجدُّ من مشكالت مذهبية أو اجتماعية، ومحل تبعة الدعوة 

 . واملوعظة احلسنة

من مخسني عضوًا من كبار علماء  اإلسالميةيتألف جممع البحوث :  وتنص املادة 

اإلسالم، ميثلون مجيع املذاهب اإلسالمية، ويكون من بينهم عدد، ال يزيد على العشرين، 

 من غري املصريني

 :ما يأتيشروط عضوية اجملمع : 1  املادة وجاء يف

 .عن أربعني سنة ال تقل سن العضوأ ( )

 .أن يكون معروفًا بالورع والتقو  يف مابيه وحابره ( )

                                                           
 .0 ، 1 االجتهاد اجلماعي ودور الفقه يف حل املشكالت ـ مجعية الدراسات والبحوث اإلسالمية ـ األردن ـ ص ( 
   ـ     واالجتهاد اجلماعي للـدكتور شـعبان إعاعيـل ـ ص     3 ـ     االجتهاد اجلماعي للشيخ صاحل بن محيد ـ ص  ( 

 .  ،   الجتهاد اجلماعي لوهبه الزحيلي صوا
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إحد  الكليات العلمية اليت  أو، األزهرأن يكون حائزًا ألحد املؤهالت العلمية من  ( )

 .اإلسالمية تهتم بالدراسات

من أشتغل بالتدري س ملادة  أو، اإلسالميةأن يكون له انتاج علمي بارز يف الدراسات  ( )

مواد الدراسات االسالمية يف كلية او معهد من معاهد التعليم العالي، ملدة أدناها 

 .مخ س سنوات أو شغل إحد  الوظائف يف القضاء او التشريع ملدة أدناها مخ س سنوات

 :اهليئات الثالث اليت يتكون منها اجملمع وهي 0 وبينت املادة 

فرغني، واألعضاء غري املتفرغني من ويتألف من الرئي س واألعضاء املت: جمل س اجملمع (أ )

 .واألمني العام للمجمع املتحدةمواطين اجلمهورية العربية 

 .مؤمتر اجملمع ويتألف من كل أعضاء اجملمع (ب )

 .األمانة العامة للمجمع (ج )

جلنة حبوث القرآن الكريم، وجلنة حبوث السنة النبوية : ويضم عدة جلان وهي

وجلنة احلضارة والبيئات وجلنة البحوث الفقهية،  ،وجلنة إحياء الرتاث اإلسالمي الشريفة،

وجلنة  وجلنة دائرة املعارف اإلسالمية، وجلنة العقيدة والفلسفة،واجملتمعات اإلسالمية، 

ويعت ر اجملمع أقدم جممع فقهي يف العصر ، األقصىاملسجد نة التعريف باإلسالم، وجل

 .احلديث

يت تهم العامل اإلسالمي، وأصدر بشأنها وقد قام اجملمع ببحث العديد من القضايا ال 

القرارات اليت تبني حكمها الشرعي من خالل املؤمترات اليت يعقدها كل سنة، وكان 

وتوىل رئاسته  م يف رحاب األزهر الشريف  1 / هـ 3  أول مؤمتر يعقد هلذا اجملمع سنة 

، أما املؤمتر لث والرابعرئي س الدولة وناب عنه حسني الشافعي يف املؤمتر األول والثاني والثا

/ د.عبد العزيز عبد القادر كامل، وملا كان أ/ د.اخلام س والسادس فكان نائب الرئي س أ

شامل هلذا نثبت كلمته  وإدراكعبد العزيز رجل متميز يتمتع بعلم غزير وفكر نري 

السادة أعضاء جممع البحوث اإلسالمية بيوف اجلمهورية  :يف املؤمتر اخلام سلنفاستها 

يسعدني أن أرحب بكم باسم السيد الرئي س مجال عبد الناصر، وأن : لعربية املتحدةا

أمحل إليكم حتياته القلبية وإعزازه لكم وملؤمتركم، وأطيب متنياته لكم بالتوفيق فيما 

 .روأنتم بسبيله من جهاد علمي م ر

، وحتية من شعب اجلمهورية إىل شعوبكم اإلسالمية الشقيقة حتية اإلخاء والود

وألف بني قلوبهم لو انفقت ما يف األرض مجيعًا ما ألفت بني قلوبهم :)وصدق اهلل العظيم

  ( ) (ولكن اهلل ألف بينهم إنه عزيز حكيم

                                                           
 .  األنفالسورة  ( 



 

23 

إنها ملناسبة كرمية أن أشرف بلقائكم يف افتتاح الدورة اخلامسة : أيها اإلخوة

ء التصدي للتحديات ملؤمتركم هذا املؤمتر الذي أخذ على نفسه من أول يوم أن حيمل عب

 .الكثرية اليت توجه إىل اإلسالم يف عصرنا احلديث

وإن كنتم أيها السادة قد قبلتم من قبل أن تتحملوا يف حكمة العلماء أمانة هذه 

الرسالة مدركني ألبعادها اخلطرية عاملني بطبيعة العدو وأساليبه وخبثه فإنكم يف هذه 

بلغت قمة التحدي يف غيظه وبراوته ، ومتثلت  الدورة تلتقون وقو  الشر ومن وراءها قد

قو  الشر والفساد املعادية لإلنسان وكرامته احلاقدة على دين اهلل احلنيف وأتباعه، يف 

بؤرة متارس الصهيونية العاملية منها دورها كأداة لالستعمار وقو  السيطرة، حتتل اربًا 

رًا يف األرابي احملتلة، وحترق هي ملك للعرب واملسلمني وتقتل، وتدمر مساكن وتشرد أس

القنابل والطائرات اليت أمدتها بيت اهلل يف القدس الشريف، وتضرب املدنيني بالصواريخ و

 .ا القو  االستعمارية املسيطرة يف عاملنا احلديثبه

الثانية جوانب العدوان الصهيوني  للمرةإنكم يف دورتكم هذه تعاجلون : أيها اإلخوة

قيامًا بالواجب املفروض وألنكم صفوة من أهل الرأي وقادة الفكر يف  على األمة العربية،

األمة اإلسالمية، تضطلعون باملسئولية اليت يلقيها اإلسالم على من يشغلون مراكز القيادة 

أهميتها يف واقع املسلمني املصريي، كما تدركون  والتوجيه، وهي املسئولية اليت تعلمون

 .اىلجالهلا أمام اهلل سبحانه وتع

إن الشعوب اإلسالمية يف مجيع أحناء العامل، تلك اليت برهنت على :أيها األخوة

أصالتها مبا أبدت من إدراك صحيح، وشعور جياش واستعداد للتضحية والبذل والفداء، 

تتجه بأنظارها إىل مجعكم هذا تنتظر ما تعودت فيكم من شجاعة الكلمة وحكمة 

كيدا ملا يف نفوسنا من أمل وتعزيزًا ملا تتمنى من تطهري الرأي، وتتوقع أن جتد يف رأيكم تأ

األرض وحترير بيوت اهلل، وخالص اإلنسان العربي من ظلم االحتالل الصهيوني، وتأمل أن 

ة إىل غايتها، وهي اعالء كلمة احلق وحترير األرض جتد يف مواقفكم ما يفتح هلا الطريق

 .صر الذي وعدنا اهلل عز وجلوتطهريها واسرتداد القدس األسري، وحتقيق الن

إن شعبنا يف اجلمهورية العربية املتحدة لينظر إليكم، أكثر من جمرد نظرتنا إىل 

صديق، يعيش معنا يف أفكارنا وقضايانا يبحث ويناقش، وخيلص القول وخيلص 

، إننا ننظر إليكم فوق ذلك يف موقعكم الصحيح منا، وهو موقع األخوة النصيحة

شبهها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالبنيان يشد بعضه بعضًا، واليت اإلسالمية اليت ي

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى :)يقول فيها

واليت يبادر كل عضو فيها حنو منطقة ( منه عضو تداعى له سائر األعضاء باحلمى والسهر

عليه، ال ينتظر نداء وال يرتقب توجيها وال حيتاج إىل العدو، حياصره وينابله حتى يقضي 

 .من يبصره خبطورة العدو املشرتك
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به ألن يدمر  إن العدو االسرائيلي حياربنا حربًا هلا امتدادها التارخيي، الذي حياول

تراثنا وحضارتنا حيرق مقدساتنا ويهدم آثارنا، وهلا امتدادها اجلغرايف الذي يشمل خطوط 

عًا، وما وراءها عن طريق الضرب يف العمق ومهامجة مناطق السكنى اآلمنة املواجهة مجي

واملصانع، وهلا امتدادها الفكري واإلعالمي الذي حياول به تزييف تاريخ أربنا وشعوبنا 

دنا وهلا امتدادها املوبوعي الذي يشمل جماالت احلياة والقضاء على مقومات وجو

العاملي الذي حيشد فيه ما استطاع من قو   االقتصادية والسياسية، وهلا امتدادها

االستعمار العاملي، هي حرب تشمل املابي واحلابر واملستقبل، حترق من رًا قدميًا 

ومصنعًا حديثًا من جنودها علماء االثار الذين حيفرون حتت املسجد األقصى حبثًا عن 

 .نابل بطائرات الفانتومحفريات موهومة ال وجود هلا إال يف مطامعهم، ومن جنودها قاذفو الق

إن هذا العدوان اهلمجي ميتد إىل املسجد والكنيسة، ويصطلي بناره الشيخ والق س، 

وإن جنود العروبة والعقيدة ليقفون اليوم مدافعني عن تراثهم وتراث اإلنسانية ، بد سلطان 

رف املواقع الظالم اإلسرائيلي، ومن ورائه قو  االستعمار العاملي، وإن جنودنا ليقفون يف أش

 .مدافعني عن أشرف الغايات

إن االطالع على جدول أعمال مؤمتركم يعطي اإلحساس بأنكم وقد : أيها األخوة

تصديتم ملواجهة العدو الظاهرة، مل تؤجلوا التصدي ملعاجلة مناطق الضعف يف أمتنا 

، ووسائل اإلسالمية، تلك اليت تعطي أعداءنا قوة ليست هلم فتناولتم بالبحث إميان الشباب

دعمه، وصيانته ومواقفه من الدين والعلم واحلضارة، كما تناولتم دور املسجد نظريًا 

 وتطبيقيًا يف إشعاع اهلد  اإلسالمي يف جمتمعنا املعاصر، وربطتم ذلك بدور األزهر اخلالد

كجامعة ومسجد، يف خدمة اإلسالم ونشر هداه، كما واصلتم درس موبوعاتكم اليت 

 لثقافة اإلسالمية وجتريدها من الفضول والشوائب، فطرحتم للبحثتستهدف جتديد ا

موبوعات يف التفسري والعقيدة ويف تقنني الشريعة اإلسالمية وموقف اإلسالم من القضايا 

العاملية كالتفرقة العنصرية، ربطًا بني الدين واحلياة، وانتم بذلك تدعمون موقف األمة 

ات عصرها، فضاًل عن أنكم تواصلون يف هذا الصدد العامة لتحدي امواجهتهاإلسالمية يف 

رسالة اجملمع الذي قدم من أجلها يف املؤمترات السابقة نتائج طيبة وخطا يف سبيلها خطوات 

 .ثابتة

إذا كنا جنتمع اليوم من أجل دعم الكفاح بد العدوان االسرائيلي على : أيها اإلخوة

عماق إىل جنودنا املقاتلني واملرابطني من لنبعث بها حتية من األالبالد العربية، فإننا 

الفدائيني ورجال القوات املسلحة، حتية اإلكبار للدور البطولي الذي يقومون به من أجل 

ديننا احلق وشعوبنا، ونسأل اهلل أن يكون لنبضات فكرنا وخلجات أفئدتنا شرف 

 .......يةاملشاركة يف حتقيق اهلدف الذي يقدمون له قطرات دمائهم الطاهرة الزك

مل مير وقت طويل منذ انعقاد مؤمتركم األول وال تزال كلمة السيد : أيها األخوة

، هي النداء الذي يطيب لنا الرئي س مجال عبد الناصر اليت وجهها إليكم يف ذلك املؤمتر
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 سريوا على بركة اهلل، وليكن هذا املؤمتر هو البداية جلمع كلمة املسلمني: أن نستعيده

العمل من أجل السالم، السالم القائم على احلق والعدل السالم الذي تصان به على اخلري و

 ....املبادئ وتزدهر األرض، وحتفظ الكرامة

إن شعوبنا تنتظر منا الكثري، وتتطلع إىل قياداتها العلمية أن تبذل أقصى : أيها اإلخوة

قل :)يه وسلم جهدها يف ترمجة الكلمة إىل عمل مصداقًا لتوجيه الرسول صلى اهلل عل

ليكون من وراء اجلهود املخلصة املؤمنة على الصعيد اإلسالمي ( آمنت باهلل ثم استقم

، والقضاء على العدوان الصهيوني، بهيلى اسرتداد أربنا ومقدساتنا السلالعاملي ما يعني ع

والتغلب على قو  االستعمار اليت حتركة ونصرة ديننا يف معركته املصريية العادلة، بد 

وما النصر إال من عند اهلل إن اهلل عزيز )ظم تكتل عدواني يواجهه يف تارخيه املديدأع

 .( ) (حكيم

 :ومن قرارات اجملمع

م بشان حتديد تعريف  11 /يونيه/  هـ املوافق     /  /  ، بتاريخ 1 قرار رقم  (أ )

 اعتماد، حيث قرر املوافقة على قرار جلنة البحوث الفقهية الذي ينص على املوت

 ريف املوت على الوجه الذي صرحت به كتب اللغة والفقه بعالماته الظاهرة الباترةتع

: ، واختريت عبارة الفقه املالكي اليت اوردها اخلرشي على خمتصر خليل من أن املوت

،  احليواني عنهما وال جيتمعان فيه كيفية وجودية تضاد احلياة فال يعر  اجلسم

، وإحداد بصره، وانفراج شفتيه فال ينطبقان،  هانقطاع نفس:  وعالمات املوت أربع

 . وسقوط قدميه فال ينتصبان

م بشان نقل األعضاء من 111 /ابريل/  هـ املوافق1   /  /1 بتاريخ  1 قرار رقم  (ب )

، فري  مجهور الفقهاء أن ت رع اإلنسان لغريه بعضو احلي إىل احلي ومن امليت إىل احلي

بيب الثقة املتخصص أن هذا الت رع ال يرتتب عليه جائز شرعًا إذا صرح الط من اعضائه

 .برر بليغ بالشخص املت رع ال يف احلال وال املآل

م بشان احلكم الشرعي  00 /أكتوبر/  هـ املوافق     /3/  بتاريخ     قرار   (ج )

حيث أرسل رئي س جمل س إدارة بنك الشركة  عن املعامالت املصرفية بالبنك،

، أمواهلمبشان إن عمالء بنك الشركة املصرفية يقدمون املصرفية العربية والدولية 

ومدخراتهم للبنك، الذي يستخدمها ويستثمرها يف معامالته املشروعة مقابل ربح 

أن  املوافقة على: اجملمع وقرر .يصرف هلم وحيدد مقدمًا يف مدد يتفق مع العميل عليها

                                                           
هــ، وحضـر   1   جممع البحوث اإلسالمية تارخيه وتطوره، وقد انضـم املؤلـف لعضـوية هـذا اجملمـع يف عـام       : ينظر ( 

مــارس    ـ     0 هـــ املوافــق 0   ربيــع األول    ـ       املــؤمتر الثالــث عشــر للمجمــع واملنعقــد بالقــاهرة يف املــدة مــن  
وقد أصدر املؤمتر ـ يف جلسته التارخيية ـ قـرارات    ( وهو موبوع املؤمتر)وشارك ببحث عن نقل األعضاء = =م 001 

 .هامة وحاعة للخالف الدائر حول موبوع نقل األعضاء
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بأغلبية شرعًا وال بأس به  حالاًلالربح مقدمًا  استثمار األموال يف البنوك اليت حتدد

 .األعضاء احلابرين

م بشأن ما ورد يف كتاب  00 /ابريل/  هـ املوافق    / /  وتاريخ  0  قرار رقم  (د )

املوافقة على أن : جلنة الفتو  عن كتاب أبعاد التجربة الشعرية، وقرر اجملمع

 :االقتباس من القران الكريم غري جائز يف اجملاالت التالية

  أن ينسبه إىل نفسه إلنسان عن نفسه، فال جيوز حديث اهلل. 

 مواطن االستخفاف واالستهزاء والسياق اهلزلي. 

 استخدام النص القرآني لغاية خمالفة هلدايته ومقاصده. 

فإذا كان االقتباس من القرآن الكريم ال يوهم إسناد اآليات القرآنية إىل غري اهلل فهو 

 .يكون حرامًاجائز، أما إذا كان االقتباس موهمًا 

هـ بشان اقرتاح اللجنة املشرتكة من جلنة الشؤون     / /  وتاريخ     قرار رقم  (ه )

الدستورية والتشريعية ومكتب جلنة الشؤون الدينية واالجتماعية واألوقاف خبصوص 

املوافقة : االقرتاح مبشروع قانون بشان بعض احكام األحوال الشخصية، وقرر اجملمع

ضانة إىل مخسة عشر عامًا، حيث إنه ال يتعارض مع الشريعة باقرتاح رفع سن احل

  .اإلسالمية ومل يرد نص قطعي حيدد هذه السن

حول توصية جلنة  م 00 /مارس/   هـ املوافق     /وتاريخ غره صفر 3  قرار رقم  (و )

التشريق حلجاج البحوث الفقهية  مبوبوع زمن رمي اجلمرات للعقبة الك ر  وايام 

من ليل أو نهار أيام  رالتوسع يف وقت رمي اجلما: قرر اجملمعم، بيت اهلل احلرا

 .التشريق

 :هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية (2)

م، ومهمتها إبداء الرأي  11 /هـ 1  تشكلت هذه اهليئة مبوجب أمر ملكي عام 

لشرعية فيه، فيما حيال إليها من وىل األمر ألجل حبثه وتكوين الرأي املستند إىل األدلة ا

وتنعقد جلساتها كل ستة أشهر أو حسب ما تقتضيه املصلحة ويرأسها عاحة املفيت العام 

 .للمملكة

جملة البحوث »باسم ( ثالث مرات يف السنة)وتصدر األمانة العامة للهيئة دورية 

تتضمن فتاو  اللجنة الدائمة، وفتاو  عاحة املفتى العام، وحبوث شرعية، « اإلسالمية

 .رات هيئة كبار العلماءوقرا

 : ومن قرارات اهليئة

   نقل القرنية من عني إنسان، قرر : هـ  بشأن13  / 0 /   وتاريخ (   )قرار رقم

جواز نقل قرنية عني من إنسان بعد التأكد من موته، وزرعها يف : اجملل س باألكثرية
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مينع  عني إنسان مسلم مضطر إليها، وغلب على الظن جناح عملية زرعها ما مل

 .أولياؤه

  إنشاء بنك إسالمي حلفظ الدم : بشأنهـ   11  /  / 1وتاريخ (   )قرار رقم

لإلسعاف السريع جلرحى املسلمني، وقبول ما يت رع به الناس من دمائهم، واالحتفاظ 

 : قرر اجملل س باألكثرية ما يلي،  هائلة منه إلسعاف جرحى املسلمنيبكميات 

سان من دمه مبا ال يضره عند احلاجة إىل ذلك إلسعاف من جيوز أن يت رع اإلن  :أواًل

 . حيتاجه من املسلمني

جيوز إنشاء بنك إسالمي لقبول ما يت رع به الناس من دمائهم وحفظ ذلك   :ثانيًا

إلسعاف من حيتاج إليه من املسلمني، على أن ال يأخذ البنك مقاباًل ماليًا عن 

سعفهم به من الدماء، وأال يتخذ ذلك املربى، أو أولياء أمورهم عوبًا عما ي

 . وسيلة جتارية للكسب ملا يف ذلك من املصلحة العامة للمسلمني

  فإن  (. التقادم يف مسألة وبع اليد) هـ بشأن11  / 0 /   وتاريخ ( 3 )قرار رقم

اجملل س ير  عدم حتديد مدة معينة تكون أساسًا يبين عليها القضاة أحكامهم؛ بل 

 هادهم، يرتك احلكم الجت

  إنشاء مراصد فلكية ُيستعان بها : بشأنهـ  0  /    /  وتاريخ ( 03 )قرار رقم

 :عند حتري رؤية اهلالل قرر اجملمع

 .إنشاء املراصد كعامل مساعد على حتري رؤية اهلالل ال مانع منه شرعًا ( )

 .إذا رؤي اهلالل بالعني اجملردة؛ فالعمل بهذه الرؤية، وإن مل ير باملرصد ( )

ي اهلالل باملرصد رؤية حقيقية بواسطة املنظار تعني العمل بهذه الرؤية، إذا رؤ ( )

 . الن املثبت مقدم على النايف..... ولو مل ير بالعني اجملردة

يطلب من املراصد من ِقبل اجلهة املختصة عن إثبات اهلالل حتري رؤية اهلالل يف  ( )

 .عدمهليلة مظنته؛ بغض النظر عن احتمال وجود اهلالل باحلساب من 

حيسن إنشاء مراصد متكاملة األجهزة لالستفادة منها يف جهات اململكة األربع  ( )

 .تعني مواقعها، وتكاليفها بواسطة املختصني يف هذا اجملال

تعميم مراصد متنقلة لتحري رؤية اهلالل يف األماكن اليت تكون مظنة رؤية  ( )

ة الذين سبق هلم اهلالل؛ مع االستعانة باألشخاص املشهورين حبدة البصر، وخاص

 .أ هـ. رؤية اهلالل

  فإن اجملل س ، بشأن املخدرات وآثارها السيئة هـ 01  /   / 0 يف ( 3  )قرار رقم

 :يقرر باإلمجاع ما يلي
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ملخدرات؛ فإن عقوبته  القتل ملا يسببه تهريب املخدرات وإدخاهلا بالنسبة ملهرب ا  :أواًل

أبرار  ملا يرتتب عليه من نفسهالبالد من فساد عظيم ال يقتصر على املهرب 

جسيمة، وأخطار بليغة على األمة مبجموعها، ويلحق باملهرب الشخص الذي 

 .يستورد، أو يتلقى املخدرات من اخلارج فيمون بها املروجني

أما بالنسبة ملروج املخدرات سواء كان ذلك بطريق التصنيع، أو االسترياد بيعًا   :ثانيًا

لك من بروب إشاعتها ونشرها، فإن كان ذلك وشراء، أو إهداء، وحنو ذ

للمرة األوىل؛ فيعزر تعزيرًا بليغًا باحلب س، أو اجَللد، أو الغرامة املالية، أو بها 

تكرر منه ذلك؛ فيعزر مبا يقطع  مجيعًا حسبما يقتضيه النظر القضائي، وإن

شره عن اجملتمع، ولو كان ذلك بالقتل؛ ألنه بفعله هذا يعت ر من املفسدين يف 

 .األرض، وممن تأصل اإلجرام يف نفوسهم

   فإن اهليئة تقرر، " متويل اإلرهاب"بشأن هـ     /   / 1 وتاريخ  ( 1  )قرار رقم :

جرمية معاقب عليها شرعًا، سواء بتوفري أن متويل اإلرهاب، أو الشروع فيه حمرم، و

األموال؛ أم مجعها؛ أم املشاركة يف ذلك، بأي وسيلة كانت، وسواء كانت األصول 

 .مالية أم غري مالية، وسواء كانت مصادر األموال مشروعة؛ أم غري مشروعة

 :اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (3)

ة دائمة، خيتار أعضاؤها من بني أعضاء تفرع عن هيئة كبار العلماء باململكة جلن

اهليئة بأمر ملكي، تكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل اهليئة، 

 .وإصدار الفتاو  يف الشؤون الفردية باإلجابة عن أسئلة املستفتني

 .جملدًا ـ حتى اآلن ـ تيسريًا لالستفادة منها   وقد مجعت فتاو  اللجنة وصدرت يف 

 :اللجنة أحباث ج منمناذ

 .حكم السعي فوق سقف املسعى ( )

 حكم األوراق النقدية ( )

 -يف أية مصارف الزكاة-يف سبيل اهلل ( )

 الشرط اجلزائي ( )

 .حكم الطالق الثالث بلفظ الواحد ( )

 .حكم النشوز واخللع ( )

 .حكم الشفعة باملرافق اخلاصة ومجيعها يف اجمللد األول (1)

  التامني م (3)

  البيوع م (1)

  م.البلدان رمضان وبب  أوقات الصالة يف بعض ار يفكيفية االمساك واالفط (0 )

 1م.نزع القرنية من عني إنسان وزرعها يف عني أخر (  )



 

29 

 1التقادم يف مسالة وبع اليد م (  )

 1حكم نقل حلوم اهلدي واجلزاءات خارج احلرم م (  )

 1حكم إقامة املسافر اليت تقطع حكم السفر م (  )

ل امليـاه النجسـة بعـد    حكـم اسـتعما   –جبايـة الزكـاة    -كتابة املصحف الالتينية (  )

 1م.استحالتها وزوال اغراض النجاسة عنها

  م. اقتطاع جزء من املعت ر ملصلحة عامة كتوسعة طريق وحنوه  (  )

  م.غلة األوقاف املنقطعة جهاتها أو الفائض من غالهلا على مصارفها (1 )

  إجياد مواقف للسيارات م –الرهن  (3 )

  م.املعامالت املصرفية والتحويالت املصرفية (1 )

  م.املواشي السائبة على الطرق العامة -ائد الربويةالفو (0 )

  م.حوادث السيارات وبيان ما يرتتب عليها بالنسبة حلق اهلل وحق عبادة (  )

  م.إثبات االهلة  (  )

تدوين الـراجح مـن أقـوال الفقهـاء يف املعـامالت، والـزام القضـاة بـاحلكم بـه وقـد             (  )

وا إىل بــرورة جــر  اخلــالف يف هــذه القضــية غــري أن ســتة مــن األعضــاء اجتهــ    

صــياغة االحكــام يف مــواد وعللــوا واســتدلوا وبــرروا هــذا العمــل بــال مزيــد عليــه  

 . حبيث صار رأيهم هو الذي جيب املصري إليه م

  م.حكم متثيل الصحابة ربي اهلل عنهم  (  )

هـدي التمتـع والقـران ورمـي اجلمـرات قبـل        –القسامة  –حكم تشريح جثة املسلم  (  )

  م.طلوع الشم س

  م .حتديد النسل –حتديد املهور  –ق الطالق املعل (  )

 .حكم الذبائح املستوردة يف اجمللد الثاني –حكم التسعري  (1 )

 -مقــام إبــراهيم -إقامــة أكشــاك يف منــى –إقامــة طــابق علــى شــارع اجلمــرات   (3 )

 . قتل الغيلة م

ــام القـــرآن  (1 ) ــاه النجســـه بعـــد اســـتحالتها وزوال    الكـــريم،  مـــن احكـ اســـتعمال امليـ

 .اجمللد السادس. جباية الزكاةااعراض النجاسة عنها، 

 :اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي (4)

ُأنشئ اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة عام 

م لدراسة أمور املسلمني الدينية والفقهية، والنظر يف الوقائع اجلديدة يف 113 /هـ13  

 .شؤون احلياة

ونائب له، وعشرين عضوًا من العلماء املتميزين بالنظر  ويتكون اجملمع من رئي س

 .الفقهي واألصولي من مجيع أقطار العامل اإلسالمي
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وينعقد اجملمع كل سنة مرة لبحث املوبوعات املهمة ذات الطابع العام، وقد عقدت 

 .هـ13  الدورة األوىل للمجمع يف شعبان 

، وقرارات اجملمع، وفتاو  وتصدر عن اجملمع جملة دورية تتضمن حبوثًا فقهية

 .وملخصات وتقارير علمية

 ذج من قرارات جممع رابطة العامل اإلسالمي منا

 هــــ13  /شـــعبان/0 قـــرار بشـــان حكـــم املاســـونية واالنتمـــاء إليهـــا يف الـــدورة األوىل    (أ )

م حيـــث اعتـــ ر املاســـونية مـــن أخطـــر املنظمـــات اهلدامـــة علـــى اإلســـالم  113 يوليـــو/  

ــى علــم حبقيقتهــا وأهــدافها فهــو كــافر باإلســالم      واملســلمني وأن مــن ينت  ســب إليهــا عل

 .جمانب ألهله

إليها ير  جملـ س اجملمـع لفـت نظـر دول وشـعوب      قرار بشان حكم الشيوعية واالنتماء   (ب )

العامل اإلسالمي إىل أنه من املسلم به يقينًا أن الشيوعية منافية لإلسـالم، وأن اعتناقهـا   

اده، وهــي هــدم للمثــل اإلنســانية والقــيم األخالقيــة  كفــر بالــدين الــذي ارتضــاه اهلل لعبــ 

احملمديـة هـي خامتـة االديـان السـماوية، وقـد        معـات البشـرية، والشـريعة   واحنالل للمجت

أنزلت من لدن حكيم محيد، إلخراج الناس من الظلمات إىل النور، وهي نظام كامل 

عليهــا للــتخلص مــن  للدولــة سياســيًا واجتماعيــًا وثقافيــًا واقتصــاديًا وســتظل هــي املعــول  

ــيما يف       ــهم، سـ ــدتهم، وفرقـــت  لـ ــت وحـ ــلمني وفتـ ــت املسـ ــرور، الـــيت مزقـ ــع الشـ مجيـ

اجملتمعــات الــيت عرفــت اإلســالم، ثــم جعلتــه وراءهــا ظهريــًا هلــذا وغــريه كــان اإلســالم    

بالذات هو حمل هجوم عنيف من الغـزو الشـيوعي االشـرتاكي اخلطـري بقصـد القضـاء       

 .على مبادئه ومثله ودوله

ر بشان حكم القاديانية واالنتماء إليها، حيـث قـرر جملـ س اجملمـع اعتبـار العقيـدة       قرا  (ج )

القاديانية املسماة باالمحدية عقيدة خارجة عن اإلسالم خروجـًا كـاماًل، وأن معتنقيهـا    

كفــار مرتــدون عــن اإلســالم وإن تظــاهر أهلــها باإلســالم إمنــا هــو للتضــليل واخلــداع،     

جيـــب علـــى املســـلمني حكومـــات وعلمـــاء وكتابـــًا ويعلـــن جملـــ س اجملمـــع الفقهـــي أنـــه 

رين ودعــاة وغريهــم مكافحــة هــذه النحلــة الضــالة وأهلــها يف كــل مكــان مــن   كــومف

 .العامل

خـروج البهائيـة والبابيـة عـن      باإلمجـاع قـرر اجملمـع   : قرار حكـم البهائيـة واالنتمـاء إليـه      (د )

سافرًا ال تأويل فيـه،   شريعة اإلسالم واعتبارها حربًا عليها وكفر أتباعها كفرًا بواحًا

وأن اجملمــع ليحــذر املســلمني يف مجيــع بقــاع األرض مــن هــذه الفئــة اجملرمــة الكــافرة،   

ت مســاندة الــدول ويهيــب بهــم أن يقاوموهــا ويأخــذوا حــذرهم منهــا، الســيما أنهــا قــد ثبــ 

 .االستعمارية هلا لتمزيق اإلسالم واملسلمني
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حتــريم التــأمني  باألكثريــةجمللــ س قــرار بشــان التــامني بشــتى صــوره وأشــكاله، قــرر ا   (ه )

جبميع أنواعه، سواء كان على النف س، أو البضائع التجارية أو غري ذلـك مـن األمـوال،    

املوافقــة علــى قــرار جملــ س هيئــة كبــار العلمــاء مــن جــواز التــأمني   باإلمجــاعكمــا قــرر 

 .التعاوني بداًل من التأمني التجاري احملرم واملنوه عنه آنفًا

ربيــــع /  الشــــرعي يف حتديــــد النســــل، يف الــــدورة الثالثــــة يف   قــــرار بشــــان احلكــــم (و )

قرر اجملل س أنه ال جيوز حتديد النسل مطلقـًا وال جيـوز منـع احلمـل إذا     : هـ00  /اآلخر

ومـا مـن دابـة يف    )كان القصد من ذلك خشية اإلمالق ألن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني

أخـر  غـري معتـ رة شـرعًا ،      ألسـباب ، أو كـان ذلـك    :هـود ( األرض إال على اهلل رزقهـا 

أما تعاطي أسباب منع احلمل، أو تأخريه يف حاالت فردية لضرر حمقـق ككـون املـرأة    

اجلـنني فإنـه ال مـانع     إلخراجال تلد والدة عادية، وتضطر معها إىل إجراء عملية جراحية 

ألســباب أخــر  شــرعية أو صــحية    اإلجنــاب مــن ذلــك شــرعًا وهكــذا إذا كــان تــأخري   

ها طبيـب مسـلم ثقـة، بـل قـد يـتعني منـع احلمـل يف حالـة ثبـوت الضـرر احملقـق علـى              يقر

 .أمه، إذا كان خيشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من االطباء املسلمني

ــرض          (ز ) ــبالد ذات خطــوط الع ــات الصــلوات والصــيام يف ال ــ س اجملمــع حــول أوق قــرار جمل

: م، جـاء فيـه   13 / / املوافـق  هــ   0  / /0 العالية الـدرجات، يف دورتـه اخلامسـة    

 :تنقسم اجلهات إىل تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية إىل ثالث

تلــك الــيت يســتمر فيهــا الليــل أو النهــار اربعــًا وعشــرين ســاعة فــأكثر حبســب    :األوىل 

اخــتالف فصــول الســنة، ففــي هــذه احلــال، تقــدر مواقيــت الصــالة والصــيام       

حسـب أقـرب اجلهـات إليهـا، ممـا يكـون فيهـا         وغريهما يف تلك اجلهات علـى 

 .ليل ونهار متمايزان يف ظرف أربع وعشرين ساعة

البالد اليت ال يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجـر حبيـث ال يتميـز شـفق      : الثانية

ــت العشــاء اآلخــرة           ــات يقــدر وق ــي هــذه اجله الشــروق مــن شــفق الغــروب، فف

حبســب آخــر فــرتة يتمــايز فيهــا     واإلمســاك يف الصــوم، ووقــت صــالة الفجــر     

 .الشفقان

تلــك الــيت يظهــر فيهــا الليــل والنهــار خــالل أربــع وعشــرين ســاعة وتتمــايز فيهــا    : الثالثة

األوقات إال أن الليل يطول فيها يف فرتة مـن السـنة طـواًل مفرطـًا ويطـول النهـار       

 .يف فرتة أخر  طواًل مفرطًا

ــل          ــا اللي ــالد يتمــايز فيه ــوع فجــر   ومــن كــان يقــيم يف ب ــار بطل مــن النه

وغــروب  ــ س، إال أن نهارهــا يطــول جــدًا يف الصــيف، ويقصــر يف الشــتاء،      

 .وجب عليه أن يصلي الصلوات اخلم س يف أوقاتها املعروفة شرعًا
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/ 3 هـــ  0  /آلخــرربيــع ا/1  الثامنــةاجملمــع بشــان زراعــة األعضــاء، يف دورتــه   قــرار  (ح )

جســم إنســان حــي، وزرعــه يف جســم  إن أخــذ عضــو مــن : م وممــا جــاء فيهــا 13 /ينــاير

ائف أعضـــائه إنســـان آخـــر، مضـــطر إليـــه إلنقـــاذ حياتـــه، أو الســـتعادة وظيفـــة مـــن وظـــ

، ال يتنـافى مـع الكرامـة اإلنسـانية، بالنسـبة للمـأخوذ منـه        األساسية، هو عمل مشروع

كما أن فيه مصلحة كبرية، وإعانة خرية للمزروع فيه، وهو عمل مشروع ومحيد، إذا 

 :الشرائ  التالية توافرت فيه

أن ال يضــر أخــذ العضــو مــن املتــ رع بــه بــررًا خيــل حبياتــه العاديــة، ألن القاعــدة      ( )

وألن التـ رع حينئـذ يكـون    ( أن الضرر ال يزال بضـرر مثلـه وال بأشـد منـه    )الشرعية

 .من قبيل اإللقاء بالنف س إىل التهلكة وهو أمر غري جائز شرعًا

 .ع دون إكراهأن يكون إعطاء العضو طوعًا من املت ر ( )

أن يكـــون زرع العضـــو هـــو الوســـيلة الطبيـــة الوحيـــدة املمكنـــة ملعاجلـــة املـــريض    ( )

 .املضطر

 .أن يكون جناح كل من عملييت النزع والزرع حمققًا يف العادة أو غالبًا ( )

ــبالد       قــرار (ط ) ــاء املــدارس واملستشــفيات يف ال اجملمــع بشــان االســتفادة بــأموال الزكــاة لبن

هــ حيـث    0  /رجـب / 1 لزكاة فيها، يف دورتـه التاسـعة   االوروبية وتأسي س صندوق ل

أن املؤسســـات التعليميـــة واالجتماعيـــة مـــن املـــدارس واملستشـــفيات وحنوهـــا، إذا  : قـــرر

 .اجلهاد يف سبيل اهلل وأدواتكانت يف بالد الكفر تعت ر اليوم من لوازم الدعوة ، 

جســم اإلنســان، يف اجملمــع بشــان تقريــر حصــول الوفــاة ورفــع أجهــزة اإلنعــاش مــن   قــرار (ي )

املــريض : م حيــث قــرر131 /أكتــوبر/ 1 هـــ املوافــق 03  /صــفر/  دورتــه العاشــرة 

الــذي ركبــت علــى جســمه أجهــزة اإلنعــاش، جيــوز رفعهــا، إذا تعطلــت مجيــع وظــائف      

دماغه تعطاًل نهائيًا، وقـررت جلنـة مـن ثالثـة أطبـاء اختصاصـيني خـ راء، أن التعطـل ال         

لتـنف س ال يـزاالن يعمـالن آليـًا، بفعـل األجهـزة املركبـة،        رجعة فيه، وإن كـان القلـب وا  

لكــن ال حيكــم مبوتــه شــرعًا إال إذا توقــف التــنف س والقلــب توقفــًا تامــًا بعــد رفــع هــذه   

 .األجهزة

ــًا      قـــرار  (ك ) ــنني املشـــوه خلقيـ ــان موبـــوع اســـقاط اجلـ ــه الثانيـــة عشـــر بشـ اجملمـــع يف دورتـ

إذا كـان احلمـل قـد    : جمللـ س م حيث ير  ا110 /ف راير/0 هـ املوافق 0   /رجب/  

بلــغ مائــة وعشــرين يومــًا، ال جيــوز إســقاطه ولــو كــان التشــخيص الطــيب يفيــد أن بقــاء   

احلمل، فيه خطر مؤكد على حياة األم فعندئذ جيوز اسقاطه، سواء كان مشـوهًا أم  

ال، دفعــًا ألعظــم الضــررين، أمــا قبــل مــرور مائــة وعشــرين يومــًا علــى احلمــل إذا ثبــت       

جلنــة طبيــة مــن االطبــاء املختصــني الثقــات وبنــاًء علــى الفحــوص الفنيــة    وتأكــد بتقريــر

باألجهزة والوسائل املخت رية أن اجلـنني مشـوه تشـويهًا خطـريًا غـري قابـل للعـالج وأنـه إذا         



 

33 

ــذ جيــوز           ــه فعندئ ــى أهل ــه وعل ــه ســيئة، وآالمــًا علي ــد يف موعــده ســتكون حيات بقــي وول

 .اسقاطه بناء على طلب الوالدين

م 113 /أكتـوبر /   هـ املوافـق  1   /رجب/  مع يف دورته اخلامسة عشرة اجمل قرار (ل )

 : بشان استفادة املسلمني من علم اهلندسة الوراثية، حيث ير  اجملل س

القـــرار الصــادر عـــن جممــع الفقـــه اإلســالمي التـــابع ملنظمــة املـــؤمتر      تأكيــد  : أواًل

رة املنعقــدة يف الــدورة العاشــ 0 /د/ /00 اإلســالمي بشــأن االستنســا  بــرقم 

 هـ3   /صفر/3 -  جبدة يف الفرتة من 

االستفادة من علم اهلندسة الوراثية يف الوقاية من املرض أو عالجـه أو ختفيـف    : ثانيًا

 .برره، بشرط أن ال يرتتب على ذلك برر أك ر

ال جيــوز اســتخدام أي مــن أدوات علــم اهلندســة الوراثيــة ووســائله يف االغــراض   : ثالثًا

 .لعدوانية ويف كل ما حيرم شرعًاالشريرة وا

للعبــــث  ووســــائلهال جيــــوز اســــتخدام أي مــــن أدوات علــــم اهلندســــة الوراثيــــة   : رابعًا

بشخصـــية اإلنســـان ومســـئوليته الفرديـــة أو للتـــدخل يف بنيـــة املورثـــات بـــدعو  

 .حتسني الساللة البشرية

علــق مبورثــات ال جيــوز إجــراء أي حبــث أو القيــام بأيــة معاجلــة، أو تشــخيص يت  : خامسًا

والفوائــد  لإلخطــارإنســان مــا، إال للضــرورة وبعــد إجــراء تقــويم دقيــق وســابق    

، وبعد احلصول علـى املوافقـة املقبولـة شـرعًا،     األنشطةاحملتملة املرتبطة بهذه 

مع احلفاظ على السرية الكاملة للنتائج، ورعاية أحكام الشـريعة اإلسـالمية   

 .امتهالغراء، القابية باحرتام اإلنسان وكر

م ،  00 /  /1 -  هـــ     /0 /  -1 يف دورتــه الســابعة عشــرة اجملمــع  قــرار (م )

احلصـــول علـــى اخلاليـــا اجلذعيـــة  جـــواز:اخلاليـــا اجلذعيـــة حيـــث يـــر  اجملمـــع:بشـــأن

األحبـــاث العلميـــة املباحـــة، إذا كـــان  إلجـــراءوتنميتهـــا واســـتخدامها بهـــدف العـــالج أو 

 .مصدرها مباحًا

م بشــان مــد   00 /  /3هـــ املوافـق  1   / /0 منــة عشـر  اجملمــع يف دورتـه الثا  قـرار  (ن )

اخللـع طلـب املـرأة فسـخ عقـد      :حق املرأة يف إنهاء عقد النكاح باخللع حيث ير  اجملمـع 

زواجها بعوض، وهو مباح ومندوب يف حـق الـزوج االسـتجابة لطلـب الزوجـة إذا وجـد مـا        

الشـرعية، أو كراهيـة    يدعو إليه من ظلـم الـزوج أو تقصـريه يف أداء الواجبـات الزوجيـة     

 .املرأة البقاء معه، وخشيتها من عدم قدرتها على الوفاء حبقوقه

م حيـث  0 0 /ديسـم ر /  هـ املوافق     /حمرم/1 اجملمع يف دورته العشرين  قرار   (س )

 : قرر
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اهلل  أنه من املعلوم من الدين بالضرورة أن حتاكم املسلمني إمنا يكون لشـرع  : أواًل 

فيما شـجر بيـنهم ثـم ال جيـدوا      بك ال يؤمنون حتى حيكموكفال ور)ىلقال تعا

  ،  النساء( يف أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما

بناء على ذلك فإن اشرتاط التحكيم ال جيوز إال إىل شرع اهلل سبحانه وتعـاىل   : ثانيًا

د وهذا ما ألـزم اهلل بـه عبـاده املـؤمنني، ألنـه عالمـة اإلميـان والتسـليم واالنقيـا         

هلل، وما جيري يف هذا الزمان مـن بعـض املسـلمني مـن اشـرتاط التحـاكم إىل       

القوانني الوبعية املخالفة للشريعة أمر يتعارض مـع األدلـة الشـرعية الصـرحية     

امل تـر إىل الـذين   )الصحيحة وال جيوز للمسلم فعله، وال القبول به، قـال تعـاىل  

بلـك يريـدون أن يتحـاكموا    يزعمون إنهم امنوا مبـا أنـزل إليـك ومـا أنـزل مـن ق      

إىل الطــاغوت وقــد أمــروا أن يكفــروا بــه ويريــد الشــيطان أن يضــلهم بــالاًل     

 ،0 :النساء( بعيدًا

ملا كان من حق كل طرف من أطراف النـزاع اختيـار حمكمـه فإنـه ال جيـوز       : ثالثًا

للمسلم القبول باختيار حمكم غـري مسـلم ألن شـرط احملكـم أن يكـون مـن       

 .التحكيم ووقت احلكمأهل القضاء وقت 

املســـلمون الــذين يقيمـــون يف جمتمعــات أو دول غـــري إســالمية جيـــوز هلــم عنـــد     : رابعــاً 

ــرورة أو ا ــة املنزلـــ الضـ ــة يف    حلاجـ ــاكم القانونيـ ــاكم إىل احملـ ــا التحـ ة منزلتهـ

بلدانهم حفظًا حلقوقهم ودفعًا لألبرار عنهم، وذلك ما مل تكن لديهم هيئـة  

) (إليهاحتكيم إسالمية ميكن التحاكم 
 ) . 

سواء بـالعني اجملـردة أو   ، األصل يف ثبوت دخول الشهر القمري وخروجه هو الرؤية: أواًل (ع )

 .فإن مل ير اهلالل فتكمل العدة ثالثني يومًا، باالستعانة باملراصد واألجهزة الفلكية

وأن تنتفي عنه ، جيب أن تتوافر يف الشاهد الشروط املعت رة لقبول الشهادة: ثانيًا

ل الرؤية، وأن يتم التثبَّت من حدَّة نظر الشاهد ، وكيفية رؤيته للهالل حا، هاموانع

 .دته يف شها وحنو ذلك مما ينفي الريبه

وقد كان للمسلمني ، له أصوله وقواعده، أن احلسـاب الفلكـي علم قائم بذاته: ثالثًا

ينبغي وبعض نتائجه ، وكان حمل اهتمام من الفقهاء املسلمني، فيه إسهام متميز

ومعرفة غياب القمر قبل غياب قرص ، مراعاتها؛ ومن ذلك معرفة وقت االقرتان

وأن ارتفاع القمر يف األفق يف الليلة اليت تعقب اقرتانه قد يكون ، الشم س أو بعده

 .بدرجة أو أقل أو أكثر

                                                           
 .(هـ    -13  )اجملمع الفقهي اإلسالمي  مبكة املكرمة يف دوراته العشرين قرارات     
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ولذلك يلزم لقبول الشهادة برؤية اهلالل أال تكون الرؤية مستحيلة حسب حقائق العلم 

يحة وحسب ما يصدر من املؤسسات الفلكية املعتمدة، وذلك يف مثل عدم الصح

 .حدوث االقرتان أو يف حالة غروب القمر قبل غياب الشم س

كاحلساب الفلكي ، الشريعة ال متنع من االستفادة من العلوم احلديثة: رابعًا

، مبستجداته، وتقنيات الرصد املتقدمة، وحنوها، يف مصاحل الناس ومعامالتهم

 .فاإلسالم ال يتعارض مع العلم وحقائقه

يوصي املؤمتر رابطة العامل اإلسالمي بتكوين هيئة علمية من علماء : خامسًا

وعلماء الفلك املتخصصني للنظر يف مجيع البحوث والدراسات يف كال ، الشريعة

اجملالني؛ واليت قدمت يف اللقاءات والندوات واملؤمترات اليت انعقدت لبحث هذا 

وما صدر عن اجملامع الفقهية وهيئات كبار العلماء وجمامع البحوث ، الشأن

 لماء الشريعة املعت رين من خمتلفوما سبقها من اجتهادات وآراء لع، اإلسالمية

 .املذاهب

واعتماد مكة ، وحترص على الوصول إىل اتفاق يف توحيد بدايات الشهور القمرية

 .موحد للتاريخ اهلجري املكرمة مركزًا للرصد الفلكي وإصدار تقويم

 .وأن تنسق الرابطة مع جهات االختصاص الشرعية والفلكية يف العامل اإلسالمي

ويكون مقر هذه اهليئة رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة قلب اإلسالم 

 .النابض باخلري وال ركة

من وتكون اهليئة من جمامع الفقه يف الدول اإلسالمية وأجهزة الفتو  فيها؛ أو 

 .يرشحونهم من أهل االختصاص يف جماالت العلم الشرعي وعلوم الفلك

ومن ثم يعرض ما تتوصل إليه وما صدر عن هذا املؤمتر على اجملمع الفقهي يف 

 .الرابطة

 :التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي الدولي جممع الفقه اإلسالمي (5)

 ـ عندما انعقد مؤمتر تبنى فكرة إنشاء هذا اجملمع جاللة امللك خالد ـ رمحه اهلل

 .م 13 /هـ 0  القمة الثالث للدول اإلسالمية يف رحاب بيت اهلل احلرام يف ربيع األول عام 

يكون « جممع الفقه اإلسالمي الدوىل»: وصدر قرار عن املؤمتر بإنشاء جممع يسمى

ن أعضاؤه من الفقهاء والعلماء واملفكرين يف شتى جماالت املعرفة، ويكون لكل دولة م

دول منظمة املؤمتر اإلسالمي عضو عامل يف اجملمع يتم تعيينه من قبل دولته، وللمجمع أن 

 .يضم لعضويته من تنطبق عليهم الشروط من علماء وفقهاء املسلمني

م، وكانت دورته  13 /هـ 0  وقد عقد اجتماع اجملل س التأسيسي للمجمع عام 

م، وجيتمع جمل س اجملمع يف  13 /هـ 0  األوىل يف مكة املكرمة يف شهر صفر من عام 

 .دورة سنوية، ومقره الرئي س يف مدينة جدة



 

36 

ويقوم اجملمع بدراسة مشكالت احلياة املعاصرة، واالجتهاد فيها لتقديم احللول 

وتصدر عن اجملمع جملة تتضمن البحوث املقدمة إليه . النابعة من الشريعة اإلسالمية

 .والقرارات الصادرة عنه

تعت ر اجتماعات اجملمع : االجتماعات: أواًل: ألحكام الشرعية يف اجملمعآلية إصدار ا

 .إذا اكتمل فيها نصاب احلضور وهو حضور ثلثي أعضاء اجملمع

ال يعت ر تصويت أعضاء اجملمع على القرار إال إذا صوتوا بإمجاع أو : التصويت: ثانيًا

 .( )بأغلبية احلابرين

 ن القوةنقد آلية عمل اجملمع وأدواته، مواط: 

يعتمد اجملمع يف استنباط االحكام على األصول الفقهية املقررة لد  املذاهب  ( )

الفقهية األربعة املعروفة، وال يقتصر األمر فيه على أصول مذهب واحد بعينه، وعلة 

وألن االقتصار ذلك هي قوة مستنداتها وانعقاد عمل األمة عليها وقبوهلا مجيعها، 

ون غريه قد يضيق عن الوفاء بأحكام النوازل على األخذ من مذهب واحد د

من  واألحكام املستجدة املعاصرة، ويف اعتمادها مجيعا توسعة على األمة وإفادة هلا

خاصة وأن هذا اجملمع جممع دولي يراعي مصاحل األمة كل الثروة الفقهية املنقولة 

هب وقوة اإلسالمية اليت بيلغ عددها  أكثر من مليار مسلم، وأحكام تلك املذا

 .مستنداتها

حيقق درجة عالية من االطمئنان؛ لكثرة األحباث يف املوبوع الواحد، ولكثرة  ( )

املشاركني من أهل االختصاص، وقد حازت على ثقة الفقهاء والعلماء واملفتني 

 .والباحثني يف التزامهم بالعمل بها

 .داالعتماد على النص من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة إن وج ( )

 .إعمال النظر والتعليل والتوجيه فيما ال يوجد فيه نص من الوحي وال نقل عن الفقهاء ( )

االعتماد على مقاصد الشريعة املع رة عن روح الشريعة السمحة، وعن االجتاه العام  ( )

 .للدين احلنيف

األخذ بالقول الذي حيمل الناس على التيسري، ويتصف بالسهولة وجتنب التشديد يف  ( )

 .األحكام

 .حلرص على درء املشقة عند تعدد األقوال يف النازلة لئال يقع الناس يف احلرجا (1)

 .مراعاة أعراف وعادات وظروف اجملتمعات اإلسالمية ومالبسات الواقع وتغري احلال (3)

                                                           
   ماعي يف العامل اإلسالمي، علي حممد احملمدي صندوة االجتهاد اجل ( 
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الثبات على ما مت اختاذه من قرارات سابقة رؤ  فيها احلق والصواب، واالشارة إىل  (1)

 .القرارات السابقة والرجوع إليها

أن املنهج الذي سلكه العلماء يف القرارات الفقهية هو منهج الفقيه الذي ارتفع عن  (0 )

درجة التقليد وبلغ مرتبة تنقيح األقوال والرتجيح بينها واختيار ما يناسب الظروف 

 .واألعراف اليت ال تصادم الشرع

 تقرر االحكام يف اجملل س من غري تعصب ملذهب أو بلد أو طائفة، ويرجى فيها إىل (  )

 .الوصول إىل احلق قدر املستطاع

 .يغلب على منهج قرارات اجملمع اجلانب الشرعي العملي ال النظري االفرتابي (  )

قد خيالف بعض األعضاء املسائل، وال حرج يف ذلك، ويف هذه احلالة يصدر القرار  (  )

برأي األكثريية، وينشر رأي العضو املخالف بمن املناقشات والتعقيبات يف جملة 

 .اجملمع

دم البت يف القضية إال بعد االستعانة ببعض أصحاب اخل رة ممن تثق يف دينهم ع (  )

 .عن بعض األمور العلمية أو العملية وعلمهم لتستوبح منهم

عدم التدخل يف املسائل اليت بت فيها القضاء وايضا يف املسائل اليت ليست من  (  )

من األمور اختصاصه كالفصل يف املنازعات وعدم إبداء الرأي فيما ال يعت ر 

 .الشرعية وحنو ذلك

 .ينضب  العمل يف اجملل س بقواعد اجرائية (  )

يتجلى يف أعضاء جمال س اجملمع وجلانه وندواته تنوع انتماءاتهم الفقهية؛ فمن  (1 )

أعضائها من هو حنفي أو مالي أو شافعي أو حنبلي أو جعفري أو إبابي أو غري 

د، ومن الواجب اإلشارة إىل أن ذلك، وأثناء املداوالت يدلي كل منهم برأية دون ترد

 .أعضاء جمل س اجملمع تسود بينهم روح اإلخوة والتثبت

 مناذج من قرارات اجملمع: 

ــرار رقـــم   (أ ) ــاد  األوىل/3 يف     القـ ــالم مـــن الغلـــو      1   /مجـ ــف اإلسـ ـــ بشـــان موقـ هـ

 : والتطرف واإلرهاب، حيث قرر اجملمع مايلي

اعتبارها أعمـااًل إجراميـة   حتريم مجيع أعمال اإلرهاب وأشكاله وممارساته، و ( )

تدخل بمن جرمية احلرابة، أينما وقعت وأيا كـان مرتكبوهـا، ويعـد إرهابيـًا     

كل من شارك يف األعمال اإلرهابية مباشرة أو تسببا أو متويال أو دعما، سـواء  

كان فردًا أم مجاعـة أم دولـة، وقـد يكـون اإلرهـاب مـن دولـة أو دول علـى دول         

 .أخر 
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اإلرهاب وبني املقاومـة املشـروعة لالحـتالل بالوسـائل املقبولـة       التمييز بني جرائم ( )

 ....شرعًا

أن اجلهـــاد للـــدفاع عـــن العقيـــدة اإلســـالمية ومحايـــة االوطـــان أو حتريرهـــا مـــن    ( )

االحـــتالل األجـــنيب لـــي س مـــن االرهـــاب يف شـــيء، مـــا دام اجلهـــاد ملتزمـــًا فيـــه    

 .بأحكام الشريعة اإلسالمية

ــباب املؤ  ( ) ــة األسـ ــوب معاجلـ ــة وجـ ــدمتها الغ ديـ ــاب ويف مقـ ــإىل اإلرهـ ــرف  ولـ والتطـ

 ...واجلهل بأحكام الشريعة اإلسالمية

ــه جبــده   اجملمــع قــرار  (ب ) ــدورة الثاني ــاني     -0 مــن  يف ال ــع الث  3 -  / هـــ  0  ربي

 :َقرَّر، بشأن التأمني وإعادة التأمني،  م 13 ديسم ر 

ركات التــأمني أنَّ عقـد التـأمني التجـاري ذا الِقْسـ  الثابــت الـذي تتعامـل بـه شـ         ( )

 .  ، ولذا فهو حرام شرعًا التجاري عقٌد فيه َغَرٌر كبري مفسد للعقد

أنَّ العقَد البديل الذي َيْحَتِرم أصول التعامل اإلسالمي هو عقُد التأمني التعـاوني   ( )

، وكــذلك احلــال بالنســبة إلعــادة التــأمني   القــائم علــى أســاس التــ رع والتعــاون 

 .  اونيالقائم على أساس التأمني التع

دعوة الـدول اإلسـالمية للعمـل علـى إقامـة مؤسسـات التـأمني التعـاوني وكـذلك           ( )

ــأمني   ــادة التـ ــة إلعـ ــات تعاونيـ ــن     مؤسسـ ــالمي مـ ــاد اإلسـ ــرر االقتصـ ــى يتحـ ، حتـ

 . واهلل أعلم. (  . االستغالل ومن خمالفة النظام الذي يرباه اهلل هلذه األمة

 :جممع الفقه اإلسالمي باهلند (6)

هـ، 01  م، وعقدت الندوة األوىل له عام 133 /هـ03  عام أنشئ هذا اجملمع 

ويهدف هذا اجملمع إىل البحث عن احللول ملستجدات العصر واملشكالت النامجة عن ذلك 

وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، ويشارك يف ندوات اجملمع السنوية خنبة من العلماء يزيد 

 .عددهم عن ستمائة عامل غالبيتهم من اهلند

يف عام « قضايا معاصرة»عت قراراته وتوصياته يف كتاب طبع باسم وقد مج

 .م000 /هـ0   

 :جممع الفقه اإلسالمي بالسودان (7)

م بهدف إحياء فريضة االجتهاد 111 /هـ1   أنشئ هذا اجملمع يف شهر شعبان سنة 

والنظر يف النوازل، ويضم أربعني من كبار الفقهاء والعلماء واخل راء ـ ومجيعهم من 

 .سودان ـ وله هيئة استشارية من ممثلي اجملامع الفقهية والبحثية من خارج السودانال

 .م111 /هـ1   وقد عقد املؤمتر األول للمجمع يف رمضان سنة 

 :رابطة علماء املغرب (8)
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وهي رابطة تعنى ببحث املسائل الفقهية املعاصرة والنوازل، وجتمع معظم علماء 

وصدر عنها كتاب « الرابطة»تصدر عنها جملة باسم و« الرباط»املغرب، ومقرها مدينة 

 .جامع يف الفقه

 :قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية بالكويت (9)

وهو تابع لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، وقد صدر عن هذا 

 .القطاع جمموعة من الفتاو  الشرعية يف ثالث جملدات

 :اجمللس األوروبي لإلفتاء والبحوث (11)

بأيرلندا، وقد عقد لقاؤه « دبلن»يئة علمية إسالمية متخصصة مقره يف مدينة وهو ه

م يف مدينة لندن بدعوة من 111 /هـ1   من ذي القعدة عام    ـ    التأسيسي يف املدة من 

 .احتاد املنظمات اإلسالمية يف أوروبا

ى توحيد ويهدف اجملل س إىل إجياد التقارب بني علماء الساحة األوروبية، والعمل عل

 .اآلراء الفقهية فيما بينهم، وإصدار فتاو  مجاعية تسد حاجة املسلمني يف أوروبا

 :جممع فقهاء الشريعة بأمريكا (11)

وهو مؤسسة علمية تسعى لبيان أحكام الشريعة اإلسالمية فيما يعرض للمقيمني يف 

 اخلام س وقد عقد االجتماع التأسيسي له يف. «واشنطن»أمريكا من النوازل، ومقره مدينة 

 .م 00 /هـ    والعشرين من شهر رجب سنة 

ومما ال ريب فيه أن هلذه اجملامع واهليئات واللجان الشرعية جهود مباركة يف توبيح 

احلقائق الشرعية، وتكييف احلكم الشرعي يف كثري من الوقائع والنوازل واملستجدات 

 .يف كل ما يهم املسلمني يف أي مكان يف العامل

 : تاء والبحوث يف دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدبياإلف إدارة قطاع (12)

وجاء منهج اإلجابة عن األسئلة اليت ترد  تتوىل الرد على أسئلة واستفسارات املواطنني،

 :حمرره إىل إدارة اإلفتاء من خالل

 التشاور يف السؤال ومتحيص فهمه. 

  أهل العلم مع مراعاة تقديم اإلجابة عن السؤال اجابة وابحة اعتمادًا على أصح أقوال

به إن مل يلحق بالسائل  واإلفتاءن أن س ألنه مذهب الدولة الرعي قول اإلمام مالك ب

ثم يف إمارة دبي، حرجًا وعنتًا، ثم املذهب الشافعي ألنه مذهب الكثرة الكاثرة 

، ثم احلنبلي، فإن مل يكن يف املسألة حرج ولكن اختلفت املذاهب يف احلنفي

نت حكمها يف املذاهب االربعة مراعني تقديم املذهب املالكي، مبينني حكمها، بي

قول كل مذهب من مصادره املعتمدة عند أهله العارفني به، مع التعرض لبيان أدلة 

املسألة عند القائلني بتا ودليل من مل يقل بتا ووجهته مع االختصار وختريج األدلة وعز 

 .اآليات
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 ختلفة ببيان اجلزء والصفحة والقائلتعز  األقوال إىل املصادر امل. 

  بعد حترير اإلجابة تراجع من قبل أعضاء اإلفتاء مجيعهم ويوقعون عليها كدليل على

موافقتهم عليها، وبعد طبعها تعرض مرة أخر  على األعضاء للنظر فيها والتوقيع 

الدوري  عليها وتوزع مصورة على أعضاء اللجنة العليا لقراءتها ومناقشتها يف االجتماع

 .أو االغلبية باإلمجاع، وتقر بعد ذلك أسبوعيوم اخلمي س من كل 

 :أهم مزايا هذه الفتاوى

  عنه واإلجابةمتتاز بالدقة والوبوح يف عرض السؤال. 

 إيراد األدلة الشرعية، من القرآن والسنة مع العزو والتخريج املختصر. 

 اجةإيراد نصوص مهمة من الكتب املعتمدة يف املذاهب عند احل. 

  بنصها وإيرادهااالستناد إىل قرارات اجملامع الفقهية الرئيسة يف املسائل احلديثة. 

  متر الفتو  مبراحل عدة من التمحيص واملراجعة قبل الصدور النهائي إىل املستفيت

 :واىل النشر وجتمعها مرحلتان رئيستان

 اجابة أعضاء قسم اإلفتاء عنها حمررة ومراجعة وموقعًا عليها. 

 أو  باإلمجاعملراجعتها ومناقشتها، ثم اقرارها  لإلفتاءبها على اللجنة العليا عر

، وبهذا يتحقق فيها حبق اإلفتاء اجلماعي وهو ما جيعلها أكثر دقة وأقرب باألغلبية

 .إىل االصابة

 :النماذج املختارة

 إن من انتحر من املسلمني من غري : جاء فيها: فتو  يف حكم غسل وتكفني املنتحر

ستحالل لالنتحار هو مسلم عاص، حكمه مفوض إىل اهلل إن شاء عذبه، وإن شاء ا

وقد اخ ر تعاىل بأنه يغفر ما ...عفا عنه كسائر عصاة املسلمني الذين يقتلون ويسرفون

إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن )يشاء غري اإلشراك به

 .3 :النساء(يشاء

عصاة املسلمني من الغسل والتكفني،  أحكاميه وبناء عليه، فإنه جتري عل

منه وغري ذلك من احلقوق الشرعية  واإلرثوالصالة عليه، والدفن يف مقابر املسلمني، 

املرتتبة على الوفاة على اإلسالم، اللهم إال أن يثبت شرعًا أنه استحل االنتحار وفعله 

ليه وال يدفن يف مقابر مستحاًل، فإنه يكون حينئذ مات مرتدًا ال يغسل وال يصلى ع

بقاؤه على اإلسالم وال يعدل عن هذا االصل إال  فاألصلاملسلمني، ومامل يثبت ذلك 

 .( )بدليل

                                                           
 ( 0 / )فتاو  شرعية ( 
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 زواج املسيار الذي اشيع مؤخرًا أن يتزوج : ، جاء اجلوابفتو  يف حكم زواج املسيار

هرها رجل امرأة عر  امرأته، يف مدينة أو بلدة أخر ، ويتزوجها من وليها، ويبذل م

ويشهد على ذلك ويوثق النكاح يف احملاكم الشرعية، وبناًء عليه فإن النكاح بهذه 

الصورة مستكمل الشروط واألركان، حيث كان النكاح بولي وشهود وصيغة ومت 

ذلك ومل يوص بكتمانه، وهذه هو النكاح الكامل الذي مل خيتلف أهل العلم توثيق 

 .نكاح صحيح يرتتب عليه األثر الشرعي فإذا كان احلال ما ذكر فإنه،  يف صحته

 حيث ورد السؤال التالي: ( )فتو  يف حكم تأجري عمارة ملن يستعملها يف املعاصي :

؟ أم أجرت عمارة لذمي فاستغلها يف بيع اخلمر دون علمي، فهل حيل لي أخذ األجرة

مات، إن كنت تعلم أن هذا املستأجر سيستغلها يف احملر: يلزمين فسخ العقد؟ اجلواب

من بيع مخر أو دعارة وحنوها، فإن االجارة ال تنعقد وال حيل لك  أخذ األجرة على 

م على قوم أكل شيء حرم عليهم  نه كما صح يف احلديث رذلك؛ الن اهلل إذا ح

، أما إذا كنت ال تعلم ذلك، الذي أخرجه أبو داود عن ابن عباس ربي اهلل عنهما

أن  ل، فاختذها املستأجر يف احملرمات، فلك احلق وإمنا أجرتها لالنتفاع بتا فيما حي

ترفع دعوة بده بذلك ولولي األمر أن جي ره على منع هذا الفعل، أو إخراجه منها، 

وتأجريها لصاحله ولو مل جيد مؤجرًا فيحبسها إىل أن جيد كما نص على ذلك ابن 

 .شاس يف عقد اجلواهر الثمينة

اإلجيار حيث كان العقد صحيحًا، وأنت تستحق األجرة على ذلك مدة عقد 

ومل جير منك خالف ما مينع من استيفاء املنفعة، فيما أجرت له من االستعمال اجلائز 

 .شرعًا

 عمل ابن لد  : ، ورد السؤال التاليفتو  يف حكم استحقاق مكافأة نهاية اخلدمة

شهريًا  شركة والده ملدة أربع سنوات متواصلة، وكان يتقابى طوال فرتة عمله راتبًا

حمددًا، ومل يتوقف راتبه حتى أثناء سفر االبن مرافقًا والده للعالج أو سفره منفردًا 

ملتابعة شؤون عالج والده يف اخلارج، ثم تويف األب فتم االتفاق مع الورثة على تعيني 

حماسب قانوني لتسوية أمور الرتكة، ومن بمن األعمال اليت قام بتا احملاسب 

صص مستحقات نهاية اخلدمة جلميع موظفي الشركة، وقد القانوني حتديد خم

كان االبن من بمنهم، وذلك لكونه موظفًا ويتقابى راتبًا شهريًا من الشركة، 

علمًا بأن األب أسند إىل االبن يف السنة الرابعة مهمة اإلشراف على أحد مشاريعه، 

روع مقابل أتعابه إبافة إىل عمله يف الشركة، وقد حدد له األب نسبة أرباح من املش

 .كتابيًا، وقد مت االتفاق مع الورثة على أحقية االبن باحلصول على تلك النسبة
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هلذا االبن من الناحية الشرعية أن يأخذ خمصص نهاية اخلدمة  واآلن هل حيق

الذي مت حتديده، من قبل احملاسب القانوني، أسوة بباقي املوظفني أم أنه ال حيق له 

 ؟شرعًا

أن هذه االبن كان بمن من يعمل يف هذه الشركة براتب شهري  مبا: اجلواب

كما هو حال غريه من سائر العمال، فإنه يستحق ما يستحقه اآلخرون مما تعارف 

، وال سيما قد جر  الناس عليه وترابوا به من احلقوق املدنية، كحق نهاية اخلدمة

ستحق مبوجبه مجيع رأ  من مصلحة األمة، فا بذلك قانون ملزم من ولي األمر ملا

.( ).نهاية اخلدمة وأصبح كأنه جزء من أجرة العمل مكافأةالعاملني 
 

 املطلب الثالث

 ( )دور اجملامع الفقهية يف حتقيق االجتهاد اجلماعي

مما ال ريب فيه أن اجملامع الفقهية وهيئات اإلفتاء واللجان الشرعية قامت بدور مهم 

ارة الطريق أمام املسلمني، على املستو  الفردي على الساحة اإلسالمية، وأسهمت يف إن

واجلماعي، على بوء األدلة الشرعية، واالحتكام إىل روح الشريعة اإلسالمية السمحة 

 .ومقاصدها وقواعدها العامة

وإن الناظر فيما قدمته وتقدمه هذه املؤسسات العلمية يلحظ أنها قد أسهمت بشكل 

ماعي فحسب، بل يف ترسيخه مفهومًا قائمًا بذاته، فاعل ومؤثر ال يف حتقيق االجتهاد اجل

ومصطلحًا مستقاًل عما سواه، وممارسة عملية منظمة، عمادها البحث العميق واالجتهاد 

األصيل، والدليل املتني، والبعد عن الشبهات والريب، يف مشورة علمية ناصحة من أهل علم 

 . وحدة األمةأخيار، تشدهم آصرة التآخي، وتقو  عالقاتهم اآلمال يف

وال ريب أن االجتهاد اجلماعي قد انتعش ـ حبق ـ يف رحاب اجملامع الفقهية يف اململكة 

العربية السعودية ومصر والسودان واهلند وأمريكا وغريها، كما انتعش على يد هيئات 

واستطاعت اجملامع ودور الفتو  ـ منذ نصف قرن . الفتو  ومؤسساتها يف البالد اإلسالمية

ر ـ تلبية حاجة األمة، وتطلعات املسلمني ملعرفة أحكام املشكالت الطارئة والنوازل وأكث

 .احلادثة

وال يعين ذلك أن ما جيري يف تلك اجملامع هو قصار  الطموح، أو الشكل األمثل 

لالجتهاد اجلماعي، كما ال يعين ادعاء الكمال ملا هو موجود، بل الطبيعة البشرية 

احلاجة إىل املراجعة وإعادة النظر فيما مت إجنازه قائمة حتى ندرك جمبولة على التقصري، و

 .أوجه القصور ومن ثم يكون العالج
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 أوجه القصور يف اجملامع الفقهية وهيئات اإلفتاء واللجان الشرعية: 

قلة عدد أعضاء هذه املؤسسات، فبعضها ال يزيد عن عشرين عضوًا، وهم غري  : أواًل

كل واحد منهم مرتب  بأعمال أخر  كثرية جتعل عمله متفرغني هلذا العمل، بل 

 .يف هذه املؤسسات حمدودًا

سنوية أو نصف )أن اجتماعات هذه املؤسسات قليلة ودوراتها العادية متباعدة  : ثانيًا

 .باإلبافة إىل قلة عدد األيام اليت تناقش فيها البحوث( سنوية

وتوصيات ال ُيطبع منها إال أعداد أن ما يتوصل إليه اجملتمعون من قرارات  : ثالثًا

 .حمدودة، تهد  لبعض األفراد واهليئات، وال يستفيد منها عامة املسلمني

أن هناك تكرار وازدواجية يف عمل هذه املؤسسات، لعدم التنسيق بينها، وإن  : رابعًا

وجد يف بعضها فال يوجد يف الكل، وهذا يؤدي إىل بياع اجلهد الذي يبذل من 

 .العلماء

أن أغلب أعضاء هذه املؤسسات من املتخصصني يف الفقه وأصوله، وهؤالء ال : امسًاخ

ميكنهم تكييف احلكم الشرعي يف بعض القضايا اليت هلا صلة بالعلوم 

 .األخر ، كالطب، واالقتصاد، واالجتماع، وعلم النف س وغريها

وأعضاؤها ينتمون  أكثر هذه املؤسسات يغلب عليها الطابع احمللي أو اإلقليمي،  :سادسًا

إىل دولة واحدة، وهذا ال حيقق اهلدف املنشود من مجع كلمة املسلمني، وتوحيد 

 .صفوفهم وآرائهم حول املوبوعات اليت تهم أمر املسلمني مجيعًا

أن بعض هذه اجملامع ترتك للدول اختيار األعضاء الذين ميثلونها، والغالب على  : سابعًا

ا العمل إال من كان منهجه يتفق مع سياسة هذه هذه الدول أنها ال ترشح هلذ

 .الدولة

أن األحكام والقرارات اليت تصدرها هذه اجملامع لي س هلا صفة اإللزام، وإمنا  : ثامنًا

هي جمرد حمابر لالجتماعات حتفظ لدي األمانة العامة للمجــمع أو اهليــئة، وال 

 .( )ينشر منها إال ما تراه األمانة العامة صاحلًا للنشر

 كيفية عالج هذا القصور: 

اجملامع الفقهية )عربنا فيما سبق شيئًا من أوجه القصور يف املؤسسات العلمية 

واليت جعلت هذه املؤسسات ال تقوم بدورها كما ينبغي، ( وهيئات اإلفتاء واللجان الشرعية

 :( )وبعالج أوجه القصور ميكن أن يتحقق اهلدف املنشود منها، وذلك من خالل ما يأتي

اجملمع الفقهي »يقرتح بعض العلماء بم اجملامع الفقهية املتعددة حتت مسمى  : أواًل

ويرون إمكان حتقيق ذلك من خالل الدعوة إىل عقد مؤمتر عاملي باسم . «العاملي

حتت رعاية رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة، « مؤمتر علماء املسلمني»
                                                           

جتهـاد  ومـا بعـدها، واال     1توفيـق الشـاو  ـ دار الوفـاء ـ الطبعـة األوىل ـ ص        / فقـه الشـور  واالستشـارة ـ للـدكتور      ( 
 (.بتصرف)    ، 0  اجلماعي يف التشريع اإلسالمي ـ ص

 (.بتصرف) 13، 11االجتهاد اجلماعي لشعبان إعاعيل ـ ص ( 
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مع الفقهية وهيئات اإلفتاء يف العامل اإلسالمي ويدعى إىل هذا املؤمتر مجيع اجملا

« جممع فقهي عاملي»بكامل األعضاء احلاليني لوبع تصور كامل حنو تكوين 

يكون مقره مكة املكرمة باعتبارها أم القر  ومهب  الوحي، وتكون اجملامع 

األخر  فروعًا هلذا اجملمع، ينسق بينها مكتب مركزي، ويتابع ما جيري على 

 .ن قضايا ونوازل حتتاج األمة إىل حبثها ومعرفة احلكم الشرعي فيهاالساحة م

على رأ  يف مسألة من املسائل « العاملي»وإذا اتفق علماء هذا اجملمع 

من جمتهد  العصر، له حجيته وإلزامه يف الفتو  « إمجاعًا»االجتهادية، اعت ر ذلك 

 .والتشريع، وإن اختلفوا كان رأ  األكثرية هو األرجح

ب تبليغ ما يتوصل إليه اجملمع إىل والة األمور يف الدول اإلسالمية، إللزام وجي

 .( )الشعوب بها وتطبيقها، فمن املعلوم أن حكم احلاكم يرفع اخلالف

زيادة أعضاء اجملامع الفقهية وهيئات اإلفتاء بصورة متكاملة، حبيث تضم الفقهاء  : ثانيًا

والتفسري واحلديث، باإلبافة إىل العلوم والعلماء املتخصصني يف الفقه واألصول 

احلديثة اليت هلا صلة باألحكام الشرعية، كالطب، واالقتصاد، واالجتماع، وعلم 

وما إىل ذلك من العلوم اإلنسانية، وأن يكون لد  كل منهم  القدرة على النف س، 

اإلفادة من املابي وأن يعيش احلابر وأن يستشرف املستقبل وأن يكون لدية 

 .رة الكاملة يف عالج قضايا الناس وحل مشكالتهمالقد

زيادة دورات هذه املؤسسات حتى تكون على صلة مبا جيري يف اجملتمع، وعدم ترك : ثالثًا

 .الفرصة لألدعياء بتغطية ما يهم املسلمني بصورة غري صحيحة

لقرارات إصدار جملة شهرية توزع جمانًا أو تباع بثمن ميسر، تتضمن نشر البحوث وا: رابعًا

 .والتوصيات اليت تصدرها هذه املؤسسات

إنشاء قناة فضائية خاصة تكون مهمتها توبيح صورة اإلسالم الصحيحة، والرد : خامسًا

على الدعاو  الكاذبة اليت تسئ إىل اإلسالم، باإلبافة إىل عرض كل ما يصدر 

 .عن هذه املؤسسات بصورة مستمرة

                                                           
زكريا ال ر  ـ منشور مبجلة اجملل س العلمي جلامعة اإلمام / االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية للدكتور: ينظر يف ذلك ( 

يوسـف القربـاو  ـ      / ، االجتهـاد يف الشـريعة اإلســالمية للـدكتور      ص 0 حممـد بـن سـعود اإلسـالمية ـ العـدد         
شـعبان إعاعيـل ـ دار البشـائر اإلسـالمية ـ       / ، االجتهاد اجلماعي ودور اجملـامع الفقهيـة يف تطبيقـه للـدكتور     3ص
 .   ص
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 :املبحث السادس

 يف ترشيد املصارف اإلسالمية دور اجملامع الفقهية

ية يف القرن املابي ، لقد بدأت اخلدمات املصرفية اإلسالمية بالظهور بصورتها احلال

 . . .عمدت دول إسالمية إىل وبع الفكرة موبع التنفيذ عندما 

حيث بدأت بعض أشكال اخلدمات املصرفية اإلسالمية بالظهور يف القرن املابي، 

 . ملشكالت من جهة االلتزام الكلي بأس س الشريعة اإلسالميةلكنها واجهت عددًا من ا

ذاتها ، بدأ العمل على تطوير أس س احملاسبة اإلسالمية ، اليت تعد أداة  وخالل املدة

م عقد أول اجتماع  11 هـ  1  حيوية ورئيسة لنجاح املصارف اإلسالمية ، ومت يف عام

إيقاف العمل مبعدالت الفائدة احملّددة  ملؤمتر منظمة العامل اإلسالمي يف جدة وتقرر فيه

 . وابتكار أنظمة مالية جديدة ترتكز على الشريعة اإلسالمية 

م مت تأسي س بنك دبي اإلسالمي أول مصرف إسالمي  11 هـ  1  ويف عام

متكامل، ومنذ ذلك الوقت ، ظهر العديد من املؤسسات املالية األخر  اليت ترتكز على 

 . سارةمبدأ مشاركة الربح واخل

ارتكز النموذج النظري األول للخدمات املصرفية اإلسالمية على مبدأ املضاربة 

متعددة األطراف، ع ر اعتماد مبدأ مشاركة الربح واخلسارة بداًل من مبدأ الفائدة على 

 . الودائع والقروض

وميكن للمصارف اإلسالمية أن تكون وسيطًا ماليًا مثل املصارف التجارية التقليدية 

لكن مع إلغاء مبدأ الفائدة من مجيع املعامالت واالعتماد على الشراكة احلقيقة ومبدأ  ؛

 . مشاركة األرباح واخلسائر

وهلذا القت اخلدمات والنشاطات املالية اإلسالمية اهتمامًا واسعًا حيث بدأت العديد 

ء من اجلامعات واملعاهد بتدري س أس س اخلدمات املصرفية اإلسالمية وتشجيع إجرا

 .الدراسات والبحوث 

وقد مت الحقًا تطوير األس س األولّية وتنقيتها وصقلها حيث شهد جمال الودائع وبع 

أس س حمّددة للتعامل مع احلسابات وعمليات التمويل ورؤوس األموال والبيانات املالية، 

ات وذلك ارتكازًا على مبادئ اإلجارة واملراحبة ، كما مت خالل هذه الفرتة تطوير التقني

اخلاصة إلطالق املنتجات املالية وفقًا للشريعة اإلسالمية، و ل هذا األمر اختيار شركات 

 . ومؤسسات ميكن التعامل بأسهمها لكونها تتفق مع مبادئ الشريعة

واليوم أصبحت املصارف اإلسالمية تشكل منافسة قوية يف مجيع جماالت العمل 

سانية حيث أصبحت اخلدمات املصرفية املصريف وتهدف إىل حتقيق بعض األهداف اإلن
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اإلسالمية تتمتع مبستو  عال من التقدير وُتَعدُّ بدياًل عاداًل ومنصفًا وهي جتذب املزيد من 

 .املتعاملني غري املسلمني، حيفزهم على ذلك متّيز النظام املصريف اإلسالمي

يف إجياد صيغة إن بناء املصارف اإلسالمية جاء تلبية احلاجات اجملتمعات اإلسالمية 

 .للتعامل املصريف بعيدًا عن شبهة الربا وشبهاته 

 تعريف املصرف اإلسالمي

 . ( )أخذًا وعطاًء(( الربا )) املصرف اإلسالمي هو مؤسسة مصرفية ال تتعامل بالفائدة 

هو املصرف الذي يلتـزم بتطبيـق أحكـام الشـريعة اإلسـالمية يف      : ] واملصرف اإلسالمي

من خالل تطبيق مفهوم الوساطة املاليـة القـائم علـى    ، صرفية واالستثمارية مجيع معامالته امل

 [.ومن خالل إطار الوكالة بنوعيها العامة واخلاصة، مبدأ املشاركة يف الربح و اخلسارة 

ــًا ألحكــام           ــاز مصــريف يعمــل طبق ــات اإلســالمية وجــود جه ومــن أهــم حاجــات اجملتمع

باإلبــافة إىل تــوفري التمويــل الــالزم  ، ســتثمارهاالشــريعة اإلســالمية ويقــوم حبفــظ أموالــه وا  

 .للمستثمرين بعيدا عن شبهة الربا

 .وبانتشار املصارف اإلسالمية نكون قد أوجدنا احلل األمثل هلذه املشكلة وغريها

 قيمة املصارف اإلسالمية

ة املصـرف واملتعامـل تعتمـد املشـارك     لقد أدخلت املصارف اإلسالمية أُسسًا للتعامل بني

بـدال مـن   ، األرباح واخلسائر باإلبافة إىل املشاركة يف اجلهد من قبل املصرف واملتعامـل يف 

وتقـديم األمـوال فقـ  دون    ( الـدائن /املـدين )أس س التعامل التقليدي القائم على مبدأ املديونية

كما أوجدت املصـارف اإلسـالمية أنظمـة للتعامـل االسـتثماري يف مجيـع       .املشاركة يف العمل

شــاركة، املضــاربة، املاملراحبــة، ) الســتثمار اإلســالمية قتصــادية وهــي صــيغ االقطاعــات اال

 . (.إخل . . االستصناع ،السلم،التأجري،

 :وترجع قيمة وجود املصارف اإلسالمية إىل ما يلي 

صريف بعيدًا عن رغبة اجملتمعات اإلسالمية يف إجياد قنوات للتعامل امل ( )

 .أسعار الفائدة استخدام 

 .عامالت يف األنشطة املصرفيةتطبيق فقه امل ( )

 .التطبيق العملي ألس س االقتصاد اإلسالمي العاملي ( )

 املصارف اإلسالمية مميزات

 :تتميز املصارف اإلسالمية بالعديد من اخلصائص عن املصارف الربوية من أبرزها

ــعي إىل تطبيــــق  ( ) ــالمية يف كافــــة املعــــامالت املصــــرفية       الســ ــام الشــــريعة اإلســ أحكــ

 .واالستثمارية 

                                                           
 .  1 ص /   ج / موسوعة قضايا إسالمية معاصرة حملمد الزحيلي   
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يســري أســباب الــربح احلــالل يف جمــال زعــم أن الفوائــد الربويــة هــي عصــب تالعمــل علــى  ( )

 . وجودها

 .تطبيق أسلوب الوساطة املالية القائم على املشاركة  ( )

 .ختضع املصارف اإلسالمية إىل الرقابة املالية والرقابة الشرعية ملراقبة أعمال املصرف ( )

ــزًا    ( ) ــارف اإلســـالمية حيـ ــتثمار يف املصـ ــل االسـ ــوم   حيتـ ــي تقـ ــا، فهـ ــن معامالتهـ ــبريًا مـ كـ

املنتهيــة بالتمليــك ممــا يــؤدي إىل تعــاون رأس املــال       واإلجــارةباملراحبــة لآلمــر بالشــراء   

 .والعمل

 : اعتماد هيئة مصرفية شرعية

جيب على املصارف أن تضم هيئة الفتو  والرقابة الشـرعية مـن العلمـاء املتخصصـني يف     

االقتصــادية والقانونيــة واملصــرفية بعامــة ، ويــتم تعــيني   الشــريعة اإلســالمية و امللمــني بــالنظم  

اهليئة من قبل اهليئة العامة للمصرف فهي أعلى من جملـ س اإلدارة ، ومهمـة اهليئـة اسـتحداث     

صيغ استثمارية ومتويلية شرعية ، إىل صياغة ومراجعة عقود تلك الصيغ واإلفتاء يف كل ما 

تجداته ، يرفعــه إليهــا املراقــب الشــرعي مــن   تعربــه عليهــا اإلدارة مــن قضــايا العمــل   ومســ   

استفســارات أو مالحظــات تتعلــق بــاألداء التنفيــذي لشــرعية التعامــل املصــريف ، وتعمــل اهليئــة 

على التأكد من أن أعمال البنك تتم وفق أحكام الشريعة اإلسـالمية الغـراء وطبقـًا للفتـاو      

 .الصادرة عنها ، ومن ثم اعتمادها ورقة عمل دائم 

 جملامع الفقهية يف ترشيد مسرية املصارف اإلسالميةدور ا

للمجامع الفقهية دور كبري يف بنـاء االقتصـاد اإلسـالمي املعاصـر وإجيـاد آليـات جديـدة        

وصيغ عملية وخباصة يف ترشيد مسرية املصارف اإلسالمية حمور حبثنا اليوم كما جيـب أن  

املصـارف اإلسـالمية وعـن طريـق      تقوم بالتأكد من مشروعية املعامالت مجيعها الـيت تـتم يف  

البنك املركزي املقرتح يف هذا البحث واقرتاح كون مصرف التنمية اإلسالمي هـو املصـرف   

املركزي اإلسالمي وأن يأخـذ مكانتـه يف الرقابـة والسـلطة علـى كـل املصـارف اإلسـالمية         

وسـي  بـني   وفروعها والنوافذ اإلسالمية يف املصـارف والبنـوك األخـر  ، كمـا يقـوم بـدور ال      

ــا املصــارف          ــيت توجــد فيه ــدان ال ــة يف البل ــة الرعي املصــارف اإلســالمية واملصــارف املركزي

 . اإلسالمية

 ومن دور اجملامع الفقهية 

 .إبداء الرأي الشرعي فيما ُيحال إليها من معامالت املصرف ( )

ــات االســتثمارية للمصــارف اإلســالمية         ( ) ــذ العملي ــع مراحــل تنفي ــة الشــرعية جلمي املراجع

 .داء املالحظات ومتابعة تصحيحها أواًل بأول وإب

 .إبداء حكم اجملامع الفقهية على املشروعات االستثمارية قبل بدء التنفيذ  ( )

 .تقديم املشورة الشرعية إىل املصرف يف أي أمر من أمور املعامالت املصرفية  ( )
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 اخلامتة

 :وبعد

تها إمنا تتحقق فإننا نري أن الصيغة املثلى يف عالج قضايا األمة وحل مشكال

باالجتهاد اجلماعي، الذي جيمع بني فقهاء الشرع وخ راء العصر، ألن الفقهاء يعلمون 

النصوص ومدلوالتها ومقاصدها، واخل راء يعرفون الواقع ومآالته وحتدياته، واحلكم 

الشرعي مركب من العلم بالنصوص والعلم بالواقع، فاالجتهاد اجلماعي أقرب إىل السداد 

 .اخلالف يف مثل هذه القضايا وأبعد عن

وقد ظهرت يف عهدنا عدة جمامع فقهية وهيئات للفتو ، أنشئت للنظر اجلماعي يف 

مشكالت املسلمني ونوازل العصر احلديث، بعضها على مستو  حملي، وأخر  على 

مستو  عاملي، وقد أدت هذه اجملامع واهليئات دورًا هامًا يف حبث كثري من القضايا 

 .والتماس احللول الشرعية لكثري من مشكالت املسلمنياملعاصرة، 

 :لذا أرى

واثبـات منـاذج ممـا اصـدرته اجملـامع      تفعيل دور اجملامع الفقهية القائمة اآلن ،  ( )

مـن قـرارات وتوصـيات وحبـوث ،      والدعوة إىل نشر كل ما يصدر عن اجملامع

 .وهذا عامل مهم يف تقريب وجهات نظر العلماء واجتهاداتهم 

صفة اإللزامية على قرارات اجملمع وتفعيـل قراراتـه ومتابعـة مـا أوصـى       إبافة  ( )

 .به  

الســعي إىل إجيــاد مراكــز علميــة ومعاهــد تقبــل خرجيــي كليــات الشــريعة          ( )

 .بالذات، وتقوم بتزويدهم بدورات ومواد دراسية يف املعامالت املصرفية 

املسـتجدة  السعي إىل عقد املزيد من املؤمترات وحلقات البحـث حـول القضـايا     ( )

 .يف معامالت املصارف اإلسالمية ، ومناقشة العلماء بعضهم لبعض 

 .إجياد هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي يف املصارف اإلسالمية كافة  ( )

 .البنوك الربوية العاملية مطلقًاربوطٍة بامل االسالمية  املصارف ىل تنقيةإ يالسع ( )
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 فهرس املصادر واملراجع

عبـد اجمليـد الشـريف ـ سلسـلة كتـاب       / د.تشـريع اإلسـالمي ـ أ   االجتهاد اجلمـاعي يف ال  ( )

 األمة ـ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر 

خالـد حسـني اخلالـد، ، ط مركـز مجعـه      / االجتهاد اجلمـاعي يف الفقـه اإلسـالمي د    ( )

 . املاجد

 االجتهاد اجلماعي يف اململكة ، من أحباث ندوة االمارات   ( )

ــاد اجلمــاعي    ( ) ــة مشــكالت العصــر ـ أ       االجته ــه يف مواجه ــه مصــطفي  / د.وأهميت وهب

ـ   0 الزحيلي ـ حبث مقدم إىل مؤمتر الفتو  وبوابطها مبكة املكرمـة يف املـدة مـن    

  001 يناير    ـ  1 /هـ0   حمرم    

شـــعبان / االجتهـــاد اجلمـــاعي وأهميتـــه يف مواجهـــة مشـــكالت العصـــر ـ للـــدكتور        ( )

ـ   0 و  وبوابطها مبكـة املكرمـة يف املـدة مـن     مقدم ملؤمتر الفت= =إعاعيل ـ حبث 

 م 001 يناير    ـ  1 /هـ0   حمرم    

صـاحل بـن عبـد    /االجتهاد اجلماعي وأهميته يف نوازل العصر ـ ملعالي الشيخ الـدكتور    ( )

 0 اهلل بن محيد ـ  حبث مقدم ملؤمتر الفتو  وبوابطها مبكة املكرمة يف املدة مـن   

 م 001 يناير    ـ  1 / هـ0   حمرم    ـ 

االجتهـــاد اجلمـــاعي ودور الفقـــه يف حـــل املشـــكالت ـ مجعيـــة الدراســـات والبحـــوث        (1)

 اإلسالمية ـ األردن ـ 

شـعبان حممـد إعاعيـل ـ      / د.االجتهـاد اجلمـاعي ودور اجملـامع الفقهيـة يف تطبيقـه ـ أ         (3)

 دار البشائر ـ بريوت ـ : الناشر

ــني االنضــباط واالنفــراط، أ    (1) يوســف القربــاوي ط دار النشــر    /د.االجتهــاد املعاصــر ب

 هـ،     والتوزيع 

االجتهاد يف التشريع اإلسـالمي للـدكتور حممـد سـالم مـدكور ـ دار النهضـة العربيـة          (0 )

 هـ ـ  0  

زكريــا الــ ر  ـ منشــور مبجلــة اجمللــ س       / االجتهــاد يف الشــريعة اإلســالمية للــدكتور   (  )

  0 العلمي جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ـ العدد 

 اإلحكام  (  )

 أصول التشريع اإلسالمي  (  )

 إعالم املوقعني  (  )
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 تاريخ التشريع اإلسالمي للشيخ حممد اخلضري ـ املكتبة التجارية  الك ر    (  )

 م ـ 3 1 تاريخ الفقه اإلسالمي ـ دار الكتاب العربي مبصر   (  )

 التحرير يف أصول الفقه  (1 )

 اجلامع الصحيح للرتمذي (3 )

 جامع بيان العلم   (1 )

 آن اجلامع ألحكام القر (0 )

 سنن الدارمي   (  )

 شرح اجمللة لسليم رستم باز ، ط دار إحياء الرتاث العربي،  (  )

 .شعب اإلميان للبيهقي (  )

 الصحاح للجوهري  (  )

 غياث األمم يف إلتياث الظلم،  (  )

 توفيق الشاو  ـ دار الوفاء ـ الطبعة األوىل / فقه الشور  واالستشارة ـ للدكتور (  )

ــه العشــرين   قــرارات اجملمــع الفقهــي اإلســالمي  مبكــة املك    (1 ) -13  )رمــة يف دورات

 (.هـ    

 لسان العرب  (3 )

 جممع البحوث اإلسالمية تارخيه وتطوره،  (1 )

 )املدخل الفقهي العام (0 )

 مرجع العلوم اإلسالمية  (  )

 املستصفي من علم األصول  (  )

 املصباح املنري للفيومي  (  )

 معجم مقايي س اللغة  (  )

 م ـ 113  سنة  مقاصد الشريعة اإلسالمية ـ الشركة التونسية للتوزيع ـ ط (  )

 موسوعة قضايا إسالمية معاصرة حملمد الزحيلي  (  )

 ندوة االجتهاد اجلماعي يف العامل اإلسالمي، علي حممد احملمدي  (1 )
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 العشرونالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 

 دور اجملامع الفقهية 

 مع املؤسسات املالية اإلسالمية

 

 

 

 

 إعداد

 األستاذ الدكتور حممد مصطفى الزحيلي

عميد كلية الشريعة جبامعة الشارقة



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 مقدمة

رسول اهلل، وعلى آله وصحبه  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على

 :أمجعني، وبعد

، وأكمل 91/آل عمران" إن الدين عند اهلل اإلسالم"فإن اهلل تعاىل اختار اإلسالم ديًنا 

 .3/املائدة" اليوم أمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديًنا"لنا هذا الدين 

إنا : "عة، فقال تعاىلوإن اهلل تعاىل تكفل حبفظ هذا الدين الكامل إىل أن تقوم السا

 .1/احلجر" حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون

آل " وشاروهم باألمر: "وإن اهلل أنزل على رسوله األمر بالشورى، فقال تعاىل

والذين استجابوا لربهم، : "، ثم وصف املؤمنني بالتزام الشورى، فقال تعاىل951/عمران

، وذلك ليسري 33/الشورى" ناهم ينفقونوأقاموا الصالة، وأمرهم شورى بينهم، ومما رزق

املؤمنون على منهج التعاون والتشاور، وتبادل الرأي، الختيار األحسن واملناسب يف األمور 

 .كلها، وخاصة يف االجتهاد وبيان األحكام الشرعية

يا أيها : "وإن اهلل تعاىل حدد منهج التعاون، والتشاور، والتطبيق يف احلياة، فقال تعاىل

، وأولو األمر هم 51/النساء" آمنوا أطيعوا اهلل، وأطيعوا الرسول، وأولي األمر منكمالذين 

 .احلكام والعلماء

وإن األحكام الشرعية الثابتة صراحة يف الكتاب والسنة قليلة، وحمصورة، والوقائع 

كثرية ومتجددة يف كل عصر وزمان، فشرع اهلل االجتهاد، وكلف العلماء القيام به، 

حكام على املنهج السابق بالتعاون والتشاور، ثم بإطاعة ولي األمر، وما يتوصل لبيان األ

 .إليه اجلمهور، ويأمر به أولو النهى، والنفوذ

 :مشكلة البحث

إن اهلل تعاىل قد امنت على هذه األمة اليوم بتوفر االجتهاد اجلماعي بدًءا من هيئات 

تشرت هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات الفتوى والتشريع، وانتهاء باجملامع الفقهية، وان

، وصار هلا وجود مكني، ودور عظيم، ومكانة مرموقة، ولكنها (9)املالية املعاصرة

متعددة وموزعة حسب كل مؤسسة، كما توفرت اجملامع الفقهية احمللية والدولية، واليت 

                                                           

دور املؤسستتة : عرفتتت بالستتودان بتتإدارة الفتتتوى والبحتتو ، وخاصتتة يف بنتتك التخلتتامن اإلستتالمي بتتا رطوم، انظتتر      (9)
 .139/ 2املصرفية اإلسالمية، حبث الشريف 
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حكام يف النوازل تقوم مع هيئات الفتوى، وهيئات الرقابة الشرعية، باالجتهاد لبيان األ

الطارئة، واملستجدات املعاصرة، واحللول الشرعية والبدائل الصحيحة ملا يشاع من 

 .معامالت حمرمة

ولكن حصل بالنتيجة االختالف، وتعدد اآلراء، وبعض الفوضى، وشيء من 

التعارض، مما أثار الشجون من املخلصني، واحلقد والخلغينة من غريهم، مستغلني هذه 

 .ملية، من التعدد، واالختالف، واالضطراباملشكلة الع

وهذا ما دفع العلماء الغيورين لطلب التنسيق بني جلان الفتوى، وهيئات الرقابة، 

واجملامع الفقهية، لتنظيم العمل بينهم، وتوحيد املناهج يف اجتهادهم، وإجياد هيئات 

الفقهية عامة، ومع جممع شرعية دولية، للمراقبة واملتابعة، وتنسيق العمل حتًما مع اجملامع 

الفقه اإلسالمي الدولي خاصة، فتكتمل الصورة، وتتوفر آليات العمل واالجتهاد، وتكون 

النتائج يف أحكام النوازل واملسائل والوقائع واملستجدات املعاصرة عامة وشاملة، فتزداد 

 .الناسقبواًل، وتزدان إشراًقا، وتتوفر هلا غالًبا الصحة والقبول عند اهلل، وعند 

دور اجملامع الفقهية يف ترشيد مسرية املؤسسات "ومن هذه املنطلقات جاء هذا البحث 

، وهذا الرتشيد املنشور ينحصر يف جمال االجتهاد لتطبيق "املالية اإلسالمية، آليات وصيغ

الشريعة اإلسالمية يف اجملال املالي، وحسب املعطيات املعاصرة، والوقائع املعاشة، 

ملتجددة أمام املؤسسات املالية اإلسالمية اليت ظهرت على الساحة احمللية والتطورات ا

والدولية، وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة، ويشار إليها بالبنان، ولكنها تواجه صعوبات 

 .كثرية، وحتديات عديدة، وحتتاج للرتشيد ومد  يد العون هلا

 :الدراسات السابقة

وحبوًثا عن هيئات الرقابة الشرعية يف كتب عدد من العلماء املعاصرين كتًبا 

 .املؤسسات املالية املنتشرة اليوم يف أرجاء العامل اإلسالمي، وصدرت فيها أنظمة وتشريعات

كما كتب العديد من العلماء املعاصرين عن اجملامع الفقهية احمللية والدولية، 

ر، وتعقد وصدرت فيها أنظمة متعددة، حملية ودولية، وهي متارس عملها باستمرا

 .االجتماعات والندوات واملؤمترات دورًيا، وتتخذ القرارات، وكثرًيا ما جتمعها يف كتاب

وفيها هيئة الرقابة " إنشاء االحتاد العاملي للمصارف اإلسالمية"كما ظهرت اتفاقية 

الشرعية العليا، وطالبت بإنشاء هيئة الرقابة الشرعية العاملية، لتنسق بني هيئات الرقابة 

ًًا على الور ، ومل يأخذ طريقه للتنفيذاحمل  .لية، وكل ذلك ال يزال ح

كما كتبت رسائل وحبو  عن االجتهاد اجلماعي والفتوى اجلماعية يف العصر 

 .احلاضر، لبيان ضرورته، واحلاجة إليه، وتطبيقه يف جماالت الفتوى والتشريع وغريه
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 جتمع بني هذه اهليئات ولذلك يسعى هذا البحث إىل بيان اآلليات والصيغ اليت

واجملامع، وكيفية التنسيق بينها أواًل، والعمل على تأسيس هيئات عامة ودولية، ثم 

التنسيق بينها وبني اجملامع الفقهية، ثم بيان مدر التزام املؤسسات املالية اإلسالمية بقرارات 

سالمي الدولي اجملامع الفقهية، مع التعاون الكامل لاللتزام بقرارات جممع الفقه اإل

ملكانته، وما يتمتع به من مزايا، وبيان مدى قيام اجملامع الفقهية بدور اإلشراف والتوجيه 

هليئات الرقابة الشرعية احمللية، والدولية لرتشيد مسرية املؤسسات املالية اإلسالمية حنو 

ي النمو واألفخلل، والتطور والكمال، لتساهم يف التطبيق الرشيد لالقتصاد اإلسالم

 .املعاصر الذي ظهر منافًسا لغريه، ومؤماًل ملعامالت أفخلل، ورفاه سليم

 :منهج الدراسة

اختار الباحث منهج التتبع واالستقراء ألنظمة اجملامع الفقهية وهيئات الرقابة 

الشرعية والبنوك اإلسالمية، وحتليل هذه النصوص الواردة فيها، واملقارنة بينها، 

رتاحات السابقني يف هذا ا صوص، واختيار املناسب منها، واالستفادة من خًات واق

 .واقرتاح ما يراه مناسًبا وحمقًقا للهدف والغاية، وما يساهم يف حل مشكلة البحث

 :  خطة البحث

، ثم مشروع قرار يف  ، وخامتة ة مباحثتجاءت خطة البحث يف مقدمة ومخس

 . املوضوع

 املقدمة. 

 تعريفها، ومرجعيتها :اجملامع الفقهية :املبحث األول. 

 هيئات الرقابة الشرعية، أهدافها، واختصاصها، وتقوميها: املبحث الثاني. 

 الفتوى اجلماعية وصلتها باالجتهاد اجلماعي :املبحث الثالث. 

 آليات التزام املؤسسات املالية اإلسالمية بالقرارات الشرعية: املبحث الرابع. 

 فقهية لرتشيد املؤسسات املالية آليات وصيغ اجملامع ال :املبحث اخلامس

 .اإلسالمية

 اخلامتة. 

 مشروع قرار. 

 أهم املصادر واملراجع. 

ونسأل اهلل التوفيق والسداد وحسن ا تام، صلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى 

 .آله وصحبه وسلم أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني
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 املبحث األول

 مرجعيتهااجملامع الفقهية، تعريفها، وأهدافها، و

إن اجملامع الفقهية من معامل النهخلة اإلسالمية املعاصرة، ألنها تخلم كبار العلماء، 

وتنظر يف القخلايا املستجدة والنوازل عن طريق االجتهاد اجلماعي، وتتبوأ قراراتها أعلى 

درجات الثقة والطمأنينة، وتنهض بالعبء اجلسيم لدراسة القخلايا اإلسالمية العامة، 

مة، وتقليل ا الفات، ومنع الفنت الطائفية، لذلك تنعقد عليها اآلمال اجلسيمة وتوحيد األ

يف ترشيد مسرية املؤسسات املالية اإلسالمية، ونوضح يف هذا املبحث التعريف باجملامع 

الفقهية، ومدى إمكان صريورتها مرجعية شرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية يف القخلايا 

 .املالية

 :يف باجملامع الفقهيةالتعر: أواًل

مكان االجتماع، ويطلق على اجملتمعني، ومجعه جمامع، وهو كلمة  :اجملمع لغة

 .(9)حمدثة

: مؤسسة عامة للنهوض باختصاص معني، واجملامع الفقهية :واجملمع اصطالًحا

مؤسسات فقهية عامة متارس االجتهاد ملعرفة األحكام الشرعية يف القخلايا املهمة 

ا ملواكبة العصر وتلبية حاجات األمة الفقهية، بإصدار قرارات فيها عن املطروحة عليه

 .طريق االجتهاد اجلماعي

ونظًرا ألهمية اجملامع الفقهية، ومكانتها الرفيعة، واحلاجة إليها، فقد تأسس عدد 

 :من اجملامع الفقهية يف البالد العربية واإلسالمية، منها

م، 9199/ ه9339ر القرار بإنشائه عام صد :جممع البحوث اإلسالمية يف األزهر (9)

عخلو من  55م، ويتألف من 9193/ ه9333وعقد أول مؤمتر له يف القاهرة عام 

العلماء املختصني من املذاهب اإلسالمية، ومنهم ما ال يزيد عن العشرين من غري 

املصريني، ويكون نصف األعخلاء متفرغني لعخلويته، ويعني العخلو بقرار من رئيس 

، ويكون شيخ األزهر رئيًسا له، وله عدة جلان، أهمها جلنة البحو  اجلمهورية

الفقهية اليت تتبعها جلان فرعية لألحناف واملالكية والشافعة واحلنابلة، وجرى 

 .تعديالت كثرية له
التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة، وأنشئ  اجملمع الفقهي اإلسالمي، (2)

من العلماء املتميزين بالنظر الفقهي واألصولي،  م، ويتألف عدد9193/ ه9313سنة 

من كبار علماء السعودية، ومن هيئة كبار العلماء، ومن أساتذة اجلامعات، 

                                                           

 .939/ 9املعجم الوسيط  (9)



 4 

ويخلاف هلم عدد من املفتني والعلماء من العامل العربي واإلسالمي، ويصدر قرارات 

 .(9)وتوصيات، ويطبعها، وينشرها
نظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، ويعد أوسع التابع مل ،جممع الفقه اإلسالمي الدولي (3)

اجملامع، ولو نظرًيا؛ ألنه يشمل مجيع البالد العربية واإلسالمية، ويتألف من أعخلاء 

عاملني، لكل دولة عخلو، يتم تعيينه من قبل دولته، مع أعخلاء آخرين من العلماء 

ًاء املختصني والفقهاء يف البالد اإلسالمية، واجلاليات املسلمة، ويخلم عدًدا من ا 

بالفقه والقانون والطب، والصيدلة، واملخً، واحملاسبة واالقتصاد، وغري ذلك، 

م، وانعقد املؤمتر التأسيسي 9139/ ه9159وأنشئ بقرار مؤمتر القمة اإلسالمي سنة 

م، وخصصت الدورة األوىل للمؤمتر سنة 9133/ ه9153يف مكة املكرمة سنة 

طته، وتكوين جملسه، وشعبه الرئيسة، ومنها م لدراسة نظامه، وخ9131/ ه9155

 .(2)شعبة الفتوى، ويصدر قرارات وتوصيات يف كل مؤمتر
م، وشكل هيكله اإلداري من 9133وأنشئ عام  :جممع الفقه اإلسالمي باهلند (1)

علماء اهلند وعلماء من العامل اإلسالمي، ويشارك يف ندواته السنوية خنبة من العلماء 

ة عامل، ويتم انتخاب األعخلاء من كبار العلماء والفقهاء، مع يزيد عددهم عن ستمائ

االختصاصيني يف الطب واالجتماع والقانون وعلم النفس واالقتصاد، ويصدر قرارات 

 .(3)وتوصيات بعد كل مؤمتر
وهو هيئة علمية متخصصة مستقلة، ومقره يف  اجمللس األوروبي لإلفتاء والبحوث، (5)

العامل العربي واإلسالمي واألقليات املسلمة، وعقد  إيرلندا، ويخلم عدًدا من علماء

م، تلبية من احتاد املنظمات اإلسالمية يف 9119/ ه9199اللقاء التأسيسي له سنة 

عامًلا، وأقر نظامه األساسي، وعقد حوالي عشرين  95أوروبا، وحخلر ما يزيد عن 

 .(1)دورة، وأصدر القرارات والتوصيات
م، ويخلم أربعني 9111/ ه9191الذي اعتمد عام  ان،جممع الفقه اإلسالمي بالسود (9)

عخلًوا من الفقهاء والعلماء وا ًاء السودانيني، وله هيئة للمستشارين من ممثلي 

اجملامع الفقهية والبحثية من خارج السودان، وتصدر عنه جملة حولية فيها قرارات 

 .(5)اجملمع

                                                           

، قترارات وتوصتيات أهتم املتؤمترات التيت عقتدتها       23، العتدد  25اجملمتع اإلستالمي، مكتة املكرمتة، الستنة       جملة  (9)
ه، ويصتتدر جملتتة تتخلتتمن قتترارات وتوصتتيات اجملمتتع، قتترارات اجملمتتع   9192-9139رابطتتة العتتامل اإلستتالمي عتتام  

 .233 الد صم، االجتهاد اجلماعي، ا2552/ ه9122الفقهي اإلسالمي، رابطة العامل اإلسالمي 

 .233م، االجتهاد اجلماعي، ا الد ص2553قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدولي، طبع قطر،   (2)

 .211م، االجتهاد اجلماعي، ا الد ص2551/ ه9125قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي باهلند،   (3)

 .999الزحيلي ص، فتاوى فقهية معاصرة، 252االجتهاد اجلماعي، ا الد ص  (1)

 .م2551/ ه9135، سنة 5جملة جممع الفقه اإلسالمي بالسودان، العدد   (5)
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ى لبيان أحكام الشريعة وهو مؤسسة علمية تسع جممع فقهاء الشريعة يف أمريكا، (9)

فيما يعرض للمقيمني يف أمريكا من النوازل، ومقرها واشنطن، ويتكون من 

جمموعة من فقهاء األمة اإلسالمية وعلمائها، وفيه جلنة دائمة للفتوى، وجلنة 

م، ومت فتح مكتب له 2552املستشارين لإلفتاء، وعقد املؤمتر التأسيسي له عام 

 .(9)والتوصيات بالقاهرة، وأصدر القرارات

وغري ذلك من املؤسسات اجلماعية للفتوى بأمساء خمتلفة، مثل هيئة كبار العلماء، 

واللجنة الدائمة للبحو  العلمية واإلفتاء، وكلتاهما بالسعودية، ورابطة علماء املغرب، 

 .(2)وجملس الفكر اإلسالمي بباكستان، وغري ذلك

 :أهداف اجملامع الفقهية وأعماهلا: ثانًيا

حددت اجملامع الفقهية أهدافها وأعماهلا، وهي أهداف شرعية نبيلة، وأعمال فقهية 

 :(3)جسيمة وجليلة، ونلخص أهمها فيما يلي

االقتصادية واالجتماعية والصناعية  التوصل إىل حلول املشكالت النامجة عن التغريات (9)

تمع اإلسالمي، والتطورات احلديثة، واملشكالت التعليمية والثقافية اليت تواجه اجمل

 .وخاصة اجلاليات واألقليات املسلمة
احملققني املعاصرين، واملؤسسات الدينية املوثو  بها  احلصول على فتاوى وآراء العلماء (2)

 .يف القخلايا املستجدة
ويوَرُد من اإلشكاالت حول األنظمة اإلسالمية من قبل  استعراض ما يثار من الشبهات، (3)

 .الرؤى الصحيحة عنهااملستشرقني واآلخرين، وتقديم 
والتحديات املواجهة لإلسالم مبا يوافق العصر، ودراسة  اإلجابة عن األسئلة اجلديدة (1)

مشكالت احلياة املعاصرة، واالجتهاد فيها لتقديم احللول النابعة من الشريعة 

 .اإلسالمية فيها
، ووضع املعاجم الفقهية، واملوسوعات الفقهية إحياء الرتاث الفقهي ونشره (5)

 .قتصادية، واألصولية، والقواعد الفقهية، وأصول الفقهاال
واملشكالت اليت تواجهها، وإجياد احللول الصحيحة  دراسة واقع األمة اإلسالمية، (9)

على أساس الكتاب والسنة وإمجاع أهل العلم وبقية املصادر املعتمدة يف الفقه 

والقخلايا الطبية اإلسالمي، كاالقتصاد اإلسالمي، واملصارف، والفلك، والتأمني، 

واملخًية، والسو  املالية، واألسهم، والسندات، والشركات، واألحوال الشخصية 

                                                           

 .259االجتهاد   اجلماعي، ا الد ص  (9)

 .993، 999فتاوى فقهية معاصرة، الزحيلي ص: انظر  (2)

رات اجملمتتع ، قتترا99، قتترارات وتوصتتيات جممتتع الفقتته اإلستتالمي التتدولي ص 23جممتتع الفقتته اإلستتالمي باهلنتتد ص  (3)
، االجتهتتاد اجلمتتاعي، ا التتد 959، االجتهتتاد اجلمتتاعي، السوستتوة  ص93الفقهتي اإلستتالمي مبكتتة املكرمتتة ص 

 .وما بعدها 235ص
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الطارئة، واجلديد يف العبادات، وقخلايا املسلمني يف العامل اإلسالمي، وخدمة 

اإلسالم واملسلمني، وسائر املستجدات ذات الطابع العام أو املعقد أو املتشعب بني عدة 

 .علوم
بني املذاهب، وحتتاج إىل االنتقاء والرتجيح  قضايا الفقهية املختلف فيهادراسة ال (9)

لتنظيمها وتشريعها وااللتزام بها، وخاصة ما قرره الفقهاء القدامى بناء على العرف 

واملصلحة، وما للزمان واملكان دور يف حكمه، حسب املتغريات، ودراسة وحتقيق 

 .صريةاملوضوعات الفقهية يف ضوء املقتخليات الع
وجتريدها من الفخلول والشوائب وآثار التعصب املذهيب  جتديد الثقافة اإلسالمية، (3)

 .والسياسي والديين، وجتليتها يف جوهرها األصيل ا الص
وتبليغها باحلكمة واملوعظة احلسنة، ومجع كلمة األمة  املساهمة يف نشر الدعوة (1)

ة نظرًيا وعملًيا عن طريق اإلسالمية يف القخلايا الكًى، وحتقيق الوحدة اإلسالمي

 .السلوك اإلنساني ذاتًيا واجتماعًيا ودولًيا، وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
عن طريق جلان متخصصة، واستمداده من خمتلف املذاهب،  تقنني الفقه اإلسالمي (95)

ومبا يتناسب مع الزمان واملكان وتطور العصر، وإعداد تقنني ميسر لألحكام 

األسرة واملعامالت املالية يكون مرجًعا جلهات التحكيم الناشئة يف الفقهية يف أبواب 

 .، وإبراز تفو  الفقه اإلسالمي على غريه من القوانني واألنظمة(9)الغرب
مع هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، ومراكز البحو   التعاون واالرتباط والتنسيق (99)

 .مجيع املؤسسات الفقهيةالعلمية، وجمالس البحو  الفقهية، وإجياد الروابط مع 
، وملا دعت تغريات الظروف إىل استئناف البحث عن احللول ملستجدات العصر احلديث (92)

البحث والدراسة فيه من القخلايا القدمية يف ضوء أصول الفقه اإلسالمي، وعن طريق 

 .التحقيق واالجتهاد اجلماعي
يق القوانني حول تشريع وتطب استعراض األحكام الصادرة من احملاكم الشرعية (93)

 .اإلسالمية، ونشر نتائجها
والعمل على توحيد اآلراء الفقهية فيما  إجياد التقارب بني علماء الساحة األوروبية، (91)

 .بينهم حول القخلايا الفقهية املهمة
تسد حاجة املسلمني يف أوروبا، وأمريكا، وحتل مشكالتهم،  إصدار فتاوى مجاعية (95)

ية،واألمرييكية، يف ضوء أحكام الشريعة وتنظم تفاعلهم مع اجملتمعات األوروب

 .ومقاصدها، وخاصة فيما يعرض على اجملامع من قخلايا ونوازل
والدراسات الشرعية اليت تعاجل األمور املستجدة مبا حيقق مقاصد  إصدار البحو  (99)

 .الشرع ومصاحل ا لق، وتعاجل أوضاع املسلمني يف أوروبا وأمريكا
                                                           

من ذلك ما يقوم جممع فقهاء الشريعة بأمريكا اآلن بإعداد وثيقة األحوال الشخصية للجاليات اإلسالمية يف البالد   (9)
 .ذج، وورقة عمل يف ذلك، ويتم العمل على وضع مذكرة إيخلاحية هلاغري اإلسالمية، ومّت وضع منو
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حوة اإلسالمية خاصة، عن طريق نشر املفاهيم عامة، وشباب الص ترشيد املسلمني (99)

 .اإلسالمية األصلية والفتاوى الشرعية القومية
بإعداد البحو  والدراسات، وابتكار صيغ  معاونة املؤسسات املالية اإلسالمية (93)

التمويل، وعقود االستثمار، وتقديم ما تطلبه من الفتاوى واالستشارات، وتدريب 

 .كوادرها على ذلك
األخرى للوصول إىل ما يشبه  ن بني اجملامع الفقهية واهليئات الفقهيةدعم التعاو (91)

 .اإلمجاع الكوني على امللزم من قخلايا األمة وثوابتها
اليت تقيمها اجلاليات اإلسالمية يف البالد  دعم أنشطة جلان التحكيم الشرعي (25)

 .الغربية
حقو  وواجبات على وما تفرضه من  معاجلة قخلايا املواطنة يف البالد غري اإلسالمية، (29)

 .(9)املسلمني، وإنشاء صندو  اجملمع للزكاة والتكافل االجتماعي

 :مرجعية اجملامع الفقهية: ثالًثا

إن أهمية اجملامع الفقهية، واألهداف السامية اليت تسعى إليها، واالختصاصات اليت 

رًيا يف ترشيد تخلطلع بها، واألعمال واإلجنازات املفيدة اليت صدرت عنها، جعلتها أماًل كب

مسرية املؤسسات املالية اإلسالمية، وتطلعت األنظار يف العامل اإلسالمي إىل اجملامع 

الفقهية لتساهم بدور فاعل ،وأساسي يف املساهمة يف القخلايا املالية، واالقتصاد 

اإلسالمي، لتقدم املشاريع واألنظمة للمؤسسات، وتقدم احللول والفتاوى والقرارات اليت 

لطريق، وحتدد املسار، وتواكب التطور العاملي، وتواجه املستجدات الطارئة، لتصبح تنري ا

يف هذا املخلمار، ملا تتمتع به من أهلية بتكوينها من كبار  املرجعية الشرعية األساسية

علماء األمة وفقهائها، وألنهم ميثلون خمتلف البالد اإلسالمية، وينتمون جلميع املذاهب 

يف العامل، وتصدر قراراتها بعد كتابة البحو  املتعددة يف موضوع واحد الفقهية املنتشرة 

من عدد من العلماء، ثم تطرح للمناقشة احلرة واجلماعية والعلنية، ويوافق عليها مجيع 

األعخلاء أو األغلبية، وبعد االستعانة بآراء أصحاب االختصاص من العلوم األخرى، وحتسن 

 .ثم تطبع وتنشر عاملًيا صياغتها، وتتلى جهاًرا وعلًنا،

كل ذلك يخلفي على القرارات هيبة، وقبواًل، واحرتاًما، وتقديًرا، بل وتسليًما من 

مجيع املستويات الرمسية والشعبية، والفقهية والعلمية، والثقافية واالجتماعي، وهذا أقصى 

ء أصول الفقه ما يتطلع إليه املسلمون اليوم، ويتفق مع مصادر الفقه اإلسالمي، ويقرره علما

 .فيه، ليكون احلكم الفقهي ملزًما للمسلمني، وحمقًقا للغاية واهلدف

                                                           

تفرد كل جممع بهدف أو أكثر يتناسب مع خصوصيته، حبسب منظمته أو إقليمته، أو الظتروف العامتة التيت نشتأ        (9)
 .319املرجع السابق ص: وبعدها، وانظر 293االجتهاد اجلماعي، ا الد ص: فيها، انظر
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وتعتمد القرارات اجملمعية يف أسلوبها ووسائلها يف البحو  واملدارسة على التشاور 

واالجتهاد اجلماعي، وقد تعهدت بتقنني الفقه اإلسالمي، وتقديم احللول ملشكالت األمة، 

وم به املؤسسات األخرى مبا خيالف الشريعة، ولذلك أصبحت البحو  وإجياد البدائل ملا تق

الفقهية، والدراسات اإلسالمية، واملؤسسات والندوات تتوشح بقرارات اجملامع الفقهية، 

فتصدر كالمها بها، أو تعتمد عليها يف االحتجاج والرتجيح وحتديد املواقف اليت تبغي وجه 

 .اهلل تعاىل

املرجعية ئص واألهداف ختول اجملامع الفقهية أن تكون إن هذه امليزات وا صا

وللعامل اإلسالمي، ويف املقدمة جممع الفقه اإلسالمي الدولي  الفقهية العليا للمسلمني،

الرائد الذي يرتقي إىل القمة، ويتحمل املسؤوليات العظمى، وخاصة إذا تداركت اجملامع 

لعقبات والصعوبات والتحديات اليت الفقهية، ما يوجه إليها من مالحظات، وجتاوزت ا

 .تواجهها

وأما كيفية تفعيل ذلك، وتطبيقه، وآلياته وصيغه، فسوف يأتي مفصاًل يف املبحثني 

 .الرابع وا امس

 :إلزام املؤسسات املالية اإلسالمية بقرارات اجملامع الفقهية: رابًعا 

ؤسسات املالية اتفق علماء العصر وفقهاؤه، الدارسون للرقابة الشرعية يف امل

واملصارف اليوم على وجوب إلزام املؤسسة بقرارات هيئات الرقابة الشرعية، وأن جمرد 

تسمية ما يصدر عنها أنه فتاوى شرعية، وأن الفتوى الشرعية هي اإلخبار عن احلكم 

الشرعي بدون إلزام، فهذه التسمية جملرد املشاكلة، وتعريف الفتوى الشرعية عامة بذلك 

 .عن حكم القاضي الذي خيً عن احلكم الشرعي مع إلزام تطبيقهلتمييزها 

وإلزام قرارات هيئات الرقابة الشرعية، كما سيأتي، أمر ضروري وأساسي، لتتفق 

مع بواعث وجودها، ولتتحقق األهداف املرجوة منها، ولتنسجم مع إجيابياتها، ولتتجنب 

 .مسالبها وسيئاتها

ات اجملامع الفقهية، وخصائصها، وأهدافها، وإذا كان األمر كذلك، ورأينا ميز

قرارات اجملامع ومرجعيتها، وما سيأتي يف الفتوى اجلماعية، فإن ذلك يقتخلي أن تكون 

للمؤسسات املالية اإلسالمية من جهة، وهليئات الرقابة الشرعية من جهة  الفقهية ملزمة

حدة الكلمة ووحدة األمة، أخرى، ليتم التنسيق بني اجلميع،  ويتحقق التعاون والتقارب وو

وترتجم األقوال إىل وقائع، واألهداف إىل تطبيق، واآلمال إىل حقائق، وتستطيع املؤسسات 

املالية اإلسالمية االتصال مع اجملمع الفقهي اإلقليمي، والتنسيق معه، وكل ذلك مبا ال 

 .يتعارض مع قرارات جممع القفه اإلسالمي الدولي الصادرة يف املوضوع ذاته

وهذا اهلدف ينحصر يف القخلايا العامة، واملسائل املشرتكة بني املؤسسات املالية 

اإلسالمية، ويرتك التفصيل من جهة، واجلوانب اجلزئية والفرعية من جهة أخرى، لكل 
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مؤسسة على حدة، مبا يتناسب مع نظامها، وظروفها الزمانية واملكانية، ومبا تواجهه من 

 .مشكالت ومصاعب وأزمات



 11 

 ملبحث الثانيا

 هيئات الرقابة الشرعية

للمجامع الفقهية يف ترشيد مسرية  الذراع الرئيسيإن هيئات الرقابة الشرعية هي 

املؤسسات املالية اإلسالمية، وهي الطرف املقابل للمجامع الفقهية للتعاون يف هذا 

 .ا صوص، ولذلك نعرض بواعثها، وأهدافها، وتقييمها

 :بواعثها: أواًل

نتيجة االحتالل األجنيب للبالد العربية واإلسالمية، وفرض مؤسساته  كان من

االقتصادية عليها، وكان لتقارب املسافات يف العصر احلاضر بني دول العامل، وشيوع 

الفكر العاملي، وخاصة يف االقتصاد واملؤسسات املالية، أن فتحت املؤسسات املالية، 

لبالد العربية واإلسالمية، وهي تطبق األنظمة والبنوك التجارية التقليدية، يف مجيع ا

 .األجنبية غالًبا

ثم تنبه املسلمون من غفوتهم، وظهرت الصحوة اإلسالمية يف القرن الرابع عشر 

القرن العشرين امليالدي، ونادى العلماء بخلرورة إنشاء املؤسسات املالية واملصارف / اهلجري

حتى جتاوز  وكانت حلًما فصارت حقيقة، حسب النظام اإلسالمي، ومتَّ حصول ذلك فعاًل

عددها املئات، ونصت معظم املؤسسات واملصارف اإلسالمية، على ضرورة االلتزام 

بأحكام الشريعة اإلسالمية، ولكن القائمني على إدارة هذه األعمال بعيدون غالًبا عن 

ان ذلك اختصاص الفقه اإلسالمي، ومعرفة األحكام الشرعية يف استثمار األموال، فك

باعًثا لوجود هيئة شرعية متخصصة، أو وجود مستشار شرعي، أو تعيني رقيب شرعي على 

األقل يف كل مؤسسة، لبيان املنهج اإلسالمي يف األنظمة والتعامل والعقود مبا يوافق 

الشريعة الغراء، والتأكد من مشروعيتها والتحذير من املخالفات، واألنظمة املستوردة، أو 

األنظمة الغربية، وتقديم البديل الشرعي عنها، مع مراقبة األعمال اليومية يف  املتسللة من

املؤسسات اإلسالمية، ومراجعة سائر ما يصدر عنها، للتأكد من صحتها، وموافقتها 

ألحكام الفقه اإلسالمي، وغري ذلك مما سيأتي يف وظيفتها، وأن هذه املؤسسات املالية ال 

األحوال بدون االعتماد على خًاء متخصصني يفصلون هلا  ميكنها النجاح يف أي حال من

فقه املعامالت، ويؤصلون هلا احلالل من األعمال العصرية ولذلك فإن الخلمان اللتزام 

املؤسسات واملصارف اإلسالمية بأحكام الشريعة يوجب وجود رقابة شرعية، تتابع أعمال 

سالمة الغايات والوسائل املؤسسة واملصرف، لتكمل املشروعية، وصحة املسار، و

 .(9)واألدوات

                                                           

، الخلتتوابط الشتترعية ملستترية املصتتارف اإلستتالمية، أبتتو غتتدة       395ت املاليتتة املصتترفية، صتتاد ص  يف فقتته املعتتامال   (9)
، دور املؤسستات املصترفية اإلستالمية،    31، الرقابة واإلشتراف علتى املصتارف اإلستالمية، شتابرا وختان ص      121ص

الرقابتتتة ، 9، الرقابتتتة الشتتترعية، فتتترح ص  25، 29، 3، الرقابتتتة الشتتترعية، القطتتتان ص  135/ 2حبتتتث الشتتتريف  
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ال خيفى أن : "حفظه اهلل تعاىل–يقول األستاذ الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي 

 ،(9)"الرقابة الشرعية ضرورة حتمية للمصارف اإلسالمية

مع نشأة املصارف اإلسالمية يف العقد  -غالًبا–ولذلك تزامنت الرقابة الشرعية 

وواكبت منو وتطوير حركات املصارف واملؤسسات املالية السابع من القرن العشرين، 

 .اإلسالمية لتؤدي دورها املأمول غالًبا

فاألصل أن املؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية تلتزم يف مجيع معامالتها ونشاطاتها 

وإدارتها وأعماهلا بالشريعة اإلسالمية ومقاصدها، لتحقيق ما يهفو إليه اجملتمع اإلسالمي 

 .لكسب احلالل، والتفيؤ بظالل الشريعة الغراء، لتنسجم حياته مع عقيدته من ا

 :وظيفة اهليئات الشرعية ومهامها واختصاصاتها: ثانًيا

على وجوب تعيني هيئة للرقابة  9نص معيار الخلبط للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم 

من الفقهاء املتخصصني  هيئة الرقابة الشرعية جهاز مستقل: "الشرعية، وبدأ بتعريفها فقال

يف فقه املعامالت، وجيوز أن يكون أحد األعخلاء من غري الفقهاء على أن يكون من 

، وهلا االستعانة ...املتخصصني يف جمال املؤسسة املالية اإلسالمية، وله إملام بفقه املعامالت

وظيفتها ، ثم حددت "مبختصني يف إدارة األعمال واالقتصاد والقانون واحملاسبة وغريهم

توجيه نشاطات املؤسسة ومراقبتها، واإلشراف عليها، للتأكد من "بشكل عام بأنها 

فتاواها وقراراتها ملزمة "وأن تكون " التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

 .(2)"للمؤسسة

ونصت بعض أنظمة هيئات الرقابة الشرعية وتعليماتها على وظيفتها ومهامها، 

 :، ونلخصها باألمور اآلتية(3)باحثنيوعرضها عدد من ال

وسائر التعليمات واللوائح للمؤسسة للتأكد من كونها  مراجعة نظام املؤسسة املالية (9)

متفقة مع األحكام الشرعية وخالية من احملظورات الشرعية، ومتابعة الوجود 

 .الشرعي باستمرار، واملشاركة بذلك عند وضع نظام املؤسسة
                                                                                                                                                                                

، دور الرقابتتة الشتترعية،  25، الرقابتتة واإلشتتراف علتتى املصتتارف اإلستتالمية ص    21، 99، 9الشتترعية، الستتعد ص 
 .21الصاحل ص

 .ه9129تفصيل آليات الرقابة على العمل املصريف، ندوة الًكة التاسعة عشرة، مكة املكرمة،   (9)

املصتارف اإلستالمية،   : ، وانظتر 9، 2يتة اإلستالمية، املادتتان    معايري احملاسبة واملراجعتة والخلتوابط للمؤسستات املال     (2)
 .95، الرقابة الشرعية، فرح ص999الزحيلي ص

، الرقابة الشترعية،  395، يف فقه املعامالت، صاد ص135/ 2دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية، حبث الشريف   (3)
، 995، 23املصتارف اإلستالمية، ناصتر ص    ، الرقابة املصترفية علتى  95، الرقابة الشرعية، السعد ص23فياض ص

ومتتا بعتتدها، الرقابتتة الشتترعية والتحتتديات   29، الرقابتتة الشتترعية، داود ص3تفعيتتل آليتتات الرقابتتة، القرضتتاوي ص
، قتتانون إحتتدا  993، 995، املصتتارف اإلستتالمية، وهبتتة الزحيلتتي ص 25املعاصتترة للبنتتوك اإلستتالمية، فيتتاض ص 

، الرقابتة الشترعية،   12، 32، التشريعات املصرفية اإلستالمية، البعلتي ص  95دة املصارف اإلسالمية يف سورية، املا
م بعنتتوان الالئحتتة الداخليتتة لبيئتتة الرقابتتة الشتترعية  2552لعتتام  3، قتترار جمموعتتة الًكتتة رقتتم 95، 92، 5فتترح ص

 .23، 95املوحدة جملموعة دلة الًكة املصرفية، دور الرقابة الشرعية، صاحل ص
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لتطبيقات لدى املؤسسة ملراجعتها وتصحيحها، وإقرار املوافق وا دراسة مناذج العقود (2)

للشرع، والتحقق من خلوها من احملظورات الشرعية، إللغائه، ومتابعة أعمال 

 .املؤسسة، وتيسري أنشطتها املختلفة
واالتفاقات جلميع معامالت املؤسسة، وتعديل وتطوير النماذج  وضع مناذج العقود (3)

ع احلفاظ على املرونة واالستمرار الناجح يف ابتكار أدوات املذكورة عند االقتخلاء، م

 .جديدة، وصيغ استثمارية منخلبطة شرًعا
واالتفاقات اليت ترغب املؤسسة إبرامها مما ليس له مناذج موضوعة من  إعداد العقود (1)

 .قبل
للمنتجات املالية التقليدية اليت ختالف الشريعة، وبيان األسس  تقديم البدائل الشرعية (5)

 .شرعية هلا، واإلجراءات الالزمة لتطبيقهاال
وأنشطتها للتأكد من التطبيق والتنفيذ العملي السليم املوافق  مراقبة أعمال املؤسسة (9)

 .للشرع
اإلسالمية تنظيًما، وتطبيًقا، مع املراجعة الدورية  متابعة حتقيق أهداف املؤسسة (9)

 .ألعمال ونشاطات املؤسسة
 .ألنشطة املؤسسة واملصرف وأعماهلا زمةإبداء الرأي يف صيغ العقود الال (3)
واالستفتاءات واالستفسارات الفقهية اليت توجهها إدارة املؤسسة  الرد على األسئلة (1)

اإلسالمية، وفروعها، والعاملني فيها، واملساهمني واملتعاملني معها طوال العام لبيان 

 .الفتوى واحلكم الشرعي فيها
الفكر املصريف اإلسالمي، وتوعية العاملني يف  على تنميةالتعاون مع إدارة املؤسسة  (95)

املؤسسة، واملتعاملني معها ما أمكن، وتأكيد االلتزام باملبادئ الشرعية واألحكام 

الفقهية املتعلقة باملعامالت املالية، وذلك عن طريق الندوات، والدورات التثقيفية 

الدراسات اليت تساعد وبرامج التدريب، وتقديم العون هلم باإلرشاد للكتب والبحو  و

يف ذلك، مع التذكري بالتزام اآلداب الشرعية يف التصرفات ا اصة، وأثناء التعامل 

مع الزمالء يف العمل، أو مع سائر املتعاملني مع املؤسسة، ليكونوا قدوة عملية، 

 .وصورة مشرقة للمؤسسة اإلسالمية لتأمني الثقة يف التعامل معها
 .الواقعة يف املؤسسة داخلًيا، أو بني املؤسسة واآلخرين املساهمة يف حل املنازعات (99)
املقرر تقدميه يف اجتماع اجلمعية العمومية، لبيان ما قامت به  تقديم التقرير السنوي (92)

اهليئة الشرعية، وتأكيد مدى التزام املؤسسة بأحكام الشريعة من خالل املطالعات 

ه على جوانب ا طأ وا لل، واملراجعات للمعامالت والصيغ واملستندات، والتنبي

والتوصية مبا تراه مناسًبا، والرد على األسئلة أمام اجلمعية العمومية، وبيان مدى 

جتاوب اإلدارة والعاملني لتوجيهاتها وقراراتها، ويكون التقرير مبثابة شهادة على عمل 

 .املؤسسة من الناحية الشرعية
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أعماهلا يف املؤسسات املالية  وينتج عن مهام هيئة الرقابة الشرعية، وممارسة

واملصارف اإلسالمية إىل نتيجة معنوية مهمة، وهي اطمئنان العمالء إىل مشروعية كافة 

األعمال اليت تقدمها املؤسسة أو املصرف، وأن مساهمتهم مشروعة، وأن مكاسبهم 

م وأرباحهم حالل ومتفقة مع عقيدتهم وسلوكهم اإلسالمي يف احلياة، باإلضافة إىل مها

اهليئة الشرعية يف اإلفتاء الشرعي، وتقديم االستشارات، واملراقبة والتدقيق لألعمال، 

 .(9)وإعطاء التعليمات التصحيحية والبدائل ملا جتده خمالًفا

 تقييم هيئات الرقابة الشرعية: ثالًثا

، حديثة العهدإن هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية 

يف طور النمو والتحديث، وإن أنظمتها شهدت تطوًرا وتنوًعا يف ا ًات واألشكال  وهي

 .والدرجات وغريها

يف املؤسسات املالية واملصارف  متفاوتة تفاوًتا كبرًياكما أن الرقابة الشرعية ذاتها 

اإلسالمية، فتنعدم أحياًنا، وتقتصر على أنها شكلية أحياًنا، وتكتفي باحلد األدنى 

ًنا، مثل وجود جمرد مراقب شرعي، أو مستشار ديين، كما تتفاوت أنظمتها، أحيا

 .وأعماهلا، واجتماعاتها، وأثرها االستشاري أو اإللزامي، وغري ذلك

ولسنا هنا يف جمال التقييم الكامل هليئات الرقابة الشرعية، ألن هلا جماهلا ا اص، 

وذكر أهم إجيابياتها، وبعض  وإمنا نكتفي باإلشارة إىل الصعوبات اليت تواجهها،

سلبياتها، تعداًدا، ومن أراد املزيد فيمكنه الرجوع إىل املصادر واملراجع والبحو  ا اصة 

 .(2)بذلك

 :أهم إجيابيات هيئات الرقابة الشرعية: رابًعا

الباسقة يف هذا العصر، وقامت بدور التنظري والتأصيل  أهم املنجزات واالجنازاتإنها  -9

شرعية، وهي خصيصة أساسية، وخصوصية جوهرية متيزت بها املؤسسات واملراقبة ال

 .املالية اإلسالمية
للمؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية، ليتحقق االنسجام بني الغطاء الشرعي حققت  -2

 .االسم واملسمى، وضمان مطابقتها للشريعة، ومنحتها اهلوية اإلسالمية الصادقة
ليت تواجه املؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية، للمعخلالت ا حلواًل كثريةأفرزت  -3

 .واتسمت تقاريرها بالصراحة والوضوح ليطمئن مجهور املساهمني والعاملني واملتعاملني

                                                           

 .بقةاملراجع السا (9)

، الرقابة 21، 29، 9، الرقابة الشرعية، فياض ص115، 132/ 2دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية، حبث الشريف  (2)
، 31، 33، الرقابتة الشترعية، داود ص  22، 3، الرقابة الشترعية، فترح ص  29، 23، 95، 93الشرعية، القطان ص

، الرقابتة الصترفية،   59فية اإلستالمية، البعلتي ص  ، التشتريعات املصتر  25، دور الرقابة الشرعية، الل التدين ص 31
 .91ناصر ص
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اليت تستخدمها املؤسسات املالية  األدوات واآلليات والعقود املاليةأبدعت كثرًيا من  -1

 .واملصارف اإلسالمية
يف التطبيق، والتعديل،  باإللزاملرقابة الشرعية تتمتع فتاوى وآراء معظم هيئات ا -5

والتنفيذ يف بعض املؤسسات واملصارف، وأصبح ذلك عرًفا معمواًل به يف التزام اإلدارة 

 .بتنفيذها
غالًبا، وهذا يخلمن حسن النظر  بالعمل اجلماعييتسم معظم هيئات الرقابة الشرعية  -9

التواطؤ، ال مسح اهلل، مع توفر  يف املسائل املطروحة، ومتحيص اآلراء فيها، ومنع

 .االختصاصات، وأهل ا ًة، لتحقيق مبدأ الشورى، وتعدد وجهات النظر
، وقامت بتدوين ونشر أحباًثا فقهية واقتصادية وماليةقدمت بعض اهليئات الشرعية  -9

الفتاوى الشرعية يف اجملاالت املذكورة فأثرت املكتبة اإلسالمية، وأصدرت العديد 

 .والكتيبات واملقاالت املفيدة من النشرات
، ونشر الثقاقة اإلسالمية، التوعية الدينيةساهمت بعض اهليئات الشرعية يف  -3

للعاملني، ولعموم املتعاملني مع املؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية، مما زاد الوعي 

اإلسالمي حاضًرا يف هذا اجملال، وقامت بالرد على االستفسارات، واالشرتاك يف 

 .لدورات التدريبية اليت تعقد للعاملني والراغبنيا
، للتثبت من وقوعها، وحتديد مبراجعة ا سائرقامت بعض هيئات الرقابة الشرعية  -1

مدى مسؤولية اإلدارة عنها، وساهمت يف حل املنازعات بني املؤسسة املالية أو املصرف 

ك، أو املنصوص وبني اآلخرين، وذلك باملشاركة يف هيئات التحكيم املشكلة لذل

 .(9)عليها يف األنظمة

 :أهم سلبيات هيئات الرقابة الشرعية: خامًسا

 .هيئة رقابة شرعية أصاًل يف بعض املؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية عدم وجود (9)
 .، أو خبري شرعي واحد، أو مستشار ديينمراقب شرعي داخلياالقتصار أحياًنا على  (2)
أصاًل يف الشرعية، أو من غري املختصني يف  املختصني غريتعيني هيئة رقابة شرعية من  (3)

 .فقه املعامالت املالية
املنوط بها، واالقتصار على بعض  بالدور الكاملعدم قيام هيئة الرقابة الشرعية  (1)

وظائفها، أو احلد األدنى من أعماهلا، مثل ضعف الرقابة على االستثمارات احمللية، 

البنوك غري اإلسالمية، وعدم املشاركة يف  وقصور الخلبط الشرعي يف التعامل مع

 .وضع نظام اختيار العاملني، وعدم املشاركة يف تعيينهم
حتى يف القطر الواحد، النقطاع العالقة يف األغلب مع  تخلارب األقوال والفتاوى (5)

اهليئات الشرعية األخرى، الختالف األنظمة بينها، واألخذ أحياًنا بتتبع الرخص، 

                                                           

 .املراجع السابقة  (9)
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األقوال املرجوحة، واحليل الفقهية، وتقليد من ال جيوز تقليده وزالت العلماء، و

 .(9)ملخالفته النص أو اإلمجاع أو القياس اجللي
ال تتمتع يشري الواقع العملي كثرًيا أن هيئات الرقابة الشرعية أو اللجان الشرعية   (9)

فتيش لتحقيق أهدافها، وأن هلا احلق يف إصدار الفتوى، وليس هلا احلق يف الت بالقوة

 .واملتابعة والتأكد من التنفيذ
، ويف بعض األحيان تتأثر، أو تتلقى، أو تعني هيئة الرقابة الشرعيةتتعدد اجلهة اليت  (9)

 .تراعي توجيهات اجلهة اليت عينتها، أو اليت تتبعها
ومعظم األعخلاء جيمعون بني وظائفهم ا اصة والرقابة،  عدم التفرغ للعمل، (3)

خلهم يف عدة مؤسسات، قد تصل إىل حد ا يال، مما واألنكى من ذلك اشرتاك بع

 .يخلعف الرقابة، وجيعلها شبه صورية وشكلية وهامشية
املؤسسات والبنوك اإلسالمية بقراراتها وفتاويها، واعتبارها جمرد نصائح  عدم التزام (1)

 .وإرشادات، مع ضعف التقارير الرقابية
يف كل دولة، وبني هيئة  لرمسيةتنعدم عالقات التنسيق بني هيئات الفتوى ا يكاد أن  (95)

أو هيئات الرقابة الشرعية، ولعل السبب تباين االختصاص يف املسائل والقخلايا 

بني هيئات الرقابة الشرعية  يندر التنسيقواملوضوعات اليت تدرسها كل منها، كما 

يف القطر الواحد، فكل جلنة يف مؤسسة أو مصرف تعمل باستقالل تام، وانفصال 

 .هاحمكم عن غري
يتم فرض كثري من املعايري التقليدية يف املصارف التجارية، وكثري من األدوات  (99)

والعقود والصيغ فيها، على املصارف اإلسالمية حبيث تعرقل وتشوش على الرقابة 

الشرعية، بل وصل األمر إىل تسرب عدد كبري من املوظفني يف األوىل إىل الثانية، مما 

 .(2)م هيئة الرقابة الشرعية وتنفيذ قراراتهاأثار كثرًيا من الصعوبات أما

ونتج عن هذه السلبيات وغريها ضعف الثقة بالرقابة الشرعية، واهتزازها يف بعض 

املؤسسات املالية، وظهور خمالفات شرعية أحياًنا، ووجود شروط يف العقود مماال يصح 

ا يستدعي ضرورة اشرتاطها، وضياع بعض حقو  العاملني فيها، أو املتعاملني معها، مم

التنسيق مع اجملامع الفقهية لرتشيد املسرية، وضمان اجلودة والسالمة، وحتقيق األهداف 

 .والغايات

                                                           

 -351صدر نقد شديد، وتصوير خطتري يف ذلتك متن التدكتور رفيتق املصتري، حبتو  يف املصتارف اإلستالمية ص           (9)
 .املراجع السابقة: ، وانظر355

 .وما بعدها 21الرقابة الشرعية، السعد ص  (2)
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 املبحث الثالث

 الفتوى اجلماعية

إن السبب الرئيس لتميز اجملامع الفقهية، وهيئات الرقابة الشرعية، هو قيامها على 

 .طأ، وهذا يدعونا لدراسة هذا العنوان، وجتنب الفردية املعرضة للخالفتوى اجلماعية

 :تعريف الفتوى اجلماعية: أواًل

، وهذا (9)هي اإلخبار عن احلكم الشرعي، على غري وجه اإللزام :الفتوى اصطالًحا

يشمل اإلخبار عن األحكام الشرعية الواردة يف القرآن والسنة وكتب املذاهب الفقهية، 

تقع، وللمستجدات اليت تطرأ، وللمسائل اليت  واإلخبار عن احلكم الشرعي للنوازل اليت

لتفريقها عن حكم " على غري وجه اإللزام"توجه للعامل، لتنزيل احلكم عليها، وقيد 

 .القاضي امللزم

كحكم  ملزمةولكن فتاوى هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية 

 .ة ومزيد الدراسة والبحثالقاضي، مما يزيد يف أهميتها وخطورتها وحاجتها للدق

وكذلك قرارات اجملامع الفقهية  حتتل منزلة رفيعة يف القبول، واالعتماد عليها، 

والوثو  بها، واالحتجاج مبا ورد فيها على خمتلف املستويات، واملؤمل أن تصبح ملزمة 

 .كاألنظمة والقوانني على الصعيد الرمسي والشعيب

 خمتلفة، ومن حيث اجلهة أو الشخص الذي وتأخذ الفتوى صوًرا عديدة، وأشكااًل

بأن  الفتوى اجلماعيةاليت كانت شائعة، وإما  الفتوى الفرديةتصدر عنه الفتوى فهي إما 

يوجه السؤال أو تعرض املسألة والقخلية على جلنة أو هيئة أو جممع أو مؤسسة أو ندوة أو 

 .مؤمتر فقهي، ويتم دراستها، واجلواب عنها

ى حبكم وارد يف نص قطعي يف القرآن والسنة، أو جممع عليه، فهذا وإن تعلقت الفتو

سهل، ويتم اإلخبار عنه فوًرا،  ولكن ذلك قليل جًدا وحمصور، وإن كان النص ظنًيا، 

وحيتمل االجتهاد واالختالف، فهنا حيق لكل عامل أو جمتهد ولو جزئًيا أن جيتهد لبيان 

ذا االجتهاد الفردي معرض للخطأ لعدم احلكم الشرعي، وخيً بالفتوى فيه، ولكن ه

توفر العصمة ألحد بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومن هنا تظهر أهمية الفتوى 

اجلماعية اليت تقوم على الدراسة والبحث، وتعتمد على االجتهاد اجلماعي من عدد من 

لتحري عما يتصل العلماء أو اجملتهدين، مع التداول فيما بينهم، والتشاور يف األدلة، وا

باملوضوع، للوصول إىل احلكم أو القرار الذي هو أقل عرضة للخطأ، وأكثر قرًبا من 

                                                           

، ووردت تعريفتتات أختترى متقاربتتة ال جمتتال لعرضتتها،  159/ 2البنتتاني يف حاشتتيته علتتى مجتتع اجلوامتتع   هتتذا تعريتتف  (9)
/ 9، اجملمتوع للنتووي   93، أدب الفتوى للنووي ص11، الفتوى يف اإلسالم، القامسي ص95/ 9أعالم الوقعني : انظر
 .195/ 5عتمد يف الفقه الشافعي ، امل29/ 32، املوسوعة الفقهية الكويتية 59، تعظيم الفتوى البن اجلوزي ص99
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احلقيقة والواقع، وأقرب للصواب، وأدعى للقبول والرضا والتطبيق على املستوى الرمسي 

 .والشعيب مًعا

 :مشروعية الفتوى اجلماعية والدعوة إليها: ثانًيا

يئة، أو جممع، صورة وضاءة وعملية، لتطبيق الشورى متثل الفتوى اجلماعية يف ه

فاعف عنهم، : "الذي أمر اهلل تعاىل بها نبيه صلى اهلل عليه وسلم، فقال تعاىل خمالًبا له

، ثم وصف اهلل تعاىل بها عباده املؤمنني 951/آل عمران" واستغفر هلم، وشاورهم يف األمر

والذين استجابوا لربهم، : "فقال تعاىلحًثا هلم على االلتزام بها كالصالة والزكاة، 

 .33/الشورى" وأقاموا الصالة، وأمرهم شورى بينهم، ومما رزقناهم ينفقون

وال جمال هنا لبيان أهمية الشورى، وفخللها، وتطبيقها يف السنة النبوية العملية، 

ة، والدعوة إليها، وحرص العلماء عليها، والعمل بها منذ عصر الصحابة وا الفة الراشد

وطوال التاريخ اإلسالمي، والتزام األئمة والفقهاء والقخلاة السري عليها، وتأكد ذلك يف 

العصر احلاضر يف الشؤون العامة، ويف االجتهاد اجلماعي، ويف إصدار الفتاوى والقرارات 

 .خاصة، ونشري لبعخلها تأكيًدا لذلك

س فيه بيان أمر، وال قلت يا رسول اهلل، إن نزل بنا أمر لي: قال علي رضي اهلل عنه

، ويف (9)"شاوروا الفقهاء والعابدين، وال ُتمخلوا فيه رأي خاصة: "نهي، فما تأمرنا؟ قال

يا رسول اهلل، األمر ينزل بنا بعدك، مل : قلت: حديث آخر عن علي رضي اهلل عنه، قال

وه امجعوا له العابدين من أميت، واجعل: "ينزل فيه قرآن، ومل يسمع منك فيه شيء؟ قال

، ويف حديث ثالث أن النيب سئل عن األمر حيد  (2)"شورى بينكم، وال تقخلوا برأي واحد

، وطبق رسول اهلل صلى (3)"ينظر فيه العابدون من املؤمنني: "ليس يف كتاب وال سنة، فقال

اهلل عليه وسلم الشورى مع أصحابه يف وقائع عديدة كالنزول يف بدر، وأسرى بدر، ويف 

 .(1)ا ند ، وإعطاء مثر املدينة، واجلمع للصالة، وغري ذلكاحلديبية، وحفر 

وطبق ذلك الصحابة رضوان اهلل عليهم، فكان أبو بكر رضي اهلل عنه، إن أعياه أن 

مجع رؤوس الناس وخيارهم، فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم "جيد يف مسألة كتاًبا أو سنة 

واألنصار يف سقيفة بين ساعدة للتفاوض  ، ومثل ذلك اجتماع املهاجرين(5)"على أمٍر قخلى به

                                                           

 .123/ 9رجاله موثوقون من أهل الصحيح، جممع الزوائد : هذا احلديث رواه الطًاني يف األوسط، وقال اهليثمي  (9)

/ 3، ورواه ابن عبد الً يف جتامع بيتان العلتم وفخلتله     299/ 3، 93/ 2هذا احلديث رواه ا طيب يف الفقيه واملتفقه   (2)
 .93/ 9أعالم املوقعني : ظر، وان32، 39

 .19/ 9هذا احلديث رواه الدارمي، باب اتباع السنة   (3)

رقتتم  19/ 92، 399رقتتم  95/ 1، صتتحيح مستتلم  3313رقتتم  9595/ 1، 591رقتتم  291/ 9انظتتر صتتحيح البختتاري     (1)
 .999/ 9، سنن أبي داود 9995

 .95/ 9وقعني ، وابن القيم يف أعالم امل53/ 9هذا األثر رواه الدارمي   (5)
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يف شأن ا الفة، واستشارة أبي بكر رضي اهلل عنه الصحابة يف شأن مانعي الزكاة، 

 .(9)ويف قخلية مجع القرآن، وغري ذلك

وكان عمر رضي اهلل عنه يفعل ذلك إذا مل جيد يف الكتاب والسنة وسرية أبي 

م، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قخلى مجع علماء الناس واستشاره"بكر،فقد ورد أنه 

فإن جاءك ما ليس يف كتاب : "، وكتب عمر رضي اهلل عنه إىل شريح كتاًبا، وفيه(2)"به

فاجتهد : "، ويف كتاب آخر(3)"اهلل، ومل يسنه رسول اهلل، فاقض مبا أمجع عليه الناس

 فاقض مبا قخلى به: "، ويف كتاب ثالث(1)"رأيك، واستشر أهل العلم والصالح 

 .(5)"الصاحلون

ونقل الدارمي عن املسيب بن رافع، واصًفا املنهج اجلماعي الذي كان الصحب 

كانوا إذا نزلت بهم قخلية ليس : "الكرام ينتهجونه يف التصدي للمشاكل العامة، فقال

 .(9)"فيها من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر اجتمعوا هلا، وأمجعوا، فاحلق فيما رأوا

إن أحدهم ليفيت يف املسألة، لو وردت على عمر بن ا طاب : "سن األزديوقال أبو احل

جلمع هلا أهل بدر رضي اهلل عنهم، وكان عمر رضي اهلل عنه يشاور الصحابة، ولو كانوا 

 .(9)"حدثاء يف السن، ما داموا أهاًل لالجتهاد كابن عباس رضي اهلل عنهما

د العرا  وغريه من األراضي ومجع عمر رضي اهلل عنه الصحابة للبحث يف سوا

املفتوحة عنوة، وانتهى رأيهم باالتفا  على إبقاء األرض بيد أهلها، وعدم توزيعها على 

 .(3)الغامنني

وسار على هذا املنهج التابعون، وكان عمر بن عبد العزيز رصه اهلل تعاىل يدعو 

كونون فيه أعواًنا على إني إمنا دعوتكم ألمر تؤجرون عليه، وت: فقهاء املدينة، ويقول هلم

، وأنشأ حييى بن "احلق، ما أريد أن أقطع أمًرا إال برأيكم، أو برأي من حخلر منكم

حييى الليثي قاضي اجلماعة باألندلس جملًسا للشورى للنظر يف املشاكل الفقهية، وقد 

عخلًوا، ثم ضعف األمر بعد ذلك ألسباب عدة، إىل أن مت إحياؤه يف  99يصل العدد إىل 

 .(1)صر احلديث، وظهرت اجملامع الفقهية، وهيئات الفتوى، والرقابة الشرعيةالع

                                                           

 255/ 9، صتتحيح مستتلم 1152رقتتم  9925/ 1، 9335رقتتم  559/ 2، 3199رقتتم  9319/ 3صتتحيح البختتاري : انظتتر  (9)
 .3953رقم  113، سنن الرتمذي ص25رقم 

 .99/ 9هذا األثر نقله ابن القيم يف أعالم املوقعني   (2)

 .15/ 9، وابن القيم، أعالم املوقعني 95/ 9، والدارمي 915/ 9هذا األثر نقله وكيع يف أخبار القخلاة   (3)

 .221/ 9هذا األثر نقله ابن القيم، أعالم املوقعني   (1)

 .993تاريخ القخلاء يف اإلسالم، الزحيلي ص: ، وانظر239، 939/ 9هذا األثر نقله ابن القيم،  أعالم املوقعني   (5)

 .وما بعدها 19/ 9هذا األثر رواة الدارمي، املسند   (9)

 .121/ 9هذا األثر رواه الطًاني، جممع الزوائد   (9)

 .55علم أصول الفقه، خالف   (3)

 .وما بعدها 953، االجتهاد اجلماعي، ا الد ص59، 53االجتهاد اجلماعي، السوسوة ص  (1)
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 :آليات الفتوى اجلماعية: ثالُثا

تتم الفتوى اجلماعية يف هيئات الرقابة الشرعية واجملامع الفقهية حسب الطريقة 

 :اآلتية غالًبا

تبادر إما من سائل عادي، أو مؤسسة عامة، أو جهة رمسية، وقد  :حتديد املسألة -9

 .اهليئة أو اجملمع لطرح مسألة مهمة، أو معاجلة مستجدات طارئة
يكلف أحد أعخلاء اهليئة، ويف اجملمع يكلف عدد من األعخلاء  :دراسة املسألة -2

وا ًاء بدراسة املسألة، وكتابة تقرير، أو حبث تفصيلي هلا، مع بيان آراء الفقهاء 

 .الراي املناسب وأدلتهم، ومناقشتها، والرتجيح بينها، واختيار
يتم االستعانة بأهل ا ًة يف االختصاص الذي تتعلق به  :االستعانة بأهل ا ًة -3

الواقعة لكشف حقيقة األمر، وواقعه، وأطرافه، وماله صلة به، وآثاره، لتكون 

 .املسألة واضحة متاًما، ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره
لى أعخلاء هيئة الرقابة، أو على أعخلاء يطرح املوضوع كاماًل ع :العرض واملناقشة -1

اجملمع يف مؤمتر عام، ويتم االطالع على الدراسات املعّدة، ومناقشتها، وبيان 

 .اإليرادات عليها، واألجوبة عنها، واملداخالت حوهلا، علنيا وشفاها أو كتابة أحياًنا
رب، أو بعد املداوالت واملناقشات واملداخالت، خيتار الرأي األق :إصدار احلكم -5

األصح، أو األرجح، ويصاغ بصيغة عامة ودقيقة، ويعرض للتصويت العلين والعام، 

 .وتتم املوافقة عليه باإلمجاع أو األغلبية، ويصدر القرار النهائي باحلكم يف املسألة
يتم طباعة الفتوى، أو القرار اجملمعي، ويقرأ يف اجتماع  :طبع الفتوى وإعالنها ونشرها -9

 .اجلمهور، ثم ينشر يف الوسائل املتاحةعام، ويعلن على 
يتم إعالم الفتوى، أو القرار للجهة اليت سألت عنه، كما يتم  :إبالغ الفتوى والقرار -9

إبالغه للجهات الرمسية، والشعبية للعمل مبوجب، والتزام املؤسسات املالية اإلسالمية 

 .به

 :خصائص الفتوى اجلماعية وميزاتها: رابًعا

 :ماعية بامليزات اآلتيةوختتص الفتوى اجل

 .الواقعة يف الفتوى الفردية، واالجتهاد الشخصي األخطاءجتنب  (9)
 .، وضيق األفق، والنظرة احملددة، واالستبداد بالرأيالتعصب املذهيبجتنب  (2)
من مثار يانعة، ونتائج باهرة، من التعمق يف املوضوع،  املشاورةاالستفادة مما حتققه  (3)

، والقرب من الصواب، والشمولية يف فهم املسألة، والدقة يف البحث واالستنباط

 .(9)والتمحيص لآلراء واحلجج
                                                           

هما عتال  فرأي اجلماعة أقرب للصواب من رأي الفرد، م: "يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه اهلل تعاىل  (9)
كعبه يف العلم، فقد يلمح شخص جانًبا يف املوضوع ال ينتبه له آخر، وقد حيفظ شتخص متا يغيتب عتن غتريه، وقتد       
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أفراًدا ومجاعات، مؤسسات ودواًل، للفتوى اجلماعية، وقرارات  قبول الناس، (1)

 .اجملامع، لالطمئنان بها، والثقة بآلياتها
يه الذي تعقدت ف تناسب قخلايا العصرإن قيام الفتوى اجلماعية والقرارات اجملمعية  (5)

األمور، وقامت الوشائج الكثرية بني العلوم، وتطورت احلياة يف جماالت االقتصاد، 

والطب، والتجارة، والقخلايا الوطنية، والدولية، والسياسية، ومعظمها قخلايا عامة 

 .تهم اجملتمع واألمة ومتس عالقات األفراد
ي، وأصبح الذي يعد ثالث مصادر التشريع اإلسالم التعويض عن اإلمجاع األصولي (9)

مستحياًل لغريه، ويتعذر حتققه، فتقوم الفتوى اجلماعية مكانه، وتعيد للفقه حيوته 

 .(9)وقدرته على مواجهات املشكالت حبلول شرعية صحيحة
إن الفتوى اجلماعية اليت تصدر بقرارات اجملامع الفقهية حتقق وحدة : توحيد األمة (9)

قي األمر بقرارات اجملامع الدولية لتوحد األفراد واجملتمع يف اإلقليم أو القطر، ثم يرت

األمة اإلسالمية عند االلتزام بها، وتوحد املشاعر اجلماعية، مع توحيد احللول 

 .املناسبة للطوارئ واملستجدات
من األدعياء، وغري املختصني، ومنع فوضى الفتوى،  حفظ الشريعة واالجتهاد (3)

تى وصلت إىل فتوى الفخلائيات، واالضطراب فيها، واليت ظهرت يف اآلونة األخرية ح

 .والفتاوى الفردية الشاذة

وهكذا تظهر الصلة الدقيقة بني الفتوى اجلماعية، وما تقوم به هيئات الرقابة 

الشرعية، واجملامع الفقهية لرتشيد مسرية املؤسسات املالية اإلسالمية، والسعي معها 

 .املوافقة ملصادر الفقه اإلسالمي واألخذ بيدها إىل التزام الشرع احلنيف، وتطبيق األحكام

وأما اآلليات والصيغ اليت ترتجم الفتاوى اجلماعية يف هيئات الرقابة الشرعية 

واجملامع الفقهية لرتشيد مسرية املؤسسات املالية اإلسالمية، فمحلها املبحث الرابع 

 .وا امس

                                                                                                                                                                                

تًز املناقشتة نقاًطتا كانتت خافيتة، أو جتلتي أمتوًرا كانتت غامخلتة، أو تتذكر بأشتياء كانتت منستية، وهتذه متن               
، مكتبتة  932ول قخلتايا اإلستالم والعصتر ص   ، لقتاءات وحمتاورات حت   "بركات الشورى، ومن مثار العمل اجلمتاعي 

االجتهتتاد اجلمتتاعي أقتترب إىل اإلصتتابة    : االجتهتتاد اجلمتتاعي، ا التتد، عنتتوان   : م، وانظتتر9112وهبتتة، القتتاهرة،  
 .913-919ص

، قخلتتايا فقهيتتة 255-911االجتهتتاد اجلمتتاعي، ا التتد، عنتتوان االجتهتتاد اجلمتتاعي بتتديل عملتتي عتتن اإلمجتتاع ص    (9)
 .95معاصرة، صيش ص
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 املبحث الرابع

 ات الشرعيةآليات التزام املؤسسات املالية اإلسالمية بالقرار

إن املالحظات السلبية الكثرية هليئات الرقابة الشرعية، وجتنًبا للمآسي اليت نشأت 

أو قد تنشأ عنها، وتوحيًدا جلهودها، وتأكيًدا على وجوب املشاورة، واعرتاًفا مبحدودية 

اإلنسان علمًيا، وإمياًنا بأنه فو  كل ذي علم عليم، واعرتاًفا بفخلل االجتهاد اجلماعي، 

هذا يوجب تطوير هيئات الرقابة الشرعية، ويفرض عليها ا روج من الوحدة  كل

واالنفراد، إىل اجلماعة األوسع، وذلك حسب التدرج يف العمل، والبدء باألقرب فاألقرب 

 .حسب املنهج اآلتي

 :آليات وصيغ تطوير هيئات الرقابة الشرعية :أواًل

 :املشاورة والتنسيق يف فروع املصرف الواحد -1

ب أن تتم املشاورة والتنسيق والتعاون واللقاء والتفاهم بني هيئات الرقابة الشرعية جي

يف فروع املصرف الواحد، سواء كان يف القطر الواحد، أو يف عدة أقطار، كمجموعة دلة 

 .الًكة املصرفية، وفروع مصرف فيصل اإلسالمي، ومصارف بيت التمويل وغريه

ذه ا طوة األوىل والرائدة، كما جاء يف ملحق وبادرت جمموعة دلة الًكة إىل ه

الالئحة الداخلية هليئة الرقابة الشرعية املوحدة "بعنوان  2552لعام  3قرارها اإلداري رقم 

 .(9)، وحددت غايات واختصاصات اهليئة"جملموعة دلة الًكة املصرفية

ابة الشرعية االستعانة بأهل ا ًة ويف هذا ا صوص يتوجب على هيئة الرق

واالختصاص فيما يتعذر معرفته بدقة على أعخلاء اهليئة، واالستعانة باجلهات الفقهية 

العلمية املتخصصة، كأساتذة الفقه وأصوله، وأساتذة الفقه املقارن، واالقتصاد اإلسالمي 

 .(2)يف الكليات واجلامعات

 :لرقابة الشرعيةاللقاءات الدورية والتعاون بني هيئات ا -2

وذلك بأن تنظم اهليئات الشرعية للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية فيما بينها 

لقاءات منظمة ودورية يف كل ربع سنة أو نصف سنة على األكثر، لعرض ما انتهت إليه من 

آراء، وفتاوى شرعية يف دائرة عملها، أو ملناقشة موضوع مشرتك عرض عليها، أو املدارسة 

شاور فيما وقع من مشاكل وصعوبات يف كل منها، أو فيها مجيًعا، وللتعاون يف والت

مدارسة األزمات احمللية والدولية فيما له صلة باملصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، 

وذلك للخروج بقرارات واحدة، وتصورات مشرتكة، وتطلعات مستقبلية، بعد مبادلة الرأي 

                                                           

 .99، الرقابة الشرعية، قطان ص95الرقابة الشرعية، فرح ص  (9)

 .55الرقابة الشرعية، داود ص  (2)
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ات دائمة لألعخلاء مع العلماء واملختصني يف ذلك، ومع وجوب فيما بينها، وذلك بعقد ندو

التنسيق بني املصارف واملؤسسات  اإلسالمية والبنوك املركزية، لدراسة التجارب، وتقييم 

النتائج اليت أصدرتها هيئات الرقابة الشرعية، وتبادل الفتاوى والقرارات حتى تعم الفائدة، 

 .وتتحقق املصلحة العامة

الة تستطيع هيئات الرقابة الشرعية تطوير وظيفتها الرقابية والبحثية ويف هذه احل

واالجتهادية لتتكيف مع املستجدات، ولتساعد املؤسسات املالية والبنوك اإلسالمية على 

 .(9)ختطي واجتياز ما يرد من صعوبات أو عقبات يف أعماهلا

أو املصارف  حيد وجهات النظر بني املؤسسات املالية،والتفاهم واللقاء وت -3

اإلسالمية يف القطر الواحد، لتوفري هيئة رقابة شرعية مركزية لتشرف على 

 البنوك اإلسالمية، 
، وهو مؤسسة مكتب للتدقيق الشرعي العامميكن تطبيق ذلك عن طريق إنشاء 

فنية تنشأ وفًقا لقانون خاص يصدر بشأنها، وينظم عملها يف مراقبة أعمال املصارف 

ة اإلسالمية من الناحية الشرعية، وتعتمد تقاريرها من قبل اهليئات والشركات املالي

الشرعية الرمسية، ويتكون املكتب من خمتصني يف فقه املعامالت الشرعية، خصوًصا 

فقه املعامالت املالية، ومن حماسبني قانونيني، بشرط أن تتوفر يف اجلميع خًة عملية يف 

ب اجلمعية العمومية لكل مصرف إسالمي أو هذا اجملال ال تقل عن مخس سنوات، وتطل

شركة مالية إسالمية من مكتب التدقيق بيات احلالة الشرعية هلا، وتقديم تقرير مفصل 

عن العقود والعمليات، وإجرائها من اجلهات املسؤولة يف املصرف أو املؤسسة، واملخالفات 

 .(2)تاريخ والنتائج والتوقيعالشرعية إن وجدت، والبدائل الشرعية لتلك املخالفات مع ذكر ال
إنشاء هيئة رقابة عليا للمؤسسات املالية أو املصارف اإلسالمية يف القطر  -4

 الواحد، 
م بتاريخ 9112/ 931وهو ما حصل يف السودان، فأنشأ هذه اهليئة بقرار وزاري بالرقم 

من م، وهذه اهليئة ختتلف نوعًيا عما عداها 9112مارس / 2ه املوافق 9192رمخلان  23

داخل القطر، وهي جهاز  جهاز رقابة أعلىهيئات رقابة، فتعتً تنظيمًيا وهيكلًيا مبثابة 

رمسي يتمتع بصالحية اإلشراف واملراقبة واملتابعة هليئات الرقابة الفرعية، وهي هيئة 

 .(3)مستقلة وحاكمة على مجيع البنوك يف السودان

                                                           

، 29، الرقابة الشرعية، القطان ص19، الرقابة الشرعية، فرح ص999التشريعات املصرفية اإلسالمية، البعلي ص  (9)
 .35، 55، الرقابة الشرعية، داود ص9الرقابة الشرعية، فياض ص

، دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية، حبث الرقابتة  95، الرقابة الشرعية، داود ص25الرقابة الشرعية، فياض ص  (2)
 .99، الرقابة الشرعية، السعد ص115، 132/ 2الشرعية، الشريف 

 .35، الرقابة الشرعية، قطان ص21، الرقابة الشرعية، فياض ص99الرقابة الشرعية، فرح ص  (3)
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 .(9)الشرعي يف البنك املركزي وهو ما سعت إليه ماليزيا بتشليل اجمللس اإلشرايف

وهو  ما مت يف اإلمارات العربية املتحدة اليت شكلت اهليئة العليا التابعة لوزارة الشؤون 

م، وهو قانون املؤسسات 9135لعام   9اإلسالمية واألوقاف مبوجب القانون االحتادي رقم 

صني يف الفقه اإلسالمي املالية اإلسالمية يف دولة اإلمارات، وتتألف اهليئة من أعخلاء خمت

والقانون، لرتاقب أعمال املؤسسات اإلسالمية، وتتأكد من مطابقتها لقواعد الشريعة، 

 .(2)وتقدم االستشارات فيما تعرض عليها هذه املؤسسات من مشاكل

وهو ما اتبعته سورية بإنشاء هيئة رقابة شرعية عليا يف املصرف املركزي، يف جملس 

 .(3)النقد والتسليف

دخل يف ذلك ما قامت به إدارة الفتوى بوزارة األوقاف الكويتية بإنشاء هيئة وي

استشارية مركزية لتفيت يف املسائل املعروضة عليها فقط، وال صلة هلا مبراجعة األعمال 

 .(1)املنفذة

اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي توصية يف  ومن هنا أصدر اجملمع الفقهي

هيئة عليا يف البنك املركزي يف كل دولة "م، بإجياد 2559/ ه9121لسنة  91الدورة 

إسالمية، مستقلة عن املصارف التجارية، تتكون من العلماء الشرعيني وا ًاء املاليني، 

 .(5)"لتكون مرجًعا للمصارف اإلسالمية، والتأكد من أعماهلا وفق الشريعة اإلسالمية

تنشأ : "الدكتور عبد احلميد البعلي، فقال وهذا ما دعا إليه الزميل الفاضل األستاذ

، مشكلة من مخسة أعخلاء هيئة شرعية عليا( أو مؤسسة النقد)داخل البنك املركزي، 

على األقل من املتخصصني يف الفقه املقارن، وهلم إملام واسع بأعمال املهنة الصريفية يف 

ختصني من أهل القانون الشريعة اإلسالمية والقانون، وجيوز أن تستعني مبن تشاء من امل

واملصرفيني واملمارسني، ويكون رأيهم استشارًيا يف املسائل اليت يؤخذ رأيهم فيها، وتقوم 

مؤسسة / بإبداء الرأي الشرعي فيما يعرضه عليها البنك املركزي اهليئة الشرعية العليا

قهية الصادرة النقد، وتقدم املشورة الشرعية هلا، يف التقريب بني االجتاهات والفتاوى الف

 .(9)"عن اهليئات الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية، ويكون رأي اهليئة الشرعية ملزًما

                                                           

 .93، دور الرقابة الشرعية، الل الدين ص35، الرقابة الشرعية، فياض ص99شرعية، قطان صالرقابة ال  (9)

 .35، 25، الرقابة الشرعية، داود ص21، الرقابة الشرعية، فياض ص99الرقابة الشرعية، قطان ص  (2)

 .933املصارف اإلسالمية، الزحيلي ص  (3)

 .99الرقابة الشرعية، قطان ص  (1)

 .21الشرعية، الصاحل ص دور الرقابة  (5)

 .33التشريعات املصرفية اإلسالمية، البعلي ص  (9)
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وميكن أن تتم العالقة بني هيئات الرقابة الشرعية يف القطر إما مباشرة فيما بينها، 

ة، أو يف كما احلالة الثانية والثالثة، وإما بتوسيط اهليئة العليا للرقابة الشرعية القطري

 .(9)البنك املركزي، أو مؤسسة النقد، أو الوزارة

وختتص اهليئة العليا يف النظر يف الفتاوى واآلراء الصادرة من خمتلف هيئات الرقابة 

الشرعية يف املصارف التابعة لالحتاد، للتأكد من موافقتها لألحكام الشرعية، مع 

د منها عن األسس الشرعية، مع مراقبة خمتلف عمليات هذه املصارف، ولفت نظر من حا

حقها يف االطالع على قوانني ولوائح املؤسسات املالية والبنوك اإلسالمية األعخلاء، وعلى 

مناذج العقود، وإصدار الفتاوى يف القخلايا اليت ترفع إليها، والبت يف املشاكل املالية 

اليت تؤثر على مصاحل  واملصرفية اليت تطرح عليها، وإبداء الرأي يف املستجدات االقتصادية

 .(2)اجملتمع اإلسالمي

ولذلك جيب التقيد باملعايري الدقيقة والرفيعة اليت وضعتها هيئة احملاسبة واملراجعة 

للمؤسسات املالية اإلسالمية، مع مراعاة وتطبيق املعايري الدولية اليت ال ختالف أحكام 

 .(3)الشريعة الغراء

للتصنيف الداخلي  وكالة إسالمية عامليةء كما يقتخلي التطور العاملي إىل إنشا

وا ارجي ألعمال املؤسسات والبنوك، لتحقيق األداء الفعال للنظام املالي اإلسالمي، 

والرقابة الشرعية، وتعزيز نظام السو  احمللي والعاملي، ووضع املعايري الكاملة ملراقبة 

 .(1)املؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية

ابة الشرعية يف األقطار والبلدان العربية واإلسالمية على لقاء هيئات الرق -5

 املستوى العاملي 
للتنسيق، وتوحيد املناهج، واإلشراف والرقابة، وعرض الفتاوى اليت تصدر عن كل 

هيئة، والتشاور فيها، والتخطيط للمستقبل، واختاذ منهجية فقهية موحدة، لتكون أساًسا 

ثمار، والتمويل وا دمات، وتقديم البدائل والنماذج لتوحيد صيغ وعقود ومعامالت االست

املعتمدة واملتعددة، الختيار كل قطر ما يناسبه، ويتم ذلك بتكوين هيئة رقابة شرعية عليا 

للفتاوى  اهليئة العلياعاملية، مبدئًيا، وهذا ما حققه االحتاد الدولي للبنوك اإلسالمية فأوجد 

                                                           

 .12الرقابة الشرعية، فرح ص  (9)

 .25، الرقابة الشرعية، فياض ص995البنوك اإلسالمية، الشرقاوي ص  (2)

 .12الرقابة واإلشراف على املصارف اإلسالمية ص  (3)

 .15ة صالرقابة واإلشراف على املصارف اإلسالمي  (1)
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على اختصاصها  1على أهداف اهليئة، ونصت املادة  3، ونصت املادة (9)والرقابة الشرعية

 :، مما حيقق آلية مهمة نسعى إليها، ولذلك نذكر أهم وظائفها(2)ومهامها

إبداء الرأي الشرعي فيما يعرض عليها من مسائل من جانب أمانة االحتاد أو  .أ 

 أجهزة الفتوى بالبنوك واملؤسسات األعخلاء وغريها، 
ية اليت تقوم بها البنوك واملؤسسات املالية حبث مالئمة املمارسة العمل .ب 

 اإلسالمية، بتطبيقها مع الشريعة اإلسالمية، 
نشر اآلراء الشرعية فيما جيري من معامالت يف األسوا  املالية، والتصدي ملا  .ج 

يتم من معامالت غري متفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، سواء يف الصحف 

 لنشرات والكتيبات واملراجع الالزمة، أو الدوريات املختصة، أو بإصدار ا
تغذية البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية أواًل بأول، مبا يتفق عليه من آراء  .د 

 حول املعامالت املصرفية اليت تقوم بها هذه املؤسسات، 
البت فيما يثور من خالف يف التطبيق بني البنوك واملؤسسات اإلسالمية األعخلاء  .ه 

 باالحتاد، 
التطبيقات العملية اليت يظن أنها وقعت خمالفة ألحكام الشريعة النظر يف  .و 

 اإلسالمية، 
 السعي حنو اختاذ فكر شرعي موحد حول صور وأشكال املعامالت،  .ز 
التصدي لبيان األحكام الشرعية حول املسائل االقتصادية اليت جدت،أو    .ح 

 جتد، وتقوم عليه مصاحل ضرورية يف البالد اإلسالمية، 
  الشرعية مبا ميكن من دعم احلركة الفكرية اليت تهدف إىل إصدار البحو .ط 

صياغة النظرية اإلسالمية يف املال واالقتصاد، وهدفها جتميع ا ًات اليت 

تكونت لدى املؤسسات واملصارف اإلسالمية بدعم إجيابياتها، وتفادي 

 .سلبياتها، وتوحيد ا يارات الفقهية ما أمكن

                                                           

، 132/ 2، دور املؤسستات، حبتث الشتريف    5، الرقابة الشرعية، الستعد ص 993املصارف اإلسالمية، الزحيلي ص  (9)
، 19، 99، الرقابتة الشترعية، فترح ص   99، الرقابتة الشترعية، القطتان ص   99، 25، 99الرقابة الشترعية، داود ص 
 .25الرقابة الشرعية، فياض ص

ؤساء اهليئة الشرعية لكل بنك مع حق جملس إدارة االحتاد إضتافة أي شتخص يتراه    كانت هذه اهليئة تشكل من ر  (2)
يعطى جمللس إدارة االحتاد حتق اختيتار أعخلتاء هتذه اهليئتة علتى أن       : وأصبحت 99مالئًما للعمل بها، ثم عدلت املادة 

م، 9132لت عتام  يكون عددهم ستبعة مخلتاًفا إلتيهم ممثلتون للتهيئات التابعتة لكتل بنتك عخلتو يف االحتتاد، ثتم عتد            
عخلًوا، منهم عشرة من رؤساء اهليئات التابعة للمصارف اإلستالمية، ومخستة معيتنني متن      95فأصبحت مكونة من 

، الرقابتتة 993، املصتتارف اإلستتالمية، الزحيلتتي ص 21الرقابتتة الشتترعية، فيتتاض ص : جملتتس إدارة االحتتتاد، انظتتر 
 .25الشرعية، السعد ص
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مة هليئة رقابة دولية، ولكنها ال تزال جمرد آمال، وهذه األهداف والوظائف مالئ

وهي تطلعات نظرية قيمة ومفيدة لقادمات األيام إن أخذت طريقها للتطبيق والتنفيذ، 

 .كمرحلة مهمة سابقة للتعاون مع جمامع الفقه اإلسالمي اآلتي

 وهنا نشيد مبا يقوم به البنك اإلسالمي للتنمية جبدة، واملعهد اإلسالمي للبحو 

والتدريب جبدة، وهيئة احملاسبة واملراجعة بالبحرين وجملس ا دمات املالية اإلسالمية 

مباليزيا، من جهود طيبة يف إعداد الدراسات املتخصصة، وصياغة دليل عمل للتدقيق 

 .(9)الشرعي، وتعميمها على املؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية، والبنوك املركزية

التنسيق الكامل بني هيئات الرقابة الشرعية وجمامع الفقه اإلسالمي آليات وصيغ  : ثانًيا

  احمللية،

ملا تتوفر هلذه اجملامع من إمكانيات بشرية، وعلمية، وإجراءات يف البحث واملشاورة 

والتداول، واختاذ قرارات موحدة باإلمجاع، أو باألكثرية، لعدد كبري من كبار العلماء 

شريعة، واستعانة با ًاء وأصحاب االختصاص يف موضوع والفقهاء واملتخصصني يف ال

الفتوى، وخاصة أن بعض املؤسسات تكتفي مبراقب شرعي واحد، أو خبري شرعي واحد، 

أو مستشار شرعي فقط، وإن احتمال ا طأ على الفرد أكثر، وعلى اهليئة أقل، وعلى 

 .اجملمع نادر

منها من فتاوى، وقرارات على  هذا يوجب على هيئات الرقابة الشرعية عرض ما صدر

اجملامع الفقهية، واستشارتها يف بعض الفتاوى العامة، والتخطيط معها يف تطوير األدوات 

للمراقبة واإلشراف، واالستفادة من خًاتها، ولتوحيد الرؤى والتوجهات يف املراقبة 

 .ومواجهة املستجدات

 أعمال املؤسسات املالية وإن اجملامع الفقهية اليوم تساهم بشكل فاعل ودائم يف

اإلسالمية، وختصص جانًبا من أعماهلا لذلك، وترعى أعمال هيئات الرقابة الشرعية 

 .لرتشيدها وتسديدها

وهذه ا طوة واجبة، وخاصة بني هيئات الرقابة الشرعية العامة، أو العليا، أو 

ي احمللي، لقربه منها، الرمسية يف الدولة أو الوزارة أو البنك املركزي، وبني اجملمع الفقه

وسهولة التنسيق والتفاهم معه، فإن مل يتوفر اجملمع الفقهي احمللي يف بلد، فيمكن 

التنسيق والتعاون مع أحد اجملامع يف الدول القريبة، لسهولة االتصاالت اليوم، وتوفر 

بيسر االنرتنت واإلميل واحلواسب اإللكرتونية، وإمكانية التعرف على املواقع والعناوين 

 .(2)وسهولة

                                                           

 .9، الرقابة واإلشراف ص9لرقابة الشرعية، فياض ص، ا19الرقابة الشرعية، فرح ص  (9)

 .55، الرقابة الشرعية، داود ص19الرقابة الشرعية، فرح ص  (2)
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ومن آليات التنسيق وصيغه بني هيئة الرقابة الشرعية واجملمع الفقهي أن تطلب اهليئة 

منه بشكل دائم استفسارات شرعية، وحلواًل فقهية لبعض املسائل السريعة اليت ال حتتمل 

التأخري، وميكن تقديم هذا االستفسار الشرعي لبنك التنمية اإلسالمي، أو هيئة الرقابة 

الشرعية العليا يف كل قطر إن وجدت، أو هليئة الرقابة الشرعية العليا العاملية يف االحتاد 

 .(9)الدولي للبنوك اإلسالمية

، ويكون ذلك إما قصًدا (2)"كل ابن آدم خطاء"ذلك أن اإلنسان معرض للخطأ بطبعه 

ه، وفو  وإما من غري قصد، كما أن التفاوت بني األشخاص ثابت يف الفهم والعقل وغري

كل ذي علم عليم، ويقل ا طأ، ويغلب الصواب مع اجلماعة، ويندر مع اجملموع الكبري 

 .الذي يتوفر يف اجملامع الفقهية

وهذه الصيغة واآللية يف التنسيق بني املؤسسات املالية اإلسالمية وهيئات الرقابة 

ند يف أهدافه، فنص الشرعية مع اجملامع الفقهية هي ما وضعها جممع الفقه اإلسالمي باهل

احلصول على فتاوى وآراء العلماء احملققني املعاصرين، "يف الفقرة ا امسة على 

واملؤسسات الدينية املوثو  بها يف القخلايا املستجدة، ثم نشرها يف أوساط مجاهري 

إجياد الصالت مع مجيع املؤسسات "ونص يف الفقرة السادسة من أهدافه على " املسلمني

لبحثية داخل اهلند وخارجها، وتبادل املعلومات عن اإلجنازات العلمية، واختيار الفقهية وا

الفتاوى الصادرة من العلماء واملؤسسات املوثو  بها، املطبوعة منها وغري املطبوعة اليت هي 

مبثابة ترا  فقهي وعلمي مهم، وتهذيبها وعرضها يف أسلوب عصري حفاًظا على الرتا  

 .(3)"فائدة إىل األجيال القادمةوتعميًما وتوصياًل لل

ومما يتعلق بهذا ا صوص تكليف اجملامع الفقهية بتنظيم حلقات دراسية، ودورات 

للتدريب والتثقيف الشرعي املستمر للعاملني يف املؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية، 

اجعة وهذا ما يقوم به مشكوًرا بنك التنمية اإلسالمي جبدة، وهيئة احملاسبة واملر

 .(1)للمؤسسات اإلسالمية يف البحرين، ويقوم به أيخًلا جممع الفقه اإلسالمي باهلند

وميكن تلخيص آليات اجملامع الفقهية لرتشيد املؤسسات اإلسالمية ابتداًء بإبداء 

الرأي الشرعي يف املعامالت املالية، وبيان احلكم الشرعي يف املشروعات املالية قبل 

الشرعية ملراحل تنفيذ عمليات املؤسسات املالية اإلسالمية إلبداء  التنفيذ، ثم املراجعة

املالحظات عليها، وتقديم املشورة إليها، والتوجيه ألي خطأ يف الفهم مما يؤثر على 

                                                           

 .29، 91الرقابة الشرعية، السعد ص  (9)

 .1259رقم  153ص" كل بين آدم"، وابن ماجه بلفظ 2111رقم  159هذا طرف من حديث حسن رواه الرتمذي ص  (2)

 .21سالمي باهلند صجممع الفقه اإل  (3)

 .طبعة قدمية، ويسميها الورشات والدورات الفقهية 1جممع الفقه اإلسالمي باهلند، ص  (1)
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التنفيذ، ومراجعة تقارير الرقابة ا ارجية، وتقديم التوصيات والنصائح ملعاجلة املخالفات 

 .واألخطاء

احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف الخلابط وهذا ما أرادته هيئة 

من وسائل : "، فقال"ضوابط الفتوى وأخالقياتها يف إطار املؤسسة"بشأن  21الشرعي رقم 

االستفادة من : منها... تسهيل الوصول إىل احلكم الشرعي الصحيح للمسائل ما يأتي

ى اهليئات األخرى، والندوات واملؤمترات االجتهادات اجلماعية، مثل قرارات اجملامع، وفتاو

 .(9)"الفقهية

آليات وصيغ التنسيق بني هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية  : ثالًثا

 :وجممع الفقه اإلسالمي الدولي

إن جممع الفقه اإلسالمي الدولي جبدة هو أحد اجملامع الفقهية، ويؤمل منه، بل 

 .يف األمور السابقة اليت ذكرناها للمجامع الفقهية عامةيطلب منه، أن يساهم 

ونظًرا ملكانته ا اصة، وعامليته، وخصائصه، وأنه أوسع اجملامع الفقهية مكاًنا، 

وتغطية للعامل اإلسالمي، ومشوله ألكً عدد من العلماء والفقهاء يف البالد اإلسالمية، 

 :ا يلي، ولذلك نطلب منه م(2)واعرتاف الدول رمسًيا فيه

هلذا اهلدف،  جلنة خاصة بهوهذا يتطلب توفري  التنسيق بني أعمال اجملامع الفقهية، (9)

لتنظيم الندوات واملؤمترات، وحتديد القخلايا واملسائل واحملاور اليت تطرح فيها، 

 .ومجع القرارات اليت تصدر منها، ثم نشرها وتعميمها
الية اإلسالمية، لتكون موحدة، ألعمال املؤسسات امل لوضع أنظمة وقواننياملبادرة  (2)

وشاملة، وميكن أن تكون بصيغ عامة، ويسمح لكل مؤسسة، أو مصرف، أو 

قطر، بالتفصيل وزيادة، وهذا يقتخلي وجود جلنة متخصصة يف وضع األنظمة 

 .والقوانني يف داخل اجملمع، وذلك لتوحيد منط العمل املصريف
، لرتسيخ قيمها، وحتديد رعيةالرقابة الش نظام عام هليئاتاحلرص على إصدار  (3)

أهدافها، وبيان واجباتها، وتوحيد الرؤى فيها، والتشديد على إلزامية قراراتها، 

ووجوب التشاور بينها، والتنيسق مع اهليئات العليا، واالرتباط مع اجملامع الفقهية 

عامة، وجممع الفقه اإلسالمي الدولي خاصة، وهذا يدخل يف اللجنة املتخصصة يف 

 .األنظمة والقواننيوضع 
لطرح احملاور اليت تعتين  عقد الندوات العلمية احمللية، واملؤمترات الدولية،العمل على  (1)

 .بالتطوير، واالبتكار، والتجديد

                                                           

 .21دور الرقابة الشرعية، الصاحل ص  (9)

 .19، 33الرقابة الشرعية، فياض ص  (2)
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بني هيئات الرقابة الشرعية أواًل، وبني  توحيد معايري الرقابة واإلشراف واحملاسبة (5)

 .(9)سهيل مهام املراقبني الشرعينياملؤسسات املالية والبنوك اإلسالمية ثانًيا، لت
جممع الفقه اإلسالمي الدولي على املستوى الرمسي  إلزامية قراراتالتأكيد على   (9)

واملصارف اإلسالمية، مع التهديد  املؤسسات املاليةوالشعيب والعلمي وعلى مجيع 

 .(2)بالتنديد باملخالف

                                                           

 .19الرقابة واإلشراف على املصارف اإلسالمية ص  (9)

 .95الرقابة الشرعية، داود ص  (2)
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 املبحث اخلامس

 سسات املالية اإلسالميةآليات وصيغ اجملامع الفقهية لرتشيد املؤ

إذا حتققت اآلليات والصيغ السابقة بني هيئات الرقابة الشرعية لرتشيد املؤسسات 

املالية اإلسالمية، ووصل التنسيق إىل القمة مع اجملامع الفقهية اليت تتوىل اإلشراف 

السديد والتوجيه هليئات الرقابة يف املؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية لتأمني التطبيق 

ألحكام الشريعة حسب العصر واملستجدات، وحتقق التزام هذه اهليئات الشريعة بقرارات 

اجملامع الفقهية يف جمال املعامالت املالية، فهذا يوجب على اجملامع الفقهية عامة، وجممع 

 :الفقه اإلسالمي الدولي خاصة، اختاذ الصيغ واآلليات املتنوعة اآلتية

 :ريعيةآليات وصيغ تش: أواًل

تنظم العمل املصريف، وقوانني للمعامالت املالية، مشروعات قوانني  العمل على إصدار  (9)

وفًقا للشريعة اإلسالمية، ليكون ذلك منارة وضماًنا ملستقبل املؤسسات املالية 

 .(9)واملصارف اإلسالمية، ولخلرورة الرقابة واإلشراف الشرعي
شرعية يف املؤسسات املالية واملصارف وتفصيلي هليئات الرقابة ال نظام عام،وضع   (2)

اإلسالمية، لتسري عليه يف مجيع البالد العربية واإلسالمية، لتوحيد آليات الفتوى 

والرقابة الشرعية، وتعميمها، وفق املعايري الدولية للرقابة، وحتديد اإلطار اإلشرايف 

 .(2)لذلك
، وسائر األدوات املالية وأدوات االستثمار والتمويل نظام دولي لصيغ العقود،إصدار  (3)

حسب مقتخليات الشرع والعصر، وينتج عن ذلك توحيد املناهج الدراسية يف املعاهد 

 .(3)والكليات واجلامعات، وتوحيد مناهج التدريب العملي املنظم والدوري
بالقرارات اليت تصدر عن هيئات الرقابة الشرعية ا اصة،  كتب دوريةإصدار  (1)

 .ة العليا، وهيئة الرقابة الدوليةواحمللية، وهيئات الرقاب
لعمل هيئات الرقابة، وذلك بتحديد اآلراء الفقهية املعتمدة  منهج شرعي واضحوضع  (5)

الختيار الفتاوى والقرارات، بالعمل على إجياد البديل الشرعي ملا يتم االعرتاض عليه، 

األخرى  واالستعانة بأهل ا ًة واالختصاص، والتعاون مع هيئات الرقابة الشرعية

 .(1)واجلهات الفقهية

                                                           

 .39، الرقابة واإلشراف على املصارف اإلسالمية ص95الرقابة الشرعية، السعد ص  (9)

 .39، الرقابة واإلشراف على املصارف اإلسالمية ص19، الرقابة الشرعية، فياض ص19الرقابة الشرعية، فرح ص  (2)

 .19الرقابة الشرعية، فرح ص  (3)

 .51الرقابة الشرعية، داود ص  (1)
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 :آليات وصيغ عملية:ثانيًا 

للتدريب وللتثقيف، وتعزيز املناهج املطلوبة  دورات هليئات الرقابة الشرعيةعمل  (9)

واالستفادة من جتارب اآلخرين، وتأمني املوارد البشرية والكفاءات العلمية يف العلوم 

والتكامل العلمي واملنهجي يف  املتصلة مبوضوعات الدورة، لتحقيق التصور الصحيح،

املوضوع، وبذلك يتم إعداد العاملني املؤهلني علمًيا وعملًيا وشرعًيا وفكرًيا يف 

 .(9)املؤسسات املالية اإلسالمية، وهذا ما نص عليه اجمللس األوروبي لإلفتاء والبحو 
ن ، وخاصة يف القخلايا املستجدة، واملسائل العارضة، لتكونشرات تعريفيةإصدار  (2)

 .هذه النشرات مبثابة توجيه حنو توحيد الرؤى والفتاوى يف ذلك
عليها لدى أكثرية هيئات الرقابة الشرعية، واملوافق عليها من  الفتاوى املتفقإصدار  (3)

جلنة الفتوى يف اجملمع الفقهي، لتصل إىل بقية اهليئات، وتعميمها، والسري على 

 .منواهلا
الفقهية يف املعامالت املالية، يف كتاب دوري  اليت أقرتها اجملامع القراراتإصدار  (1)

 .فصلي أو نصف سنوي
 .(2)واإلصدارات العلمية، واملكتبات مواكبة حركة البحث، (5)
 .(3)عن األسئلة واالستفسارات اليت ترد إىل اجملمع من خمتلف األقطار الفتاوىإصدار  (9)
والعاملية يف كل ما له والندوات اإلقليمية  متابعة ومالحقة املؤمترات احمللية والدولية، (9)

صلة بالفقه اإلسالمي، واألحكام الشرعية، ومعرفة ما يبحث فيها من قخلايا 

فقهية، ومستجدات علمية متصلة بها، وما صدر فيها من قرارات لتقييمها، وتبين 

 .الصواب والصحيح منها، واعتمادها، وتوزيعها، ونشرها
اليت ختص املؤسسات املالية  علميةعقد املؤمترات الفقهية والندوات الاإلكثار من  (3)

واملصارف اإلسالمية، وتعتين بالتطوير واالبتكار التجديد وتنفيذ التوصيات 

 .(1)والقرارات السابقة

 :آليات تنظيمية يف اجملامع الفقهية: ثالثًا 

يف كل جممع لإلشراف على هيئات الرقابة الشرعية، والتنسيق  تشكيل جلنة خاصة (9)

الفقهاء من أعخلاء اجملمع، وأرى أن يتفرغ األعخلاء يومًيا هلذه  معها، وذلك من كبار

                                                           

الرقابة : ، وهو ما يقوم به مشكوًرا املعهد اإلسالمي للبحو  والتدريب جبدة، انظر19شرعية، فياض صالرقابة ال  (9)
 .، وهو ما نصت عليه أهداف جممع فقهاء الشريعة بأمريكا9واإلشراف ص

 .95الرقابة الشرعية، السعد ص  (2)

االستفستارات الشترعية علتى جلتان منبثقتة       إن البنك اإلسالمي للتنمية جبدة ليس له هيئة رقابة شترعية، بتل يعترض     (3)
 .93الرقابة الشرعية، داود ص: عن جممع الفقه اإلسالمي، انظر

 .33الرقابة الشرعية، فياض ص  (1)
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اللجنة، ويتوفر هلا هيكل تنظيمي مواكب ألعماهلا من أمانة عامة، وباحثني، 

 .(9)وكتبة، وموظفني إداريني
يف كل جممع على اإلنرتنت، لتسهيل االتصاالت، واملراسالت بني  فتح موقع خاص (2)

بني ( خط ساخن ومباشر)ة، مع توفري خط هاتفي اجملمع وهيئات الرقابة الشرعي

 .اجملمع وهيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية
لفتاوى وقرارات هيئات الرقابة الشرعية يف كل ندوة أو مؤمتر  حمور خاصختصيص  (3)

ًاء يعقده اجملمع، ليأخذ حظه من االطالع والدراسة والرتشيد من أعخلاء اجملمع وا 

 .فيه واملشاركني يف الندوة أو املؤمتر
لتكون وقائية قبل التنفيذ، وعالجية  أسلوب موحد هليئات الرقابة الشرعيةحتديد  (1)

أثناء التنفيذ، ومتابعة بعد التنفيذ، ثم نشر أعمال الرقابة بأدلتها الشرعية، ثم تعمل 

لتكلفة للجمهور، مع على طباعتها وتوزيعها جماًنا على العاملني باملصرف، وبسعر ا

النص على ضرورة التدقيق الشرعي الداخلي، وتعيني مراقب شرعي داخلي، وحيسن 

 .(2)تعداده
بني اجملامع الفقهية واملعاهد الدينية وكليات الشريعة واجلامعات  االتصال والتعامل (5)

 .اإلسالمية، ودور االفتاء، داخل البالد العربية واإلسالمية
إلسالمي يف أي قطر، وخاصة جممع الفقه اإلسالمي الدولي، قيام اجملمع الفقهي ا (9)

داخل البالد العربية واإلسالمية،  باالتصال مع املؤسسات املالية واألسوا  املالية

وخارجها، ليتم التفاعل معها، وتعريف هذه املؤسسة مبنهج اإلسالم السديد الذي 

ذي يساهم يف حل األزمات أنزله اهلل رصة للعاملني، والدعوة للنظام اإلسالمي ال

 .واملعخلالت احمللية والعاملية
جمامع الفقه اإلسالمي مع املؤسسات االقتصادية واملالية أن يتم التواصل والتنسيق بني  (9)

لالستفادة من الدراسات اليت تقوم بها تلك  يف اجلامعات واجملمعات واملراكز البحثية

املالية الغربية مع املؤسسات البحثية  اجلهات، وفًقا لآلليات اليت تقوم بها املؤسسات

 .(3)واألكادميية
إعداد قائمة بأمساء كبار العلماء يف العامل اإلسالمي لرتشيح بعخلهم للمؤسسات  (3)

 .املالية اإلسالمية، واالستعانة بهم، والتعريف بهم، ونشر عناوينهم

                                                           

 .55، الرقابة الشرعية، داود ص95الرقابة الشرعية، السعد ص  (9)

 .91، 92، 53لرقابة الشرعية، داود صا  (2)

 .33الرقابة الشرعية، فياض ص  (3)
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 اخلامتة

 .احلمد هلل على حسن التمام، ونقدم أهم النتائج وبعض التوصيات

 :نتائج البحث: أواًل

أهم إجنازات الصحوة اإلسالمية اليت يؤمل منها ا ري الكبري، إن اجملامع الفقهية  (9)

واملساهمة يف العودة إىل تطبيق الشريعة الغراء، واملساهمة يف ترشيد مسرية املؤسسات 

 .املالية اإلسالمية عند االلتزام بقرارات اجملامع
ملسرية  الذراع املفتوحملؤسسات املالية اإلسالمية هي يف ا هيئات الرقابة الشرعيةإن  (2)

لتطبيق الشريعة عملًيا، بالتعاون مع  والعنصر الفعالاالقتصاد اإلسالمي املعاصر، 

 .اجملامع الفقهية، وهلا سلبياتها وإجيابياتها
باالجتهاد اجلماعي والفتوى إن اجملامع الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية تتسلح  (3)

ليت تأخذ بيدها إىل الصواب، وتتبوأ بها درجة الرشد والقبول، وتتجنب ا اجلماعية

أخطاء االجتهاد الفردي، والتعصب املذهيب، وحتقق تطبيق الشورى وحماسنها، 

وتتناسب مع العصر، وتعوض عن اإلمجاع األصولي، وتساهم يف توحيد األمة، وحفظ 

 .الشريعة واالجتهاد من العبث والفوضى والشذوذ
اللتزام املؤسسات املالية اإلسالمية كثرية، بعخلها يتعلق بهيئات  ليات والصيغاآلإن  (1)

الرقابة بوجوب املشاورة، واللقاء والتعاون، وتشكيل هيئة رقابة شرعية مركزية، 

وهيئة عليا عاملية، والتنسيق مع اجملامع الفقهية على مراحل، وتبدأ من التنسيق بني 

أنظمة وقوانني للمؤسسات، وإصدار نظام عام  أعمال اهليئات واجملامع، ثم وضع

هليئات الرقابة واجملامع، وعقد ندوات ومؤمترات، وتوحيد معايري الرقابة، والتأكيد 

 .على إلزامية قرارات اجملامع
إن اآلليات والصيغ جملامع الفقه اإلسالمي لرتشيد مسرية املؤسسات املالية اإلسالمية  (5)

قانون ينظم العمل املصريف، ووضع نظام عام كإصدار  تشريعيةمتعددة، بعخلها 

هليئات الرقابة الشرعية، وإصدار نظام لصيغ العقود وأدوات االستثمار، وإصدار 

، عمليةكتب دورية بالقرارات، ووضع منهج شرعي واضح هليئات الرقابة، وبعخلها 

كعمل دورات، وإصدار النشرات، والفتاوى والقرارات، ومواكبة البحث العلمي، 

كتشكيل جلنة خاصة يف كل  تنظيميةتابعة املؤمترات، وعقد الندوات، وبعخلها وم

جممع، وفتح موقع خاص، وختصيص حمور للفتاوى، وحتديد األسلوب للفتاوى، 

 .واالتصال باملؤسسات واجلامعات، وإعداد قائمة بأمساء العلماء والفقهاء

 :التوصيات: ثانًيا

طلع إليها اجلماهري، وتتبوأ عملًيا املكانة اليت نوصي اجملامع الفقهية بأن حتقق ما تت (9)

 .أعدت هلا



 34 

نوصي اجملامع الفقهية بالتعاون والتنسيق فيما بينها، وتدارك املسالب اليت تؤخذ  (2)

 .عليها
نوصي بإنشاء جممع فقهي يف كل بلد إسالمي، ولو على مستوى هيئة كبار  (3)

فتوى اجلماعية، وحيتل العلماء، أو جملس أعلى لإلفتاء، ليتوىل املساهمة يف ال

 .الصدارة يف اجملتمع والدولة وعند املؤسسات واألفراد

 .وصلى اهلل على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم، واحلمد هلل رب العاملني (1)
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 أهم املصادر واملراجع

االجتهاد اجلماعي يف التشريع اإلسالمي، الدكتور عبد اجمليد السوسوة الشريف،  (9)

 .ه9193، ذو العقدة 99، السنة 92العدد  -كتاب األمة، الدولة
االجتهاد اجلماعي يف الفقه اإلسالمي، الدكتور خالد حسني ا الد، رسالة  (2)

 .م2555/ ه9129دكتوراه، جامعة دمشق، 
 -، عامل الكتب، بريوت(ه359)أخبار القخلاة، وكيع، حممد بن خلف بن حّيان  (3)

 .ت.د
/ ه9333ار الكتب احلديثة، القاهرة، ، د(ه959)أعالم املوقعني، ابن قيم اجلوزية  (1)

 .م9193
حبو  يف املصارف اإلسالمية، الدكتور رفيق املصري، دار املكتيب، دمشق،  (5)

 .م2559/ ه9122
م،فيه حبثان عن هيئات الفتوى 2551حبو  مؤمتر املصارف اإلسالمية، دبي،  (9)

 .والرقابة الشرعية والتدقيق
كتورة عائشة الشرقاوي، املركز الثقايف البنوك اإلسالمية بني الفقه والقانون، الد (9)

 .م2555 -9العربي، بريوت، والدار البيخلاء، ط
/ ه9122تاريخ القخلاء يف اإلسالم، الدكتور حممد الزحيلي، دار الفكر، دمشق،  (3)

 .م2559
نشر الًكة،  -التشريعات املصرفية اإلسالمية، الدكتور عبد احلميد البعلي (1)

 .ت.جدة، د
 .م2552/ ه9123، مكتبة التوحيد، املنامة، (ه519)وزي تعظيم الفتوى، ابن اجل (95)
تفعيل آليات الرقابة على العمل املصريف، الدكتور يوسف القرضاوي، ندوة  (99)

 .ه9129الًكة التاسعة عشرة، مكة املكرمة، 
، مكتبة العاصمة، القاهرة، (ه193)جامع بيان العلم وفخلله، ابن عبد الً  (92)

 .م9193/ ه9333
رعية يف ضبط أعمال املصارف اإلسالمية، الدكتور حممد أكرم دور الرقابة الش (93)

 .م2551، الشارقة، 91الل الدين، حبث إىل جممع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة 
دور الرقابة الشرعية يف ضبط أعمال املصارف اإلسالمية، الدكتور حممد أصد  (91)

 .م2551رقة، جملمع الفقه اإلسالمي الدولي، الشا 91صاحل، حبث إىل الدورة 
دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف االستثمار والتنمية، كتاب الوقائع للندوة،  (95)

م، حبث الدكتور 2553تنظيم كلية الشريعة، النشر العلمي، جامعة الشارقة،  

 .135/ 2حممد عبد الغفار الشريف 
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الرقابة الشرعية الفعالة يف املصارف اإلسالمية، الدكتور حممد أمني علي  (99)

القطان، حبث يف املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، 

 .ه9125مكة املكرمة، 
الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية، حسن يوسف داود، املعهد العاملي للفكر  (99)

 .م9199/ ه9199اإلسالمي، القاهرة، 
فرح، حبث إىل املؤمتر  الرقابة الشرعية، الواقع واملثال، األستاذ فيصل عبد العزيز (93)

 .ه9125العاملي لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
الرقابة الشرعية وأثرها يف املصارف اإلسالمية، الدكتور أصد حممد السعد،  (91)

حبث إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة 

 .ه9125املكرمة، 
والتحديات املعاصرة للبنوك اإلسالمية، الدكتور عطية السيد  الرقابة الشرعية (25)

فياض، حبث إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، 

 .ه9125مكة املكرمة، 
الرقابة املصرفية على املصارف اإلسالمية، الغريب ناصر، املعهد العاملي للفكر  (29)

 .م9119/ ه9199اإلسالمي، القاهرة، 
الرقابة واإلشراف على املصارف اإلسالمية، حممد عمر شابرا، طار  اهلل خان،  (22)

 .م2555/ ه9129نشر البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 
مطبعة املدني، ( ه9359)مع حتفة األحوزي، املباركفوري ( ه291)سنن الرتمذي  (23)

 .م 2559ط بيت األفكار ، بريوت ، + م 9193/ ه9333القاهرة،   
 .م9119/ ه9192دار القلم، دمشق، ( ه255)ي، الدارمي سنن الدارم (21)
/ ه9399مصطفى البابي احلليب، مصر، ( ه295)سنن أبي داود السجستاني  (25)

 .م9152
 .م9152/ ه9392عيسى البابي احلليب، مصر، ( ه293)سنن ابن ماجه القزويين  (29)
 .م9135/ ه9155، دار القلم، دمشق، ( ه259)صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل  (29)
املطبعة ( ه999)مع شرح النووي ( ه299)صحيح مسلم، مسلم احلجاج النيسابوري  (23)

 .م9135/ ه9311املصرية، القاهرة، 
الخلوابط الشرعية ملسرية املصارف اإلسالمية، الدكتور عبد الستار أبو غدة،  (21)

بيت التمويل " حبو  يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية"ضمن كتاب 

 .م9113/ ه9193يت، الكوييت، الكو
فتاوى فقهية معاصرة، الدكتور حممد الزحيلي، دار اإلعجاز، طرابلس، لبنان،  (35)

 .م2592/ ه9133
يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، الدكتور نزيه صاد، دار القلم، دمشق،  (39)

 .م2559/ ه9123
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 .ه9192قرارات وتوصيات أهم مؤمترات رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة،  (32)
قرارات وتوصيات اجملمع الفقهي اإلسالمي، رابطة العامل اإلسالمي، مكة  (33)

 .م2552/ ه9122املكرمة، 
قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي باهلند، مكتب اجملمع، نيودهلي،  (31)

 .م2551/ ه9125
قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدولي، نشر وزارة األوقاف والشؤون  (35)

 .م2553/ ه9123 اإلسالمية، الدوحة،
قخلايا فقهية معاصرة، الدكتور عبد احلق صيش، النشر العلمي، جامعة  (39)

 .م2551/ ه9125الشارقة،  -الشارقة
لقاءات وحماورات حول قخلايا اإلسالم والعصر، الدكتور يوسف القرضاوي،  (39)

 .م9112مكتبة وهبة، القاهرة، 
، سنة 5رطوم، العدد جملة جممع الفقه اإلسالمي بالسودان، يصدرها اجملمع، ا  (33)

 .م2551/ ه9135
 .ت.مكتبة القدسي، مصر، د( ه359)جممع الزوائد، اهليثمي  (31)
جممع الفقه اإلسالمي باهلند، تعريفه وأهدافه وأنشطته، إعداد اجملمع، نيودهلي،  (15)

 .م2559
/ ه9129جممع فقهاء الشريعة بأمريكا، قرارات وتوصيات، دار الفالح، القاهرة،  (19)

 .م2559
/ ه9333مطبعة إمام، مصر، ( ه999)النووي ( ه199)رح املهذب للشريازي اجملموع ش (12)

 .م9193
حماور جممع الفقه اإلسالمي الدولي، ودور الرقابة يف ضبط أعمال البنوك  (13)

 .م2551اإلسالمية، حبو  اجملمع، الشارقة، 
املصارف اإلسالمية، الدكتور وهبة الزحيلي، هيئة املوسوعة العربية، دمشق،  (11)

 .م2559/ ه9123
معايري احملاسبة واملراجعة والخلوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية، هيئة املراقبة  (15)

م، وضوابط تعيني هيئة الرقابة الشرعية، 9111واحملاسبة، املنامة، البحرين، 

 .م2555
 .م9115/ ه9195املعجم الوسيط، عدد من املؤلفني، دار األمواج، بريوت،  (19)
/ ه9123كتور حممد الزحيلي، دار القلم، دمشق، املعتمد يف الفقه الشافعي، الد (19)

 م،2559
 .م2559/ ه9199املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت،  (13)
موسوعة قخلايا إسالمية معاصرة، الدكتور حممد الزحيلي، دار املكتيب دمشق،  (11)

 .م2551/ ه9135
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 .م9111البحرين،  هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية، املنامة، (55)



 39 

 مشروع قرار

إن املؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية إحدى املنجزات العظيمة يف العصر 

احلاضر، وكذلك اجملامع الفقهية، وإننا نثمن عالًيا ما تقوم به هيئات الرقابة الشرعية، 

ملعاصر، واملؤسسات املالية اإلسالمية اليوم من دور عظيم يف إحياء االقتصاد اإلسالمي ا

وتوفري الثقة الكبرية فيها، لدى مجاهري املسلمني، لتأمني املكاسب احلالل هلم، ورعاية 

تطبيق الشريعة إىل  حد كبري، وأنها صمام األمان لاللتزام باألحكام الشرعية ومقاصد 

 .الشريعة، وصاية املصاحل العامة

ى املؤسسة أو املصرف ونظًرا لكثرة هيئات الرقابة الشرعية، واحنصارها غالًبا عل

اليت تعمل به، وما ترتب على ذلك من اختالف يف اآلراء، وتعدد الفتاوى، يف املوضوع 

 .الواحد، وما أثري حوهلا من مآخذ وسلبيات

والتزاًما مبا قررته الشريعة الغراء من الشورى، ورد األمور إىل كبار العلماء، وأهل 

ة، وما يوجبه املنطق والعقل، وجمابهة صعوبات احلل والعقد، وما تقتخليه السياسة الشرعي

 .العصر ومشكالته، وما حيققه االجتهاد اجلماعي من مثرات يانعة

ونظًرا ملا تتميز به اجملامع الفقهية من ميزات يف كثرة عدد العلماء فيها، واآلليات 

، واالستعانة اليت تتبعها يف إعداد البحو  عن املسائل، وتداوهلا، ثم التشاور والتباحث فيها

بأهل ا ًة واالختصاص، وما تتوفر هلا من مكانة مرموقة شعبًيا ورمسًيا، وخاصة جممع 

 .الفقه اإلسالمي الدولي

 :فإننا نرى

ضرورة التنسيق بني هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية، وإقامة  (9)

 .للبالد اإلسالمية هيئة شرعية مركزية يف كل قطر، وإجياد هيئة شرعية عليا
ضرورة التعاون والتنسيق بني هيئات الرقابة يف املؤسسات املالية اإلسالمية واجملامع  (2)

الفقهية احمللية، ثم الدولية، وضرورة التنسيق والتعاون وتبادل اآلراء، ودفع الفتاوى 

كاملة إىل جممع الفقه اإلسالمي الدولي إلقرار ما يراه مناسًبا، ويتخذ القرارات 

 .الكاملة فيها
أن يفتح جممع الفقه اإلسالمي الدولي قسًما خاًصا لرتشيد املؤسسات املالية  (3)

اإلسالمية، ويستقبل مجيع قرارات اجملامع، وفتاوى هيئات الرقابة، ويعرضها على 

 .العلماء فيه، ويناقشها يف ندواته ومؤمتراته، ويتخذ فيها القرارات الالزمة
راته إىل مجيع املؤسسات املالية واملصارف اإلسالمية، أن يقوم اجملمع بإبالغ قرا (1)

 .لتكون موحدة، وملزمة للجميع، وخاصة على املستوى الرمسي
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أن يعمم اجملمع قراراته على اجلماهري، واملؤسسات العلمية، ومراكز البحو   (5)

 .والدراسات احمللية والعاملية
الية اإلسالمية يف تطبيق أن يهيء اجملمع الدراسات املفيدة، لرتشيد املؤسسات امل (9)

 .الشريعة، وإجياد احللول املناسبة للمشكالت واألزمات
أن يعد اجملمع قانوًنا عاًما يف املعامالت املالية اإلسالمية، ليكون منارة يستنري بها  (9)

 .اجلميع

نوصي املؤمتر بخلرورة اإلسراع يف هذه ا طوات واألعمال، ووجوب االتصال : وأخرًيا

 .لة يف الدول األعخلاء، واملؤسسات املالية احمللية والدولية لتحقيق ذلكباجلهات املسؤو
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نَسْتَغْفِرُهُ، الْـحَمْدَإِنَّ  نُهُ وَ نَسْتَعِيْ   هللِ نَحْمَدُهُ وَ

لِنَاْ، اْ يِّئَاْتِ أَعْمَ نْفُسِنَاْ وَمِنْ سَ نْ شُرُوْرِ أَ نَعُوْذُ بِاهللِ مِ  وَ

لَاْ مُضِلَّ  لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَاْ هَاْدِيَ لَهُ، مَنْ يَهْدِ اهللُ فَ

يْكَ لَهُ، هَإِلوَأَشْهَدُ أَنْ لَاْ  لُهُ إِلَّا اهللُ وَحْدَهُ لَاْ شَرِ نَاْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْ  وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَ

 صلى اهلل عليه وعلى آله األطهار وصحابته األبرار

لَى ومن رُ يْنِيَزق حمبتهم واتباعهم إِ  وْمِ الدِّ

 

للّ نَةِ القولِ،اَ تْنَةِ الْعَمَلِ هُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بك من فِتْ  كما أعوذ بك من فِ

 .وأسألُك السَّدادَ واإلخالصَ والقَبولَ
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 (١) 
 النصوص القرآنية

 

 ( )  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ   چ  (1

 ( )  چ  ڻڱ  ڱ  ں  ںگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ  (2

 ( ) چۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۇئى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ  (3

(٢) 
 النصوص النبوية

 
جاء بالل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم بتمر بَرينٍّ، فقال له النيب صلى ] :عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال ( 

منه صاعني بصاع لُِنْطِعَم النيب صلى اهلل  فبعتكان عندنا متر رديٌء : ل باللمن أين هذا؟  قا: اهلل عليه وسلم
أَوَّه أَوَّه عني الربا عنُي الربا ال تفعل، ولكْن إذا أردَت أن : " ليه وسلم عند ذلكعليه وسلم، فقال النيب صلى اهلل ع

 ."[فبع التمر ببيٍع آخر مث اشرتهتشرتَي 
اللَِّه َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم آِكَل الرِّبَا، َوُمؤِْكَلُه، وََكاتَِبُه، َوَشاِهَدْيِه، َوقَاَل َلَعَن َرُسوُل  : "َعْن َجاِبٍر رضي اهلل عنه قَاَل  ( 

  ".ُهْم َسَواءٌ : 
ْسِلٍم بَِيِميِنِه ، َمِن اقْ َتَطَع َحقَّ اْمرٍِئ مُ : "ه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َعْن َأيب أَُماَمَة رضي اهلل عنه ، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّ  ( 

َوِإْن  : " َوِإْن َكاَن َشْيًئا َيِسريًا يَا َرُسوَل اللَِّه ؟  قَاَل : ، فَ َقاَل لَُه َرُجٌل " فَ َقْد أَْوَجَب اللَُّه لَُه النَّاَر، َوَحرََّم َعَلْيِه اْْلَنََّة 
 ".كان َقِضيًبا ِمْن أَرَاكٍ 

(٣) 

 الصحابة رضي اهلل عنهم المأثور عن
 

 بنا زيد أتعرفني املؤمنني أم يا: أرقم بن لزيد ولد أم حمبة أم هلا قالت وسلم عليه اهلل صلى النيب زوج عائشة أنروي  ( 
. بستمائة األجل حمل قبل فاشرتيته مثنه، إىل فاحتاج. بثمامنائة العطاء إىل عبدا بعته فإين: قالت. نعم :قالت أرقم؟
 إن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع جهاده أبطل قد أنه زيدا أبلغي. اشرتيت ما وبئس شريت ما بئس: فقالت

 ،نعم: قالت ؟ الستمائة وأخذت املائتني تركت إن أفرأيت: فقلت: قالت. يتب مل

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   چ 

 ( )چڍ

 
                                                                                                                     

 
 ٧٢  اآلية :البقرة ( )
  ٢ اآلية :النساء ( )
( )

 ١  اآلية : آل عمران 
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 الربا، آكل نلع وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول وأن صفقة، يف صفقتان حتل ال »:  قال أنه مسعود ابن عن ( 
 « .وكاتبه وشاهديه، وموكله،

(٤) 
 رضي اهلل عنهم المأثور عن التابعين
 

ما أحب أن أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم ال : ]عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه أنه قال ( 
وإهنم أئمة يُقتدى هبم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان  خيتلفون، ألنه لو كان قواًل واحدًا لكان الناس يف ضيق،

 [.سعةٌ 
  

                                                                                                                                                                                         
( )

  ٧٢ اآلية : البقرة 
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 طالعة البحث
(١) 

األعم األغلب، فلقد بقدمي يف مضمَّنه  هاحلديث يف االقتصاد اإلسالمي وما يتصل به حديث جديد يف شكل 
، وعلى ربوية، وبيوع غري ربويةبيوع : وقسموها إىل قسمني( البيوع: )تكلم علماؤنا األقدمون عن هذا املوضوع حتت عنوان

 .مجيع األحوال فالبيوع املخالفة للشروط بيوع ربوية
زمن قريب، فمنها ما هو على مستوى  منذق وعلى هذا األساس قامت املصارف اإلسالمية لمن هذا املنط 

 .اهليئات، ومنها ما هو على مستوى األفراد
ْصريف صياغة جديدة، وذلك للتأكد من مشروعية ر اجملامع الفقهية يف صياغة الفقه اإلوهنا يأيت دو 

َ
سالمي امل
 .املعامالت املصرفية يف املصارف اإلسالمية، وضبطها بضوابط الشريعة

 (٢) 
ع تولئن صاغت املصارف اإلسالمية الفقه اإلسالمي املصريف صياغة جديدة فإنه ينبغى اقرتاح جهة مهيمنة تتم

املصارف اإلسالمية مجعاء، وذلك ابتغاء األخذ بأحدث األساليب وأجنح السبل فله بسلطة تستطيع هبا فرض التوجيه على 
 .استقبال أموال املتعاملني وإدارهتا مع الرقابة الشرعية

 (٣) 
نا ََمَْمعوال سيما إن مسرية املصارف اإلسالمية اليت آتت ُأُكَلها حتتاج إىل ترشيد، وهذا هو دور اجملامع الفقهية 

، ألنه من أسبق هذه اجملامع إن مل يكن أسبقها إىل ترشيد االقتصاد اإلسالمي بعامة الفقه اإلسالمي الدَّْويل ََمَْمعد الرائ
 .واملصارف اإلسالمية خباصة

دت ثَغرًة يف االقتصاد اإلسالمي مبا تشتمل عليه من رقابة شرعية، فإن كانت هذه املصارف اإلسالمية قد س  وإذا
اُم األمان أوالً، مَ اج إىل إشراف عملي من مرجعية أعال منها أال وهي اجملامع الفقهية فهي صِ هذه املصارف اإلسالمية حتت

وهي احَلَكم فيما ختتلف فيه هذه املصارف اإلسالمية ثانياً، وهي بُعد املرجع األعلى للفتيا يف قضايا االقتصاد اإلسالمي 
 .املصريف هبذا العصر

 (٤) 
فية جديدة تُتمم ما بدأ به األسالف؛ وذلك لتغري العصر، وتغري كثري من فقهية مصرِ إننا اليوم حباجة إىل هنضة 

بو يف هذا حنالعاملي املعاصر، فنحن ال زلنا  ما قسناه باالقتصاددون الثوابت، وما بني أيدينا قليل إذا ( املتغريات)األحكام 
فوجب االجتهاد ملعرفة  متناهية متناهية بينما الوقائع غرياملضمار، والواقع أنه بيننا وبني منطق العصر بون شاسع، والنصوص 

عناية   ةاملصارف اإلسالمي ُتويلاحلكم الشرعي وال سيما يف االقتصاد اإلسالمي املصريف، وال بد كذلك من َمامع فقهية 
باح املطلق واملنفعة كبرية من اإلشراف والتسديد والتوجيه والرقابة حىت ال يطغى على هذه املصارف اإلسالمية عنصر االسرت 

 .املشروعة فحسب بل جيب أن جتمع بني عنصري اخلدمة واملنفعة
فقه )ن اجملامع الفقهية هي املالذ األخري للمصارف اإلسالمية إذا قام عليها علماء أفذاذ ُرزقوا إىل فقههم وعلمهم إ

 .وهو ما حنتاجه اليوم للنهوض مبصارفنا اإلسالمية إىل مستوى العصر( النفس

 (٥) 
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 :أما بعد 
باملشاركة  الفقه اإلسالمي الدَّويل الذي شرفتُ  ََمَْمعنا العظيم ََمَْمعفهذا غيض من فيض، وُقلٌّ من ُكْثر، أتقدم به إىل 

يف مؤمتر تأسيسه، مث شرفت بعضويته إىل هذا اليوم، وهو حمض اجتهاد، فما كان منه صوابًا فمن اهلل وله احلمد واملنة، وما  
ك فمين وأستغفر اهلل تعاىل وأستقيله، ولعلي ُوفقت خلدمة الفقه اإلسالمي الباذخ يف ترشيد املصارف اإلسالمية ذل غري كان

خباصة، واهلل  الفقه اإلسالمي الدَّْويل ََمَْمعىل الفقهية بعامة، وإأوالً، ويف بيان حاجة هذه املصارف اإلسالمية إىل اجملامع 
 &. يقول احلق وهو يهدي السبيل، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

  
 

 وكتب

 الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور
 الفقه اإلسالمي َمْجَمععضو اجمللس التأسيسي لِ 

 الفقه اإلسالمي الدَّْويل جبدة ََمَْمععضو 
 العلمي العايل للدراسات واألحباث بدمشق َمْجَمعرئيس الْ 
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 خطة البحث

 :، وفيه مباحث أربعةمدى حاجة المصارف اإلسالمية إلى ترشيد: المدخل إلى البحث

ْصِرف اإلسالمي وترشيده : املبحث األول
َ
 امل

 :الرقابة الشرعية على املصارف اإلسالمية، وفيه مطالب مخسة : املبحث الثاين

 .التعريف بالرقابة الشرعية : املطلب األول -  

 .تاريخ الرقابة الشرعية يف اإلسالم : املطلب الثاين -  

 .التوجيه والرقابة مها َدْور هيئة الرقابة الشرعية : املطلب الثالث -  

 .مكانة الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية : املطلب الرابع -4 

 .املصارف اإلسالمية وأمهيتهاضرورة الرقابة الشرعية على  : املطلب اخلامس -٢ 

 .الرقابة الشرعية الفعَّالة أساس لرتشيد املصارف اإلسالمية : املبحث الثالث

ْصرِفية يف الفقه االقتصادي اإلسالمي : املبحث الرابع
َ
 .الرقابة  امل

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
للمؤسسات المالية اإلسالمية في القضايا المالية الَمَجامع الفقهية َمْرجعيٌة شرعيٌة : الباب األول

 :، وفيه فصالنوكيفية تفعيل ذلك

الَمَجامع الفقهية ومدى صيرورتها مرجعيًة شرعيًة للمؤسسات المالية اإلسالمية في القضايا  : الفصل األول
 :، وفيه مباحث ثالثةالمالية

  : املبحث األول -  
َ
 .الفقهي ْجَمعالتعريف بامل

 .اجملامع الفقهية يف العامل اإلسالمي : الثايناملبحث  -  

 .اجتهاد اْلماعة هو التأصيل الفقهي للمجامع الفقهية : املبحث الثالث -  

 .مناذج من قرارات اجملامع الفقهية : املبحث الرابع -4 

 :مبحثان، وفيه مدى سلطان المجامع الفقهية على المصارف اإلسالمية َمشورًة وترشيداً  : الفصل الثاني
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 .شورةً مدى سلطان اجملامع الفقهية على املصارف اإلسالمية مَ  : املبحث األول -  

 .مدى سلطان اجملامع الفقهية على املصارف اإلسالمية ترشيداً  : املبحث الثاين -  

* * *  * * *  * * *  * * * 
 

بما ال  وشروطه الفقهيةمدى ِإلزام المؤسسات المالية اإلسالمية بقرارات المجامع : الباب الثاني
ْولي الصادرة بهذا الشأن َمْجَمعيتعارض مع قرارات   :وفيه فصالن ؛الفقه اإلسالمي الدَّ

 :، وفيه مبحثاننظرية اإِللزام بقرارات المجامع الفقهية وأدلتها : الفصل األول

 .األصل يف نظرية اإِللزام الشرعي بقرارات اجملامع الفقهية : املبحث األول -  

نظرية اإِللزام بني املؤيدين واملعارضني؛ مذاهب الفقهاء وأدلتهم، وفيه  : املبحث الثاين -  
 :مطالب ثالثة

 .أدلة املانعني : املطلب األول ( أ  

 .أدلة اجمليزين : املطلب الثاين ( ب  

 .الرتجيح : املطلب الثالث ( ت  

 :وفيه مبحثان، وجه اإِللزام ومستنده : الفصل الثاني

 .تأصيل اإِللزام الديين : األولاملبحث  -  

 .اإِللزام القانوين ومستنده : املبحث الثاين -  

 
* * *  * * *  * * *  * * * 

 
مدى ِإمكان قيام المجامع الفقهية ِبَدْور اإلشراف والتوجيه لهيئات الرقابة الشرعية : الباب الثالث

 :، وفيه فصول ثالثةفي المؤسسات الَمْصرِفية اإلسالمية

 :، وفيه مبحثانترشيح الَمجامِع الفقهية أعضاَء هيئاِت الرَّقابة الشرعية : الفصل األول

 .وظيفة هيئات الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية : املبحث األول -  



7 
 

جامِع الفقهية أعضاَء هيئات الرقابة الشرعية : املبحث الثاين -  
َ
 .أَْوَلوية ترشيح امل

ْنسيُق بين هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية والمجامع  : الفصل الثاني التَّشاُور والت َّ
 :، وفيه توطئة ومبحثانالفقهية

َجامع : املرحلة األوىل : املبحث األول -  
َ
مرحلة التَّشاُوِر بني اهليئات الرقابية الشرعية وامل

 .الفقهية

مرحلة التنسيق بني اهليئات الرقابية الشرعية واجملامع : املرحلة الثانية : املبحث الثاين -  
 .الفقهية

التأكد من التزام هيئات الرقابة الشرعية بتطبيق قرارات المجامع الفقهية على المعامالت  : الفصل الثالث
 :، وفيه مبحثانالمالية التي تُقرها

 .وظيفة اجملامع الفقهية : املبحث األول -  

ضرورة التأكد لدى اجملامع الفقهية من التزام هيئات الرقابة الشرعية  : املبحث الثاين -  
 
َ
 .يةْجَمعبتطبيق القرارات امل

 
* * *  * * *  * * *  * * * 

 
 :، وفيه فصالنصيغ وآليات مقترحة: الباب الرابع

 (نظرية التكامل الَمْصرِفي اإلسالمي) : الفصل األول
للتعاون بني املؤسسات املصرفية اإلسالمية وهيئات الرقابة ورقة عمل مقرتحة إلجياد صيغة جديدة 

نظرية : ]اجملامع الفقهية من جهة أخرى يف نظرية اقتصادية معاصرة هي وبني  ؛الشرعية من جهة
 :، وفيه مبحثان[التكامل املصريف اإلسالمي

 :هيكلية نظرية التكامل املصريف اإلسالمي، وفيه مطلبان : املبحث األول -  

 :املطلب األول ( أ  

وجعله تابعاً ( اجمللس املركزي للمصارف اإلسالمية والرقابة الشرعية)إنشاء 
 .املقرتح (للمجلس األعلى للمجامع الفقهية يف العامل اإلسالمي)

 : املطلب الثاين ( ب  

املركزي إحلاق سائر املصارف اإلسالمية وهيئات الرقابة الشرعية باجمللس  
اإلسالمية والرقابة الشرعية بقرار من منظمة التعاون اإلسالمي من  للمصارف
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 .حيث الفتيا

بإْتباع مجيع  اإلسالمي يقضيضرورة استصدار قرار من منظمة التعاون  : املبحث الثاين -  
اجملامع الفقهية يف العامَل اإلسالمي ملنظمة التعاون اإلسالمي من حيث 

 .الفتيا والقضاء

ْولي  َمْجَمعإنشاء شعبة جديدة في  : الفصل الثاني وفي سائر المجامع الفقهية يُطلق عليها الفقه اإلسالمي الدَّ
 :وفيه مباحث ثالثة ،[شعبة الصيرفة اإلسالمية والرقابة الشرعية: ]اسم

الفقه  ََمَْمعية يف َهْيَكلية شعبة الصريفة اإلسالمية والرقابة الشرع : املبحث األول -  
 .اإلسالمي الدَّْويل وسائر اجملامع الفقهية

 .وظائف شعبة الصريفة اإلسالمية والرقابة الشرعية وأعماهلا : املبحث الثاين -  

 .اجمللس األعلى للمجامع الفقهية يف العامل اإلسالمي : املبحث الثالث -  

 

 خالصة البحث
 خاتمة البحث

 الفهارس
 عمصادر والمراجمسرد ال

 الكتابفهرس 
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 البحث رموز
 

  : مج
َ
 الفقهي ْجَمعامل

 اإلسالمي املصرف : مص إ

 هيئة الرقابة الشرعية : ه  رش

 هيئة الفتوى والرقابة الشرعية : ه  ف ر ش

 مؤسسة مالية : مس م

 املصنف : مص

 الشارح : ش

 يََمَْمعقرار  : ق ر

 نظرية التكامل اإلسالمي املصريف : ت  إمن

 شعبة االقتصاد اإلسالمي املصريف : ش  ق إم

 منظمة التعاون اإلسالمي : م تع إ
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 المدخل إلى البحث
 

 إلى ترشيد ةمدى حاجة المصارف اإلسالمي
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 المبحث األول
 َمْصِرف اإلسالمي وَترشيدهالْ 

 ف اإلسالميَمْصرِ بالْ  ( )التعريف: توطئة  ١
ْصِرف لغًة  

َ
ْصرِ  (َصَرف الدراهم)من ( املكان الذي يتم فيه مبادلة الُعملة: )امل

َ
ف باعها بدراهم ودنابري، وامل

املؤسسة املصرفية غري الربوية القائمة على مبادلة مال مبال خال عن الفائدة أخذًا وعطاًء، : ]هو ( )اإلسالمي
ع معامالهتا املصرفية واالستثمارية من خالل املشاركة يف الربح وامللتزمة بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف مجي

واخلاصة مع اجتناب املعامالت الربوية والعقود احملظورة شرعًا على وفق من خالل الوكالة بنوعيها العامة واخلسارة، و 
 ( ).[األصول الشرعية

 ف باعتماد هيئة مصرفية شرعيةرِ صْ مَ ترشيد الْ  ٢
اإلسالمية إذا أرادت ترشيد عملها أن تضم هيئة علمية تقع يف الذروة من هيئات املفرتض باملصارف  

من العلماء املتخصصني يف الشريعة اإلسالمية وامللمني بالنظم [ هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: ]املصرف امسها
ة للمصرف، فهي أعال من َملس االقتصادية والقانونية واملصرفية بعامة، ويتم تعيني هذه اهليئة من قبل اهليئة العام

 .اإلدارة

استحداث صيغ استثمارية ومتويلية شرعية إىل صياغة (: هيئة الفتوى والرقابة الشرعية)ومهمة هذه اهليئة   ٣
ومراجعة عقود تلك الصيغ، واإلفتاء يف كل ما تعرضه عليها اإلدارة من قضايا العمل ومستجداته، يرفعه إليها املراقب 

استفسارات أو ملحوظات تتعلق باألداء التنفيذي لشرعية التعامل املصريف وتعمل اهليئة على التأكد من الشرعي من 
أن أعمال املصرف اإلسالمي تتم وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وطبقًا للفتاوى الصادرة عنها، ومن مَث اعتمادها 

 .ورقة عمل دائمة

 المبحث الثاني
 اإلسالميةالرقابة الشرعية على المصارف 

 التعريف بالرقابة الشرعية: المطلب األول ٤
َمموعة من علماء الشريعة الفقهاء يقومون مبتابعة مجيع األعمال والتصرفات )الرقابة الشرعية هي  

اإلسالمية وفحصها وحتليلها للتأكد من أهنا تتم وفقًا ألحكام الشريعة  صارفواملعامالت اليت تقوم هبا امل

 
                                                                                                                     

 
( )

مبا هو  ٧٢٢ ص/  ٢ج ، والفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ٧ ص/   موسوعة قضايا إسالمية معاصرة للدكتور حممد الزحيلي ج: ر 
 .قريب من هذا التعريف فلينظر

( )
 .4 4ص/   ، ومعجم لغة الفقهاء ج٢٢ص/   الصحاح يف اللغة ج: ر 

( )
بيع الثمن بالثمن جنساً جبنس أو بغري )، واصطالحاً (الصرف فضل الدرهم يف اْلودة على الدرهم والدينار على الدينار: )قال ابن فارس: الصرف لغة 

مل بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة كما يشمل بيع الذهب بالفضة، واملراد بالثمن ما ُخلق للثمنية فيدخل فيه بيع املصوغ باملصوغ أو فيش( جنسي
 .واملصِرف هو املكان الذي جيري فيه الصرف( بالنقد

 (.صرف) 4٢ ص/  2 املوسوعة الفقهية ج: ر
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بيان املخالفات واألخطاء وتصويبها وتقدمي التقارير إىل و اإلسالمية، وذلك باستخدام الوسائل املالئمة املشروعة، 
 اه ( .منًة امللحوظات والنصائح واإلرشادات وسبل التطويرضة متاملعنياْلهات 

فتاء الشرعي، واهليئة هيئة الرقابة الشرعية، وهيئة اإل: هذا وقد ُأطلق على تلك اهليئة عدة أمساء؛ منها 
 .الشرعي واإلرشاد، ومراقبة مجيع األنشطة اليت تقوم هبا هذه البنوك اإلسالمية هالشرعية، وهي تتوىل مهمة التوجي

 تاريخ الرقابة الشرعية في اإلسالم: المطلب الثاني ٥
سيدنا عمر بن  املؤمننيالصحايب اْلليل أمري فكرة الرقابة الشرعية عرفها التاريخ اإلسالمي منذ عهد 

رضي اهلل عنه ان كفلقد  اخلطاب رضي اهلل عنه، فوجود هيئة رقابية شرعية أمر ليس باْلديد يف التاريخ اإلسالمي، 
: باإلشراف على الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة آنذاك يضرب بعض التجار بالدِّرَّة ويقول حني مير بالسوق ليقوم

وهو رضي اهلل عنه كان يقصد من ذلك أن كل من مل [ ه وإال أكل الربا شاء أم أىبَتفق إال منال يبيع يف سوقنا ]
 .بأمور الشرع ميارس املعامالت التجارية واملالية مع اآلخرين عليه أن يكون فقيهاً 

صاحب  بن احلسن ه، قال اإلمام حممدولكن مع تطور احلياة أصبح من الصعب على التاجر أن يتفقَّ  
ليشاوره يف  على كل تاجر أن حيتاط لدينه وأن يصطحب معه فقيهاً : ]م أيب حنيفة رضي اهلل عنهمااإلما

 اه  .[معامالته

يف اإلسالم  ( )(الِحْسبة)هذا؛ ونستطيع أن جنعل ما نسميه اليوم هيئة الرقابة الشرعية داخاًل حتت مبدأ   ٦
وهو مبدأ تفرد به التشريع اإلسالمي من دون سائر التشريعات، فكان اخلليفة رئيس الدولة يعنيِّ حمتسباً من الفقهاء 
املعروفني بالتعمق يف األحكام ويكلفه بوظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بشكل رمسي وجيعل له عطاًء خاصاً 

ًا من ولة والشعب معدوله حق الرقابة على ال ،(احملتسب)ولة وامسه من رجال الدالفة ال مير على أحد من قصر اخل
ن اخلليفة، فعالقة احملتسب يعاونه يف ذلك َمموعة من الفقهاء احملتسبني هلم مكافآهتم ملدن اخلليفة فمن دونه، 

جُيِد ذلك استعمل  مل واًل فإنون غريه فيأمر باملعروف وينهى عن املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة أدفة وحده باخللي
وتطفيف املكيال وامليزان  الغش فكان مير على األسواق ويرى ،من العقوبات املادية واملالية ما يردع املخالفني

 .فيعاقب كالً على مقدار خمالفته

 التوجيه والرقابة هما َدور هيئة الرقابة الشرعية: المطلب الثالث ٧
املصارف اإلسالمية على أن وظيفة الرقابة الشرعية هي التحقق من مشروعية اتفقت كل القوانني يف  

وإبداء الرأي الشرعي فيما يُعرض عليها من مسائل  ،معامالت املصرف اإلسالمي وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية
لية اإلسالمية سسات املاؤ أثناء عملها داخل املصرف، وهكذا تتوىل النظر يف مدى مطابقة معامالت املصرف وامل

 .عة اإلسالميةيمع أحكام الشر 

 
                                                                                                                     

 
( )

وظيفة إدارية للدولة مهمتها مراقبة الناس ]النهي عن املنكر إذا ظهر فعله، وعرفها الفقهاء املعاصرون بأهنا هي األمر باملعروف إذا ظهر تركه و : احِلْسبة 
صناعة وخالصة واالسواق ومحاية الناس من االحنراف عن آداب الدين وتعاليمه ومن جشع التجار والصناع والغش والبيع بأكثر من مثن املثل وعدم إجادة ال

ا تقوم عروف والنهي عن املنكر، فَ ُتشبه ما تقوم به البلديات اآلن من مراقبة األسواق وما تقوم به إدارة األمن العام من مراقبة اآلداب، وممهمتها األمر بامل
هي وظيفة دينية : )اه  وهو حق ثابت لكل فرد من أفراد األمة، واحملتسب هو وايل احلسبة وقال ابن خلدون[ به النيابة العامة من تقدمي اْلاين إىل القضاء
  (.من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

/  ٧ املوسوعة الفقهية ج: وما بعدها، و ر ٢2١ ص/  4، والفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج   ص/  األحكام السلطانية للماوردي: ر
 .    ص
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 :وتتعدد أعمال هيئة الرقابة الشرعية لكنها ال تعدو أن يكون هلا دوران
 .َدور التوجيه الشرعي واإلرشاد - 

 .ارةودور الرقابة على اإلد - 

 مكانة الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: المطلب الرابع ٨
الشرعية ركنًا أساسيا داخل أي مصرف إسالمي شأهنا شأن اْلمعيات العامة أصبحت اليوم هيئة الرقابة  

على الوصول إىل تقارير من هيئة الرقابة  ة احلسابات، فلقد حرصت معظم البنوك اإلسالمييبوَمالس اإلدارة ومراق
تُنشر مع تقارير الشرعية تشهد بأن أعماهلا تسري على أسس من الشريعة اإلسالمية، ويوقع عليها رئيس اهليئة، و 

 .كافة  امراقبة احلسابات للتأكيد على شرعية مجيع أعماهل

هذا؛ وإن قرارات الرقابة الشرعية يف كثري من البنوك اإلسالمية استشارية وليست ُمْلزِمة، والصواب أن   ٩
يصلح أمر الناس  اويل أمر املسلمني مم مبا يراه ( )حكم َمْصلحي َمْصدره السياسة الشرعيةتكون ُمْلزِمة؛ وهذا 

عليه، وهذا ما أراه وأرجحه، وإال فما الفائدة من هذا كله إذا كان أمرًا استشاريًا ال إلزام فيه، فوجوده حينئذ  
 ( ).واهلل أعلم ،كعدمه

 ضرورة الرقابة الشرعية على المصارف اإلسالمية وأهميتها: المطلب الخامس ١١
 :بالغة للمصارف اإلسالمية ألسباب أبرزها تَبني لنا أن الرقابة الشرعية ذات ضرورة 

أن األساس الذي قامت عليه املصارف اإلسالمية هو البديل الشرعي للمصارف الربوية، والرقابة  - 
 ،الشرعية ضرورة حيوية للمصارف اإلسالمية لرتاقب وترصد سري عمل املصارف اإلسالمية والتزامها

 .وموافقة معامالهتا لألحكام الشرعية

 
                                                                                                                     

 
( )

هي العلم الذي يُبحث فيه عما ُتَدبَّر به شؤون الدولة اإلسالمية : ]عرَّف العالمة الشيخ عبد الوهاب خالف السياسة الشرعية فقال: السياسة الشرعية 
عضاءه مبا ال يتعدى حدود من القوانني والنظم اليت تتفق وأصول اإلسالم، وإن املقيم على كل تدبري دليل خاص يف علم التدابري اليت حتقق املصاحل وتدفع أ

 اه .[ أقوال اجملتهدينو الشريعة وأصوهلا، وإن مل يتفق 
 

 :ما يلي( العلماء اجملددون وَمال جتديدهم واجتهادهم)وجاء يف كتاب 
 واملصلحة للمسلمني إعطاء الشارع احلكيم جل وعال الصالحية للحاكم املسلم أن يقضي فيه مبا يرى أنه اخلري: )السياسة الشرعية أو حكم اإلمامة هي

يها بطوارئ عامة ضمن دائرة حمدودة ال يتجاوزها، وهي األمور اليت خيتلف أثرها يف اجملتمع ما بني عصر وآخر أو بلدة وأخرى، ويتأثر وجه املصلحة ف
ل له بالسياسة اليت ينبغي أن تُ تَّبع بشأن وميّثل لذلك بإعالن حالة احلرب والسلم، وإتالف أشجار العدو أو تركها، كما مُيثَّ .  اه  ( الظروف واألحوال

ا الشارع احلكيم جل وعال األسرى من قتل أو َمنٍّ أو فداء، فاملشروعية هنا ال تعين اإلباحة املطلقة أو الوجوب املطلق، وإمنا تعين نوعاً من الصالحية خُيوِّهل
مور قد خيتلف وجه املصلحة يف معاْلتها مع اختالف الظروف، وتبعاً ملا قد يُ ْفَجأ به ملن كانت بيده السلطة الدنيوية من أمري أو خليفة أو رئيس بالنسبة أل

ها الشارع املسلمون من طوارئ، وواجب السلطة الدنيوية حيال هذه األمور تطبيق ما تقتضيه املصلحة حبسب كل زمان ومكان يف حدود الدائرة اليت حدَّ 
 اه . احلكيم جلَّ وعال

 .وما بعدها ١ ص/  للعالمة الشيخ ميمون زبري احلاج اإلندونيسي حفظه اهلل( اجملددون وَمال جتديدهم واجتهادهمالعلماء )رسالة : ر
( )

 .مقولة موسعة للدكتور حممد عبد احلليم عمر جمللة اللواء اإلسالمي: ر 
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 .حاطة بقواعد املعامالت اإلسالمية من ِقَبل كثريين من العاملني يف املصارف اإلسالميةقلة اإل - 

كثرة الصور املستجدة واألنواع املستحدثة من املعامالت التجارية واحلسابات بأنواعها، والتجارة  - 
 .( )والواقعات بالفتاوىاإللكرتونية اليت قلَّما توجد هلا أحكام يف املصادر الفقهية األصلية مما يسمى 

أن العاملني يف النشاط املصريف اإلسالمي جيب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية،  -4
 .ألهنم دائماً حباجة إىل الفتيا يف نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم

الشرعية احلق، كما يعطي وجود  املصداقيةاملصرف  يأن وجود الرقابة الشرعية على املصرف فعليا يُعط -٢
 .الرقابة ارتياحاً لدى مجهور املتعاملني مع املصرف

نظمها األساسية وقوانني إنشائها على أهنا تعمل وفقاً  تنصظهور هيئات مالية واستثمارية غري جادة  -2
 .ألحكام الشريعة دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك

العمل املصريف  ات يفأوالً، وأن العاملني أصحاب اخلب  بياً أن املصارف اإلسالمية حديثة النشأة نس -٧
اإلسالمي قليلون غالبًا ثانياً، وأن كثريًا من موظفي املصارف اإلسالمية جيء هبم من البنوك غري 
اإلسالمية وقد تعوَّدوا على أساليب العمل املصرفية اليت ال تنسجم مع األحكام الشرعية ثالثاً، كما أن 

 .يف العمل املصريف العام والشرعي آخر من املوظفني ال خبة لديهمهناك عدداً 

ومن هذه املشكالت تعددت الفتاوى هليئات الفتوى يف املسألة الواحدة فوجب الرتجيح من أهله،  -٢
 .وهذا حيتاج إىل رقابة شرعية تقوم على هذا الرتجيح

الشرعية على املصارف اإلسالمية تَ َغرير الزمان، ومن أبرز هذه األسباب الداعية إىل ضرورة إقامة الرقابة  -9
وفساد الذمم يف األعم األغلب، فما كان مقبواًل من الّتَسمرح سابقًا يف هذا األمر أضحى اليوم غري 

 أكثر من أي وقت مضى تشدداً يُبقي التشدد يف هذا األمر اليوم ينبغي مقبول كيال تضيع احلقوق، بل
 .وهذا يعود إىل الرقابة املصرفية الشرعية ،ن غري إفراط وال تفريطاألمر ضمن حدود الشريعة م

هلذا كله كانت احلاجة إىل تنوير الرأي العام املسلم باملسائل املصرفية من الوجهة الشرعية ضرورًة إلغالق  -١ 
 
ُ
غرضة حول شرعية األعمال املصرفية الشرعية، وميكن أن يتم ذلك عن طريق الباب أمام الشائعات امل

 ( ).إصدار الكتب وإلقاء احملاضرات املتخصصة والعامة

 

 
                                                                                                                     

 
( )

رد احملتار على الدر  ؛ جاء يف حاشية(دوا فيها رواية عن أئمتهممسائل استنبطها اجملتهدون املتأخرون ملا سئلوا عنها ومل جي)هي : الفتاوى والواقعات 
الثالثة الواقعات، وهي مسائل استنبطها اجملتهدون املتأخرون ملا سئلوا عنها ومل جيدوا فيها رواية، وهم أصحاب أيب : ]املختار للعالمة ابن عابدين ما نصه

ن أصحاهبما مثل عصام بن يوسف وابن رستم وحممد بن مساعة وأيب سليمان اْلرجاين يوسف وحممد وأصحاب أصحاهبما، وهلم جرا، وهم كثريون، فم
وقد يتفق هلم أن خيالفوا أصحاب .  وأيب حفص البخاري، ومن بعدهم مثل حممد بن سلمة وحممد بن مقاتل ونصري بن حيىي وأيب النصر القاسم بن سالم

واهم فيما بلغنا كتاب النوازل للفقيه أيب الليث السمرقندي، مث مجع املشايخ بعده كتبا ُأَخر  املذهب لدالئل وأسباب ظهرت هلم، وأول كتاب مجع يف فت
واخلالصة  كمجموع النوازل والواقعات للناطفي والواقعات للصدر الشهيد، مث ذكر املتأخرون هذه املسائل خمتلطة غري متميزة كما يف فتاوى قاضي خان

 اه [ حمليط لرضي الدين السرخسي، فإنه ذكر أوالً مسائل األصول مث النوادر مث الفتاوى ونعم ما فعلوغريمها، وميز بعضهم كما يف كتاب ا
 ه  ٧  بوالق  ٧ ص/  مقدمة رسم املفيت  حاشية رد احملتار على الدر املختار البن عابدين ج: ر
 .البن جنيم( األشباه والنظائر)وللسيد أمحد احلموي ( غمز عيون البصائر على حماسن األشباه والنظائر)كتاب : ر

/   ط دار البشائر بدمشق ج( دراسة مقارنة بالقانون –ابن عابدين وأثره يف الفقه )، وكتابنا     ص/  أبو حنيفة ألستاذنا الشيخ حممد أبو زهرة: و ر
 .2٢ ص
( )

 .مقدمة الكتاب/ كتابنا دراسات وأحباث يف االقتصاد املعاصر : ر 
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 المبحث الثالث
 أساس لترشيد المصارف اإلسالمية الرقابة الشرعية الفّعالة

إن َدور اجملامع الفقهية وهيئات الفتوى اليوم ويف ظل األوضاع الراهنة ال يتعدَّى غالبًا اإلفتاَء النظري،   ١١
صدرت؟ وهل يُعرض عليها كل ما يقوم به املصرف اإلسالمي؟ فنحن حباجة إىل ولكْن هل طُبقت الفتوى كما 

التدقيق والرقابة الشرعية الفعَّالة على املصارف اإلسالمية، تلك الىت تقوم مبتابعة تنفيذ القرارات والفتاوى وعرض 
 .مجيع أعمال املصرف اإلسالمي عليها

املتسارع وتزايد أعماهلا وتشعب أنشطتها املصرفية واالستثمارية؛ ومع تطور املصارف اإلسالمية ومنوِّها   ١٢
ة يف املصارف اإلسالمية، فال بد من وجود هيئة عليا طأصبح من غري اليسري االطالع على مجيع األعمال واألنش

علمية تعود يف مرجعيتها ال [اإلسالمية والرقابة الشرعيةالمركزي للمصارف المجلس ]: للرقابة امسها فيما أرى
 .إىل اجملامع الفقهية وهذه اهليئة على مستوى املصارف اإلسالمية كافةً 

إن حصل يف بعض املصارف اإلسالمية ُيسيء إىل مسعة ذلك املصرف  تماناالئسوء  وملا كان  ١٣
 حفظاً  ( )ى إحالة ذلك إىل القضاءاقتض –اده وقاصديه اإلسالمي وجيعله عرضة للنقد ويقلل من روّ 

 .ألموال املتعاملني مع هذه املصارف اإلسالمية اليت جيب أن تكون فوق الشبهات

بذلك كاًل من املصارف  يعلى املصارف اإلسالمية فإمنا حنمإننا حني نتشدد يف الرقابة الشرعية   ١٤
اإلسالمية من تورط بعض العاملني فيها، وحنمي بذلك الرقابة الشرعية ذاهتا من أن تُ ت ََّهم بالتواطؤ، ويف ذلك تطهري 

 .الكسب غري املشروعهلما من االشتغال ب ، وصيانةاوحصانة من أن ُيستهدف هلما معاً 

إن اهليئة الشرعية اليت متثل الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية ُتضيف إىل الفكر اإلداري   ١٥
: الضروري العام يف التشريع، وهوثريه وتؤثر فيه إجيابيا وحتقق املقصد تُ والتنظيمي الوضعي منظومة شرعية جديدة 

وإن جوهر الدور الذي تقوم به اهليئة الشرعية هو اإلفتاء وذلك بتكثريه ومنع الفساد فيه،  ( )[حفظ املال]د صِ قْ مَ 
 .والرقابة الشرعية، مبا يستلزمانه من أعمال وإجراءات

 :هذا؛ والرقابة الشرعية جيب أن جتتمع فيها ثالثة أمور متكاملة هي  ١٦
تنفيذ ذلك من إجراءات ل اهليئة الشرعية سلطة املنع واإلجازة، وما يستلزمه وّ حق الرقابة الشرعية الذي خيُ  - 

معينة بنفسها وعن طريق األجهزة املساعدة من التدقيق واملراجعة بقصد حتقيق أهداف املؤسسة املالية 
 .وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية

 
                                                                                                                     

 
( )

يشرتط هلا لدى فقهاء الشريعة كما هو األمر لدى فقهاء القانون الوضعي أن يكون هنالك دعوى جزائية من أحد الطرفني على : القضاءاإلحالة إىل  
 .ةلنيابة العامالطرف اآلخر، فما مل تكن هنالك دعوى جزائية ال إحالة إىل القضاء يف هذا االهتام املايل؛ إال إذا كان من النظام العام فتخاصم فيه ا

حفظ املال من الضروريات اخلمس اليت هي املقاصد العامة للتشريع؛ جاء يف كتابنا الوجيز يف أصول استنباط األحكام يف التشريع : قلت(: حفظ املال)( )
ومل تستقم مصاحلهم األمر الضروري هو ما تقوم عليه حياة الناس وال بد منه الستقامة مصاحلهم، وإذا فُقد اختل نظام حياهتم : ]اإلسالمي ما نصه

، فحفظ كل ((حفظ الدين والنفس والعقل والِعْرض واملال: ))وعمت الفوضى فيهم واملفاسد، واألمور الضرورية للناس هبذا املعىن ترجع إىل مخسة أشياء
 [رقةواحد منها ضروري للناس، فاملال شرع اإلسالم لتحصيله وكسبه إجياب السعي يف طلب الرزق وشرع حلماية حترمي الس

 .وما بعدها ٧ 2ص/   الوجيز ج: ر
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تفعيل دور اهليئة الشرعية من خالل وضع معايري الرقابة الشرعية يتم تبنيها من اهليئات الشرعية، وتنفيذها  - 
 .وتعميم تطبيقها من اْلهات الرقابية على املؤسسات املالية اإلسالميةواعتمادها 

رعية فكما يستلزم أمر تفعيل اهليئات الشرعية وجود هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية مُتثَّل فيها اهليئات ال - 
 ( ).رعيةفارب بني اهليئات الشرعية القتؤكد على االجتهاد اْلماعي املعاصر، وتعمل على التنسيق والت

 المبحث الرابع
 الرقابة الَمْصرِفية في الفقه االقتصادي اإلسالمي

ٍة العديد من التحديات اليت واجهت القطاع املصريف كتزايد األخطار املصرفية الناجتة عن رَ خَ برز بأَ   ١٧
إىل الثورة التقنية عمليات تبييض األموال والتوسع يف تقدمي اخلدمات املصرفية لتلبية احتياجات العمالء، إضافة 

وحتديث وسائل االتصال اليت اختصرت زمن إعداد الدراسات املصرفية، وزيادة الرقابة الدولية على أعمال 
 .املصارف

وملواجهة تلك التحديات كان من الضروري تطوير مفهوم الرقابة املصرفية للتمكن إىل أقصى حد ممكن  
 .نشطة املصرفية بشكل عاممن ضبط املخاطر املتنوعة الناجتة عن تطور األ

اقتصر املفهوم التقليدي للرقابة املصرفية على رقابة وضع املصرف يف حلظة زمنية ففي مرحلة أولى  -١ 
معينة من خالل دراسة القوائم املالية للمصارف سواٌء أكان ذلك من خالل الرقابة امليدانية، أم من خالل الرقابة 

 .امها احملاسيب ورقابتها الداخليةلك املصارف بالضوابط الرقابية وسالمة نظاملكتبية والتحقق من مدى التزام ت
انتقل مفهوم الرقابة املصرفية للوقوف على التغريات احلاصلة يف األوضاع املالية  وفي مرحلة ثانية -٢ 

للمصارف، وذلك لكشف التدهور احلاصل فيها يف وقت مبكر، ومل يتوقف مفهوم الرقابة املصرفية عند هذه 
ألمر الذي أدى إىل املرحلة فحسب، وذلك نظرًا لتطور األنشطة املصرفية املختلفة وتزايد املخاطر النامجة عنها ا

 .تطور مفهوم الرقابة املصرفية ليشمل مفهوماً أوسع
 ( ).وهو نظام رقابة املخاطر اليت تعتب مبثابة تطوير ألهداف الرقابة امليدانية 

 
                                                                                                                     

 
( )

 .وما بعدها ٢ص/ الطبعة التمهيدية / لألستاذ الدكتور عبد احلميد حممود البعل ( الرقابة الشرعية الفعالة يف املؤسسات املالية اإلسالمية: )ر 
 :يف سبيل ذلك حاولت عدة جهات رقابية اختاذ اإلجراءات الالزمة ومنها ما يلي: أقول ( )

 :محاولة تطوير نظم الرقابة باستخدام نظم التقييم: أوالً  -١

 :يتم وفق هذا النظام تقييم املصارف وفقاً للمؤشرات الناجتة عن عملية الفحص امليداين وهي اليت تعكس أداء املصرف يف ست مناطق رئيسية
 .حتليل احلساسية ملخاطر السوق( 2) السيولة،( ٢)األرباح، ( 4)اإلدارة، (  )جودة األصول، (  )كفاية رأس املال، (  )

 :استخدام نظام لتقييم المخاطر في المصارف اإلسالمية: ثانياً  -٢

ل أن يتم وفق هذا النظام تقييم املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف أواًل بأّول، ويعتمد ذلك بشكل أساساً حتديد خمتلف أوجه النشاط اليت حيتم
 .تعرضها للمخاطر والعمل على قياسها

يتضمن طريقة مستحدثة حلساب رأس املال املرجِّح باملخاطر والالزم ملواجهة خماطر السوق وخماطر التشغيل وخماطر  :األساس األول -أ 
 .االئتمان وغريها من املخاطر اليت تواجهها املصارف

ات الرقابية آلية للتقييم هو ضمان أن يكون لدى املصرف أو غريه من املؤسسات املالية اخلاضعة إلشراف اْله: األساس الثاني -ب 
 .الداخلي لتحديد رأس املال االقتصادي، وذلك من خالل تقييم املخاطر املرتبطة بذلك

فيتطلب من كل مصرف أو مؤسسة مالية أن تقوم باإلفصاح عن رأمساهلا ومدى تعرضها لألخطار والطرق املتبعة : األساس الثالث -ج 
 .لتحديد حجم اخلطر
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من القواعد واإلجراءات واألساليب اليت تسري عليها أو تتخذها السلطات النقدية والبنوك املركزية هبدف احلفاظ على  فهذا النظام إذًا َمموعة

 .ستثمرينسالمة املراكز املالية للمصارف توصالً إىل تكوين جهاز مصريف سليم وقادر يسهم يف التنمية االقتصادية، وحيافظ على حقوق املودعني وامل
َمموعة اإلجراءات اليت تنجز من خالهلا عمليات الفحص واإلشراف والتدقيق واملتابعة من أجل إعداد اخلطط : )رفية حينئذ هيوالرقابة املص

 تقييم األداء، وذلكقبل التنفيذ ومن مث أثناء التنفيذ وبعده من خالل قياس وتقييم األداء الفعلي وحتليله ومقارنته باخلطط أو باملعايري أو بأية وسيلة ل
 (.يف سبيل اكتشاف االحنرافات ومعاْلتها وصوالً إىل حتقيق أعلى معدالت األداء

ليت إن عملية الرقابة املصرفية على نشاط القطاع املصريف ضرورية جداً وجديرة باالهتمام واملالحظة، وذلك للحفاظ على حسن تطبيق األنظمة ا
 .ن حتقيقه لألهداف املرسومة لهخيضع هلا وإجناز الوظائف اليت تقع على عاتقه والتأكد م

 :أهمية الرقابة المصرفية في مجموعة من النقاط أبرزها
 .احلرص على حقوق املودعني وإمكان تسديد االلتزامات مبواعيدها - 
 .العمل على توجيه االستثمارات اليت تقوم هبا املصارف - 
 .ه على التأثري يف القوة الشرائيةتعد الرقابة املصرفية مهمة نظراً للدور احليوي الذي يقوم به يف قدرت - 
إمكانية الوقوف على نوعية موجودات املصرف وتقييمها ومعرفة درجة املخاطر اليت حتملها، وخباّصة القروض والسلف واحلسابات  -4

 .اْلارية املدينة، ومن مث حماولة احلد من هذه املخاطر
 .السمحةتنمية السوق النقدية واملالية وتنظيمها وفقاً للشريعة  -٢
 .توجيه السياسة النقدية مبا خيدم أهداف املصرف اإلسالمي -٦

 :تحديد المخاطر المصرفية: ثالثاً  -٣

د بأن تلك املصارف تقوم بإدارهتا وقياسها بشكل  املراقبني املصرفيني فهمها والتأكيرتبط بالنشاط املصريف َمموعة من املخاطر اليت يرتتب على 
 :يت تواجه املصارف مبا يليكاف، وتتجسد املخاطر الرئيسة ال

 :مخاطر االئتمان الشرعي -١

ية يعد التوسع يف منح االئتمان الشرعي النشاط الرئيس ملعظم املصارف اإلسالمية، وهذا يتطلب منها االنتباه إىل املقدرة االئتمان
 .للمقرتضني عند منحهم االئتمان

 :مخاطر الدول والتحويل -٢

 َدْولية تتعلق باألحوال االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية للبلد األصلي للمقرتض،اإلقراض الدَّويل يتضمن خماطر 
 :مخاطر السوق -٣

تواجه املصارف خطر خسارة جزء من أصوهلا نتيجة لتحركات األسعار يف السوق بالرغم مما تقدمه املعايري احملاسبية القائمة من شفافية 
 .ة املختلفةطر يف األنشطة املصرفيوحتديد هلذه املخا

 :مخاطر السيولة -٤

تنشأ هذه املخاطر بسبب عدم قدرة املصرف على مواجهة خفض التزاماته جتاه الغري أو متويل زيادة أصوله، وذلك عندما ال تتوفر 
ة قد لدى املصرف السيولة الكافية وال ميتلك القدرة للحصول على األموال الالزمة، وهذا سينعكس على رحبيته ويف احلاالت الشديد

 .صرفيؤدي إىل إعسار امل
 :مخاطر التشغيل -٥

 .تكاد تظهر أبرز أنواع خماطر التشغيل يف قصور الرقابة الداخلية وضعف سيطرة َملس اإلدارة

 :األسس العامة للرقابة المصرفية في المصارف اإلسالمية: رابعاً  -٤

املرشد األساس لعمليات الرقابة، من هذه األسس ما يتعلق بقيم  تقوم الرقابة الشاملة يف املصرف اإلسالمي على َمموعة من األسس اليت تعد
 .اءات التنفيذيةومثل وسلوك املراقب ذاته، ومنها ما يتعلق بعملية الرقابة، ومنها ما يتعلق باألساليب اليت يستخدمها املراقب، ومنها ما يتعلق باإلجر 

اتباع احلكمة واحلسىن يف توجيه النصح ( 4)الرقابة الفورية، (  )ابة التوجيهية واإلرشادية، الرق(  )االلتزام بالقيم اإلميانية وباألخالق احلسنة، (  )
اْلمع بني عناصر ( ١ )اْلمع بني الثبات واملرونة، ( 9)النقد البناء، ( ٢)املوضوعية، ( ٧)االستمرارية، ( 2)الشمولية، ( ٢)ويف عالج االحنرافات، 

 .صرفية يف املصارف اإلسالميةاألصالة واملعاصرة يف الرقابة امل
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 الباب األول
 

 مرجعية شرعية المجامع الفقهية

 في القضايا المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية

 ذلكعيل ف  وكيفية ت  
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 الفصل األول
 الفقهيةَمَجامع الْ 

ومدى صيرورتها مرجعيًة شرعيًة للمؤسسات المالية اإلسالمية في القضايا 
 المالية

 الفقهي َمْجَمعالتعريف بال: المبحث األول ١٨
  

َ
هو هيئة علمية فقهية معرتف هبا رمسيا مكوَّنة : ]الفقهي ْجَمعاستقر ُعرف الفقهاء املعاصرين على أن امل

من عدد من الفقهاء املتخصصني بالفقه اإلسالمي وأصول الشريعة مع املشاركة بعلوم الوسائل واملقاصد وفقه 
 ( )[.الن َّْفس باإلضافة إىل الدراسات االقتصادية اإلسالمية احلديثة

 العالم اإلسالميالمجامع الفقهية في : المبحث الثاني ١٩
الفقه اإلسالمي الدَّْويل  ََمَْمعاجملامع الفقهية املتعددة املنتشرة يف كل أصقاع العامل اإلسالمي وعلى رأسها  

رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة، ومن بعدمها سائر اجملامع الفقهية  ََمَْمعجبدة التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي مث 
 مع الفقهية صاغت الفقه اإلسالمي املصريف صياغة جديدة معاصرة حىت أضحى ِعْلمًا قائماً هذه اجملا –األخرى 
 ( )(.االقتصاد اإلسالمي: )برأسه امسه

  ََمَْمعهذا؛ ولقد دعا كل من  
َ
الفقهي اإلسالمي يف رابطة العامل  ْجَمعالفقه اإلسالمي الدويل وامل

مسرية املصارف اإلسالمية لتحقيق مقاصد الشريعة يف االقتصاد  ترشيداإلسالمي إىل تأكيد دور اجملامع الفقهية يف 
 .اإلسالمي

 
                                                                                                                     

 
( )

 .ط دار املعرفة بدمشق( أحباث ودراسات يف االقتصاد املعاصر)كتابنا : ر 
( )

 :علم االقتصاد اإلسالمي هو علم مركب من عدة علوم أبرزها 
 .من باب التغليب( البيوع)قا باسم من املذاهب الفقهية املعتبة وكان يسمي ساب( فقه املعامالت)املعامالت املالية اإلسالمية  - 
وهو علم بقواعد يشتمل على ضبط أمور االقتصاد يف اجملتمعات، وحتليل عناصرها، مث استقراء أحواهلا وتطوراهتا ): وعلم االقتصاد املعاصر - 

 (.للوصول إىل احللول العلمية الصحيحة لقضاياها الراهنة واملستجدة
ا العلم بقضية املصارف جديد قل من كتب فيه الكتابة العلمية املوضوعية فوفاه حقه، ويهتم هذوعلم الصريفة اإلسالمية املعاصرة، وهو علم  - 

 .اإلسالمية
: اه  ر[ هب االقتصادي يف اإلسالمظواهر وعالقات يف ضوء أحكام املذبدراسة النشاط من  ىَن إنه علم يُع: ]ني من عرفه بقولهوهنالك من الباحث

 .ور عبد اْلبار السبهاينتعريف االقتصاد اإلسالمي للدكت
علم بقواعد يُتوصَّل هبا إىل معرفة إدارة املال يف اجملتمع اإلسالمي إدارًة علمية منتجة مع استثماره مبا حيقق : ]اإلسالمي كما أراه أنه وتعريف االقتصاد

 اه [  املشروعراء غريثَمتمع الكفاية على الوجه املشروع بعيداً عن الربا واالستغالل واالحتكار والظلم وال
بآن وهذا العلم مصدره الشريعة اإلسالمية مبصادرها وأحكامها مع مراعاة العرف وتغري األحكام بتغري األمكنة واألزمان، فهو علم قدمي حديث : قلت

 اه . واحد؛ قدمي يف جوهره، حديث يف صياغته
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 ( )اجتهاد الجماعة هو التأصيل الفقهي للمجامع الفقهية: المبحث الثالث ٢١
  

َ
حكم اهلل يف  ِمظَنةية هي اجتهاد اْلماعة يف هذا العصر على األمة اإلسالمية َعدرها ْجَمعإن القرارات امل

واجتهاد اْلماعة الذي جاءت به الشريعة اإلسالمية يف . هذه الواقعة طبقًا لتعاليم الشريعة اإلسالمية السمحاء
 
َ
 .ية الصادرة عن اجملامع الفقهية بعامةْجَمعالسنة املشرفة وانعقد عليه إمجاع األمة هو التأصيل الفقهي للقرارات امل

 قرارات المجامع الفقهيةنماذج من : المبحث الرابع ٢١
 :الفقه اإلسالمي الدَّْويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي املتخذ باإلمجاع ََمَْمعودونك منوذجا من قرارات  

 :الفقه اإلسالمي بجدة المتخذ باإلجماع شأن التأمين وإعادة التأمين َمْجَمعقرار  (١

 أما بعد؛]
 الفقه اإلسالمي  ََمَْمعفإن  

ُ
ورة انعقاد مؤمتره الثاين جبدة دعن منظَّمة املؤمتر اإلسالمي يف نبِثق امل

 (م9٢٢ ديسمب  ٢  –    /ه  4١2 ربيع الثاين  2  – ١ )من 
 .أمنيورة حول موضوع التأمني وإعادة التدمة من العلماء املشاركني يف البعد أن تابع الُعروض املقدَّ 

 .وبعد أن ناقش الدراسات املقدَّمة
 .عليها، والغايات اليت يهدف إليهانواعه، واملبادئ اليت يقوم تَ َعمََّق البحث يف سائر صوره وأن وبعد أ

 .أنوبعد النظر فيما صدر عن اجملامع الفقهية واهليئات العلمية هبذا الش
 :قَ رَّر

عقد التأمني التجاري ذا الِقْسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمني التجاري عقٌد فيه  أنّ  - 
 .َغَرٌر كبري مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً 

عاوين القائم على تم أصول التعامل اإلسالمي هو عقُد التأمني الأنَّ العقَد البديل الذي حَيْرتَِ  - 
 .بالنسبة إلعادة التأمني على أساس التأمني التعاوينأساس التبع والتعاون، وكذلك احلال 

ؤسسات تعاونية دعوة الدول اإلسالمية للعمل على إقامة مؤسسات التأمني التعاوين وكذلك م - 
اإلسالمي من االستغالل ومن خمالفة النظام الذي يرضاه  د يتحرر االقتصاإلعادة التأمني، حىت

 ( )..(.[واهلل أعلم .... ...............اهلل هلذه األمة 
  

 
                                                                                                                     

 
( )

كم شرعي بطريق االستنباط واتفاقهم مجيعًا أو أغلبهم على احلكم بعد استفراغ أغلب الفقهاء اْلهد لتحصيل ظن حب)هو : اجتهاد اْلماعة: ر 
 اه ( التشاور

مقدمة /   ألستاذنا مصطفى أمحد الزرقا ج( املدخل الفقهي العام)الشريف، وانظر السوسوة لعبد اجمليد ( االجتهاد اْلماعي يف التشريع اإلسالمي: )ر
 .الكتاب

( )
 .م9٢٢ / ه  4١2 بشأن التأمني وإعادة التأمني الصادر عن َملس َممع الفقه اإلسالمي الدَّْويل جبدة عام [  ( ]9  ) 9: القرار برقم : ر 
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 رابطة العالم اإلسالمي َمْجَمعنموذج من قرارات  (٢ ٢٢

 بعد؛أما ]
 فإ 

َ
الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دروته السابعة عشرة املنعقدة  ْجَمعن َملس امل

م، قد نظر يف  ١١ /  /٧ -  : ه  الذي يوافقه4 4 /١ /  -9 مبكة املكرمة، يف الفرتة من 
 (.كما جتريه بعض املصارف يف الوقت احلاضر  ( )التورق: )موضوع

وبعد االستماع إىل األحباث املقدمة حول املوضوع، واملناقشات اليت دارت حوله، تبني للمجلس  
قيام املصرف بعمل منطي يتم فيه ترتيب : )أن التورق الذي جتريه بعض املصارف يف الوقت احلاضر هو

من أسواق السلع العاملية أو غريها، على املستورق بثمن آجل، ( ست من الذهب أو الفضةيل)بيع سلعة 
بأن ينوب عنه يف بيعها على  –إما بشرط يف العقد أو حبكم العرف والعادة  –على أن يلتزم املصرف 

 ( مشرت آخر بثمن حاضر، وتسليم مثنها للمستورق
َ
 :ليما ي ْجَمعوبعد النظر والدراسة، قرر َملس امل

 :عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه يف التمهيد لألمور اآلتية:  أوالً 
يب من يشرتيها ة يف بيع السلعة ملشرت آخر أو ترتأن التزام البائع يف عقد التورق بالوكال - 

جيعلها شبيهة بالعينة املمنوعة شرعاً، سواء أكان االلتزام مشروطًا صراحة أم حبكم العرف 
 .والعادة املتبعة

ط القبض الشرعي الالزم كثري من احلاالت إىل اإلخالل بشرو أن هذه املعاملة تؤدي يف   - 
 .لصحة املعاملة

أن واقع هذه املعاملة يقوم على منح متويل نقدي بزيادة ملا مسي باملستورق فيها من املصرف  - 
نك يف معامالت البيع والشراء اليت جتري منه واليت هي صورية يف معظم أحواهلا، هدف الب

وهذه املعاملة غري التورق احلقيقي .  من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من متويل
قال جبوازه  يف دورته اخلامسة عشرة أن َمْجَمعاملعروف عند الفقهاء، والذي سبق لل

وذلك ملا بينهما من فروق عديدة فصلت  ..ط حمددة بينها قرارهمبعامالت حقيقية وشرو 
فالتورق احلقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل .  بحوث املقدمةالقول فيها ال

 قيًا وتقع يف ضمانه، مث يقوم ببيعها هو بثمنتدخل يف ملك املشرتي ويقبضها قبضًا حقي
ق بني الثمنني اآلجل حال حلاجته إليه، قد يتمكن من احلصول عليه وقد ال يتمكن، والفر 

على املعاملة لغرض تسويغ احلصول على  لذي طرأواحلال ال يدخل يف ملك املصرف ا
وافر يف ورية يف معظم أحواهلا، وهذا ال يتزيادة ملا قدم من متويل هلذا الشخص مبعامالت ص

 
                                                                                                                     

 
( )

 :الت ََّوررقُ : ]ما نصه( تورق)حتت مادة  4٧ ص/    جاء يف املوسوعة الفقهية ج: التورق 
الفضُة مضروبًة أو : الدراهم املضروبة من الفضة، وقيل: َرَق، والَورُِق بكسر الراءتَ َورَّق احليوان، أي أكل الوَ : الت ََّوررق مصدر تَ َورَّق، يقال: تعريفه - 

  (.بأقلَّ مما اشرتاها به، ليحصل بذلك على النقد –لغري البائع  –أن يشرتي سلعَة نسيئًة مث يبيعها نقداً ): والتورق يف االصطالح.  غرَي مضروبة
َنة)هاء احلنابلة، أما غريهم فقد تكلَّموا عنها يف مسائل ومل ترِد التسمية هبذا املصطلح إال عند فق  (.بيع الِعي ْ

ه مجهور العلماء على إباحته سواء َمْن مساه تَ َوررقًا وهم احلنابلة، أو من مل ُيَسمِّه هبذا االسم وهم َمن عدا احلنابلة؛ لعموم قول: حكم التورق - 
، وألنه مل <<ِبع اَْلْمَع بالدراهم مث ابتْع بالدراهم جنيباً >> : لعامله على َخْيَب  ، ولقوله صلى اهلل عليه وسلم چٹ  ٹ  ٹ  چ : تعاىل

هو خالف األوىل، واختار حترميه ابن : وقال ابن اهلُمام. وكرهه عمر بن عبد العزيز وحممد بن احلسن الشيباين. َيْظَهر فيه قصد الربا وال صورته
 .[ملذهب عند احلنابلة إباحُتهابن الَقيِّم ألنه بيع املضَطر واو تيمية 
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 .املعاملة املبينة اليت جتريها بعض املصارف

 : ثانياً 
َ
اىل، كما أن ألمر اهلل تع امتثاالً  ،مجيع املصارف بتجنب املعامالت احملرمة ْجَمعيوصي َملس امل

اجمللس إذ يقدر جهود املصارف اإلسالمية يف إنقاذ األمة اإلسالمية من بلوى الربا، فإنه يوصي بأن 
تستخدم لذلك املعامالت احلقيقية املشروعة دون اللجوء إىل معامالت صورية تؤول إىل كوهنا متويالً 

 ( ).[حمضاً بزيادة ترجع إىل املمول

 الفصل الثاني
 َمَجامع الفقهية على المصارف اإلسالمية مدى سلطان ال

 شورًة وترشيداً مَ 

 مدى سلطان المجامع الفقهية على المصارف اإلسالمية مشورةً : حث األولالمب ٢٣
 :تتضح نقاط البحث هنا يف القضايا التالية 

 ( ).إبداء احلكم الشرعي فيما حُيال إليها من معامالت املصرف: أوالً  - 

 ( ) .اجملامع الفقهية على املشروعات االستثمارية قبل التنفيذِإبداء حكم : ثانياً  - 

 .تقدمي املشورة الشرعية إىل املصرف يف مجيع أمور املعامالت املصرفية اإلسالمية: ثالثاً  - 

 .التوصيات واإلرشادات الواجبة ملعاْلة املخالفات واألخطاء: رابعاً  -4

معامالهتا املصرفية التباع أحسن الطرق يف عملها تقدمي النصح للمصارف اإلسالمية يف : خامساً  -٢
 .املصريف

 مدى سلطان المجامع الفقهية على المصارف اإلسالمية ترشيداً : المبحث الثاني ٢٤
 :اجملامع الفقهية األولية وذلك يتجلى فيما يلي مهماتترشيد املصارف اإلسالمية من  

العمليات االستثمارية للمصارف اإلسالمية وإبداء املراجعة الشرعية ْلميع مراحل تنفيذ : أوالً  - 
 .امللحوظات عليها ومتابعة تصحيحها أواًل بأول

 .وجيعله منحرفاً عن أهدافه وغاياته ،التوجيه ألي خطأ يف الفهم يؤثر على التنفيذ: ثانياً  - 

َدْوريًا تُبدي فيه رأيها  مراجعة تقارير اْلهات الرقابية اخلارجية، ويف ضوء هذه املراجعة تقدم تقريراً : ثالثاً  - 
  .اًل يف املعامالت اليت أجراها املصرف ومدى التزامه بالفتاوى الصادرة والتوجيهات واإلرشاداتمدلَّ 

 
                                                                                                                     

 
( )

 .م١١٧ قرارات َممع رابطة العامل اإلسالمي يف دورته السابعة عشرة عام : ر 
( )

وظيفتها استشارية، ولكن هذا البحث يقرتح أن تكون قرارات اجملامع الفقهية ملزِمة، وهو ما ذهبت إليه وسيتضح منذ وجدت اجملامع الفقهية  ( )و  
 .البحث مع أدلتهذلك يف آخر هذا 
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 .الدائم ألعمال املصارف اإلسالمية لتاليف النقص والتقصري ( )التقييم: رابعاً  -4

 .األعمال املصرفية يف املصارف اإلسالمية النقد البنَّاء مع اقرتاح البديل بدليله الشرعي (4)نقد: خامساً  -٢

 
 
 
 

  

 
                                                                                                                     

 
( )

جوَّة إال إذا النقد والتقييم بعد املراجعة هي مبجموعها تكوِّن الرتشيد املطلوب هلذه املصارف لسالمة سريها، ولكن هذا ال يتم وال يعطي مثاره املر  (4) و 
ة واملعرفة النظرية بل ال بد من تكفي هنا الشهادات العلميال صدر عن أهله من ذوي األهلية والكفاءة واخلبة املصرفية والتعمق يف فقه املعامالت املصرفية، و 
ْربة بعد كثري من املمارسة العملية على يد أهل الفن املشهود لديهم بذلك  .اخلبة والتجربة والدر
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 الباب الثاني
 

 مدى إلزام المؤسسات المالية اإلسالمية

بقرارات المجامع الفقهية وشروطه بما ال 
 يتعارض

عمع قرارات  م  ج  لي م  و   الفقه اإلسالمي الدَّ

 الصادرة بهذا الشأن
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 الفصل األول
 نظرية اإللزام بقرارات المجامع الفقهية وأدلتها

 األصل في نظرية اإللزام الشرعي بقرارات المجامع الفقهية: المبحث األول 

مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد األنصاري عن روى : األئمة جاء يف احلديث النبوي الشريف فيما رواه  ٢٥
: سعيد بن املسيب عن سيدنا أمري املؤمنني الصحايب اْلليل علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه وكرم وجهه قال

مني من املؤمنني ا العالِ امجعو : قال ؟سنة منكفيه  ضميقلت يا رسول اهلل األمر ينزل بنا مل ينزل فيه قرآن ومل )
 ( )(.بينكم وال تقضوا فيه برأي واحدورى شفاجعلوه 

ففي هذا احلديث الشريف أمر رسول اهلل صلوات  ،وهذا احلديث كذلك أصل يف اجتهاد اْلماعة: قلت  
اهلل عليه أصحابه عند عدم وجوده بينهم بأن جيمعوا علماءهم وأن يقرر هؤالء العلماء حكمًا واحدًا خيرجون به 

نة حكم اهلل تعاىل يف الواقعة، وَمظنة حكم اهلل يف واقعة مل يرد فيها نص جيب على الناس ليأمروهم به على أنه َمظِ 
 .اعها والعمل هبا، ألن مظنة احلكم لدى عدم وجود النص تقوم مقام النص يف إثبات احلكم الشرعياتب

تيا ملن استفىت الفقهاء حبثًا عن احلكم شرعي ِدياين خاص بالفوتأسيسًا على ذلك فاإِللزام هنا ِإلزام   
 .الشرعي يف هذه الواقعة

 لمعارضين؛ مذاهب الفقهاء وأدلتهمنظرية اإللزام بين المؤيدين وا: المبحث الثاني 

اتفق فقهاء العصر على أن قرارات اجملامع الفقهية إذا أمجعت على حكم شرعي يف واقعة مل يرد هبا نص   ٢٦
 .ديانةً  به ذلك ِإمجاعاً جيب العملوال إمجاع سابق كان 

م وال إمجاع سابق؛ فهل يُلزَ وأما إذا اختلفت اجملامع الفقهية على حكم شرعي يف واقعة مل يرد هبا نص   ٢٧
 ر عن أحدها أو عن بعضها؟دااملستفيت حبكم ص

األصل أنه ال يُلَزم املسلم إال مبا ألزمه اهلل به، وطاملا حصل خالف بني اجملامع الفقهية يف حكم هذه  
 .د اإِللزام وهنالك من عارضهالواقعة ففي األمر َسعة؛ فهنالك من أيَّ 

 المانعينأدلة : المطلب األول 

فذهب مجهور الفقهاء إىل معارضة اإِللزام بواحد من هذه األحكام الصادرة عن اجملامع الفقهية،   ٢٨
 .فللمستفيت أن يأخذ بأٍي منها مىت حصلت له القناعة بذلك بالدليل

وُحجتهم أن الصحابة اختلفوا والتابعني كذلك ومل يُلزِم أحٌد أحدًا بشيء، وكذلك أصحاب   ٢٩
ع وليس اختالف فهذا االختالف اختالف تنور  ،املذاهب الفقهية اختلفوا ومل يُلزم أحد الناس بشيء

 
                                                                                                                     

 
( )

 .وما بعدها ٧2٧ص/  2اإلحكام البن حزم ج: ر 
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ما أحب أن أصحاب حممد : ]فقد جاء عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه أنه قال ،تضاد
أئمة يُقتدى هبم، صلى اهلل عليه وسلم ال خيتلفون، ألنه لو كان قواًل واحدًا لكان الناس يف ضيق، وإهنم 

 اه  .[رجل بقول أحدهم كان سعةٌ  فلو أخذ
ومعىن ذلك أن اهلل وسع على األمة بوجود اخلالف الفروعي فيهم فكان فتح باب لألمة  

 .( )اقهم فيها كما قال اإلمام الشاطيب يف االعتصامالرمحة فاختالفهم يف الفروع كاتف للدخول يف هذه

ميثل  ََمَْمعوقد نظر هؤالء الفقهاء إىل اختالف اجملامع الفقهية أنه كاختالف الفقهاء، فكل   ٣١
تيارًا فقيها فهو اجتهاد اْلماعة، ولكل مجاعة من الفقهاء الذين وصلوا إىل درجة متكِّنهم من التخريج 

خترجيًا وترجيحًا مىت قامت والرتجيح ضمن دائرة االجتهاد املذهيب هلم  أن جيتهدوا يف النوازل والواقعات 
 .على ذلك لديهم األدلة

 أدلة المجيزين:  المطلب الثاني 

وذهب بعض الفقهاء إىل أن ما ذهبت إليه اجملامع الفقهية ُمْلزِم ديانًة للمستفيت، ال جتوز له   ٣١
 املذهب، ومن وصل خمالفته ألنه صادر عن هيئة علمية من كبار الفقهاء الذين وصلوا إىل درجة َمتهد يف

فإن اجتهاده ُحجَّة فكيف إذا صدر عن َمموعة من اجملتهدين من  ( )إىل درجة االجتهاد يف املذهب
 !أصحاب التخريج والرتجيح اختارهتم األمة للفتيا؟

 الترجيح:  المطلب الثالث ٣٢
حجية اجتهاد فاملتفق عليه هو   .هنالك يف هذه املسألة ما هو متفق عليه، وما هو خمتلف به 

اجملامع الفقهية إذا اتفقت كلها على حكم شرعي يف واقعة مل يرد فيها نص وال إمجاع سابق فهذا احلكم 
 (  )اجتهاد اْلماعة (  : )ميثل أمرين اثنني معاً 

َ
ي ُمْلزم ديانًة للمسلمني ْجَمعواإلمجاع، فهذا االجتهاد امل

  .مجيعاً 

لف فيه عن امن هذه اجملامع الفقهية بقوٍل يف واقعة خي ََمَْمعف فيه هو أن ينفرد كل واملختلَ   ٣٣

 
                                                                                                                     

 
( )

 .م 99  -ه    4 عام  فانن عابط دار  ١  ص/   ج رناطيغالاالعتصام لإلمام أيب إسحق الشاطيب : ر 
( )

اجملتهدون املقيَّدون باملذهب هم عند احلنفية طبقة املخرجني وَمتهدي املسائل، فهم أهل االجتهاد يف دائرة املذهب، : أقول( االجتهاد يف املذهب) 
أن جيتهدوا يف مسائل قد ُنص  وهؤالء يستخرجون أحكاماً ملسائل مل تُ ْؤثَر هلا أحكام عن أصحاب املذهب األولني بالبناء على قواعد املذهب، وليس هلم

وجودين ألفتوا مبثل عليها إال يف دائرة معينة وهي اليت يكون استنباط السابقني فيها على اعتبارات ال وجود هلا يف عرف املتأخرين حبيث لو كان السابقون م
 :فتواهم، وهؤالء عملهم يف احلقيقة يتكون من عنصرين

كان يلتزمها األئمة كاإلمام أيب حنيفة وأصحابه من الفروع املأثورة عنهم، وأولئك هم الذين مجعوها يف   استخالص القواعد العامة اليت: أحدمها - 
وكان مقياس االستخراج السليم لألحكام الفقهية، وكان هو السَّنن القومي  ،ضوابط وقواعد واعتبوها األصل الذي كان على أساسه االستنباط

 .لالجتهاد
هب املذ خدمتعن املذهب، وهذه الطبقة هي اليت  ال حييدواكام اليت يُنصر عليها بالبناء على تلك القواعد حىت استنباط األح: وثانيهما - 

اء، وتصحيح ر احلنفي إذ هي اليت وضعت األسس لنموه والتخريج فيه والبناء على أقواله، وهي اليت وضعت أسس الرتجيح فيه واملقايسة بني اآل
 .الكيان الفقهي للمذهب زتيَّ يت مَ اآلخر، وهي ال تضعيفبعضها و 

 اه . أبو بكر الرازي اْلصاص واخلصاف والكرخي وصاحب اهلداية والقدوري وأضراهبم: ومن هذه الطبقة
 .وما بعدها 2١٧ ص/   الوجيز يف أصول استنباط األحكام يف الشريعة اإلسالمية ج)كتابنا : ر

لكتاب مراتب اجملتهدين وطبقات الفقهاء، فلقد وضعت نظرية جديدة يف الطبقات بعد وانظر يف هذا املبحث السادس من اْلزء الثاين من ا
 .١ 2ص –  ٢٢ص/  دراسة مطوَّلة ألقاويل الفقهاء من
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   :أقوال اجملامع األخرى؛ فهنا تفصيل
َ
 :عاَلمياً أو قطرياً إقليمياً  ْجَمعإما أن يكون هذا امل

املختلفة  من هذه اجملامع ََمَْمعفليس قوُل  ؛فإذا كان ُقْطريًا إقليميًا خاصاً بدولة أو إقليم أو قطر ( أ
 حبجة على 

َ
 .اآلخر ْجَمعامل

  ( ب
َ
ثَّل فيه دول العامَل اإلسالمي واهليئات الدولية متَُ ليًا عاَلميًا أي َدوْ  ْجَمعوأما إذا كان هذا امل

 
َ
الدَّْويل العاَلمي يُقدَّم على  ْجَمعاإلسالمية كلرها بال استثناء فَأرى أن ما أمجع عليه فقهاء هذا امل

وأما ما اختلف فيه فقهاء هذا . ( ) ما ذهبت إليه اجملامع الفقهية األخرى ويكون حجًة ديانةً 
 
َ
 ،مثل غريه من األقوال معرَّض للنقد العلمي هالدَّْويل أو ما مل يتخذوا فيه قراراً، فمثل ْجَمعامل

  وجتوز خمالفته ألنه ليس حبجة إال ألصحابه من
َ
 .ْجَمعذلك امل

امْجَعوا العاملني من املؤمنني فاجعلوه شورى بينكم : )والدليل على ذلك قوله عليه الصالة والسالم ٣٤
 (.واحد فيه برأي وال تقضوا

الفقه اإلسالمي الدَّْويل ألنه  ََمَْمعوالقول الواحد هنا هو القول الذي أمجع عليه فقهاء : قلت
اجتهاد اْلماعة واإلمجاع املسمَّى بإمجاع العزمية، وألمر ثالث هو أنه حُيقق : ميثل أمرين اثنني

الفقه اإلسالمي الدَّْويل ميثل مذاهب  ََمَْمعاملصلحة من االلتزام بوحدة األمة يف التشريع، فإن 
 . يصدر القرار عنه بإمجاع فقهائهفهو أوىل باالعتبار وال سيما حني ،األمة كلها

 أقول؛ ٣٥
  ََمَْمعوُيستثىن من هذه القاعدة بشأن 

َ
 ْجَمعالفقه اإلسالمي الدَّْويل مسائل قليلة استدرك امل

القول فيها وتبنيَّ أن هنالك جتورزًا يف فهم مراد النص حيتاج إىل تقييد أو استدراك، فإن قرارات 
لتقييد مطلق أو  يل قطعية ال تقبل النقض، ولكن ال بد من استدراكالفقه اإلسالمي الدَّوْ  ََمَْمع

 ختصيص عام أو ما شاكل ذلك
َ
واهلل تعاىل  ،بذلك وال تزال الدراسات قائمةً  ْجَمع، وقام امل

 ( ).أعلم

 الفصل الثاني

 
                                                                                                                     

 
( )

احلق فالقضاء حياكم العمل أو .  اعتبار قضائي، واعتبار دياين: قه اإلسالمي ذات اعتبارينفأحكام املعامالت يف ال(: حكم القضاء وحكم الديانة) 
 .فاألمر أو العمل الواحد قد خيتلف حكمه يف القضاء عنه يف الديانة.  حبسب الظاهر، أما الديانة فإمنا حتكم حبسب احلقيقة والواقع

ضي فمن طلَّق زوجته خمطئًا بأن جرى على لسانه لفظ الطالق غري قاصد إليه، بل إىل لفظ آخر، يعتب الطالق منه واقعًا قضاء، أي يقضي القا
 .وقوعه عمالً بالظاهر، ولكنه ال يقع ديانة، فيفتيه املفيت جبواز بقائه مع امرأته فتوى معلقة على ذمته يف زعم اخلطأب

فالقاضي جيري على .  وبناء على ذلك اختلفت يف األوضاع والرتتيبات الشرعية مهمة القضاء عن مهمة اإلفتاء، أي وظيفة القاضي عن وظيفة املفيت
أما املفيت فيبحث عن الواقع وينظر إىل االعتباَرْين،  فإن اختلف اجتاههما أفىت .  ئي لألعمال واألحكام، وال ينظر إىل االعتبار الديايناالعتبار القضا

 .اإلنسان باالعتبار الدياين
ان له َدْين جحده املدين وعجز الدائن عن ومن مث يذكر الفقهاء يف كثري من املسائل اليت يصوِّروهنا أن احلكم فيها قضاًء كذا، وديانًة بعكسه؛ كمن ك

ولكن لو وصل األمر إىل القضاء ال .  فإن الديانة تقر للدائن أن يأخذ منه قدر حقه دون إذن املدين أو علمه: إثباته أمام القضاء، مث ظفر مبال للمدين
 .يقرر له هذا األخذ لعدم إثبات حقه

، واملدخل الفقهي العام ألستاذنا العالمة الشيخ مصطفى  ٧ /٢، ويف احلظر واإلباحة ٢/9٢اب احَلْجر ، ويف كت٢  /4رد احملتار يف كتاب القضاء : ر
 .وما بعدها 2٢ص/   الزرقا ج

( )
 .َملة َممع الفقه اإلسالمي الدَّْويل يف مسألة تغري العملة، ولنا فيه حبث مستفيض جتده يف َملة اجملمع: ر 
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 وجه اإللزام ومستنده

 تأصيل اإللزام الديني: المبحث األول 

 :اجملامع الفقهية للمصارف اإلسالمية يقوم على أمرين اثنني يف مطلبنيإن اإللزام الديين بقرارات   ٣٦
الفرعية على األحكام الشرعية وهو قائم على هو أحد األدلة  : ( )المصالح المرسلة: المطلب األول

ويسمى عند األصوليني  ( )(ما رآه املسلمون حسنًا فهو عند اهلل حسن)قوله صلى اهلل عليه وسلم 
 .ما وجدت املصلحة فثم شرع اهلل، َفَحْيثُ تبع املصلحة املعتبة شرعاً يَ ، و (املناسب املرسل)
فبناًء على املصاحل املرسلة َيستطيع يف اإللزام الديين بقرارات اجملامع الفقهية أن يصدر ويل األمر  

ما ال يتم الواجب إال به : )خمالفته، ألن القاعدة الفقهية تقولقراراً بذلك يكون ملزِمًا إلزامًا دينيًا ال جتوز 
 ( فهو واجب

َ
ية فحسب لفساد الزمان ْجَمعواليوم ال يتم وفاء احلقوق ألصحاهبا مبجرد إصدار الفتاوى امل
 .وتغري األحوال، فال بد من إلزام ديين يكون مستنداً إىل قرارات اجملامع الفقهية

 اإللزام الديني أدلة: المطلب الثاني  ٣٧
 :ترجع أدلة اإللزام الديين إىل أمرين اثنني

سلطان ويل األمر شرعاً؛  فله مبقتضى واليته العامة أن يضع من النظم والقرارات ما يراه ملبياً  - 
فيدفع عنهم الضرر ويرفع احلرج أواًل وجيلب هلم املصاحل املعتبة شرعًا ويدرأ  ،( )حلاجات الناس

 ( ).عنهم املفاسد، فهذا من وظائفه وداخل حتت سلطانه كما هو معروف يف أصول الشريعة

 
                                                                                                                     

 
( )

 االعتبار أو اإللغاء، وحيصل من ربطف اليت تالئم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن مل يشهد هلا دليل معني من الشرع باألوصا: )املصاحل املرسلة هي 
ر ؛ الفقه اإلسالمي وأدلته   .فكل أمر فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوبا شرعاً ( لب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناسجاحلكم هبا 

 .وما بعدها  ٢ ص/   ط دار دمشق، وكتابنا الوجيز ج( نظرية االستحسان وصلتها باملصاحل املرسلة)وانظر كتابنا   . ٢2 ص/  4ج
 .وألستاذنا العالمة مصطفى أمحد الزرقا رمحه اهلل مصنَّف نفيس يف بابه يف جزء باملصاحل املرسلة فلُينظر: قلت

( )
 .هلل عنهأخرجه اإلمام أمحد موقوفاً على ابن مسعود رضي ا 

( )
 :سلطان ويل األمر أو حق الطاعة 

وحينئٍذ تصبح إذا بايع أكثرية املسلمني إمامًا وجبت طاعة من اْلميع، وبذل الطاعة مشروط بقيام احلاكم بواجباته ومضمَّنها التزام أوامر الشريعة، 
 ذلك، ولكن ال جتب الزكاة إذا دعت حاجة البالد إىل فوقالقوانني والتكاليف اليت تصدر عن احلاكم واجبة التنفيذ شرعًا كفرض الضرائب على األغنياء 

 (.ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل، إمنا الطاعة يف املعروف)الطاعة عند ظهور معصية تتناىف مع تعاليم اإلسالم القطعية لقوله صلوات اهلل عليه 
 

من فارق )وقوله ( شذ شذ يف النار من)و( اْلماعة علىيد اهلل )ويل األمر على املسلمني كافة قوله صلوات اهلل عليه  تهوالدليل على وجوب طاع
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ  :ومصدر االلتزام بالطاعة آيات وأحاديث منها قوله تعاىل(.  اإلسالم من عنقهربقة اْلماعة شباً فقد خلع 

أحب أو كره إال أن يؤمر مبعصية، فإن أمر مبعصية فال مسع وال  ماعلى املرء املسلم السمع والطاعة في)وقوله عليه الصالة والسالم   چ  یی   ی  ی
 .هادوما بع 9١ 2ص/  ٢اه  ر؛ الفقه اإلسالمي وأدلته ج( طاعة

ذي شرعاً، وهو ال متيقنة أمراً مبعصية نوجتب طاعته إذا مل يك وبناًء على ما ذكرت فإن احلاكم إذا ختري رأيًا ضعيفًا وجعله قانونًا نافذاً رجَّحه: قلت
السلطة العثمانية وما أفىت به مسي  ك املوىل أبو السعود العمادي مفيتصالح النقص يف َملة األحكام العدلية، وأفىت بذلإلأفىت به متأخرو احلنفية 

ونشأت القاعدة  ،املذهباحلنفية فصارت أقوااًل راجحة يف  دهلا عن ترجيحاً  ألهنا ُعرضت على السلطان فأمر هبا فكان ذلك( معروضات املوىل أبو السعود)
إذا أمر ويل أمر املسلمني اإلمام العادل مبباح صار واجباً )أخذًا من قاعدهتم ( إن ويل األمر إذا أمر بقول ضعيف صار قواًل راجحاً )يف املذهب احلنفي 

 (.شرعاً 
 :وسلطان ويل األمر فيما إذا أمر مبباح صار واجباً شرعاً مشروط بشرطنيهذا؛ 
 ،غالبيتهم املطلقةأن يكون ويل األمر هذا مبايَعاً من مجهور املسلمني و : الشرط األول - 
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إذا أمر ويل األمر مبباح )وبناء على ذلك قرر احلنفية ومجهور الفقهاء القاعدة املعروفة : قلت 
 (.أصبح واجباً 

وكذلك فإن ويل األمر جيب عليه أن يفتح باب الذرائع الصاحلة ويسد  ( )؛قاعدة سد الذرائع - 
باب الذرائع الفاسدة، فبناًء على قاعدة سد الذرائع هذه لويل األمر أن يُلزِم الناس بقرارات 

 .املصلحة املعتبة شرعاً ذلك حيقق  ا رأىاجملامع الفقهية إذ

 القانوني ومستندهاإللزام : المبحث الثاني 

هية وذكرنا حتدثنا يف الفصل السابق عن اإللزام الديين للمصارف اإلسالمية بقرارات اجملامع الفق :تمهيد ٣٨
 .اخلالف فيه والرتجيح

مدنية أو جزائية، وهذا  واآلن نتحدث عن اإللزام القانوين الذي تلزم من خمالفته مسؤولية: أوالً  
لذلك، فما عرفنا  مدنيًا أو جزائياً  ما مل يتطرق إليه أحد من الباحثني لعدم وجود نص قانوين يكون مؤيداً 

 .من قبل أن رتب املشرع الوضعي عقوبًة على من خالف عن هذه النظم ال مدنية وال جزائية
 تها من العبث واإلمهال واملخالفة،الذي يبدو يل أن املؤيِّد القانوين هنا ال بد منه حلماي

 ولكْن هل هذا املؤيِّد مدين أم جزائي؟: ثانياً   ٣٩
باعتبار أن هذه الواقعة مل يتحدث عنها أحد من قبل من رجال التشريع الوضعي فإين بادئ  

تعويض مثاًل ة أو جناية بل حَ الرأي أذهب إىل اقرتاح املؤيِّد املدين، وهو ما مل يرتتب على خمالفته ُجنْ 
يدفعه من وقع منه املخالفة للقانون أو حسم من الراتب أو ما شاكل ذلك من أنواع العقوبات التأديبية 
اليت ال يُقصد منها إال محاية القانون من اإلمهال أو االستغالل، وهو على مجيع األحوال مؤيِّد يُقصد منه 

 .اإللزام القانوين
انوين للمصارف اإلسالمية بقرارات اجملامع الفقهية نرى أن ويف موضوعنا هنا وهو اإللزام الق 

 .ترتيب املؤيد املدين كاٍف لضمان التزام املصارف اإلسالمية بقرارات اجملامع الفقهية

كما نرى أن يصدر بذلك تشريع وضعي حيقق املصلحة من هذا اإللزام، وهذا حكم : ثالثا  ٤١
 .علماء أصول الفقهمصلحي يدخل حتت املصاحل املرسلة لدى 

 

 
                                                                                                                                                                                         

أن يكون املأمور به يف األصل مباحاً شرعاً، فإذا كان منهياً عنه ال جتب على املسلمني طاعته فيه بل إهنا تكون حمرَّمًة شرعاً : الشرط الثاين - 
 اه . خلوق يف معصية اخلالقملإْذ ال طاعة  هاويؤاخذ صاحب

( )
  ج( الوجيز يف أصول استنباط األحكام يف الشريعة اإلسالمية)وانظر كتابنا  

( )
منع الشارع هلا بتحرميها باإلمجاع، : )ومعىن سد الذريعة(.  املباح الذي يكون وسيلة إىل مفسدة)الذريعة لغة الوسيلة، وشرعًا هي : سد الذرائع 

، وانظر  ٢  ص/  ةنستاذنا الدكتور أمحد فتحي أبو سر؛ نظرية احلق أل( ت القابلة للصحة والبطالنوببطالهنا على الرأي الراجح إن كانت من التصرفا
نقاًل عن َممع الفقه اإلسالمي  ٢٢ ٢ص/  ٧ج( الفقه اإلسالمي وأدلته)وما بعدها، وانظر     ص/   ج( الوجيز يف أصول استنباط األحكام)ابنا تك

سد الذرائع أصل من أصول الشريعة اإلسالمية وحقيقته منع املباحات اليت يتوصل هبا إىل مفاسد أو ]التعريف فيه نص ، و 92/9/9٧ الدَّْويل بالقرار برقم
 [.حمظورات
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 الباب الثالث
 

 مدى إمكان قيام المجامع الفقهية

ر اإلشراف والتوجيه لهيئات الرقابة الشرعية و   ِبد 

 فية اإلسالميةرِ ص  في المؤسسات الم  
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 الفصل األول
 تَ ْرشيح المجامع الفقهية أعضاَء هيئاِت الرَّقابة الشرعية

 الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالميةوظيفة هيئات : المبحث األول 

من إذا كانت املصارف اإلسالمية حتتاج يف سبيل جناحها يف عملها إىل رقابة شرعية من عدد الفقهاء   ٤١
ْصرِ 
َ
يف من أولئك الفقهاء الذين مجعوا بني الدراسات الفقهية املعمَّقة املتخصصني يف الفقه اإلسالمي االقتصادي امل

عاصرة 
ُ
فإن هذه اهليئات الرقابية الشرعية  –يف االقتصاد اإلسالمي وبني االطالع الواسع على الصريفة اإلسالمية امل

ى بأمر من أمور هذه على املصارف اإلسالمية، فال يُ ْقضَ ( اإِلشراف واحملاسبة)هلا وظيفة ُوجدت ألجلها أال وهي 
اربًة أو ما شاكل ذلك إال مبوافقة خطية من أعضاء ضارف قبضًا أو صرفًا أو توكياًل أو عزاًل أو مشاركًة أو ماملص

الرقابة الشرعية يف ذلك املصرف اإلسالمي باألكثرية املطلقة، وعلى مسؤوليتهم الدينية واإلدارية، وذلك حتت طائلة 
 .( )خاص واْلزائية يف األموالشاملسؤولية املدنية يف األ

 َأْوَلوية ترشيح الَمجامِع الفقهية أعضاَء هيئات الرقابة الشرعية: المبحث الثاني 

أعضاء هيئات الرقابة الشرعية جيب أن يكونوا من أصحاب التخصص العايل املشهود هلم يف  إذا كان  ٤٢
َجامُع الفقهية  ؛الفقه اإلسالمي االقتصادي املصريف

َ
فإنَّ أْوىَل هؤالء للرتشيح للعضوية هذه أولئك الذين تُرشحهم امل

قبل الذين ترشِّحهم الدوائر األخرى اليت ال ُتشرف عليها اجملامع الفقهية مع كل االحرتام هلم، وذلك لضمان 
ا الرتشيح ثالثاً، وبُ ْعِدِه عن مصداقية الرتشيح أواًل، ورعاية التخصص فيه ثانياً، مع احملافظة على أكادميية هذ

 .القضايا الشخصية رابعاً 

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ژ  :ولعل ذلك مطلوب منا طلباً شرعياً أَوَّلّياً لقوله تعاىل  ٤٣

 ژ  ڻڱ  ڱ  ں  ں
من  ( )وهذا متوفر بغالبية الظن يف الذين تُرشِّحهم اجملامع الفقهية،  ( )

 .الفقهاء، وغالبية الظن يف املسائل الفقهية تقوم مقام اليقني كما هو معلوم

 ََمَْمعوأستطيع القول إن أية رقابة شرعية صادرة عن هيئة رقابية على مصرف إسالمي ال تُرشَّح من قبل   ٤٤
فقهي إقليمي أو َدْويل ال تكون مضمونة النتائج من حيث صحة الفتاوى الفقهية وخلوِّها عن األخطاء املقصودة 

ي أو االجتهاد املؤسسايت وأضمن وأبعد عن ردوغري املقصودة، فإن االجتهاد اْلماعي أقوى بكثري من االجتهاد الف
أال وهو  ،ب األعظم يف أولوية ترشيح اجملامع الفقهيةالوقوع يف التناقض يف األعم األغلب، ولعل هذا هو السب

 .رجحان اجتهاد اْلماعة على اجتهاد األفراد

 
                                                                                                                     

 
( )

 اه  املؤلف. هذا حكم مصلحي وليس حكماً شرعيا بل يدخل حتت السياسة الشرعية كما قرر علماء أصول الفقه فهو خيص زماننا هذا 
( )

  ٢اآلية : النساء  
( )

املفرتض باألمة إذا  وجه االستدالل هبذه اآلية على ما حنن فيه من شأن اجملامع الفقهية وأَْوَلويتها يف الرتشيح ملن تراه مستوفيًا للشروط من الفقهاء أن 
ص واألمانة، ذا األمر من ذوي التخصر قيام على ها نازلة أن ترجع إىل علمائها الذين هم أولو أمر الدين فيها دون غريهم لريشحوا من يرونه أهاًل للهبنزلت 

 املؤلف اه . فهذا هو عني الرد إىل اهلل  والرسول، وذكر اسم اهلل عز وجل هنا لتفخيم هذا األمر وتعظيمه
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 الفصل الثاني
ْنسيُق بين هيئات الرقابة الشرعية  التََّشْاُور والت َّ

 في المؤسسات المالية اإلسالمية والمجامع الفقهية

 توطئة ٤٥
من أجل ضبط القضايا ( املصارف اإلسالمية)اإلسالمية ُوجدت الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية  

 ََمَْمع: الشريعة أخذًا مبذاهب الشريعة املعتبة اليت أَقَ رَّهْتا اجملامع الفقهية وعلى رأسها ( )املصرفية اإلسالمية بضوابط
الفقه  ََمَْمعة العامَل اإلسالمي، وبعدمها طالفقه اإلسالمي التابع لراب ََمَْمعالفقه اإلسالمي الدَّْويل جبدة، مث 

 .اإلسالمي يف السودان الشقيق وسائر اجملامع الفقهية يف العامَل اإلسالمي

سالمية وبني هذه اجملامع الفقهية املباركة العالقة بني هيئات هذه الرقابة الشرعية يف املصارف اإلومبا أن   ٤٦
األساس يف ُحْسن سري هذه املصارف اإلسالمية فذلك ألهنا تُ َنظِّم أمور هذه  رُ َحجَ اليت مُتَثِّل اجتهاد اْلماعة هي 

اهليئات الرقابية الشرعية تنظيمًا دقيقًا على بَ ْوَصلة هذه اجملامع الفقهية مبا يضمن النجاح لكٍل من الرقابة الشرعية 
 .وهيئاهتا واملصارف اإلسالمية معاً وهو املطلوب من هذا كله

 المبحث األول 

جامِع الفقهيةاألولىالمرحلة  (1 ٤٧
َ
 .؛ مرحلة التََّشاُوِر بني اهليئات الرقابية الشرعية وامل

يف  قال اهلل تعاىل.  ال  شك أن مبدأ الشورى يف الفقه اإلسالمي أصل ال يُعتاض عنه، وال بديل له  
ٹ  ڤ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺژ  :التنزيل

   ( ) ژ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ  ڦڤ  ڤ  

ُْسَتَجدَّات مبا يسمَّى بفقه النوازل بني كل من   ٤٨
ولذلك كان ال بد من التشاور يف القضايا الفقهية من امل

املعتبة اهليئات الرقابية الشرعية وبني اجملامع الفقهية مبا حيقق املصلحة للمصارف اإلسالمية، ذلك ألن املصلحة 
شرعًا هي الغرض من التشريع اإلسالمي فأينما ُوجدت املصلحة فثم شرع اهلل، فإذا كان هذا التشاور حيقق 

 .املصلحة للمصارف اإلسالمية، فإن ذلك يعود على اجملتمع اإلسالمي كله باخلري والرخاء والسعادة
مة ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه  الشريعة عدل كلها، : ]قال( إعالم املوقعني): ودونك ما قاله العالَّ

ورمحة كلها، ومصلحة كلها، فكل ما خرج عن العدل والرمحة واملصلحة فليس من الشريعة ولو أُدخل فيها 

 
                                                                                                                     

 
( )

أما (.  احداحلكم الكلي الذي ينطبق على فروع كثرية من باب و : )، والضابط الفقهي اصطالحاً (لزوم الشيء وحبسه)لغة يطلق ويراد به : الضابط  
بضابط، فبينهما عموم وخصوص  القاعدة الفقهية فهي أعم من الضابط ألهنا جتمع فروعًا كثرية من أبواب شىت، فكل ضابط قاعدة وليس كل قاعدة

 .يف علم املنطق( معايري الفكر)كتابنا : التعريف للجرجاين، و ر: اه  ر. مطلق
 ٢9  اآلية :آل عمران  ( )
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 ( ).[بالتأويل

إن أي قرار مصريف ال يكون َمبنيًا على هذا التشاور بني اهليئات الرقابية الشرعية وبني اجملامع الفقهية لن   ٤٩
حيقق املصلحة للمصارف اإلسالمية أبداً، فاجملامع الفقهية هي األصل الذي ينبغي أن يُرَكن إليه وُيستشاَر يف هذه 
القضايا الشائكة يف هذا العصر الذي تعقدت فيه املعامالت املصرفية اإلسالمية أكثر من أي وقت مضى نظراً 

ظرًا لقلة األحباث االقتصادية نلوعورة البحث فيها ثانياً، و  ِْلدة هذا النوع من املعامالت املصرفية أوالً، ونظراً 
 .اإلسالمية املصرفية ثالثاً بالنسبة حلجم هذه املشكلة االقتصادية يف الفقه االقتصادي املعاصر

  
 المبحث الثاني

 .التنسيق بني اهليئات الرقابية الشرعية واجملامع الفقهية؛ مرحلة ثانيةالالمرحلة  (2 

 ( )(تنظيم األعمال واملهمات، وترتيب الواجبات واملستحقات، حَبَسب اأَلولويات: )بالتنسيق هنا يُقَصد  ٥١
 .وهو اصطالح حديث ومعاصر؛ يُقَصد به َوْضُع كل مسألة يف النَّسق الذي تستحقه وتقتضيه دون غريه

ر، فلوالها لضاعت  ُتْشكَ ُتذكر فقابية الشرعية ُتؤدي خدمًة للمصارف اإلسالمية ال تُنَكر بل ر فاهليئات ال  ٥١
كثري من احلقوق يف هذه املصارف الناشئة واملستهَدفة من غري قصد إىل ذلك مما يؤدي إىل اهتامها حبق وبغري حق 

ت املد الربوي األسود من املصارف فالقها، وهذا ليس من مصلحة األمة ألن هذه املصارف اإلسالمية أَوقغمث إ
 .ائدة والربا يف املصارف الربوية التقليديةلفدي إىل رجوع االربوية، فأي فشل فيها يؤ 

ذا كله وجب أن ننظر إىل كيفية دعم هذه اهليئات الرقابية والوقوف معها، وهذا لن يتحقق إال إذا أقمنا هل  ٥٢
حبيث ال ُيسمح ألية  من اجملامع الفقهية مرجعيًة علمية معرتفًا هبا عامليًا ومتَفقًا عليها لكل اهليئات الرقابية الشرعية

 ََمَْمعالفقه اإلسالمي الدَّويْل أو أي  ََمَْمعن تُفيت بأية فتوى شرعية اقتصادية ما مل يُوافق عليها أهيئة رقابية شرعية 
 .فقهي معرتف به رمسياً يف القطر الذي هو فيه

الشرعية وإمنا هي إمرار اآلراء فليس معىن التشاور مصادرَة اآلراء الفقهية اليت تصدرها اهليئات الرقابية   ٥٣
ة الشرعية يف املصارف اإلسالمية على ُمْنُخل دقيق يَ تَ َنخَّل هذه اآلراء صادية اليت ُتصدرها هيئات الرقابالفقهية االقت

  ن منها حباجة إىل مراجعة أو تقييدالفقهية فما كا
َ
الفقهي بعد  ْجَمعأو ضبط أو تنقيح أو تعديل قام بذلك امل

املشورة واملذاكرة مع كل من اهليئة الرقابية الشرعية واملصرف اإلسالمي معاً، وبذلك نضمن صحة هذه اآلراء 
من خمالفة الفقه اإلسالمي ولو عن طريق السهو واخلطأ، ألن هذين االفرتاضنْي يصبحان آنئٍذ  الفقهية وسالمتها

 ( ).الفقهاء خباصة والعلماء بعامةأندر من النادر، والنادر ال حكم له كما قرر 

 
                                                                                                                     

 
( )

 . ص/   املوقعني عن رب العاملني للعالمة ابن القيم جإعالم : ر 
( )

 .وق كل ذي علم عليمفمل أر من سبقيت إليه فلله احلمد واملنة، ولكن قد يكون ومل أطلع عليه، و  هذا االصطالح مما ُوفقت إليه 
( )

املذهب احلنفي خباصة مع كبري إجاللنا للمذاهب الفقهية  هذا التمحيص والتنخل ألقاويل الفقهاء هو مما امتازت به مدرسة الرأي وال سيما : قلت 
ألستاذنا ( أبو حنيفة)، و(تاريخ الفقه اإلسالمي)كتابنا : اه  ر. كلها، فمذهب اإلمام أيب حنيفة رضي اهلل عنه نال قسطاً كبرياً من هذا التمحيص والتنخل

 .الشيخ حممد أبو زهرة رمحه اهلل
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 الفصل الثالث
 طبيق قرارات المجامع الفقهيةبتالتأكد من اْلتزام هيئات الرقابة الشرعية 

 على المعامالت المالية التي تقرها

 وظيفة المجامع الفقهية: المبحث األول 

الشريعة اإلسالمية افرتاضاً، ال بد لنا من بعد أن قامت املصارف اإلسالمية بواجباهتا من االلتزام بأحكام   ٥٤
الرجوع إىل هيئات الرقابة الشرعية يف هذه املصارف اإلسالمية لنأخذ شهادهتا على هذا االلتزام، وحنن إْذ نَفعل 
ذلك ال نَ تَّهم أحداً خبيانة أو غش أو ما شاكل ذلك، فاألصل براءة الذمة، ولكن نتَّهم العقل اإلنساين الذي ُفطر 

 .على ابن آدم َحظره من اخلطأ والنسيان ال حمالة باخلطأ والنسيان فلقد ُكت على

وإذا كان األمر كذلك من جواز السهو والنسيان والغفلة على العقل البشري لضعفه، فإن هذا كذلك   ٥٥
ال يكاد  أفراداً الشرعية يف كل مصرف ال تعدو أن تكون  طبق على هيئات الرقابة الشرعية، فإن أية هيئة للرقابةين

يصل عددهم إىل عدد أصابع اليد، فيجوز عليهم كذلك ما جاز على رجال املصارف اإلسالمية من السهو 
واخلطأ والنسيان أحياناً، أو عدم اإِلحاطة باملسألة حمل البلوى أحيانا فاضطربت الفتوى لقلة املصادر يف هذه 

يف نزاهتهم وال يف كفاءهتم، وإمنا املشكلة تكمن يف أن هذا  املوضوع تارًة أخرى، وليست املشكلة يف األشخاص ال
املوضوع اضطربت فيه أقاويل الفقهاء وغابت الرؤية الواضحة فلم يكن لدى الرقابة الشرعية وهيئاهتا من العلماء 

 .....األكفاء إال أن يُفتوا مبا توصَّلوا إليه دون أية مرجعية فقهية يرجعون إليها 

رورهتا ومكانتها يف العامل اإلسالمي لتكمِّل عن طريق ضمع الفقهية مرجعيًة فقهيًة متَفقاً على فجاءت اجملا  ٥٦
دُِّد سَ تُ االجتهاد اْلماعي ما بدأ به املصرف اإلسالمي، وثىنَّ عليه هيئُة الرقابة الشرعية يف املصرف اإلسالمي، ف

النقص إن حصل، فُتقيد املطلق، وخُتصص العام، وُتصحح اخلطأ، وتستدرك السهو والنسيان، وتُقابل األقوال 
الفقه اإلسالمي  ََمَْمعمن كتب الفقهاء وما شاكل ذلك متهيداً لعرض ذلك كله على َملس  األُمَّاتوتُراجعها على 

يانا عن طريق االجتهاد اْلماعي أحكامًا فقهية جديدة َرفعْتها إليه يف أول دورة قادمة لُيقر أو يُ ْلَغي أو يستنبط أح
 .هيئات الرقابة الشرعية

ضرورة التأكد لدى المجامع الفقهية من التزام هيئات الرقابة الشرعية : المبحث الثاني 
 يةَمْجَمعبتطبيق القرارات ال

التأكد لدى اجملامع الفقهية من التزام الرقابة وخشيًة من وقوع اللَّبس أو ما شاكله كان ال بد من ضرورة   ٥٧
الشرعية وهيئاهتا بتطبيق قرارات اجملامع الفقهية على املعامالت الشرعية اليت تُقررها هذه اجملامع الفقهية املشتملة 
 على خرية العقول الفقهية الناضجة وما يعضدها من العقول األخرى كاألطباء وعلماء اهليئة وأصحاب العلوم

، فإن هذه اجملامع الفقهية تضم عددًا كبريًا ال ُيستهان به من هذه األدمغة املفكرة، وهذا ما ال (الكونية) ساعدةامل
 .يتوفر يف غريها من املؤسسات العلمية األخرى
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أقول وهذا التأكد من االلتزام يكون عادًة بالتفتيش يف غري هذه اهليئات العلمية، وملكان هذه اهليئات   ٥٨
ويقصد به البحث اْلاد [ ة والتقييمعاملراج]مصطلح ابية الشرعية يف املصارف اإلسالمية يُقال بداًل من التفتيش الرق

 
َ
الفقهي يف مدى مصداقية أقاويل الرقابة الشرعية باألساليب القانونية الىت تضعها اجملامع الفقهية منفردة  ْجَمعمن امل

 .حرصاً على سالمة النتائج وصحة الفتاوى الشرعية املصرفية
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 الباب الرابع
 

حة ت ر  ٌغ وآلِيَّاٌت ُمق   ِصي 
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 الفصل األول
 نظرية التكامل الَمْصرِفي اإلسالمي

 :تمهيد 

اقرتاح إلجياد صيغة جديدة للتعاون بني املؤسسات املصرفية اإلسالمية وهيئات الرقابة الشرعية من جهة   ٥٩
، وفيه (نظرية التكامل املصريف اإلسالمي: )وبني اجملامع الفقهية من جهة أخرى يف نظرية اقتصادية معاصرة امسها

 :مبحثان

 المصرفي اإلسالمي هيكلية نظرية التكامل: المبحث األول 

 :وفيه مطلبان  
وجعله ( المجلس المركزي للمصارف اإلسالمية والرقابة الشرعية)إنشاء : المطلب األول - 

 تابعاً للمجلس األعلى للمجامع الفقهية في العالم اإلسالمي المقترح

الفقه اإلسالمي الدَّْويل ومركزُه جدة يف اململكة العربية السعودية حدثاً  ََمَْمعكانت والدة   
 
َ
والدة تلك  قتثَّ و دراسات الواقع مث ما صدر عنه من على أرض  ْجَمعتارخييًا وما صحبه من إنشاء امل

 
َ
ََمامع فقهية متميزة   والدةية، كل ذلك َصبَّ يف رصيد االقتصاد اإلسالمي الناشئ، تاله ْجَمعالقرارات امل

الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة، كل ذلك أدى إىل نشوء ََمامَع  َمْجَمعك
 .فقهية ِإقليمية مباركة

 وق، وصار هلا سرِقدهتاطت حركة الصريفة اإلسالمية من ُعقاهلا، وهبت من يف تلك الفرتة َنشِ   ٦١
بنك ديب : )يف اجملتمعات العربية واإلسالمية، فتأسست املصارف اإلسالمية العديدة وأوهلا نافقة

للمؤسسات االقتصادية، فاقتضى ذلك ِإجياد رقابة شرعية ( بنك التنمية اإلسالمي يف جدة)و( اإلسالمي
حللول الفقهية اليت ية اإلشراف على اآلراء الفقهية الصادرة عنها، وإجياد اا بغعليها ُتولد معها وتالزمه

 .حتتاجها
وملا كان اجتهاد اْلماعة أفضل من اجتهاد الفرد وهو املقدَّم عليه لزم من ذلك إنشاء هيئة  

اجمللس املركزي للمصارف اإلسالمية والرقابة ]عامة تشمل املصارف اإلسالمية كلها وهتيمن عليها هي 
 [.الشرعية

ة الشرعية بالمجلس المركزي اإلسالمية وهيئات الرقابِإلحاق سائر المصارف : المطلب الثاني -٢ ٦١
 بقرار من منظمة التعاون اإلسالمي من حيث الفتيا ( )للمصارف اإلسالمية والرقابة الشرعية

 
                                                                                                                     

 
وأناط به شؤون الرقابة على املصارف اإلسالمية، وجعلها ( البنك املركزي اإلسالمي)اصرين إىل هذا املوضوع فسمَّى هذه اهليئة َتَطرَّق بعض الباحثني املع ( )

، (الشرعية اجمللس املركزي للمصارف اإلسالمية والرقابة)ومع احرتامنا لرأيه فإننا وجدنا األْوىل إِنشاء  ،َحْلقة وصل بني املصارف اإلسالمية واجملامع الفقهية
 :وجعله تابعاً للمجامع الفقهية حصراً، وذلك لسببني اثنني
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إذا صدر قرار رمسي بإنشاء اجمللس املركزي للمصارف اإلسالمية والرقابة الشرعية يضم املصارف    
أن التبعية هذه ليست تبعية  هفيها فإن هذا اجمللس يقرر يف قرار تنظيم اإلسالمية وهيئات الرقابة الشرعية

 .ون األمور اإِلجراء اتيةدإحلاق أو إلغاء، بل هي تبعية مشاورة يف الفتيا فقط 

هذا اجمللس أال ُيصدر فتواه هذه اليت ُيشرتط فيها اإلمجاع إال  على هذا؛ ونقرتح ِإمتامًا للفائدة   ٦٢
شعبة االقتصاد اإلسالمي )وإطالعها عليه ضمن  بعد املذاكرة مع كل اجملامع الفقهية يف العامَل اإلسالمي

 ( املصريف
َ
 .يف كل منهما ْجَمعاليت نقرتح إحداثها يف أول جلسة قادمة جمللس امل

  

بإْتباع جميع  ر من منظمة التعاون اإلسالمي يقضيضرورة استصدار قرا: المبحث الثاني 
 المجامع الفقهية في العاَلم اإلسالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي من حيث الفتيا والقضاء

هاد اْلماعة أصبحت اجملامع الفقهية يف العامل اإلسالمي  تبعد الصحوة اإلسالمية املعاصرة املبنية على اج  ٦٣
نا ََمَْمع: ى العامل اإلسالميان على مستو ََمَْمعفقهي إقليمي، وهنالك  ََمَْمعكثرية، ففي كل قطر إسالمي غالبًا 

  ََمَْمع العظيم
َ
الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، حيث تصدر  ْجَمعالفقه اإلسالمي الدَّْويل وامل

ر هذه دُ صْ تَ ن هذه اجملامع الفقهية املباركة فتؤخذ بالقبول، ويَ ْتبعها املسلمون بكل قناعة، ولكنها قد عالفتاوى 
إىل الفتاوى متضاربًة لعدم وجود تنسيق بينها يف األعم األغلب، فريتبك املسلمون، وحيصل خالف قد يؤدي 

 .تشكيك الناس بدينهم أو بعلماء الدين لديهم أو باجملامع الفقهية ذاهتا

إىل منظمة التعاون اإلسالمي مشكورًة دفعًا لذلك كله إن هي رأت ذلك أن  بلَ يُطكله نرى أن   لذلك  ٦٤
 .ُتصدر قراراً تنظيمياً يقضي بإْتباع مجيع اجملامع الفقهية يف العامل اإلسالمي إىل منظمة التعاون اإلسالمي

من  ية، قلت وال مانعهذا؛ وهنالك من يرى ِإْتباع هذه اجملامع الفقهية إىل احتاد اجملامع الفقهية اإلسالم  ٦٥
صه يف ختص وال مانع من األمرين؛ اإلْتباع إىل منظمة التعاون اإلسالمي واحتاد اجملامع الفقهية معًا كلٌ   .ذلك أيضاً 
 ( ).دون غريه

 الفصل الثاني
ْولي  َمْجَمعفي  إنشاء شعبة  المجامع الفقهية كلوفي  الفقه اإلسالمي الدَّ

 [اإلسالمية والرقابة الشرعيةشعبة الصيرفة : ]هااسم
                                                                                                                                                                                         

بيت )أنه جرى العرف لدى رجال االقتصاد واملال أن البنك املركزي يف دولة هو الذي يصك العملة الرمسية للدولة وهو مبثابة : السبب األول - 
 (.البنك املركزي اإلسالمي)يف االصطالح اإلسالمي، وهذا غري متوفر فيما يقرتح تسميته ( املال

، صفة استشاريةباملعىن االصطالحي، بل هي َمرد هيئة رقابية مصرفية ذات  وال مصرفاً  أن هذه اهليئة املذكورة ليست بنكاً : والسبب الثاين - 
أو مصرفًا مث إلصاق ذلك االسم باإلسالم ألننا حينئذ  وليس هلا أي شبه بالبنوك واملصارف الربوية وغري الربوية، فال داعي لتسميتها بنكاً 
: وهلذا فإننا نرى أن التسمية الصحيحة هلذه اهليئة هي.  نسمي األمور بغري أمسائها اليت وضعت هلا، وهذا اجتهاد خاطئ وتزيرد ال داعَي له

 .اه  املؤلف( اجمللس املركزي للمصارف اإلسالمية والرقابة الشرعية)
( )

جملامع الفقهية اى أن يكون اإلْتباع األول إىل منظمة التعاون اإلسالمي من حيث األمور اإلجراءاتية والتنظيمية البحتة، واإِلْتباع الثاين إىل احتاد أر : قلت 
 .ات بني اجملامع الفقهية من الوجهة العلمية الفقهية البحتة دون ما سوى ذلك واهلل أعلمب من حيث تبادل اخل
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الفقه  َمْجَمعشعبة الصَّيرفة اإلسالمية والرقابة الشرعية في لية كَ يْ هَ : المبحث األول 
ولي وسائر المجامع الفقهية  اإلسالمي الدَّ

 :الفقه اإلسالمي الدَّْويل ويف سائر اجملامع الفقهية من أشخاص أربعة ََمَْمعتتكوَّن هذه الشعبة يف  :أوالً  -  ٦٦

الفقه اإلسالمي التابع  ََمَْمعالفقه اإلسالمي الدَّْويل أو  ََمَْمعرئيس الشعبة عضوًا منتدبًا من  - 
 .للرابطة

 .مندوب املصرف اإلسالمي عضواً  - 

 .مندوب الرقابة الشرعية يف املصرف اإلسالمي عضواً  - 

 أحد أعضاء األمانة العامة  -4
َ
  ْجَمعمل

َ
الفقه اإلسالمي التابع  ْجَمعالفقه اإلسالمي الدَّْويل أو مل

 .للرابطة مقرِّراً 

تتوىّل هذه الشعبة يف اجملامع الفقهية شؤون الصريفة اإلسالمية والرقابة الشرعية من مجيع النواحي  :ثانياً  -٢ ٦٧
 َمْجَمعالشكلية واملوضوعية يف حقل الدراسات ويف حقل الفتاوى، وترفع ذلك كله إىل األمانة العامة لل

 
َ
  .ومناقشته ْجَمعليتخذ القرار املناسب بعد عرضه على َملس امل

حُتال مجيع القضايا املتعلقة بالصريفة اإلسالمية والرقابة الشرعية على املصارف اإلسالمية إىل هذه  :ثالثا -٣ ٦٨
لألمانة العامة الختاذ القرار بعد عرضه على َملس  االشعبة يف اجملامع الفقهية للنظر والدراسة ورفعه

 
َ
 .شتهقومنا ْجَمعامل

 ََمَْمعلقرارات كلها يف سجل خاص بالشعبة مستقل تابع ألمني ُتدرج الدراسات واملناقشات وا :رابعاً  -٤ ٦٩
 
َ
 .أصوالً  ْجَمعالفقه اإلسالمي وتسجل يف سجالت امل

 وظائف شعبة الصيرفة اإلسالمية والرقابة الشرعية وأعمالها: المبحث الثاني 

  ََمَْمعهلذه الشعبة يف اجملامع الفقهية كلها يف العامل اإلسالمي بعامة ويف   ٧١
َ
 ْجَمعالفقه اإلسالمي الدَّْويل وامل

 
َ
، ذلك ألن القضايا املصرفية املعاصرة تأخذ مساحة واسعة من ْجَمعالفقهي التابع للرابطة هلا مكانة عالية يف امل

اهتمام املصارف اإلسالمية وْلان الرقابة الشرعية عليها أواًل، ومن اهتمام الشارع اإلسالمي ثانياً، ومن أنظار 
 .والدارسني يف الفقه املصريف اإلسالمي ثالثاً  الباحثني

 :أما وظائف هذه الشعبة وأعماهلا ففيما يلي 

 .ضبط القضايا املصرفية اإلسالمية بضوابط الفقه اإلسالمي، وإظهار اخلَلل احلاصل ومعاْلته :أوالً  -١ 

اختاذ موقف وسط بني اإلفراط والتفريط يف مجيع الفتاوى واألقوال الصادرة عن الشعبة املرفوعة  :ثانياً  -٢ 
 
َ
 .ية فيهاْجَمعلألمانة العامة لُيصار إىل مناقشتها والفتيا امل

مراجعة الفتاوى اليت تصدرها هيئات الفتوى يف اجملامع الفقهية ودراستها مث رفعها إىل األمانة  :ثالثاً  -٣ 
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 .مع الدراسات واحللول املقرتحة َمْجَمعللالعامة 

يُعدر مصرف التنمية اإلسالمية جبدة املستشار األول يف الشعبة للتخصص يف التنمية  :رابعاً  -٤ 
 .اإلسالمية

 المجلس اأَلعلى للَمَجامع الفقهية في العالم اإِلسالمي: المبحث الثالث

 :تمهيد ٧١
واالجتهاد متثل املرجعية الدينية اجملامع الفقهية مؤسسات علمية متخصصة على أعال مستويات الفقه  

 .الكبى لألمة اإلسالمية يف هذه العصر يف َمال اجتهاد اْلماعة، وهو االجتهاد املطلوب اليوم
  

َ
مبيح وحمرِّم يف واقعة من ية الصادرة عن هذه اجملامع خمتلفة فيما بينها، فما بني ْجَمعولكن القرارات امل

واقعات العصر، ومثل هذا جيعل املستفيت يرتبك فيما يأخذ وفيما يدع إذا مل يكن لديه علم يرفعه إىل مرتبة 
 ...االتباع، وقليل ما هم 

والواقع أنه ال مناص فيما أرى من تأسيس هيئة علمية كبى من اجملتهدين يف هذه اجملامع الفقهية يف   ٧٢
 (.اجمللس األعلى للمجامع الفقهية: )سالمي أطلقت عليها اسمعاملنا اإل

الفقه اإلسالمي الدَّْويل  ََمَْمعفيما عدا  رئيسه وأمينهمن اجملامع الفقهية  ََمَْمعذ من كل خَ وذلك بأن يُ ؤْ  
 
َ
  ْجَمعوامل

َ
األعضاء العاملون واألعضاء املعينون  ني يؤخذ منهماْجَمعالفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة فإن هذين امل

 .مقررو أمين عامو نائب رئيسو رئيسمث جيعل هلذا اجمللس األعلى مكتب من  ،مجيعا بال استثناء

٧٣   
َ
ية العليا املسماة باجمللس األعلى للمجامع العلمية يصدر بتأسيسها قرار من منظمة ْجَمعهذه اهليئة امل

 .وسائر األعضاء أمينها العامو ئيس المنظمةالتعاون اإلسالمي إن رأى ذلك ر

 :وظائف المجلس األعلى للمجامع الفقهية ٧٤
 :تتعني هذه الوظائف يف ثالث

بالدليل،  رارات ونقدها نقدًا علميًا مَدعَّماً مراجعة مشاريع قرارات اجملامع الفقهية قبل صدورها ق: أوالً  - 
 ( ).وذلك بالتعاون مع هذه اجملامع

 
                                                                                                                     

 
( )

 :لة َملس اجملمع الفقهي اإلسالمي يف رابطة العامل اإلسالميمناقشة مقو  
صارف التجارية، اقرتح َملس اجملمع الفقهي اإلسالمي يف رابطة العامل اإلسالمي إجياد هيئة عليا يف البنك املركزي يف كل دولة إسالمية مستقلًة عن امل

مصارف اإلسالمية والتأكد من أعماهلا وفقًا للشريعة اإلسالمية، وحذا حذوه بعض الباحثني تتكون من العلماء الشرعيني واخلباء املاليني لتكون مرجعًا لل
 .املعاصرين من املتخصصني بالدراسات املصرفية اإلسالمية

 .قعةوإنين مع كل إجاليل واحرتامي للمجامع الفقهية كلها وللسادة القائمني عليها من كبار الفقهاء ُأخالفهم عن هذا احلل يف هذه الوا
على ! وذلك بأن تفتح البنوك املركزية أقسامًا خاصة عندها لإلشراف فقط : )ولعلهم حني قالوا يف مقوالت نسبت إليهم يف تصوير املسألة فقالوا

قصدوا بذلك لعلهم : أقول  – (حىت يتأكدوا من سالمة عملها( الرقابة واإلشراف على املصارف اإلسالمية)املصارف اإلسالمية حتديدًا يسمى بقسم 
ة حُيمدون عليه إجياد خمرج شرعي بقدر اإلمكان لضبط هذه األمور املصرفية اإلسالمية باإلشراف عليها عن طريق البنوك املركزية، وهذا اجتهاد يف املسأل

 .ر اإلصابةأصابوا أم أخطأوا، ألن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فينالون أجر االجتهاد دون أج
مية، واستدل هؤالء على قوهلم هذا بأن مجيع املشرفني املوجودين حاليًا يف البنوك املركزية غري متخصصني غالبًا بطريقة عمل املصارف اإلسال

 ..... !!األمر ضروري وليس اختياريا : والصحيح أن يتم وضع كل شيء يف مكانه الصحيح، وقالوا
 :يواْلواب عن هذه الشبهة فيما يل
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التعاون مع اجملامع الفقهية من أجل املشاريع العلمية هلذه اجملامع كالتحقيق والطباعة والنشر وما : ثانياً  - 
 .إليه

التنسيق فيما بني هذه اجملامع لتتكامل اْلهود املبذولة لتحقيق ما تصبو إليه اجملامع من غايات : ثالثاً  - 
 .ةعلمية رفيعة املستوى لتحقيق رسالة هذه اجملامع الفقهية الباذخ

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                         
يعز عليهم دينهم ويريدون أن يُنزهوا معامالهتم املالية عن الربا وشبهة الربا، فإذا عرفوا وهم  الذين هيقصدأن املصرف اإلسالمي إمنا : أوالً  - 

عن هذا التعامل مع املصرف املركزي إال إذا اضطروا  سُيحجمون سيعرفون قطعاً أن أمواهلم أُودعت يف مصرف غري إسالمي ولو كان مركزيا
 .إىل ذلك اضطراراً ال مفر منه، وهذا الَغَرُض غري متصوَّر يف هذه املسألة

البنك اإلسالمي شخصية اعتبارية إسالمية مستقلة ليس من احلكمة إْتباعها ألية هيئة اعتبارية أخرى خارج نطاق املؤسسات املالية : ثانياً  - 
فهما أَْوىل من أية هيئة مالية أخرى .  عامة وَممع الفقه اإلسالمي الدَّْويل وَممع رابطة العامل اإلسالمي خباصةبكاجملامع الفقهية   اإلسالمية

 اه . باإلشراف على املصارف اإلسالمية لالختصاص
، وانظر ما كتبه الباحثان؛ الدكتور حممد (أصيل حنو َطرْحمي املوقع العاملي لالقتصاد اإلسال –على البنوك اإلسالمية  هإشرافرقابة البنك املركزي و : )ر

 .يف املوضوع ذاتهمحايدة القطان والدكتور كمال حطاب، واألستاذ عامر 
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 خالصة البحث

 .َعَقدت البحث على مدخل وأربعة أبواب وخالصة وخامتة  ٧٥

مباحث  هخاًل إىل البحث حتدثت فيه عن مدى حاجة املصارف اإلسالمية إىل ترشيد وفيدفأقمت م  
 :أربعة

توطئة يف التعريف باملصرف اإلسالمي اصطالحاً، وهو التعريف الذي ُوفِّقت إليه،  المبحث األولكان  - 
 (.هيئة الفتوى والرقابة الشرعية)اعتماد هيئة مصرفية شرعية باسم بمث حتدثت عن ترشيد املصرف 

 :فكان الرقابة الشرعية على املصارف اإلسالمية يف مخسة مطالب بحث الثانيمالوأما  - 

 .لتعريف بالرقابة الشرعيةا: املطلب األول - أ 

 .تاريخ الرقابة الشرعية يف اإلسالم: املطلب الثاين - ب 

 .التوجيه والرقابة مها دور هيئة الرقابة الشرعية: املطلب الثالث - ج 

 .مكانة الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية: املطلب الرابع - د 

 .مهيتهاضرورة الرقابة الشرعية على املصارف اإلسالمية وأ: املطلب اخلامس - ه 

 .لرقابة الشرعية الفعالة أساساً لرتشيد املصارف اإلسالميةل فكان المبحث الثالثأما و  - 

 .فكان للرقابة املصرفية يف الفقه االقتصادي  المبحث الرابعوأما  -4

* * *  * * *  * * *  * * * 

اجملامع الفقهية مرجعيٌة شرعيٌة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف القضايا : )فجعلته يف الباب األولوأما   ٧٦
 .(املالية، وكيفية تفعيل ذلك

 :وأقمته على فصلني
 .المجامع الفقهية: الفصل األول - 

 
َ
الفقهي اصطالحاً، وحتدثت عن اجملامع الفقهية يف العامَل اإلسالمي وعن اجتهاد اْلماعة  ْجَمعفعرَّفت امل

الفقه اإلسالمي الدَّْويل جبدة  ََمَْمعج من قرارات للمجامع الفقهية، مث أوردت مناذ  باعتباره تأصياًل فقهياً 
 .رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة ََمَْمعومن قرارات 

ان اجملامع الفقهية على املصارف اإلسالمية مشورًة يف مخس طعن مدى سلحتدثت : الثانيوفي الفصل  - 
 :وترشيداً يف مخس على الوجه التايل

 
َ
الفقهي يف معاملة مصرفية  ْجَمعفاخلَمس يف املشورة يف املطلب األول؛ تكون حني يستشري املصرف امل

واخلَمس يف الرتشيد يف املطلب الثاين؛ تكون باملراجعة والتقييم  ،إسالمية بطلب من املصرف اإلسالمي
 
َ
 .ألعمال املصرف اإلسالمي ْجَمعمن امل

* * *  * * *  * * *  * * * 
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ا ال مبمدى ِإلزام املؤسسات املالية اإلسالمية بقرارات اجملامع الفقهية وشروطه : )فهو الباب الثانيوأما   ٧٧
 (.الفقه اإلسالمي الدَّْويل الصادرة هبذا الشأن ََمَْمعيتعارض مع قرارات 
 :وجعلته على فصلني

 :حثان، وفيه مبنظرية اإللزام بقرارات المجامع الفقهية: فالفصل األول - 
.  األصل يف نظرية اإللزام الشرعي بقرارات اجملامع الفقهية أمران اثنان؛ النقل والعقل: المبحث األول . 

أنه لو مل تكن : والعقل.  عن النيب صلى اهلل عليه وسلم املذكور يف البحثفالنقل هو النص الوارد 
 
َ
يًا ألهنا تكون فتوى ََمَْمعية ملزمة ديانًة وقضاًء فال معىن هلا وال لزوم لورودها قرارًا ْجَمعالقرارات امل

 .فقط

قطة االتفاق وهي نت نوبيَّ .  فكان يف نظرية اإللزام بني املؤيدين واملعارضني: المبحث الثانيوأما  . 
وأما يف .  اإلمجاع الذي جيب أن ُيصار إليه من اْلميع يف هذه احلالة وهي اتفاق اجملامع الفقهية

 .د اإللزام ومن عارضهحالة اختالف اجملامع الفقهية فهنالك من أيَّ 

 نت حجة املعارضني، وحجة املؤيدين، وعند الرتجيح ذكرت ما هو متفق عليه وما هو خمتلفمث بيَّ 
 :فيه، ولدى االختالف فصَّلت بني حالتني

  أن يكون هذا: الحالة األولى - أ
َ
من هذه  ََمَْمعإقليمياً خاصاً بقطر أو إقليم فليس قول  ْجَمعامل

  حجةً اجملامع 
َ
 .اآلخر ْجَمععلى امل

 : الحالة الثانية - ب
َ
مقدماً  ْجَمعأن يكون عاَلميًا فحينئذ يكون ما اتفقت فيه كلمة فقهاء هذا امل

 وأما ما اخ ،على غريه ويكون حجًة ديانةً 
َ
فيه قراراً  واأو مل يتخذ ْجَمعتلف فيه فقهاء امل

 .فتجوز خمالفته ألنه ليس حبجة إال ألصحابه

 :يف مبحثني الفصل الثاني من الباب الثاني تحدثت عن وجه اإِللزام ومستندهويف  - 
 .يف تأصيل اإللزام الديين وأدلته المبحث األولكان  . 

 .اإللزام القانوين ومستنده يف الشريعة وبينت ذلك مع أدلته المبحث الثانيوكان  . 

* * *  * * *  * * *  * * * 

يئات الرقابة حتدثت عن مدى إمكان قيام اجملامع الفقهية بَدْور اإلشراف والتوجيه هل: الباب الثالثويف   ٧٨
 :املؤسسات املصرفية اإلسالمية، وجعلته يف فصول ثالثةالشرعية يف 

 :، وفيه مبحثانالفصل األول منها في ترشيح المجامع الفقهية أعضاء هيئات الرقابة الشرعيةكان  - 
اإلشراف واحملاسبة على   وظيفة هيئات الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية؛: المبحث األول . 

مورها املوافقة اخلطية من أعضاء الرقابة الشرعية أل إلمضاءاُيشرتط لصحة املصارف اإلسالمية حبيث 
اْلزائية يف و يف ذلك املصرف اإلسالمي باألكثرية املطلقة حتت طائلة املسؤولية املدنية يف األشخاص 

 .األموال

اجملامع الفقهية أعضاء هيئات الرقابة الشرعية ال لكوهنم  حفكان أولوية ترشي: المبحث الثانيوأما  . 
االقتصادي فحسب، بل لكوهنم   املشهود هلم يف الفقه اإلسالمي من أصحاب التخصص العايل
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وال يصل إىل هذه الدرجة إال من اجتاز القنطرة كما تقول العرب  ،كذلك أعضاء يف اجملامع الفقهية
 عضويةأي أصبح يف مكانة رفيعة يف االقتصاد اإلسالمي املصريف فكان له حق األولوية يف الرتشيح ل

 ،ميية الرتشيح ونزاهتهدهيئات الرقابة الشرعية ضمانًا ملصداقية الرتشيح ورعاية التخصص فيه وأكا
ولعله السبب األعظم يف أولوية ترشيح اجملامع الفقهية أال وهو  ،شرعيًا أولياً  وهو مطلوب طلباً 

 .رجحان اجتهاد اْلماعة على اجتهاد األفراد

فكان في التشاور والتنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية في  الباب الثالث من الفصل الثانيوأما  - 
 .ئةسبقه توط المؤسسات المالية اإلسالمية والمجامع الفقهية

مرحلة التشاور بني اهليئات الرقابية الشرعية واجملامع الفقهية، : على مرحلتني المبحث األولمث جاء  . 
دة على هذا التشاور لن حيقق املصلحة للمصارف اإلسالمية أبدًا نظرًا ْلِ  فكل قرار مصريف ال ينبين

ونظرًا لوعورة البحث فيها ثانياً، ونظرًا لقلة األحباث  ،هذا النوع من املعامالت املالية املصرفية أوالً 
االقتصادية اإلسالمية املصرفية ثالثًا بالنسبة إىل حجم هذه املشكلة االقتصادية يف الفقه ااِلقتصادي 

 .املعاصر

واجملامع الفقهية وهي املرحلة  فكان مرحلة التنسيق بني اهليئات الرقابية الشرعية المبحث الثانيوأما  . 
معرتفًا هبا عاَلميًا ومتفقًا عليها لكل اهليئات الرقابية  علميةً  لثانية يف إقامة اجملامع الفقهية مرجعيةً ا

ل ها هيئات الرقابة الشرعية على منخية اليت تصدر دالشرعية، وذلك بإمرار اآلراء الفقهية االقتصا
تقييد أو ضبط أو تنقيح قام  فما كان منها حباجة إىل مراجعة أو ،دقيق يتنخل هذه اآلراء الفقهية

 
َ
 ،من اهليئة الرقابية واملصرف اإلسالمي معاً  الفقهي بعد املشورة واملذاكرة مع كلٍّ  ْجَمعبذلك امل

وبذلك نضمن صحة هذه اآلراء الفقهية وسالمتها من خمالفة الفقه اإلسالمي ولو عن طريق السهو 
 .لنادر ال حكم لهيصبحان آنئٍذ نادرين واواخلطأ ألن هذين االفرتاضني 

الفصل الثالث فكان للتأكد من التزام هيئات الرقابة الشرعية بتطبيق قرارات المجامع الفقهية وأما  - 
 :، وفيه مبحثانعلى المعامالت المالية التي تقرها

يف وظيفة اجملامع الفقهية؛ وهي أن تكون اجملامع الفقهية مرجعية فقهية متفقاً  فالمبحث األول . 
 ،ماعي ما بدأ به املصرف اإلسالميومكانتها لُتكمل عن طريق االجتهاد اْلهتا رور على ض

 .ف اإلسالمي فتستدرك ما ينبغي أن ُيستدَركر وثىنَّ عليه هيئة الرقابة الشرعية يف املص

لضرورة التأكد لدى اجملامع الفقهية من التزام الرقابة الشرعية بتطبيق  المبحث الثانيوجاء  . 
 
َ
 .ية، ذلك عادة يكون باملراجعة والتقييمْجَمعالقرارات امل

* * *  * * *  * * *  * * * 

 :، وأقمته على فصلنيتحدثت عن صيغ وآليات مقترحة وفي الباب الرابع واألخير  ٧٩
 :، وفيه مبحثان(نظرية التكامل املصريف اإلسالمي) الفصل األولكان  - 

 :اإلسالمي، وفيه مطلبانهيكلية نظرية التكامل املصريف : المبحث األول . 

وجعله تابعاً ( اجمللس املركزي للمصارف اإلسالمية والرقابة الشرعية)إنشاء : المطلب األول - أ
 .للمجلس األعلى للمجامع الفقهية يف العامل اإلسالمي املقرتح
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باجمللس املركزي إحلاق سائر املصارف اإلسالمية وهيئات الرقابة الشرعية  :المطلب الثانيو - ب
املركزي اإلسالمية والرقابة الشرعية حبيث ال يصدر قرار فقهي عن هذا اجمللس للمصارف 
  اإلسالمية إال بعد أن يطلع عليه ويناقشه ويقر له باإلمجاع للمصارف

َ
ان مع اقرتاحي ْجَمعامل

 ( شعبة االقتصاد اإلسالمي املصريف)بإحداث 
َ
 .ني بقرار منهماْجَمععلى امل

باع مجيع رورة استصدار قرار من منظمة التعاون اإلسالمي يقضي بِإتْ ضكان يف  بحث الثانيالمو . 
اجملامع الفقهية يف العامل اإلسالمي ملنظمة التعاون اإلسالمي من حيث الفتيا والقضاء ال من حيث 

 .األمور اإلجراءاتية

الفقه اإلسالمي الدَّْويل ويف كل اجملامع الفقهية امسها  ََمَْمعاقرتاح شعبة يف فكان يف  الفصل الثانيوأما  - 
 :، وفيه مباحث ثالثة(شعبة الصريفة اإلسالمية والرقابة الشرعية)

مي الدويل إلسالالفقه ا ََمَْمعهيكلية شعبة الصريفة اإلسالمية والرقابة الشرعية يف : المبحث األول . 
 :ويف سائر اجملامع الفقهية من

 الفقه اإلسالمي الدويل و  ََمَْمعرئيس الشعبة عضواً منتدباً من  ( )
َ
 .الفقهي يف الرابطة ْجَمعامل

 .مندوب املصرف اإلسالمي عضواً  ( )

 .مندوب الرقابة الشرعية يف املصرف اإلسالمي عضواً  ( )

(4)  
َ
 .ني مقرراً ْجَمعأحد أعضاء األمانة العامة ألحد امل

 :شعبة الصريفة اإلسالمية والرقابة الشرعية وأبرزها ففي وظائف: المبحث الثانيوأما  . 

 .ضبط القضايا املصرفية اإلسالمية ( )

 .الوسطية االقتصادية ( )

( )  
َ
 .ية ودراستهاْجَمعمراجعة الفتاوى امل

 .كون بنك التنمية اإلسالمية جبدة املستشار األول يف هذه الشعبة (4)

 .اقرتاح اجمللس األعلى للمجامع الفقهية الرمسية يف العامل اإلسالمي :فهو المبحث الثالثوأما  . 

 &. مث تأيت خامتة الكتاب  
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 خاتمة البحث

 

(١) 
 المقترحات

للمجامع الفقهية دور كبري يف بناء االقتصاد اإلسالمي املعاصر وإجياد آليات جديدة وصيغ عملية   ٨١
امالت املصرفية ععية املو اإلسالمية اليت هي حمور حبثنا، ووجوب التأكد من مشر سرية املصارف موخباصة يف ترشيد 
 .اإلسالمية كافةً 

 :وتأسيساً على ذلك فإين أقرتح ما يلي 
والرقابة الشرعية الذي مساه بعض الباحثني املعاصرين اإلسالمية  املركزي للمصارفإنشاء اجمللس : أوالً  - 

 .وجانف الصواب يف ذلك  (.البنك املركزي اإلسالمي)

 .لس األعلى للمجامع الفقهية بقرار من منظمة التعاون اإلسالميججعل هذا اجمللس تابعاً للم: ثانياً  - 

يف الرقابة والسلطة على   تهاإلسالمية والرقابة الشرعية مكان املركزي للمصارفأن يأخذ اجمللس : ثالثاً  - 
 .كل املصارف اإلسالمية وفروعها والنوافذ اإلسالمية يف املصارف األخرى

املركزية الرمسية يف البلدان اليت توجد  وأن يقوم بدور الوسيط بني املصارف اإلسالمية واملصارف: رابعاً  -4
 .فيها املصارف اإلسالمية

اآلن، ونشر ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات  القائمةأرى تفعيل دور اجملامع الفقهية : خامساً  -٢
 .وهذا عامل مهم يف تقريب وجهات نظر الفقهاء واجتهاداهتم ،وأحباث

الفقه اإلسالمي الدَّْويل وسائر اجملامع الفقهية وتفعيل  ََمَْمعصفة اإللزامية على قرارات  إسباغ: سادساً  -2
 .األعلى للمجامع الفقهية قراراهتا، ومتابعة ما أوصت به من خالل اجمللس

، وتقوم تالسعي إىل إجياد مراكز علمية ومعاهد خاصة تقبل خرجيي كليات الشريعة بالذا: سابعاً  -٧
 .بتزويدهم بدورات ومواد دراسية يف املعامالت املصرفية

السعي إىل عقد املزيد من املؤمترات وحلقات البحث حول القضايا املستجدة يف معامالت : ثامناً  -٢
 .ات العلماء فيهارف اإلسالمية، ومناقشاملصا

 .تفعيل دور هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي يف املصارف اإلسالمية كافة: تاسعاً  -9

 : عاشراً  -١ 
َ
دعوة البنوك اإلسالمية إىل تنسيق نشاط هيئات : ]ما يلي ْجَمعوجاء يف توصيات َملس امل

الرقابة لديهم، سواء بتجديد عمل اهليئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك اإلسالمية أم عن طريق إجياد 
 ( )اه [. لعمل اهليئات الشرعية يف البنوك اإلسالمية حدةمو هيئة جديدة مبا يكفل الوصول إىل معايري 

 
                                                                                                                     

 
( )

 .   ٢ص/   الفقه اإلسالمي وأدلته لألستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ج: ر 
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(٢) 
 ورقة عمل

املصريف  دهذا؛ ويف مسك اخلتام وختام املسك أضع يف خامتة املطاف بني يدي الباحثني يف االقتصا  ٨١
 :اإلسالمي احلقائق اآلتية

الربا بأنواعه  األمواج العاتية من االستكبار العاملي املتمثل يف الظلم القائم على ههذ خضميف  : أوالً  - 
فإن أغلب ما يقوله ويقوم عليه الفقهاء املعاصرون من أصحاب نظرية املصرف اإلسالمي إمنا هو حمض 

مًا عليه لتعذره  يف هذا العصر، وال منلك غري ذلك، ختفيف ِلِشرَِّة هذا الظلم وِحدَّته، وليس قضاًء مب 
مية من فقهاء العصر مأجورين من اهلل عز وهو أقصى ما توصَّل إليه أصحاب النظرية املصرفية اإلسال
 .وجل أصابوا أم أخطأوا، وهم إىل الصواب أقرب إن شاء اهلل

ا وصلوا إليه حىت يأيت البديل األفضل من نظام اقتصادي مبذلك أنه إذا عمت البلوى فال بأس  
ال ترتبط فيه املصارف اإلسالمية بالبنوك الربوية العاملية مطلقاً  إسالمي عاملي جديد وهو ما نصبو إليه

 . بل تكون مستقلًة عن غريها من املؤسسات الربوية املعاصرة وهي وحدها دون غريها صاحبة القرار

حالل  ( )امل اليوم مع املصارف اإلسالمية املنضبطة بالشريعة اإلسالمية انضباطًا كليافالتع  
وليس حبرام شريطة اتقاء الشبهات، فاملشبوه من املعامالت املصرفية بريد إىل احلرام وما أوصل إىل 

 .وهذا القيد ال بد منه وال تستقيم املعامالت املصرفية اإلسالمية إال به: يء أخذ حكمه، قلت الش
عن وجوب السعي من  وهذا وإن كان حال مؤقتًا رعايًة للظروف الراهنة لكنه ال يُغين أبداً   

أصحاب نظرية املصرف اإلسالمي إىل تنقية هذه املصارف جبعلها غري مربوطة بالبنوك الربوية العاملية 
وهو  : قلت ،مطلقاً، وهذا وإن كان أمرًا بعيدًا إال أنه متوقَّع يف ظل إفالس النظام الربوي العاَلمي

 .قريب

 هذا يف شأن املصارف اإلسالمية؛  :ثانياً  - 

يشكل  َمتمعنيالرقابة الشرعية فهذان أمران متالزمان معاً، كالمها و أما يف شأن الرقابة املصرفية  
اجمللس : )مؤيِّداً ال بد منه لضمان صحة املعامالت املصرفية اإلسالمية، وما قدَّمته يف البحث من نظرية

 .يشري إىل ذلك( اإلسالمية والرقابة الشرعية املركزي للمصارف

أما ما حنن فيه من شأن عالقة اجملامع الفقهية باملصارف اإلسالمية ونظمته هذه الورقة من : ثالثاً  - 
الفقه اإلسالمي الدَّْويل من حتول األنظار حنو  ََمَْمعفإين أرى أن ما ذهب إليه  ؛ناجعة اقرتاحات عملية

ائب، وهو ما ينبغى أن جعل اجملامع الفقهية املرجعيَة العلميَة األساس يف هذا املوضوع هو الرأي الص
 .نا املوقر إياه لألسباب اليت قدمتها آنفاً ََمَْمعُيصار إليه بعد إقرار 

وأقرر هنا يف ختام هذا البحث أن أغلب مشكالت املصارف اإلسالمية بل كلها ال حُتل احلل األمثل إال   ٨٢
، وانطلقت من مفاهيمه وصدرت عنه خباصةالفقه اإلسالمي الدَّْويل  ََمَْمعإذا استظلت بظل اجملامع الفقهية بعامة و 

 
                                                                                                                     

 
( )

 . ٧2 ص/  ٢الفقه اإلسالمي وأدلته لألستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ج: ر 
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وحينئذ تؤيت هذه اجملامع الفقهية الباذخة ُأُكَلها الدائم وظلَّها، ويكون هذا إرهاصًا بوالدة فقه .  ورجعت إليه
 &. ي عاملي جديد، ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللََمَْمع

 &. م الصاحلاتهذا؛ واحلمد هلل الذي بنعمته تت 

  

 ه   4  / ربيع األول / ٧ 
 م  ١ /  كانون الثاين/   

  

  

 وكتبه 

 محمد عبد اللطيف صالح الفرفور
 
َ
 الفقه اإلسالمي مبكة املكرمة ْجَمععضو اجمللس التأسيسي مل

 الفقه اإلسالمي الدَّْويل جبدة ََمَْمععضو 
 
َ
 العلمي العايل بدمشق ْجَمعرئيس امل
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 ا ل ف ه ارس
 

(١)  
 فهرس اآليات القرآنية الكريمة

رقم 
 الصفحة

اسم  النص رقم السطر
 السورة

رقم 
 السورة

رقم 
 اآلية

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ  4 2

 چے   ۓ             ۓ   

 ٧٢    البقرة

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  چ  ٢  

 چ  ڻڱ  ں  ں

  ٢ 4 النساء

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   ى  ى    چ  2  

 چۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۇئوئ

آل 
 عمران

    ١ 

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ    ٧

ڇ  ڇ     ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڃ   ڃ

 چڍ  

 ٧٢    البقرة

 ٧٢    البقرة چٹ  ٹ  ٹ  چ :  حاشية ١ 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  چ  حاشية 4١

 چ  یی

 ٢9 4 النساء

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   گ  گ  ڳ     ڳ ژ  ٧  ٢ 

 ژ  ڻڱ  ں  ں

  ٢ 4 النساء

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺژ  ٧  42

ڤ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 ژ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ  ڦ

آل 
 عمران

   ٢9 
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 (٢) 
 فهرس األحاديث النبوية الشريفة

رقم 
الصفح

 ة

 التخريج النص رقم السطر

عنُي الربا ال  أَوَّه أَوَّه عني الربا    2
تفعل، ولكْن إذا أردَت أن 

تشرتَي فبع التمر ببيٍع آخر مث 
 اشرته

/  صحيح، أخرجه البخاري يف الوكالة
 01 ص/  ٢صحيح البخاري ج: ر

َلَعَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّه َعَلْيِه  ٢  2
ا، َوُمؤِْكَلُه، َوَسلََّم آِكَل الرِّبَ 

 َوَشاِهَدْيهِ ، وََكاتَِبهُ 

صحيح، أخرجه مسلم يف باب لعن 
 ٢٢ ص 8ج: ر/ آكل الربا ومؤكله 

َمِن اقْ َتَطَع َحقَّ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم  ٧  2
بَِيِميِنِه ، فَ َقْد أَْوَجَب اللَُّه لَُه 

 النَّاَر ، َوَحرََّم َعَلْيِه اْْلَنَّةَ 

أخرجه النسائي يف باب القضاء يف قليل 
 ٧٧ ص  2ج: ر/ املال وكثريه 

ِبع اَْلْمَع بالدراهم مث ابتْع  حاشية ١ 
 بالدراهم جنيباً 

حديث صحيح عن أيب سعيد اخلدري 
وأيب هريرة رضي اهلل عنهما، أخرجه 
البخاري يف باب الوكالة يف الصرف 

، ومسلم عنهما ٢9ص/  ٢وامليزان ج
/  ٢يف باب بيع الطعام مثال مبثل ج

، والنسائي يف باب بيع التمر ٧2 ص
، ١2 ص/  4  جبالتمر متفاضالً 
، ومالك يف  9 ص/  ٢والبيهقي ج

/  4باب ما يكره من بيع التمر ج
 .2  ص

مني من املؤمنني ا العالِ امجعو  2 ٢ 
فاجعلوه شورى بينكم وال 

 تقضوا فيه برأي واحد

 ٧2٢ص/  2األحكام البن حزم ج

 
 



51 
 

 (٣) 
 الصحابة والتابعينفهرس المأثور عن 

رقم 
 الصفحة

 التخريج النص رقم السطر

 ما وبئس شريت ما بئس 2  2
 أبطل قد أنه زيدا أبلغي. اشرتيت
 اهلل صلى اهلل رسول مع جهاده
 يتب مل إن وسلم عليه

ورد يف تفسري ابن أيب حامت يف قوله 
، وأخرجه البيهقي (فله ما سلف: )تعاىل

،    ص/  ٢يف السنن الكبى ج
   9 ص/  ٧والدارقطين يف سننه ج

 وأن ، صفقة يف صفقتان حتل ال 4 ٧
 ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 ، وموكله ، الربا آكل نلع
 وكاتبه ، وشاهديه

رواه ابن حبان يف صحيحه يف باب الربا 
 ٧9ص/    ج
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اِجُعه ر  اِدُر الِكت اب ِ وم  ص   م 
(١) 

 مصادر الكتاب

اهلل بن مسعود  ُعبيد البخاري
 ((صدر الشريعة))

 التلويح للسعد غوامض التنقيح هبامشيح حلل ضو الت 
 ه ١   مط الصنايع اآلستانة 

 اْلامع الصحيح   الرتمذي

مسعود بن ( سعد الدين) التفتازاين
 عمر بن عبد اهلل

 (التلويح يف كشف حقائق التنقيح)  مط الصنايع
 اآلستانة

 غمز عيون البصائر على حماسن األشباه والنظائر  أمحد بن حممد احَلَموي
 ه 9١  مط العامرة اآلستانة 

بن أمحد  يعل( أبو حممد) ابن حزم
 بن سعيدا

 ه  ٢  مط حممد منري الدمشقي القاهرة  احمللَّى 
  مط السعادة األحكامأصول اإلحكام يف 

 العسقالين يأمحد بن عل ابن حجر
 (احلافظ)

 فتح الباري شرح صحيح البخاري 
 بلوغ املرام من أدلة األحكام 

 السياسة الشرعية  الوهابعبد  خالف

حممد بن أمحد بن حممد  هوينرر ال
 (أبو عبد اهلل)ابن يوسف 

  حاشية يف الفقه املالكي على شرح الزرقاين ملختصر
أوضح املسالك وأسهل املراقي إىل ]خليل وامسها 

 ط[ إبريز الشيخ عبد الباقي

 املدخل الفقهي العام إىل احلقوق املدنية  مصطفى أمحد الزرقا
 نظرية االلتزامات العامة يف القانون املدين 
 نظرية االلتزامات العامة يف الشريعة اإلسالمية 
 املصاحل املرسلة 

 أبو حنيفة ط دار الكتاب العريب  حممد أبو زهرة

موسوعة قضايا إسالمية معاصرة ط دار املكتيب   حممد مصطفى الزحيلي
 م١١٢ بدمشق 
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 وأدلته ط دار الفكر بدمشقالفقه اإلسالمي   وهبة الزحيلي

 حتفة الفقهاء ت الكتاين والزحيلي  عالء الدين السمرقندي

 نظرية احلق ط وادي امللوك مبصر  حممد فهمي أبو سنة

الشاطيب 
 الغرناطي

ه    4 ط دار ابن عفان عام  االعتصام  أبو إسحق
 م 99 /

حاشية رد احملتار على الدر املختار املعروفة حباشية   حممد أمني ابن عابدين
 ه  ٧  ابن عابدين ط بوالق 

  ه  ٧  َمموع الرسائل العابدينية ط بوالق 

دراسات وأحباث يف االقتصادي املعاصر ط دار   حممد عبد اللطيف الُفرفور
 العالمة الشيخ حممد صاحل الفرفور احلسين بدمشق

  األحكام يف الشريعة الوجيز يف أصول استنباط
 اإلسالمية ط دار البشائر بدمشق

  ابن عابدين وأثره يف الفقه دراسة مقارنة بالقانون
رسالة أُعدت لنيل درجة الدكتوراة يف الفقه )

 ط دار البشائر بدمشق( اإلسالمي املقارن
  نظرية االستحسان وصلتها باملصاحل املرسلة ط دار

 دمشق
 بن كثري بدمشقتاريخ الفقه اإلسالمي ط دار ا 

حممد بن ( أبو عبد اهلل) القرطيب
 أمحد

 (اْلامع ألحكام القرآن )مط دار الكتب املصرية 

عبد اهلل بن ( موفق الدين) ابن قدامة
 أمحد بن حممد

 القاهرة : مط املنار  املغين على خمتصر اخلَِرقي ط
 ه 4٢  

 ة األوىلعالطب إعالم املوقعني عن رب العاملني  أمحد ابن قيم اْلوزية

 األحكام السلطانية والواليات الدينية  (أبو احلسن) املاوردي

 ثانية اإلعادة الرابعةالطبعة ال األشباه والنظائر  زين العابدين بن إبراهيم ابن جنيم

 ه 2 4  دار الفكر بدمشق

مطبوع مع شرحه للمحلي ( منهاج الطالبني) حيىي بن ( الدين يحمي) النووي
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 حباشييت قليوين وعمرية عليه (أبو زكريا)شرف 
 (شرح صحيح مسلم ) ه 49  مط املصرية القاهرة 
 (اجملموع شرح املهذَّب )ية القاهرةري مط املن 

 يقاملغين شرح خمتصر اخلر   املقدسي ابن قدامة

أبو بكر بن ( عالء الدين) الكاساين
 مسعود

 (بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )مط   ط
 م١ 9  -ه  ٢   اْلمالية القاهرة 

(٢) 
 مراجع الكتاب

 القاموس الفقهي ط دار الفكر بدمشق  سعدي أبو جيب

الرقابة الشرعية الفعالة يف املؤسسات املالية )  عبد احلميد حممود البعل
 (الطبعة التمهيدية( )اإلسالمية

 التعريفات  السيد الشريف اْلرجاين

 الصحاح يف اللغة   اْلوهري

 املعروف مبقدمة ابن ُخلدون( مقدمة التاريخ)  عبد الرمحن ابن ُخلدون

 العلماء اجملددون وَمال جتديدهم واجتهادهم  ميمون زبري احلاج

 أساس البالغة  حممود( جار اهلل) الزخمشري

 اإلسالمي تعريف االقتصاد  عبد اْلبار السبهاين

 االجتهاد اْلماعي يف اإلسالم  يدعبد اجمل الشريف

 اللغةاييس معجم مق   ابن فارس

 لسان العرب ط صادر بريوت  أبو املكرَّم ابن منظور

 

 المجالت والدوريات

 املوسوعة الفقهية ط دولة الكويت 
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  الفقه اإلسالمي الدَّْويل جبدة ََمَْمعَملة 

  
َ
 الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي ْجَمعَملة امل

  (حممد عبد احلليم عمر/ د)َملة اللواء اإلسالمي 

 (رقابة البنك املركزي وأثره على البنوك اإلسالمية)قطان حطاب محايدة : الدكاترة: ر 
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 فهرس الكتاب
 2 النصوص القرآنية

 2 النصوص النبوية

 2 الصحابة رضي اهلل عنهمالمأثور عن 

 ٧ رضي اهلل عنهم المأثور عن التابعين

 ٢ طالعة البحث

 ١  خطة البحث

 4  البحث زرمو 

 

 2  :، وفيه مباحث أربعةمدى حاجة المصارف اإلسالمية إلى ترشيد: المدخل إلى البحث

ْصِرف اإلسالمي وترشيده : املبحث األول
َ
 ٢  امل

 ٢  :، وفيه مطالب مخسةالرقابة الشرعية على املصارف اإلسالمية : املبحث الثاين

 9  .الشرعيةالتعريف بالرقابة  : املطلب األول -  

 9  .تاريخ الرقابة الشرعية يف اإلسالم : املطلب الثاين -  

 ١  .التوجيه والرقابة مها َدْور هيئة الرقابة الشرعية : املطلب الثالث -  

 ١  .مكانة الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية : املطلب الرابع -4 

    .اإلسالمية وأمهيتهاضرورة الرقابة الشرعية على املصارف  : املطلب اخلامس -٢ 

    .الرقابة الشرعية الفعَّالة أساس لرتشيد املصارف اإلسالمية : املبحث الثالث

ْصرِفية يف الفقه االقتصادي اإلسالمي : املبحث الرابع
َ
    .الرقابة  امل
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الَمَجامع الفقهية َمْرجعيٌة شرعيٌة للمؤسسات المالية اإلسالمية في القضايا : الباب األول
 :، وفيه فصالنالمالية وكيفية تفعيل ذلك

 2 

َجامع الفقهية ومدى صريورهتا مرجعيًة شرعيًة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف القضايا  : الفصل األول
َ
امل

 :، وفيه مباحث ثالثةاملالية
 ٢ 

  : املبحث األول -  
َ
 ٢  .الفقهي ْجَمعالتعريف بامل

 ٢  .اجملامع الفقهية يف العامل اإلسالمي : املبحث الثاين -  

 9  .اجتهاد اْلماعة هو التأصيل الفقهي للمجامع الفقهية : املبحث الثالث -  

 9  .مناذج من قرارات اجملامع الفقهية : املبحث الرابع -4 

    :، وفيه مبحثاناجملامع الفقهية على املصارف اإلسالمية َمشورًة وترشيداً مدى سلطان  : الفصل الثاين

    .شورةً مدى سلطان اجملامع الفقهية على املصارف اإلسالمية مَ  : املبحث األول -  

    .مدى سلطان اجملامع الفقهية على املصارف اإلسالمية ترشيداً  : املبحث الثاين -  

 

 المؤسسات المالية اإلسالمية بقرارات المجامع الفقهيةمدى ِإلزام : الباب الثاني
ْولي الصادرة بهذا الشأن َمْجَمعبما ال يتعارض مع قرارات  وشروطه  ؛الفقه اإلسالمي الدَّ

 :وفيه فصالن

 4 

 2  :، وفيه مبحثاننظرية اإِللزام بقرارات اجملامع الفقهية وأدلتها : الفصل األول

 2  .نظرية اإِللزام الشرعي بقرارات اجملامع الفقهيةاألصل يف  : املبحث األول -  

 2  نظرية اإِللزام بني املؤيدين واملعارضني؛ مذاهب الفقهاء وأدلتهم : املبحث الثاين -  

 2  .أدلة املانعني : املطلب األول ( أ)  

 ٧  .أدلة اجمليزين : املطلب الثاين ( ب)  

 ٢  .الرتجيح : املطلب الثالث ( ت)  

 4١ :وفيه مبحثان، وجه اإِللزام ومستنده : الفصل الثاين
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 4١ .تأصيل اإِللزام الديين : املبحث األول -  

  4 .اإِللزام القانوين ومستنده : املبحث الثاين -  

مدى ِإمكان قيام المجامع الفقهية ِبَدْور اإلشراف والتوجيه لهيئات : الباب الثالث
 :، وفيه فصول ثالثةاإلسالميةالرقابة الشرعية في المؤسسات الَمْصرِفية 

44 

َجامِع الفقهية أعضاَء هيئاِت الرَّقابة الشرعية : الفصل األول
 42 :، وفيه مبحثانترشيح امل

 42 .وظيفة هيئات الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية : املبحث األول -  

جامِع الفقهية أعضاَء هيئات  : املبحث الثاين -  
َ
 42 .الرقابة الشرعيةأَْوَلوية ترشيح امل

التَّشاُور والت َّْنسيُق بني هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية واجملامع  : الفصل الثاين
 :، وفيه توطئة ومبحثانالفقهية

4٢ 

 4٢ توطئة 

َجامع الفقهيةمرحلة التَّشاُوِر بني اهليئات الرقابية الشرعية : املرحلة األوىل : املبحث األول -  
َ
 4٢ .وامل

 49 .مرحلة التنسيق بني اهليئات الرقابية الشرعية واجملامع الفقهية: املرحلة الثانية : املبحث الثاين -  

التأكد من التزام هيئات الرقابة الشرعية بتطبيق قرارات اجملامع الفقهية على املعامالت  : الفصل الثالث
 :، وفيه مبحثاناملالية اليت تُقرها

٢  

  ٢ .وظيفة اجملامع الفقهية : املبحث األول -  

ضرورة التأكد لدى اجملامع الفقهية من التزام هيئات الرقابة الشرعية بتطبيق  : املبحث الثاين -  
 
َ
 .يةْجَمعالقرارات امل

٢  

  

 ٢4 :، وفيه فصالنصيغ وآليات مقترحة: الباب الرابع

ْصِريف ) : الفصل األول
َ
 (اإلسالمينظرية التكامل امل

ورقة عمل مقرتحة إلجياد صيغة جديدة للتعاون بني املؤسسات املصرفية اإلسالمية 
اجملامع الفقهية من جهة أخرى يف نظرية اقتصادية وبني  ؛وهيئات الرقابة الشرعية من جهة

 :، وفيه مبحثان [نظرية التكامل املصريف اإلسالمي: ]معاصرة هي 

٢2 

 ٢2 :، وفيه مطلباننظرية التكامل املصريف اإلسالميهيكلية  : املبحث األول -  
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 :املطلب األول ( أ)  

للمجلس األعلى )وجعله تابعًا ( اجمللس املركزي للمصارف اإلسالمية والرقابة الشرعية)إنشاء 
 .املقرتح (للمجامع الفقهية يف العامل اإلسالمي

٢2 

 : املطلب الثاين ( ب)  

اإلسالمية  املركزي للمصارفإحلاق سائر املصارف اإلسالمية وهيئات الرقابة الشرعية باجمللس 
 .حيث الفتياوالرقابة الشرعية بقرار من منظمة التعاون اإلسالمي من 

٢٧ 
 

ضرورة استصدار قرار من منظمة التعاون اإلسالمي يقضى بإْتباع مجيع اجملامع  : املبحث الثاين -  
العامَل اإلسالمي ملنظمة التعاون اإلسالمي من حيث الفتيا الفقهية يف 

 .والقضاء

٢٧ 

ويف سائر اجملامع الفقهية يُطلق الفقه اإلسالمي الدَّْويل  ََمَْمعإنشاء شعبة جديدة يف  : الفصل الثاين
 :، وفيه مباحث ثالثة[شعبة الصريفة اإلسالمية والرقابة الشرعية: ]عليها اسم

٢9 

الفقه اإلسالمي  ََمَْمعية يف َهْيَكلية شعبة الصريفة اإلسالمية والرقابة الشرع : املبحث األول -  
 .الدَّْويل وسائر اجملامع الفقهية

٢9 

 ٢9 .وظائف شعبة الصريفة اإلسالمية والرقابة الشرعية وأعماهلا : املبحث الثاين -  

 2١ .اإلسالمياجمللس األعلى للمجامع الفقهية يف العامل  : املبحث الثالث -  

  

  2 خالصة البحث

 2٢ خاتمة البحث

 ٧١ املقرتحات ( )

  ٧ ورقة عمل ( )

 ٧4 الفهارس

 ٧2 فهرس اآليات القرآنية الكرمية ( )

 ٧٧ فهرس األحاديث النبوية الشريفة ( )

 ٧٢ فهرس املأثور عن الصحابة والتابعني ( )
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 ٢١ مسرد المصادر والمراجع

  ٢ مصادر الكتاب ( )

 ٢4 مراجع الكتاب ( )

 ٢2 لكتابافهرس 
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 العشرونالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 

 

 دور اجملامع الفقهية

 يف ترشيد مسرية املصارف اإلسالمية
 

 

 

 

 إعداد

 آية اهلل الشيخ حممد علي التسخريي

 األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية -طهران  



  ارحنم  ارحيممبسم اهلل

 دور اجملامع الفقهية يف ترشيد مسرية املصارف اإلسالمية

ميّثل جناح املصرفية اإلسالمية أحد  اوجهدا املقدرلة لية يدة ق ايدر القدرىية   د   دل         

 .هوانب احلياة اإلنسانية ، جانسجامها مع  ل الت ورات جالتيقي ات اليت قت  اها احلياة 

الددتري يف إ اددداي  دد ىل ل ةصددارة الر وىددة اوه ايددة  جلدد  فر ددت الت ددورات احلياقيددة  

 .اىل الاالي اإلسالمية جغيفهةا اليت ه اها االحتالل الريرنسي جاإلجن يزي 

جل ن ف رة املصرفية اإلسالمية الا ى ة جاههت إ الا ء ثم إ أث اء املسيفة  ل جحتد   

ا ددوا ال ددريت الدديت  رغددم جناحهددا الادداهر الددأي أرغددم أ ددر اليقددول املصددرفية جال   -اليددو  

قاحث  ن م اساها املايىدة لادل  دل  ديء ، أرغةهدا   د  افتتداح نوافدأ لتقد ىم ا د مات           

نيم جاههدت  قادات جيد ىات  دايفة جهاك دة  دايت أ  قسند  جقسدق           - املالية اإلسالمية

 .أمامها لوال التأىي  اإلهلي 

 :جمي   ا أ  نص ف هأه التح ىات يت الي اجىن التالية 

 .ىات الريقهية جالتخرىج القر ي ل صيغ امل رجحة التح  (1)

التح ىات االهتةا ية جالري رىة اليت ج يها الري در الي ةداني ، جالد   م     (2)

 .ر ت     اليامل اإلسالمي املستا ة اليت ُف

التحددد ىات الرلا يدددة الددديت  اندددت اةهدددات الرلا يدددة جالا دددوا املر زىدددة    (3)

 .ملصارة اإلسالمية ان اللًا من  ق يتها الرأمسالية قرير ها     ا

التح ىات القانونية اليت قضدير   د  هدأه املسديفة ، مدن لايدل اي داء  د            (4)

جهددوي مرهييددة  ددر ية جاحدد ة مي ددن   دد  أساسددها قريسدديف  يدد  اومددور 

الددديت ى ددد ا   يهدددا إ اليقدددوي ، ج  ددد  أسددداع مدددن  دددو  اليقددد   دددرىية   

 .املتيال ىن 

م هددا مي  هددا أ  قسدداهم  قدد ل  جحنددن نيتقدد  أ  ا ددامع الريقهيددة جلصولددًا ال جليددة 

فّيدال جمدّّثر إ مواههددة التحد ىات املددأ ورة جالتقد   اىل اإلمدا  ، ف دد الحم هدأه املسدداهةة       

 . استيراض هأه التح ىات 

 التحديات الفقهية : أواًل 

مدع   – ةدا ىاد ج   -فق    أ احل ىث  ن مولف اإلسدال  مدن الا دوا الر وىدة ، فريىدًا      

 .قأسيس   ي من الا وا اوه اية إ مصر    اىة القر  اليقرىن  ي 
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 .جرمبا  ا    ةاء اوزهر الساالني إ هأا ا ال 

جإ فسة اور يي ات ساهم ظهور احلر ة اإلسالمية إ طرح اوف ار اإلسدالمية حدول   

املصدددرفية اإلسدددالمية ، ج ددد أت  يددد  ال راسدددات إ نقدددرات  ييدددة القددداا  املسددد ةني ،        

جأنصددار الس دد ة إ مصددر ، ل ةرحددو  القدديا السددا ي جالقدديا الا ددا        جاإللددوا  املسدد ةني ،  

جاىل هاناهددا هدداءت  تا ددات املرحددو  املددويجيي  ددن أ ددرار الر ددا لتّ دد     . جالقدديا املراغددي 

 . رجرة املو وع 

 :جإ ا ةسي ات لامت ههوي أجسع إ هأا ا ال من لايل 

ىم يراسدات لّيةدة فيدا حدول     جققد    1591انيقاي أسداوع الريقدا اإلسدالمي إ  دارىس  دا        (1)

 .  راسة ال  تور حمة   ا  اهلل يراز ( الر ا)

لد مت فيهدا ثدو      1592 ق  ح قة ل  راسات االهتةا ية ل د جل الير يدة   مقدر  دا       (2)

 .إ الت افل االهتةا ي  احث ال  تور القيا حمة  أ و زهرة 

 .يراسات املري ر اةزاكري مالك  ن نيب  (3)

جالقددهي  سددي  ( املددال جاحل ددم إ اإلسددال  ) ير  ددوية مثددل  تا ددات القددهي   ادد  القددا (4)

 .  1591ل ب 

 تا ددات الدد  تور حمةددوي أ ددو السدديوي ، جالقدديا  دد توت جالدد  تور  ادد  ال ددرىم         (9)

ا  يب جال  تور حمة   ا  اهلل الير ي جال  تور أمحد  القر الدي ، جالد  تور    

اإلطددار اليددا   ) ن  يسدد   ادد ه جالسددي  أ ددو احلسددن ال دد جي جاوسددتا  حمةدد   زىددز  دد      

الساح  إنقداء لد  ج    ) جاملري ر حمة  محي  اهلل  ن   1598 ا  ( وا  ال فواك   ل ا

 .  1592 ا  (   وا القرض   ج  ر ا ) ج ن   1599 ا  ( نق  اسالمي 

جل ن الأي ىا ج أ  يراسات قق ىم الا ىل   أت  ق ل ختصصي فريي ا  مل ق دن  

اهل  ىة ، حيث  د أ ُ ّتدام متخصصدو  ىهدا و    صدر       ه اا جمامع فقهية إ  اا القارة

الر وىددة ، جىدد  و  اىل املقددار ة إ اور دداح    االددأي ققددو   ددا الا ددو  االكتةددا  جل ددر الوياكددع  

جمدد هم اوسددتا  لرىقددي ، جاوسددتا  نيدديم لدد ىقي جاوسددتا  حمةددوي أمحدد          PLSجا سدداكر 

 .أمح   جاوستا  املويجيي جاوستا  حمة   زىز جاوستا  ار اي

الوالع ا ا   درت أ  احلاهدة االهتةا يدة جالدت يفات السياسدية املتةث دة        جلي ي ال أهانب

إ ليددا  يجلددة  ا سددتا  اإلسددالمية إ أجالددر اور يي ددات  دد  ت هددوًا م اسدداًا لقيددا  ق ددك        

ال راسات الراك ة رغم ج  ها نالصة من حيث ال رح اةامع ، جا دتالء  يضدها  يد   ال لدة     

، (1)اهلل لد ىقي  ة  اليقدوي  يقد  املضدار ة ، جهدو مدا ىقديف اليدا الد  تور جندا         إ فهم  ي
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ا   قر  تا ا ال امل الأي ج    دا  ىأسف أىضًا لي   ليا  ال  تور  ا  اهلايي غ ةالأي 

  دد   ة يددة الدد ار اوسددهم اليايىددة ل تةوىددل طوىددل      1589 يدد  أ  ر ددز إ يراسددة لددا  ددا    

ت لادواًل  امدًا  ت وىرهدا    وىل لصديف اوهدل ، جهدي ل دة لقيد     اوهل جالص ايىر املقس ة ل تة

 . ي   لك

( املضددار ة ) جاملالحددم أ  ال تددام  يدد  مرح ددة اور يي ددات يل ددوا إ نقددا  لددوي حددول  

 .جهل قص   أ  ق و  حمورًا لقيا  ن ا  مصرإ اسالمي متحرا  صري 

ل ا ددوا جى ددتج رفدد  مصدد   الدد ىن ل ةضددار ة  أسدداع       »: ىقددول الدد  تور لدد ىقي   

الالر وىة من م هجا الضير ل ةضار ة ج    جناحا إ ختيل الت ييف الأي سي ر     اةهداز  

املصرإ ا ا ن  م     ُأسس غيف أساع الر ا ، جأح  هأه الت ييفات هو االخنريداض احلداي إ   

 جإ الوالدع فدإ  الا دوا الالر وىدة ال مي دن أ      . زىاية االستثةارات احلقيقيدة  جنقاط الا وا 

 .قيةل  ا وا جتارىة لرفة 

ام دددا  ليدددا  الا دددك اإلسدددالمي  تقددد ىم لدددرجض جنيتقددد  أ  لدددول مصددد   الددد ىن  يددد   

 سدداب قيار ددا مددع مادد أ املضددار ة لدديس لددا     ... ل ة قدد ت الدديت اسددتثةرت رأع مددال  صددها    

 . (1)«أساع إ التقرىع اإلسالمي 

ي اىل اددداي سددو   ةددا رفدد  حمةددوي أ ددو السدديوي هددأا املادد أ أىضددًا ثجددة أنددا سدديّي  

 .سوياء ى هر فيها الر ا 

جه ا أالحم أ   اماًل ه ى ًا طرأ     الساحة إ السدتي ات جهدو التد فر املدالي ليواكد       

ال ري  جحماجلة  ي  ال جل الير ية انقاء   وا ق سجم مع الثقافدة اإلسدالمية ، ج دو الدو ي     

  القرآ  ال درىم ، اومدر الدأي    اإلسالمي جارقرياع جقيفة اومل     اسالمي ق ار فيا أح ا

يدددول  يددد   لدددك اىل احسددداع  دددار    دددوع مدددن القخصدددية اإلسدددالمية القدددةولية جالصدددحوة    

جحايثددة احددرا  املسددج    (  ددا  ال  سددة  )   1591اإلسددالمية ، الدديت سددّر تها أحدد ا   ددا     

اإلسدددالمي ، جه دددأا ق دددام     التيددداج    ، ج التدددالي ليدددا  م  ةدددة   1595اولصددد  إ  دددا   

 .ال ايف ج  ل  اماًل فا اًل إ الساحة  اإلحساع

الدد فع حنددو ق ددور ال راسددات املصددرفية   س إ ددا  هلددأا اليامددل الدد جر ال ددايف لددي لقدد  

 .اإلسالمية فحسب ،  ل إ الا ء مبحاجالت  ة ية إ هأا االجتاه 

جنسددجل ه ددا فخددر الادد ء الية ددي املتوا ددع ل تجر ددة ليةددل أسددتا  مصددري مددتحةس هددو        

ل جددار ، جلدد  يرع إ أملانيددا جرأيت أ   يدد  جالىاقهددا ق اددر ن امددًا ىقدداا       الدد  تور أمحدد  ا 

ميدت  )  ة ية املقار ة ، فأ جاتدا الري درة جراح ىيةدل   د  ق ايقهدا إ لرىدة مصدرىة هدي         
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  ، جل  ا مل ىري   إ قوسية ياكرقها ، جا  اسدت اع أ   1591  لت تهي  ا  1593 ا  ( غةر 

 .ىريت  هلا  ي  الريرجع 

هأه التجر دة جتر دة لدا   هدا اإللدوا  املسد ةو  إ مصدر  إنقداء  در ات          جلق  ساقت 

 .ق ار جفر أح ا  القرىية 

ج الرقها جتر ة  ا ستانية من لال اوستا  أمح  ار اي ، جمل قد   أ ثدر مدن أر يدة     

 .أ هر 

ب  ددإ ال ( إ السددتي ات ) ج انددت ل ددوة ال ج ددة التحضدديفىة لايددت التةوىددل ال ددوىيت 

اسددتجام  سدتأ نا القدهي  أىدة اهلل السدي  حمةد   دالر الصد ر ، راكيدة مثةدرة ا          مدن املرحدو  ا  

جأحلدر اوطرجحدة  احدو    ةيدة فقهيدة ميةقدة مل       . ل   ب ج تب أطرجحتا ل ا دك الالر دوي   

ثوثددًا مبسددتواها إ اوطرجحددات اولددريت ، جالدديت قيدد يت اىل حدد  مددا جنقددرت إ نريددس جند   

 يس   ا ه جاوستا   اد  اهلل الير دي جاوسدتا  لد ىر      الريسة ، من لايل أطرجحات اوستا 

 .جاوستا  ال جار 

جلقدد  زايت ال راسددات إ أجاكددل السددايي ات ، فرأى ددا يراسددات هيدد ة ل سددتا  آىددة اهلل       

امل هري جآىة اهلل الاهقيت جآىة اهلل حمةوي اهلامشي جاوستا  الق يب جاوستا  حمةوي أمحد   

ا  حمةدد   زىددز جاوسددتا  ا ددراهيم ال سددولي جاوسددتا  غرىددب       جاوسددتا   ادد  امل ددا  جاوسددت   

اةةال جاوستا  مص ري   ا  اهلل اهلةقري جاوستا  سامي محدوي جاوسدتا  رفيدر املصدري     

جالقيا الص ىر الضرىر جال  تور الزرج  جال  تور اومدني جغيفهدم  دثيفج  جاحلةد  هلل     

فيهدا املري درج  جالريقهداء جالتجدار      جمي دن القدول ا  هدأه احلر دة املاار دة سداهم      . قياىل 

 .ا يفج  جحت   ي  السياسيني ، جل  ها مل ق ن حر ة جمةيية  املية 

 .جأجي ه ا أ  أ  ي لورة موهزة  ن أطرجحة القهي  الص ر إ هأا ا ال 

 ملخص أطروحة الشهيد الصدر

 :قر ز اوطرجحة     أ  ميت ك املصرة ا صاكا التالية 

 . ا  القر ية أ  ال  الف اوح (1)

 .أ  ى و  لايرًا     التحرا االلتصايي جاحلصول     اور اح الضرجرىة الستةراره  (2)

 .أ  ى و  لايرًا     قأيىة اويجار التجارىة ل ةصارة اولريت  (3)

 :ج ل هأه ا صاكا قّيي المتالا الي الر التالية 

املدال ، جلدألك   أ  ىتجا إل راز اليةل الاقدري  ةصد ر ل د لل ، جىق دل مدن يلدل رأع        (أ )

لدة مدن ههدة ، جالد لول   ريسدا اىل      وفهو ىرف  الر ا رفضًا  اقدًا مدع الس يدز   د  الية    

 .احلياة االلتصايىة من ههة ألريت 
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 .ىاق  املصرة اإلسالمي جمري جسي   ني املوي ني جاملستثةرىن  (م )

 .ىستي  ل تضحية  الر   إ سايل ا ا ة الرجح اإلسالمية  (ج )

 .ر نالر وي ا ا اةوس التصايي ل  لل إ مثل  لك ى ل ىاحث ل ريسا  ن مت ري (ي )

 نظام املصرف الالربوي

 :جل  لسم املرحو  القهي  ثثا فيا اىل لسةني 

 . يريية الامة املصرة الالر وي : اوجل 

 . يريية لياما  وظاكف املصرة :  الثاني

 يرييددة   خمالريددًا  ددألك اوسدد وم املتدد اجل مددن الاحددث أجاًل  ددن املصدداير ، جثانيددًا  ددن         

االسترياية مدن اومدوال ، وندا أسد وم ر دوي ،  ي ةدا ىيتدر املصدرة الالر دوي املصد ر جاليةدل            

 .هزءًا من املضار ة 

القدهي  القسدم اوجل جهدو  يرييدة الامدة املصدرة الالر دوي سدار           ج   ما ثث املرحو

 :جفر ا  وات التالية 

 .ملستثةرىن إ  ق  املضار ة ر ز      و  املصرة جسي ًا  ني املوي ني جا : أجاًل 

 .لسم الوياكع اىل ثا تة جمتحر ة ججياكع التوفيف  : ثانيًا 

 :راح ى اّين  رجط املويع اليت التصرها فيةا ى ي  : ثالثًا 

 .أ  ى تز   ر ًا  اقاء الويىية مل ة ميي ة  .1

 . قرجط املصرة التريصي ية ى تز  أ   .2

 .طًا مرنًا أ  ىريت  حسا ًا هارىًا ، جل  هيل هأا  ر .3

 :ةر جهي ثثم   ر  رجط املست: را يًا 

 .اومانة  .1

 .ال رياءة  .2

 .ج وح مقرج ة  .3

 .قريضيل أهل السوا ر احلس ة مع املصرة  .4

التزا   رجط املصرة ، جم ا ألساط الر   ،  ةا أ  م هدا أ  ىريدت  حسدا ًا     .9

هارىًا ىدويع فيدا حسدا ات املقدرجع ، جم هدا التسدجيل الد لير ، جفدت  ا داارة          

 .لة ل ل  ة ية مضار ة لا

قيرض حلقو  املويع ،  ي  أ  ح دل يجافدع املدوي ني ، مسدت تجًا اومدور التاليدة       : لامسًا 

 : ه ة لإلى اع جهي 

 . ةا  الويىية  .1

 .ال لل املسقب  .2
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 .الق رة     السحب إ نهاىة امل ة  .3

ا جرأيت  ي   لك أ  املصرة الالر وي مي  ا أ  ىضةن الويىية  قخا ثالدث ، جهدأ  

 .الضةا  ليس  ةا  لرض جال  ةانًا من لال اليامل 

 ةا أ  ال لل مي ن قوفيفه من لالل ال ساة املئوىة من الدر   جالديت ددب أ  ق دو      

أ    من ليةة الرياك ة امل رجحة إ الساحة ، لتسد  مسدألة احتةدال الد قا نتيجدة  د   ر د         

 .املقرجع 

مدع ي ىد  مد ة ميي دة ال ىدتم فيهدا        جأما الق رة     سحب الويىيدة فهدي أمدر   دن ،    

السحب ثم ىسة   ا  ي ها ، جه ا ىست يع املصرة أ  ىضةن  قاء السيولة ال ق ىة ل ىا مدن  

 :لالل اومور التالية 

 .ليس من املريرجض أ  يل اآلهال إ جلت جاح   (أ )

 .جليس من املريرجض أ  ىق   اةةيع     السحب  (م )

ة جاحلسددا ات اةارىددة اولددريت جحي ئددأ     االسددترياية مددن حسددا ات املقددارىع اةارىدد     (ج )

 . صا اور اح ل ريسا 

 :جقتةثل إ اةيالة اليت ق قسم اىل لسةني . جىاحث ه ا إ حقو  املصرة : سايسًا 

أهر ثا ت     الوساطة ، جحي ي  الترياجت  ني الرياكد ة الديت قي يهدا     :اوجل 

صدة املدويع   املصارة الر وىة جالرياك ة الديت قتقا داها نالصدًا زىداية ح    

 .من الر       سير فاك ة الويىية 

أهددر مددر  إ حصددة اليامددل مددن الددر   جىقدد رها  ددالرير  السددولي  ددني  :الثاني 

جقسدددداجي الرياكدددد ة الر وىددددة امل فو ددددة  ) أهددددرة رأع املددددال املضددددةو   

جهددي أ ثددر  ) جأهددرة رأع املددال املخدداطر إ املضددار ة    ( ل ةصددارة 

 ( .طايًا 

ل ةصددددرة أ  ىدددد لل إ املضددددار ة  رأمسالددددا أج  دددداوموال    جىّ دددد  ه ددددا أ    : سا يًا 

 .املتحر ة 

جىتح   ه ا  ن حقو  اليامدل املسدتثةر فهدو لداحب احلدر إ الدر    يد   دزل          :ثام ًا 

 .حصة املصرة جاملويع 

 .ة اور اح فجىاحث فيا  ن  يريية مير :قاسيًا 

وال املوي ددة ،   ددن أسدداليب التقددوىر جالتقددجيع ولددحام اومدد     جىاحددث ه ددا   : ا رًا 

ح ه ا ج ع هيالة     التو يل جقرقريع  ارقريداع املا دغ ، جل  دا  يد   لدك      قسجى

 .ى رهها 
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جىاحث إ هأا الريصل  ن احلسدا ات اةارىدة جقّلدأ  ا تاارهدا لرج دًا      : حايي  قر 

مدددن ألدددحا ها ، أمدددا املصدددرة فدددال ىقدددرض اآللدددرىن نتيجدددة ظرجفدددا اال ا ا مل    

  املقسض  رجطًا م سدجةة مدع ظدرة القدرض ،     جىقسط   . مت ن املضار ة 

 .جم ها  رط التأمني     القرض 

 .جىاحث ه ا إ مسألة ال اء الر ا : ثاني  قر 

جإ الريصل الثاني ، ىتيدرض املرحدو  القدهي  ل وظداكف اوساسدية ل ةصدارة جى خصدها        

ات إ ا دددد مات املصددددرفية ، جالقددددرجض جالتسددددهيالت ، جاالجتددددار  ددددأموال ال قدددد  ج ددددهاي   

 .االستثةار 

ا د مات املصدرفية ، جىر دز فيهدا   د  مسدألة لادول الوياكدع املصدرفية ، جىيترهدا            :أجاًل 

لرج ًا ا   اندت متحر دة ، ججياكدع ا     - ةا هو احلر إ التصور اإلسالمي-

أمددا احلسددام اةدداري  . احلصددول   دد  حددر التو يددل ل ةضددار ة    انددت ثا تددة ، مددع  

ل ر دي ليسددتقر مدع الريقددا اإلسدالمي الددأي ددري فيددا     فيسديف مدع قار ددا لد يت الريقددا ا   

 قد ىن إ  ثدم ىقدسح أ  ال نتصدور    . املقالة  ني ال ى ني ، جل  قسة  الية ية  التهاقر 

ثدم ىد لل إ قريصديالت السدحب جاإلىد اع إ      . الاني جنيتر اومر يى ًا جاستيرياء ل د ىن  

ضدددار ة ، جىسدددت ري احلسدددام ، جىتيدددرض  يددد   لدددك لوياكدددع التدددوفيف في ل دددها إ امل 

فيأ ر الوياكع الثا تة اليت ي     ها من لادل ، جىدريت أ  اومدر إ الوياكدع اليي يدة      

ثددم ىتحدد    ددن احلددواالت جال ةايدداالت جل ا ددات الضددةا  جمسدداكل حريددم    . سددهل 

 .اوجرا  املالية ، جأح ا  ال قوي 

اهدع  جهي ثو  قريصي ية   ةيدة راكيدة ى ا دي ل دل  احدث أ  ىستير دها جىر        

 ا صددوص امل حقددات الريقهيددة اليةيقددة الدديت   رهددا إ نهاىددة اوطرجحددة جهددي مددا        

 .مييزها  ن غيفها من الاحث حقًا 

ج ددا  لدد  يدد     هددا مددن لاددل     ( غدديف امل  دداة  ) القددرجض جالتسددهيالت املصددرفية    :ثانيًا 

 .جىتح   ه ا  ن ال ةاياالت 

  املاليددة جالسدد  ات مّ دد ًا لددزج  مرا دداة جىتيددرض ه ددا ملسدداكل االجتددار  قددراء اوجرا :ثالثًا 

 .القوا   جالقرجط اإلسالمية فيها 

 مالحظات مهمة

 :جقالحم  ي  هأا اليرض املوهز أمورًا 

ا  املرحو  القهي   تب اوطرجحة لايت التةوىل الأي ىراي لا أ  ىيدي  إ جمتةدع    :اوجل 

فسددها جىاقدد    دد   ىقاددل  وهددوي مّسسددات ر وىددة ألددريت ، جهددو  التددالي دددب أ  ى ا   

ا د مات جالتسدهيالت الديت قّيىهدا      ا يانا حيًا لوىًا إ نريس الولت الأي ىّيي في
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الا وا التق ي ىة ،  ل ا  اوطرجحة قريدسض أندا ال ىوهد  فيداًل   دوا ال ر وىدة ألدريت        

 .ىتياج  ميها هأا الا ك الولي  جهو الوالع إ الستي ات 

 ثيفًا من حر ة هأا الا ك جىس دا    جال رىب أ  هأىن االفسا ني ىقي ا   

 :أثرهةا إ جماالت   ى ة م ها مثاًل 

 . يف مساهةة الا ك إ التخ ي  االهتةا ي اليا   ق ل فيال  .1

 .    يلولا ماا رة  قوة إ املقارىع اإلنتاهية  .2

سددييا او يدد  الختددا  سددايل االحتيدداط ومددوال املددوي ني مددن حيددث قير ددها         .3

 .ا أ ل خساكر حت  من حيث امل

 .حرلا الق ى      االحترياظ  وهويه جيقير أر اح قّمن لا االستةرار  .4

جمدن  . أ  املرحو  القهي  ر ز  قوة       در الد ليل القدر ي  قد ل اهتهدايي       :الثاني 

جمدن ه دا رأى دا    . اإلمامي اآلراء امل سجةة مدع أطرجحتدا    اال اييي أ  ىستة  من فقه

 : مثاًل ما ى ي 

 .ر     الضةا   ا تااره  ةاًل التصايىًا مّثرًا لاولا  ألأ اوه .1

 .لاولا  ألأ الريواك  لقاء اى ا ا أموالا ل يت الا وا اوه اية  .2

 .جا  رأيت أ  اوجىل قر ا ( اةيل ) لاولا مبا أ اةاكزة  .3

جهي أمور  ت ف ميها ال ثيف من فقهاء املدأاهب اولدريت جلد  نالقدا إ  لدك الداي        

 .جاوستا  لحف جاوستا  رفير املصري م هم  اوستا  ل ىقي 

 .جحنن ني م أ  القانو  الالر وي اإلىراني ىستة  ُأسسا من هأه اوطرجحة 

 خطوات عملية مهمة أخرى

  ،  ةددا  دد  ت 1511جلقدد   دده نا  يدد   لددك ققدد يل   ددك نالددر االهتةددا ي  ددا    

اية إ هدأا املسديف ،    ا ورة ا  دوات اةد  ( القيا سيي  لوقاه ) التاهر اإلماراقي حماجالت 

   ا اًل هه ًا ههي ًا إ هأا السايل جمتخ يدًا  1519حيث لا   إنقاء   ك ي ي اإلسالمي  ا  

 .مقا ل ل يفة  ا  من  أنها أ  قيصف  املقرجع لوال الراره جي م املسّجلني لا 

 ةا  ا  قق يل  يت التةوىل ال وىيت إ أجالر السدايي ات ل دوة مهةدة ألدريت ،     

انقدداء   ددك الاحددرىن اإلسددالمي يفيددة ه ىدد ة ، جه ددأا هدداءت التجددارم       ل دد ج ددألك

 .السويانية جالاا ستانية جاملاليزىة جالسيويىة جاإلن جنيسية جاملصرىة جغيفها 

 ت ةيدة ق رييدأًا   اإلسدالمي ل ا دك  الجل ن أهم ل وة  ة ية     اإلطال  متث ت إ انقداء  

  اإلسددالمية الددأي  قدد  إ م ى ددة هدد ة إ  ي  ل قددرار الصدداير مددن مددّمتر جزراء ماليددة الا دد ا  

، قداله انيقداي جم دس اظداف ني     (   1513 دانو  اوجل  / يىسدةر ) هد 1453من  ا  القي ة 

 19جمت افتتاحددا رمسيددًا إ (   1519ققددرىن أجل / أ تدو ر  21) هددد 1359إ  دهر رهددب  ددا   

.  ىةيسددالمي االلتصددا اإل املددّمترهددد ، جىيتددر  لددك أحدد  أهددم اجنددازات م  ةددة      1359 ددوال 
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  ، جاالياي ال جلي ل ا وا اإلسالمية إ نريدس اليدا    1511  ك فيصل السوياني  ا   ئجُأنق

  ددك فيصددل اإلسددالمي املصددري ج يددت التةوىددل ال ددوىيت ج  ددك الاحددرىن         ئ، إ حددني ُانقدد 

 املصرة اإلسالمي ال جلي لالستثةار جالت ةيدة إ مصدر  دا     ئ  ، جُأنق1518اإلسالمي  ا  

( يار املدددال)حمةددد  الرييصدددل جمةو دددة يدددت   دددوا     ، جإ الثةاني دددات أ سدددس اومددديف1515

جأ سدس القديا لداا  امدل      ،  1582  دك ماليزىدا اإلسدالمي  دا       ئجُأنقد جمر زها ه يف 

  ، 1583، ج ألك   ك   جاليى  اإلسالمي ج  ك ل در اإلسدالمي  دا     (الر ة)جمةو ة 

نتقددرت  يد   لدك املصدارة اإلسدالمية جاملّسسددات     جه دأا قأسسدت  در ة الراهحدي ، جا    

املالية اولريت  قر ات االستثةار جالتجارة جالت افل جالتأمني جغيفها إ خمت دف أحنداء   

اليامل اإلسالمي جلارها من ان جنيسيا اىل غرم أفرىقيدا جمدن قر يدا اىل الوالىدات املتحد ة      

 .اومرى ية  ا ىثات جناح هأه التجر ة املاار ة 

ىن اىل مستويت ألريدي   دك جمّسسدة ماليدة إ     ر   ت هأه الا وا إ آلر القر  اليق جل 

يددار يجالر أمرى ددي لددالل  ددا   م  112ل ددرًا جهددأ ت اليهددا لددالل ق ددك املدد ة    29أ ثددر مددن 

1551 . 

  ، 1511جلامددت  يدد  الدد جل  ت ددييف ن امهددا املصددرإ   ددا  ةددا إ  ا سددتا   ددا     

  ، جاسددتةرت التجر ددة   جدداح حتدد  مت ققدد يل  1589   ، جالسددويا   ددا 1582جاىددرا   ددا  

جل   ق ت أجل اهتةاع هلا إ جا د  ن  . اةةيية اليامة ل ا وا جاملّسسات املالية اإلسالمية 

 .  إ ي ي 2113ساتةر  22  ، أما االهتةاع الثاني فق  مت  ق ه إ 2112س ة 

اىل احلالدددة  هي  تهدددا لتتحدددول جه دددأا  ددد أت  يددد  الا دددوا  ا دددك القدددارلة ق ددديف    

 ر أ  حجم التوظيف إ املّسسات املالية جالا وا اإلسالمية لد   جل    . اإلسالمية امل  و ة 

م يار يجالر  ا يفع  ي  الا وا ال ريت لريت  نوافأ اسدالمية هلدا جلد      411  غ اىل مستويت 

 .ق ور  ة ها حت  راح ىضاهي  ةل الا وا اإلسالمية 

الاااًل م ق ع ال  يف مدن  الا وا  ل م ري جاللت هأه جه أا ارقريع مي ل الوياكع  ق

، جهدو  ل ت ةيدة  ا دك اإلسدالمي   الجل    در الد  تور أمحد  حمةد    دي ، ركديس       . املس ةني 

إلن جنيسددية جالتجر ددة املاليزىددة إ هددأا ا ددال  يدد  أ دداط اإللاددال إ التجر ددة االددرجاي أحدد  

 . (1)ل ايف  ا ى لل     هأا اإللاال ا( جتر ة قا ونر حجي)

 دور اجملامع الفقهية وغريها يف دعم املسرية فقهيًا 

الد جلي ج يد  املّسسدات اليامليدة اإلسددالمية      ليدا  جمةدع الريقدا اإلسددالمي   جلد   د ل   

 .اولريت ي ةًا  ايفًا هلأه املسيفة 

 :أما جمةع الريقا اإلسالمي ال جلي فق  لا  إ يجراقا اليقر اوجىل مبا ى ي 

                                                

 . 19ص: يجر الا وا اإلسالمية إ  ة ية الت ةية  ( 1
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 01يف الفدةة مد     (اململكدة العربيدة السدعودية    )  دورة الثانية اليت انعقددت دددة  يف ال : أواًل 

 م 0821ديسمرب  22-22/ هد0011ربيع اآلخر   01إىل 

رسدم  ) يرع ا ةع االستريتاءات املهةة اليت ل مها الا ك اإلسالمي ل ت ةيدة حدول    (1)

، ي  ال ىو وهل مع ققسا  مة إ القرجض ،  ة يات اإلدار ،  ة يات الايع 

 ة يات التجارة ا ارهيدة ، ح دم الريواكد  املتجةيدة مدن اىد اع الا دك أموالدا إ         

 .جأهل ا  اء ال  ر فيها ل  جرة القايمة ( املصارة الياملية 

يرع االستريتاءات اليت ل مها امليه  الياملي ل ري ر اإلسالمي  وا د  ن ، جأهدل    (2)

 .ا  اء ال  ر فيها اىل ال جرة القايمة 

 .جأ    رأىا فيها ( ز اة ال ىو  ) سألة يرع م (3)

جأ  دد  رأىددا ( ز دداة اليقددارات جاورا ددي املددأهورة غدديف الزرا يددة ) يرع مسددألة  (4)

 .فيها 

 .جأ    رأىا فيها ( التأمني جا اية التأمني ) يرع مسألة  (9)

 .جرفضها  تاقًا ( التيامل املصرإ  الريواك  ) يرع مسألة  (9)

 .يت رأىا جأ  ( ل ام الضةا  ) يرع مسألة  (1)

 2مد    يف الفدةة (  اململكدة األردنيدة امشاةيدة   ) بعمان  انعقدت الثالثة اليتيف الدورة  :  ثانيًا

 م0821أكتوبر  01-00/ هد 0011صفر   01إىل 

 .أهام     استريسارات الا ك اإلسالمي ل ت ةية  (1)

 .جأه ها اىل ال جرة التالية ( ز اة اوسهم ) طرح مسألة  (2)

 .جأ  يت رأىا فيها ( الز اة قوظيف ) طرح مسألة  (3)

 . هاجأهَّ( هواز لرة الز اة لصاا ل  ج  التضامن اإلسالمي ) طرح مسألة  (4)

ق يف )جأ  يت رأىا فيها ، ج ألك مو وع ( أح ا  ال قوي الورلية ) طرح مسألة  (9)

 .جأهل ال  ر فيا اىل ال جرة التالية ( ليةة الية ة

 .جأهل ال  ر فيها ( ةار س  ات املقار ة جس  ات االستث) طرح مسألة  (9)

 إرسال مدا  ( ر اإلسالمي  وا   ن ري استريسارات ا ةع الياملي ل ) أهام      (1)

 .أ    من اها ات اليا 

 02مد    يف الفةة  (اململكة العربية السعودية ) انعقدت ددة  الرابعة اليتيف الدورة  :  ثالثًا

 م0822 فرباير 00-1/  هد0012  مجادى اآلخرة 21إىل 

 ( .لرة الز اة لصاا ل  ج  التضامن اإلسالمي ) أ  ن رأىا إ مسألة  (1)

 .جأ  يت رأىا فيها ( انتزاع امل  ية ل ةص حة اليامة ) طرح مسألة  (2)

 ( .س  ات املقار ة جس  ات االستثةار ) أ  يت رأىا إ مسألة  (3)

 .جأ  يت رأىا فيها (   ل ا  و ) يرع مسألة  (4)
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مجدددادى األوىل  1إىل  0مددد   يف الفدددةة  انعقددددت بالكويددد   يتالددد اخلامسدددةيف الددددورة :  رابعًا

 م0822ديسمرب   01-01 /هد0018

 .جأل ر رأىا فيها (  يع احلقو  املي وىة ) يرع مسألة  (1)

 .جأ  يت رأىا فيها ( الوفاء  الو   جاملراثة لآلمر  القراء ) مسألة  يرع (2)

 ( .ق يف ليةة الية ة الورلية ) أل ر رأىا إ مسألة  (3)

جأ د يت رأىدا إ  يضدها ، جأهدل ال  در إ      ( اإلدار امل تهي  التة يدك  ) لور  يرع (4)

 .الاي  اآللر 

 .جأهل ال  ر فيها ( التةوىل اليقاري لا اء املسا ن ج راكها )  يرع مسألة (9)

 .جأ  يت رأىا فيها ( ي ى  أر اح التجار ) طرح مسألة  (9)

مد    يف الفدةة (   كة العربية السعوديةاململ) انعقدت ددة  السادسة اليتيف الدورة :  خامسًا

 م0881مارس   21 – 00 /م0001شعبان   21إىل  01

 ( .التةوىل اليقاري لا اء املسا ن ج راكها ) أل ر رأىا إ مو وع  (1)

 ( .الايع  التقسي  ) ال ر رأىا إ مو وع  (2)

 .جأ  ن رأىا فيا ( اهراء اليقوي   الت االقصال احل ىثة ) طرح مو وع  (3)

 .جلرر الرأي فيها ( لوره احل ىثة ) ج ا صوص ( القا  ) لة يرع مسأ (4)

( السد  ات )جأ د يت رأىدا ، ج دألك يرع مو دوع     ( اوسوا  املاليدة )طرح مو وع  (9)

 . جأ  يت رأىا فيا 

 1م   يف الفةة(   اململكة العربية السعودية) انعقدت ددة  السابعة اليتيف الدورة :  سادسًا

 م0882مايو   00 – 8 /هد0002ذو القعدة   02إىل 

( اوسهم  أنوا ها جالتالة أح امها)ج   رأىا إ ( اوسوا  املالية )  إ جمال (1)

جج د   ( التيامل  الس ع جاليةالت جاملّ درات  ) ج ( االلتيارات ) ثم أ  ن رأىا إ 

 ( .  الات االكتةا  ) الا ىل القر ي ، ج 

 .جلرر أح اما ( الايع  التقسي  ) يرع  (2)

 .جأ  ن رأىا فيا ( االستص اع   ق ) يرع  (3)

 .جأل ر رأىا فيا (  يع الوفاء ) يرع  (4)

يف الفدةة  (  برونداي دار السدالم  ) ن اببندر سري بيجوانعقدت  الثامنة اليتيف الدورة :  سابعًا

 م0881يوليو   21 – 20) /هد0000حمرم   1إىل  0م  

 .جأل ر ح ةا فيا (  يع الير و  ) يرع  (1)

 .جأل ر ح ةا فيا (   ق  املزاى ة) يرع  (2)

يرع  يدد  الت ايقددات القددر ية إللامددة السددو  اإلسددالمية ، فددأ ر  قراراقددا         (3)

 .الااحثني الست ةال الاحث  االسا قة جي 
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( القياسددي ل هددور جمسددألة السدد اي جأمثددال  لددك     لضدداىا الية ددة جالددر   ) يرع  (4)

 .جأ  يت رأىا فيها 

ع ثالثددة حمدداجر م هددا    ، جلددرر ارهددا ( مقددا ل الا ددوا اإلسددالمية    ) يرع  يدد   (9)

 .ل ااحثني 

جأهدل  ( املقار ة إ أسهم القدر ات املسداهةة املتيام دة  الر دا     ) يرع مو وع  (9)

 .ا  اء الرأي فيا 

 .جأهل ال  ر فيا (   الات االكتةا  ) يرع مو وع  (1)

يف (  دولددة اإلمددارات العربيددة املتحدددة ) أبددو  دد  انعقدددت يف  الدديت التاسددعةيف الدددورة :  ثامنددًا

 م 0881إبريل   1 – 0 /هد0001ذو القعدة   1إىل  0م  ة الفة

جأرهدأ  ( ول القر ية الهتةاع الصرة جاحلوالة  جتارة الأهب جاحل) طرح مسألة  (1)

 . اختا   ي  القرارات

 ( . ق  الَس  م ج ي  ق ايقاقا امليالرة ) يرع  (2)

 .ج ّين رأىا فيها ( الوياكع املصرفية ) يرع مسألة  (3)

جأهدل ا د اء الدرأي    ( االستثةار إ اوسدهم جالوحد ات االسدتثةارىة    ) طرح مو وع  (4)

 .فيها 

 .جأهل ا  اء الرأي فيا (  ق  امل الصة ) يرع  (9)

 .جاختأ لراره فيها (  ةلضاىا الية ) يرع  (9)

 21م  يف الفةة (  اململكة العربية السعودية )ددة انعقدت  العاشرة اليتيف الدورة :  تاسعا

 م0881يوليو   1 –يونيو  22/هد0002صفر   22إىل 

جال ر  يد  التولديات حوهلدا ، جن تريدي اىل ه دا مبدا هدريت        (   الة االكتةا  ) يرع 

إ الدد جرات اليقددر اوجىل ، ل و دد  الدد جر ال ددايف الددأي لددا   ددا جمةددع الريقددا اإلسددالمي         

 .ال جلي إ هأا ا ال 

  أدوار أخرى جملامع دولية أخرى

     ي  يجرات جمةع الريقا اإلسدالمي الد جلي ، ال نرىد  أ  نت اسد       جحنن ا  ر زنا

يجر جمامع ألريت  ام ة إ هأا ا ال ، فه اا هيئدة اظاسداة جاملراهيدة ل ةّسسدات املاليدة      

اكددر جاختددأت مددن الاحددرىن مقددرًا   إ اةز1551فراىددر  ددا   29اإلسددالمية الدديت قأسسددت إ 

القدر ي ج ديت اليقدرات مدن امليداىيف القدر ية ل يقددوي       ، هدأه اهليئدة مدن لدالل جم سدها      هلدا 

 .جل  انضم اىل هأه اهليئة أ ثر من ماكيت مّسسة . جامليامالت املصرفية 

ج ألك ه اا مّسسة ا  مات املالية اإلسدالمية جقتخدأ مدن ماليزىدا مقدرًا هلدا ، جلد         

غددديف  مصدددرفًا مدددن الا دددوا املر زىدددة جالا دددوا ال دددريت حتددد        151انضدددم هلدددا أ ثدددر مدددن    
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، جل  هددا ققدد   لدد مات ماليددة اسددالمية ، جققددو  هددأه املّسسددة  تقدد ىم ار ددايات اإلسددالمية

 .ايارىة هلا جفر املياىيف القر ية 

 .جحنن نق ر هليئات ألريت يجرها إ هأا السايل 

االجتماعيددة والفكريددة الدديت ولددعها الفكددر العلمدداني   وشددجع  التحددديات  :  ثانيًا

  ها الُنظم املستبدة يف العامل اإلسالمي عليها االستعمار   ودعمت

جهأه حقيقة ال ى  رها اال م ا ر ، فق   جع االستيةار القاية إ اليدامل اإلسدالمي   

    االلساض  ريواك   الية إللامدة  يد  املقدارىع جر د  يجهلدم  دا جاسدتيةارهم التصدايىًا ،         

   دا  ل ريدو هم اوثدر ال دايف     جل. جانتقر الريساي املالي ، ج ثر املرا و  جلصولًا اليهوي 

جه ددأا لددا  ال ددرم ج ةددال ه   قددر    . إ ققدد ني الر ددا جليددا  اظددا م  إقادداع هددأا القددانو      

الري ر الي ةاني امليايي لإلسال  جأح امدا جل دل يدرا ىد  و ل يدوية لإلسدال  ، جلامدت        

  ةددا ىقددول  يدد  -الا ددوا ال ر يددة  دد جر لايددث إ هددأا ا ددال ، جلدد  أل يددت املسدد ةني      

 أ  ه اا     استقرار إ الاالي الير يدة اإلسدالمية ، فةدن املريضدل أ  قسدتثةر       -الااحثني

أمواهلا إ ال رم ،  ةا أ  ت هلم أنا ال ىوه  إ اليدامل اإلسدالمي مدن ىسدت يع اسدتثةار      

اولول  ق ل لحي  ، ج التالي غرست إ  هن املس ةني أ  ق ورهم متولف   د  ق ايدر   

 . (1)، جأ  اإلسال  ما  اي ىص   ل ت اير جالت وىرالقوانني ال ر ية 

جلددألك  دده نا مقاجمددة مددن هددأه الريئددات الي ةانيددة جاحل ومددات الي ةانيددة ل ددل جتر ددة 

اسددالمية جم هددا التجر ددة املصددرفية اإلسددالمية ، ج ثددرت التي يقددات جاالقهامددات جالقدداهات       

، جمددا زل ددا ل يددو  نقدده  حوهلددا ، ج التددالي لامددت  يدد  احل ومددات  و ددع اليراليددل أمامهددا  

 . ىول مح ة التقهيف جالتق يك جامل ع 

جمددن ه ددا فددإ    دد  ا ددامع الريقهيددة جال جليددة م هددا  ا صددوص  ائددًا ثقددياًل إ قثقيددف      

اةةاهيف جي وة احل ومات لرفع املوانع أما  هأه املسيفة ، جال رىدب إ أ  مدا مت  دا هدأه     

 .هأا ا ال ا امع من مسية جنريو  سوة ىسا أثره إ 

السدا ية  جهأا  الضا  ما لا   ا جمةع الريقا اإلسالمي ال جلي ، فق  ألد ر إ يجرقدا   

  لرارًا حول ال زج الري ري ل يامل اإلسالمي هاء 1552ماىو  5/هد1412 ي القي ة  1 تارىا 

 :فيا 

 الغزو الفكري بشأن (1/1) 18: قرار رقم

                                                

 3/هدد 1429رهدب   25مدن  تدام مقداالت ند جة قر دي  مسديفة الا دوا اإلسدالمية ، امل يقد ة إ ي دي إ            188راهع ص ( 1
 .   2119ساتةر 
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قددد  إ يجرة مدددّمتره السدددا ع  ددد ة إ ا  جم دددس جمةدددع الريقدددا اإلسدددالمي الددد جلي امل ي

( مدددداىو)أىددددار  14 – 5املوافددددر  1412 ي القيدددد ة   12-1املة  ددددة الير يددددة السدددديويىة مددددن 

1552،  

 ي  اطال ا     الاحو  الوارية اىل ا ةع خبصوص مو وع ال دزج الري دري، جالديت    

م جاملسدد ةني،  ي ددت   اىددة هددأا ال ددزج جل ورقددا جأ يددايه جمددا حققددا مددن نتدداكج إ  ددالي اليددر     

جاستير ددت لددورًا  ددا أثددار مددن  دداا جم ددا ن، جنريددأ مددن ل دد  ج ارسددات، اسددته فت     

ز ز ة ا تةع املس م ججلف انتقار ال  وة اإلسالمية،  ةا  ي ت هأه الاحو  الد جر الدأي   

لا   ا اإلسال  إ حريم اومة جثااقها إ جهدا هدأا ال دزج ج يدف أحدا   دثيفًا مدن ل  دا         

اهتةت هأه الاحو   ايدا  سدال مواههدة هدأا ال دزج جمحاىدة اومدة مدن  دل           جمّامراقا، جل 

 آثاره إ  يع ا االت ج     ل اولي ة،

 ج ي  استةا ا اىل امل القات اليت يارت حول هأه الاحو ،

 :يوصي بضرورة ما يلي 

اليةددل   دد  ق ايددر القددرىية اإلسددالمية جاختا هددا م هجددًا إ رسددم  اللاق ددا السياسددية    (1)

 . ية م ها جاليامليةاظ

احلرص     ق قية م اهج الس ية جالتي يم جال هوض  ها  ه ة   اء اوهيال   د  أسدس    (2)

قر وىددة اسددالمية ميالددرة ج قدد ل ىيددّ هم اإل دد اي امل اسددب الددأي ىاصددرهم  دد ى هم       

 .جحيص هم من  ل م اهر ال زج الثقاإ

جم هجدا إ   داء احليداة    ق وىر م اهج ا  اي الد  اة مدن أهدل ايرا هدم لدرجح اإلسدال         (3)

اإلنسددانية  اإل ددافة اىل اطال هددم   دد  ثقافددة اليصددر لي ددو  قيام ددهم مددع ا تةيددات  

 .امليالرة  ن ج ي ج صيفة

ا  اء املسدج  يجره الس دوي املت امدل إ حيداة املسد ةني ملواههدة  دل م داهر ال دزج           (4)

 .الثقاإ جآثاره جقيرىف املس ةني   ى هم التيرىف الس يم ال امل

ري القاهات اليت أثارها أ  اء اإلسال    در    ةيدة سد يةة  ثقدة املدّمن   ةدال هدأا         (9)

 .ال ىن يج  ال جوء اىل أساليب ال فاع الترىري الضييف

االهتةددا    راسددة اوف ددار الوافدد ة جاملادداي  املسددتورية جالتيرىددف مب دداهر لصددورها       (9)

 .جنقصها  أمانة جمو و ية

م املّسسددات اليام ددة إ جمدداالت الدد  وة جاليةددل    االهتةددا   الصددحوة اإلسددالمية جي دد    (1)

اإلسددالمي لا دداء القخصددية اإلسددالمية السددوىة الدديت ققدد   ل ةجتةددع اإلنسدداني لددورة        

مقرلة ل ت اير اإلسالمي     املسدتويت الريدريي جاةةدا ي جإ  دل جمداالت احليداة       

 .السياسية جاالهتةا ية جالثقافية جااللتصايىة
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جاليةددل   دد  نقددرها جي ددم قي يةهددا إ  يددع أحندداء اليددامل      االهتةددا   ال  ددة الير يددة     (8)

 ا تاارها ل ة القرآ  ال درىم جاختا هدا ل دة التي ديم إ املد ارع جاملياهد  جاةاميدات        

 .إ الاالي الير ية جاإلسالمية

. احلرص      يا  مساحة اإلسال  جأنا هاء  يف اإلنسا  جسديايقا إ الد نيا جاآللدرة    (5)

 .املستويت الياملي ج ال  ات احلية  ييها جثيث ى و   لك    

االسترياية الريا  ة جامل رجسة من اوساليب امليالرة إ اإل ال   ا مي ن من اىصدال   (11)

 .  ةة احلر جا يف اىل  يع أحناء ال نيا جيج  اهةال ل ل جسي ة متاحة

سدال   االهتةا  مبواههة القضداىا امليالدرة ث دول اسدالمية جاليةدل   د  نقدل ح دول اإل         (11)

ل طددر  الدد  وة ضددهلددأه املقدد الت اىل الت رييددأ جاملةارسددة و  الت ايددر ال دداه  هددو أف 

 .جالايا 

اليةددل   دد  قأ يدد  م دداهر جحدد ة املسدد ةني جق ام ددهم   دد   ددل اولددي ة جحددل            (12)

لالفدداقهم جم از دداقهم فيةددا  يدد هم  ددال ر  السدد ةية جفددر أح ددا  القددرىية امليرجفددة،   

إ قريتيدت جحد ة املسد ةني جزرع ا الفدات جامل از دات      افسايًا ملخ  ات ال زج الثقداإ  

 . ي هم

 .اليةل       اء لوة املس ةني جا ترياكهم الأاقي التصايىًا ج س رىًا (13)

م ا دد ة الدد جل الير يددة جاإلسددالمية م الددرة املسدد ةني الددأىن ىتير ددو  لال دد هاي إ   (14)

 .تاحة ت   قاع اورض جي م لضاىاهم جيرء الي جا    هم  قت  الوساكل امل

 :ويوصي أيضًا مبا يلي 

اسددتةرار اومانددة اليامددة ل ةجةددع  االهتةددا    ددرح أهددم لضدداىا هددأا املو ددوع إ لقدداءات  

ا ةددع جن جاقددا القايمددة ن ددرًا وهةيددة مو ددوع ال ددزج الري ددري ج ددرجرة ج ددع اسددساقيجية      

مت ام ددة  ا هددة م دداهره جمسددتج اقا جمي ددن الادد ء  قضددييت الت صدديف جاالستقددرا  إ        

 .ال جرة القايمة

 جاهلل املوفر ؛؛

( ق اير أح ا  القرىية اإلسدالمية  )   قأ ( 11/9) 48القرار رلم ةا أل ر ا ةع 

 :حيث هاء فيا 

ا  جم ددس جمةددع الريقددا اإلسددالمي الدد جلي امل يقدد  إ يجرة مددّمتره ا ددامس  ال وىددت 

  ،1588 (يىسةر) انو  اوجل  19 – 11املوافر  1415 اييت اوجىل   9-1من 

 ي  اطال ا     الاحو  املق مدة مدن او ضداء جا دراء إ مو دوع ق ايدر أح دا          

جمبرا دداة أ  جمةددع الريقدددا    القددرىية اإلسددالمية، جاسددتةا ا ل ة القددات الددديت يارت حولددا،     
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اإلسددالمي الدد جلي الددأي اناثددر  ددن اراية لّيددرة مددن مددّمتر القةددة اإلسددالمية الثالددث مب ددة      

 ن ح ول  ر ية ملقد الت اومدة اإلسدالمية ج دا  لضداىا حيداة       امل رمة،  ه ة الاحث 

املس ةني  ضدوا   القدرىية اإلسدالمية، جازالدة سداكر اليواكدر الديت يدول يج  ق ايدر  درىية           

اهلل، جقهيئة  يع السال الالزمدة لت ايقهدا، الدرارًا ثا ةيدة اهلل قيداىل، جيقيقدًا لسدياية        

ي  ح ا  املسد ةني ج ديو هم، جازالدة وسداام التدوقر       رىيتا، جازالة ل ت ال  القاكم  ني  

 جالت ال  جالصراع إ يىارهم، جقوفيفًا ل من إ  الي املس ةني،

 :قرر ما يلي 

جى ا دد   يددع  ر املسدد ةني ق ايددر  ددرىية اهلل فدديهم ،   ا  أجل جاهددب   دد  مددن ى ددي أمددو  

جي يةهدا ي يةدًا    احل ومات إ  دالي املسد ةني املادايرة اىل ق ايدر القدرىية اإلسدالمية      

قامددًا  دداماًل مسددتقرًا، إ  يددع جمدداالت احليدداة، جي ددوة ا تةيددات اإلسددالمية، أفددرايًا           

ج يو ًا جيجاًل، لاللتزا    ىن اهلل قياىل، جق اير  رىيتا،  ا تاار هأا ال ىن  قي ة ج رىية 

 .جس و ًا جن ا  حياة

 :ويوصي مبا يلي 

ات املتيةقة إ اةوانب املخت رية ملو وع ق اير موال ة ا ةع اوثا  جال راس  -أ 

 .القرىية اإلسالمية، جمتا ية ما ىتم ق رييأه  هأا القأ  إ الاالي اإلسالمية

الت سددير  ددني ا ةددع ج ددني املّسسددات الي ةيددة اولددريت الدديت قهددتم مبو ددوع ق ايددر            -م 

ة اليقاددات القددرىية اإلسددالمية، جقيدد  ا  دد  جالوسدداكل جال راسددات ال ريي ددة  إزالدد   

 .جالقاهات اليت قيير ق اير القرىية إ الاالي اإلسالمية

جتةيع مقدرج ات القدوانني اإلسدالمية الديت مت ا د ايها إ خمت دف الداالي اإلسدالمية           -ج 

 .جيراستها لالسترياية م ها

ال  وة اىل الالح م اهج الس ية جالتي يم ججسداكل اإل دال  املخت ريدة، جقوظيريهدا ل يةدل        -ي 

 .  ق اير القرىية اإلسالمية، جا  اي هيل مس م حيت م اىل  رع اهلل قياىل  

التوسع إ قأهيل ال ارسني جا ردني من لضاة جج الء نيا ة جحمامني إل  اي  -هد

 .ال الات الالزمة لت اير القرىية اإلسالمية

 جاهلل املوفر ؛؛

 تدارىا   11فريدي لدراره رلدم     جما فتئ ا ةع ىر ز إ لراراقا     هدأه ال ق دة املهةدة ؛   

 :حول التيامل املصرإ  الريواك  ىقول  1589يىسةر  22

لرر ا ةدع التأ يد    د  ي دوة احل ومدات اإلسدالمية اىل ققدجيع املصدارة            :ثالثًا

الدديت قيةددل مبقتضدد  القددرىية اإلسددالمية، جالددتة ني إللامتهددا إ  ددل   دد          
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سدد م إ ق ددال   ددني جاليددا   اسددالمي لت  ددي حاهددة املسدد ةني  ددي ال ىيددي  امل   

 .جمقتضيات  قي قا

 جاهلل أ  م ؛؛

 ةددا أجلدد  إ آلددر يجرقددا السايسددة  دد  وة املسدد ةني إ  ددل م ددا  اىل التضددامن      

جايدداي ال  ةددة جالتددزا  احل ددول اإلسددالمية ملقدد القهم ، جليددامهم  تقدد ىم اإلسددال  ل يددامل    

 . حل مليضالقا 

 .ع اولريت القضاىا أمور قر ز   يها ا ام هج ل هأ

 التحديات الرقابية: ثالثا

إ الاحث القّيم الأي ل ما ال  تور أ رة حمةد  يجا دا  دن  اللدة الا دك املر دزي       

ىتو ددد   ددداماًل الددد جر الرلدددا ي ل ا دددك املر دددزي  ةومدددًا      (1)املصدددري  دددالا وا اإلسدددالمية  

ن امها املصدرإ   جالتح ىات اليت قواها الا وا اإلسالمية ققرىاًا إ  ل ال جل اليت ال ىاتين

، أج ال ىوهدد  فيهددا لددانو  (  ةددا هددو احلددال إ اىدرا  ج ا سددتا  جالسددويا   )   د  اإلسددال   

، جا دا قتيامدل السد  ات    (  ةدا إ اوري  جماليزىدا   ) لداص ىد  م  ةدل الا دوا اإلسدالمية      

 .اإل رافية  الا ك املر زي مع الا وا ، سواء  انت قق ي ىة أج اسالمية     ح  سواء 

 :جىت خا هأا ال جر إ أمرىن ركيسيني 

رلدددا ي  صدددرية الا دددك املر دددزي مسدددّجاًل  دددن السياسدددة ال ق ىدددة جاالكتةانيدددة        : اوجل 

 .جاملصرفية ل  جلة 

 .متوى ي  ا تااره املسيف اوليف  : الثاني 

ج ت ددف احلددال  ددني الا ددوا التق ي ىددة جالا ددوا اإلسددالمية ، فددالا وا التق ي ىددة ىاددتين       

   ما أ هيل ال قوي س ية هلدا ليةدة ماليدة ، إ حدني ىادتين ن دا  الا دوا اإلسدالمي         ن امها  

  دد    ددة الددساع ال قددوي جهددي  ونهددا جسددي ة املياج ددة  ددني اومددوال جامل ددافع ، جأساسددًا   دد   

 :الر   جا سارة ، جمن ه ا قتواه  ي ىات مي ن ق خيا أهةها مبا ى ي 

تريداظ إ حسدام   حاملر دزي الا دوا   دها  اال    حيدث ى دز  الا دك   : االحتياطي ال ق ي  (أ )

 ددا لدد ىها مددن أرلدد ة % 14  سدداة ال ققددل  ددن  لدداص ل ىددا  دد ج   اكدد   أرلدد ة ياك ددة

مددن   ددة الوياكددع  الدد جالر ىسددتثةرها الا ددك املر ددزي  ياكدد  ،  % 11 الية ددة اظ يددة ج

 .ج لك  سير اإلى اع إ سو  ل    

                                                

 .  131ص: مص ر سا ر  مقاالت ن جة قر ي  املسيفة املصرفية اإلسالمية    ي ، ( 1
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   ل ر ال قدوي مدن لدالل الدتح م إ حجدم      جاهل ة هو السي رة     ل رة الا وا    

االكتةددا  الددأي قسددت يع أ  مت حددا هددأه الا ددوا ، ج التددالي قددتم السددي رة   دد  التضددخم ،          

 .جمحاىة أموال املوي ني 

جمدددن الوا ددد  أ  الا دددك اإلسدددالمي ال ى تدددز   دددري ر جع اومدددوال املوي دددة ، فهدددي غددديف    

 سدداكر ، جهددو ىسددتخ مها إ اسددتثةارات   مضددةونة جا ددا قتاددع ال تدداكج الريي يددة ل ر دداح أج ا   

فق رقا     ل ر ال قوي ليست  ايفة جال يا ي لتي يدل  . حقيقية جال ىتجا لإللراض ال ق ي 

هأا  اإل افة اىل     ام انا االسدترياية مدن   . هزء من مواريه جقق يل ل رقا     االستثةار 

حلقيقيددة مددن فاكدد ة سددير    سدد  ات ا زانددة الر وىددة ، ج ددألك فهددو ال ىسددت يع االسددترياية ا     

 .اإلى اع إ سو  ل    ، جا ا   يا أ  ىصرفها اىل جهوه ا يف 

جىريت ال  تور ياجي   در إ ثثدا املقد   اىل ند جة جم دس ا د مات املاليدة إ امل ى دة         

امل ددورة أ   يدد  الا ددوا املر زىددة لدد  قريددرض مت  اددات رأمسددال أ ددر  ا تاددار أ  الا ددوا       

ال خماطر االكتةا  ، إ حني أ  الا دوا اإلسدالمية مدثاًل إ  قد  اإلهدارة      التق ي ىة ال قواها ا

خمدداطر امل  يددة  الضددرر + امل تهيددة  التة يددك لدد  قتيددرض ملخدداطر سددير السدد ية املسددتأهرة 

املايي جاملي دوي ال داقج مدن اليدني جالدأي لد  ىصديب  خصدًا ثالثدًا ، ج دألك خمداطر اإلنهداء             

 .ف ل يق  ، جل ن دب أ  ىتحةل الا ك اليوالب املا ر من لال اليةيل جهو خمال

قدد ىم االحتيدداطي اال إ جمددال الوياكددع تق  ددف الا ددوا اإلسددالمية   اّلأجمددن ه ددا ى ا ددي 

جمدن ه دا هداء ند اء جمةدع الريقدا اإلسدالمي الد جلي إ         . اةارىة جهي مضدةونة ونهدا لدرجض    

 :لتا  يجرقا الثام ة ل ا وا املر زىة حيث جري فيا 

جم ددس ا ةددع مبوالدد ة الا ددوا اإلسددالمية احلددوار مددع الا ددوا املر زىددة إ      ىولددي »

ال جل اإلسدالمية لدتة ني الا دوا اإلسدالمية مدن أياء جظاكريهدا إ اسدتثةار أمدوال املتيدام ني          

ج  د   . ميها إ  وء املااييتء القر ية اليت ي دم أنقد ة الا دوا جقالكدم طاييتهدا ا الدة      

مت  اددات جنددداح الا ددوا اإلسددالمية ل قيدددا   دد جرها الرييدددال إ     الا ددوا املر زىددة أ  قرا دددي   

 . «الت ةية الوط ية  ةن لوا   الرلا ة مبا ىالكم لصولية اليةل املصرإ اإلسالمي 

حيث ى ز  الا ك املر زي الا وا  ضرجرة االحترياظ  اي  اولدول  : السيولة ال ق ىة  (م )

نق ىة ا ا زايت حر دة السدحب   ة اليالية ثيث مي ن يوى ها اىل سيولة يول ات الس

جل   ا ا ا ن رنا ل ايية  ةل الا وا اإلسدالمية القاكةدة   د  املقدار ة     .  ن املي ل 

 ها ألددل قير ددًا هلددأه احلالددة ، ج ددألك فددإ   جنددإ ال  دد م جال  ددر  ، جاليقددوي الالزمددة  

 .قوظيرياقها ليست لرج ًا اكتةانية جا ا هي قرقا   الية ية اإلنتاهية 

 ددافة ليدد   مت  هددا مددن االحتريدداظ  سدد  ات ا زى ددة الر وىددة جأمثاهلددا  ددا          هددأا  اإل

جرمبا أثات   يها  اك ًا ، اومدر الدأي ال مي دن أ  ققدو      . مي ن ل ا وا التق ي ىة القيا   ا 

 ا الا وا اإلسالمية ، ج دل هدأا ىت  دب مالح دة هدأا الو دع إ م وندات نسداة السديولة          
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ةارىة جطاييددة قوظيريددات اومددوال جطاييددة   الددر املوهددويات    جمرا دداة طاييددة الوياكددع االسددتث  

السدداك ة  ددا هددو م ضددا   الضددوا   القددر ية ، جأمثددال  لددك  ددا ىي ددي الا ددوا اإلسددالمية 

جل  أ ارت قولدية جمةدع الريقدا اإلسدالمي الد جلي املتق مدة       . الق رة او ر     االستثةار 

جلزج  اداي سو  جتارىة   ى ة لتاايل السد ع  اىل ليا  هأه الا وا  إيارة السيولة   حو أحسن 

 . ي  احل ول اولريت ج ني الا  ا  اإلسالمية 

جاملالحددم أ  سياسددات الا ددوا املر زىددة لدد  ق ددو  ايارىددة ال  اللددة هلددا  القددرىية ،      

فيجب االلتدزا   هدا ، أج ق دو  ماليدة مرقا دة   رياىدة رأع املدال ، جلد  ققدرض املّسسدات           

يولة ، جل ددن ىيتددر   ل ددرض يسددني السدد  (  ددازل ) قتحقددر مقتضدديات   ل ددي املاليددة  رياكدد ة  

من ال رهة الثانية جأين   ا ىسة   ال ىو  املةتازة جاليايىة ، جهدأا سديولع    القرض رأمساٍل

املّسسددات اإلسددالمية إ حددرج ، جمددن ه ددا دددب قددوفيف آليددة مالكةددة ل قددرىية مددن لايددل ليددا     

 .مثاًل ( ج ياًل إ االستثةار ) ك اإلسالمي الا ك املر زي  تق ىم املال جهيل الا 

جلد  لدوحم أ   يد  املّسسددات اإلسدالمية ألديفًا  اندت مددن  د   التدواز   دني اولددول          

جااللتزامددات نتيجددة لسددحوم مددن الوياكددع ، ج دد   قددوفر السدديولة الالزمددة  ددا هي ددها ثاهددة     

جهدو  ) سدات اإلسدالمية   ل  م مالي ، اومر الأي ىت  ب ليا  سو  اسالمية م  ةة  دني املّس 

جىسدددت يع هدددأا السدددو  أ  ىسدددتيةل خمت دددف  ( موهدددوي إ ماليزىدددا  ر اىدددة الا دددك املر دددزي  

امل تجدددات التةوى يدددة اإلسدددالمية إل قددداء حيوىدددة اليةدددل املصدددرإ اإلسدددالمي جه دددب املدددوي ني       

جلد  راحدت  يد  هدأه     . ل وا املقار ة جاإلهارة جاالستصد اع  : جاملستثةرىن ، من لايل 

اما  ن طرىر املراثة أج الو الة ، جهأه من لضداىا  (   اكل  ر ية ) ات قاحث  ن املّسس

الرلا ة املر زىة ، جل  قّيي اىل اههاض ال  ا  املر دزي  ا تادار جهدوي  اللدة مهةدة  دني       

 .  صر السيولة ج  صر ثقة اليامة 

 جل ددن الددأي لدد  ىيددّوض  ددن ز ز ددة الثقددة هددو هددأا االنسددجا   ددني مددا ققددو   ددا هددأه         

 .املّسسات جما ىّمن  ا القيب من ليم  ر ية 

 ةددا مي   ددا أ  نريددسض ليددا  الا ددوا املر زىددة  تقدد ىم لددرجض حسدد ة يج  فاكدد ة ،    

 .ر اىة هلأه القيم القر ية جهي مضةونة   ل جساكل الضةا  

ج    أي حال فإ  ل ةجامع الريقهيدة أ  قاحدث  اسدتةرار  دن الاد اكل القدر ية امل اسداة        

 .ة املاار ة ل  م املسيف

جمي دددن أ  ق يدددب  يددد  املّسسدددات اإلسدددالمية مدددن لايدددل مّسسدددة ا ددد مات املاليدددة    

 .يتاج اىل   اىة جقأمل  ةجهأه ف ر. اإلسالمية يجر الوسي  

ان ددا ثاهددة ماسددة اىل ميددايالت جن  ددم ققددوي املّسسددات اإلسددالمية ل ددي قسددت يع أ       

ن حيث ل رة رأع املدال ، جسدية ا د مات    قتح يت ال  ا  التق ي ي حت  إ الايئة التق ي ىة م
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جالتسددهيالت املق مددة ل يةددالء ، جق و هددا جلدد رقها االلتصددايىة جيلددة اإلفصدداحات املق مددة ،      

 .جق وىن احتياطيات ملواههة املخاطر اظتة ة 

جأليفًا فإن ا ن  و ا امع الريقهية لتوهيا ي دوة ل دل الد جل اإلسدالمية لتقدو   إلد ار       

 :مع القرىية ى  م  ةل املصارة اإلسالمية جىتضةن مثاًل  لانو  لاص ى سجم

ق ايددددر سياسددددة االحتيدددداطي القددددانوني   دددد  لصددددوص احلسددددا ات اةارىددددة يج     (1)

 .االستثةارىة 

 . ن آلية سير الرياك ة   اداي ن ا  قياجني  ني هأه الا وا جالا ك املر زي  يي (2)

 .اداي سو  مالية نق ة  ني هأه املّسسات  (3)

 .قاا س  ات ا زى ة يج  فاك ة اداي ن ا  ى (4)

 .السةاح ل ا وا اإلسالمية  التيامل  اولول امل قولة جالثا تة  (9)

 .جغيف  لك ، اقااع سياسة املسيف اوليف جل ن يج  ألأ فاك ة  (9)

 التحديات القانونية: رابعًا 

يدد ث ا إ م  ددع ال ددال   ددن التحدد ىات الي ةانيددة  ددن الدد جر الددأي لياددا االسددتيةار          

ج ددددا  مددددن ألاددددث اويجار  . ه إ اددددداي اجتدددداه ميدددداي  لإلسددددال  جمصدددداا اومددددة   ج ةددددال 

 .اإلسساقيجية لالستيةار نقر القوانني الو يية جا ياي اومة  ن اوح ا  اإلسالمية 

اسدساقيجية غر يدة هدي اليدو  إ أحد  مرا دز القدرار اومرى دي جهدي            درة  جقيسة م 

جل  هددا مل  1511-1521فر ددًا لددالل او ددوا     ددأ  الي ةانيددة فر ددت  (1) ( دديفىن هددانس )

، جاحلقيقدة أ  ال درم مدا زال    جرمبا  ا  املقصوي حمو اإلسال  من احليداة  . يقر املقصوي 

حيدداجل اسددت امة سياسددتا ج ريدد   دداه ًا اليددو  أ  رجسدديا جىدد  ةها ال ددرم فر ددت ن  ةددًا         

 .  ةانية   ى ة السوء     القيوم اليت استق ت   ها 

ل فإ  ق ك القدوانني  د  ت  قادة  دأياء إ جهدا  دوية الد   م اإلسدالمية         ج    أي حا

جمدن ه دا نقدول ا  التحد ىات القانونيدة ال      . اىل احلياة ، جم هدا ال  دا  االلتصدايي اإلسدالمي     

 :ققل أثرًا  ن  الي التح ىات جقتج   إ أمرىن 

مدع القدوانني   اإلسالمية القدر ية ال ق سدجم   اإلهراءات التق ي ىة ، فإ  امل تجات  (1)

سواء إ مضةونها أج إ اهراءات املرافيات أما  اظدا م ؛ فداي  القدوانني ال    

الدأي ى دو  فيدا الا دك مضدار ًا جاملدوي ني ألدحام رأع        ( املضدار ة )ققر  قد   

املددال ، فهددأه القددوانني قريددرض  ددةا  الوياكددع مددن لاددل املصددرة حتدد  لددو  ددا     

 .اسالميًا 

                                                

 . تام اإلسال  جال رم ، قيرىب زى ب  ور ا   ( 1



 21 

 دوا   هدأه املّسسدات أج أح دا  القدرىية          افصاح هأه القدوانني  دن أ     (2)

 .هلا اوجلوىة ا  قيار ت مع اح يت مواي القانو  

ها  دا  انيم ، رأى ا القانو  املاليزي ى ا     هأه اوجلوىة ، جل  ا ال ىريصد   دن مد    

 .  (1)ىساب  ي  املقا ل

ة  د ىج ةثال     هأا التيارض قر ز السي ة را يدة   جىدة إ حما درقها إ ند جة امل     

لدد  ج  ) ج ( لدد  ج  الت افددل ) املقددار اليهددا   دد  أ  القددانو  ال ىقددول مبادد أ الريصددل  ددني   

جمدن ه دا راحدت قد رع  يد  احل دول   د   دوء  يد           . إ التأمني التيداجني  ( مح ة اوسهم 

  جا  مل ىد ا   د  الريصدل    2113جل    درت أ  القدانو  السدوياني الصداير  دا       . القوانني 

 .ارسة الية ية  ي  جهوي ا راة  امل ل هيئة الي يا ل رلا ة القر ية ىتم  ر املةجل  ا 

  فإندا ىد ا   د  الريصدل     1584أما القانو  املاليزي ، جلصولدًا لدانو  الت افدل ليدا      

 .جل ن قيرىف ا اية الت افل فيا ىساب  ي  ا    ل يت اظا م 

جافيددة مالمدد   ال ىيددام مياةددة  - ةددا ققددول السددي ة  -أمددا القددانو  السدديويي فهددو   

 .التأمني اإلسالمي 

جملددا مل ى ددن ه دداا لددانو  لدداص  املّسسددات اإلسددالمية فإنهددا ال قسددت يع أ  يةددي       

نريسدها ، جلدد  يصددل خمدداطر ثقددة مددن املسددتثةرىن ج امددة ال دداع فيهددا ، جإ مدد يت لددالحية  

(  Trust اليهد ة املاليدة  ) اليقوي القر ية ل ت اير ، جمي ن ال جوء لاي  القوانني  قدانو   

القدانو  ثةاىدة ألدحام امل  يدة       حيث ق تقل امل  ية أحيانًا يج ا قسدجيل رمسدي ، فيقدو   

ال ريييدددة مدددن قيسدددف ألدددحام امل  يدددة القانونيدددة  ا تادددار أ  التسدددجيل الرمسدددي ا دددا هدددو      

لصاحلهم فق  ىقو  هّالء إ حاالت اإلفالع  و دع اليد    د  اولدول  ا تاارهدا   و دة       

ميد يهم مدن  لدك ، جلد  ألد رت الاحدرىن هدأا        ( اليهد ة  ) ، جل ن لدانو   لانونًا جرمسًا هلم 

القددانو  قايددًا ل قددانو  اإلجن يددزي ، جل ددن ال قددا  مددا زال لاكةددًا إ الدد جل الدديت قتاددع ال  ددا   

اليهدد ة ،  ددا ديددل املسددتثةرىن ل قددني إ حدداالت اإلفددالع       اوجرج ددي حددول هدد جيت لددانو     

ا  ا ترقددا ( املقددار ة املت الصددة  )  ةددا إ  قدد   جاليجددز ، ج ددألك إ اليقددوي اولددريت   

 .اظ ةة  ييًا أج الرا ًا  رياك ة ال مقار ة 

جمددا   رندداه مددن مقسحددات ليددالج التحدد ىات الرلا يددة لدد  ى ريددع إ  ددالج التحدد ىات            

 .القانونية جلصولًا ليا  ا امع الريقهية  التولية  تي ىل القوانني لصاا هأه املسيفة 

 حديات املصطنعة م  قبل احملاكم اخلارجيةالت:  خامسًا

                                                

 . ةا ىقول اوستا  املاليزي ال  تور ياجي   ر  ( 1
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اال أنهدا ال قسدة   ت ايدر    ( اليق   رىية املتيالد ىن  ) فهأه اظا م رغم اميانها مبا أ 

القرىية اإلسالمية م  قًا ، أج قيةل     قأجىل القرجط جفدر هواهدا ، جهدأه ميضد ة قواهدا      

 .  املصرإ ال ر ي الص ا ة املالية اإلسالمية اليت هلا  اللات جثيقة  ال  ا

ختضع هدأه االقرياليدة ل قدانو     : " جهي أ  ىقال مثاًل   (1)جل  السح الاي  لي ة مزيجهة

، جهددي لددي ة ى تقددر اسددتيةاهلا إ  " الرى دداني اال ا ا لالريددت أح ددا  القددرىية اإلسددالمية  

 ق ن  قوي املّسسات املالية اإلسالمية ، جل ن سوا ر ق ايقها إ اظا م الرى انية مل

م صرية ، فقد  اسدتاي قها هدأه اظدا م  د ليل  د   ققد ني أح دا  القدرىية ، فقد    در            

أ  مي دم القدانو  اإلسدالمي ل ةيدامالت التجارىدة جاملاليدة مل ىقدد ن إ       : " القا دي الرى داني   

  ددد  اآلراء املتااى دددة  مل ، جا دددا أسدددس القدددانو  اإلسدددالمي لدددانو  أج أح دددا  حمددد ية امليدددا 

جىي در الد  تور ا وى د ي    ( " .  891ج  111 )هية املخت ريدة الديت نقدأت مدا  دني      ل ة ارع الريق

ال را ددة ق ةددن إ أ  احلجددة قددأقي مددن م رسددة لانونيددة ال ىيتةدد    : "   دد  هددأا الدد ا  قولددا  

 " .ن امها القانوني     التق ني  ل ىيتة      السوا ر جاو راة 

جدة  د   ق ايدر اسدالمهم ، ج د        جاحلقيقة هدي أ   يد  التقصديف ىيدوي ل ةسد ةني نتي     

قصددرى  اليقدد  مبرهييددة ميي ددة ، جالدداي  اآللددر ىيددوي ل خاددث ال ر ددي ، فددإ  مددا ألدد رقا         

ا امع الريقهية مي ن أ  ى يب احلاهة ، جالد ليل   د  هدأا ا ادث هدو قأجىدل هدأا القدرط         

 . فال أجلوىة ل قرىية   يا!! الرى اني   أنا التياري ونا ى رح   ىاًل ل قانو 

جمن ه ا دب     اإلرهاع وي لانو  غر ي إ مورينا ، فإ ا ا  رت املّسسدة املاليدة   

اإلسالمية فإنا دب التصرى  ال امل  أجلوىة القدرىية اإلسدالمية جاملرهييدة الريقهيدة   دل      

ج ددوح ،  ةددا دددب أ  قو دد   ددل املصدد  حات املسددتية ة إ اليقدد  ج ددل مسددت زماقها       

 . اماًل 

ثقددياًل إ هددأا ا ددال ونددا  ئددًاجمةددع الريقددا اإلسددالمي الدد جلي حيةددل  اجحنددن نيتقدد  أ  

ميثل  ل املأاهب ج دل الد جل  دا ىصدرة أي اطدال  إ اليقدوي اليدا مدا مل ىدتم التصدرى            

 .مبرهيية ألريت ، جه أا مي   ا أ  نق ع ال رىر     هأا التال ب 

 جاهلل جلي التوفير
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 مقدمة

حنمددلو ستعدده ونس ستعددهونعو، ست ددن  ردد ه فددا وددعست  تنعددن  س ددو        ،إن احلمددل ه

 ،سفدا دهد   مدل يد ه، لدس، س ودهل  ن إ إلدس إإ اه        ، عم لند ، فدا دهدلو اه مدل فهد  لدس      

 َدد   يدهَهد  اِلدَندَا نَفن دنا اوا ادنا الِ دَس َحد ا        س ودهل  ن ممدلاع عهدلو ست دنلس،      ،سحلو إ وعدك لدس 

َد   يدهَه  النا س  اوا انا َتراكام  اِلَن، َخ ي يكاْم َفدْا َتنسد       ( )، و  ي َوَس َسإ َوم نو اا ِإِإ َس يْته ْم ف ْعَ م نَن

ََلا        َ  َساوا اددنا الِ ددَس اِلددَن، َوَعدد  َا َفْنه َمدد  ِتَودد إع ايددَوااع َسَتَعدد  نَن َرددَس َساَحددَل و َسَخ يددَ  َفْنَهدد  َهْسَوَهدد  َسَردد

َددد   يدهَهدد  اِلددَندَا نَفن ددنا اوا اددنا الِ ددَس َس انلاددنا  يددْنإع      ( )،َساأليْتَحدد َ  ِإنا الِ ددَس ايدد َن َع يددْوكاْم َتَ وهدد ع 

ْنهاع د ْصَ ْح ليكاْم  يْعَم ليكاْم َسَدْوَنْع ليكاْم   ت نَركاْم َسَفْا د َطِع الِ دَس َسَت  دنليس  مي يدْل ميد َه ميد     * َ َلدلاع 

 .( )  َعَظوم ع

إن وددري ا الددلسا د دد س ةددلت  ددن  ا هصدد هي ، م للسلددا  ا  اإ هصدد ه ال ددن، يدد  الدد   

وعددهطوع الهددري ا ع دد، وايدد ، سونووددس  و  دد   ال دد ا حنددن فصدد حله  ا   ددا، سيددنا فدد      

 .ت معس الون  يف  و     اللسا ال ظم،

ت مس لودا ع د، حدل  دناَ؛ مد ن      ر ل مش  احل نا اإ هص هدا الهشعدا؛ فدا اودكااوا س  

األتظ ت وهجس اآلن ل حد  اإ هصد ه، اال دلف ، اهدلد  تد وع  شدكل  اإ هصد ه الودن ،         

م تدددس  مددد  يف مو ودددس ف ددد ت  الشدددمنا    ؛سةددد   ن اإ هصددد ه اال دددلف  يدددن ا هصددد ه ترددد ت   

 .سالكم ا؛ ألتس فا تب ع ا  حب وا الهشع سضعستاوهم

يدن ا  دنا ع ودس يف حد  فشدكل  ال د ا اإ هصد هدا،        تظعاع إعهه ت احل  اال دلف   

فددا  ع دد، عدد و هم مدد ن ع دد، ع مدد َ األفددا  ن د شددماعسا  دد عل ابددل، س ن دهددرييهنا  دد   ددو  ،       

وكدد لوع عظدد  ، سفددا فعدد ة  فعددهجل  حب وددا إ، ح ددنا ونتدددا، سع وددس؛ مدد ن ا  فدد   ن        

ا تشد م وه ، سو دله   ع فد س ن وكود وهط ع اجمل فع الن هوا، سجمههل، ال صدع رهدنا األفدع،    

هعددم ال  مدد َ ركدد  الن دد ة    ، سع دد، األفددا ة  عدد وه  الشدد هوا سالعمسوددا    فددا اوهم ع وهدد  

   .ا ه حا لهح و  ينو الو دا، سو لدم  وك ا اللعم سا ع تل  هلم

 :أهمية املوضوع وسبب اختياره

سفددا  يددم ح  ددا ا   عدد   ا  لوددا اال ددلفوا و ددلف ع فهددطعهاع يف العددننا  األخددا ، 

يددنو ا   عدد   ا صدد تم اال ددلفوا، س ددل  ددلت ر ددص ا ددااَ حجددم األ ددنا يف الصددن عا      

إ،   ا تعها النمن يف ينا ال د    س ، س002 يف ع   هسإت ف و ت  8 5نحن را  لوا اال لفوا 

                                                 
 . 0 : نا عمعان ( )

 . : النع َ ( )

 . 0، 00: األحزاب ( )
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ر دددد عدددله س ،   0 ، سفدددا ا هن دددع  ن وعوندددع  ومدددا األ دددنا إ، وعد دددنن هسإت يف عددد    % 0 

 .( )هسلا  8ع ، فنهعا  ،فصعم 000حنن  ، 002 اال لفوا يف ته دا ع   ا ص تم 

  عدد   ا  لوددا اال ددلفوا، سلنمنيدد  ا هددطعه، ستظددعاع لن ددن  اددوا فددا     سأليموددا ا 

دشددد ع ا ه  فددد    ممددد ، ر هددده ا خ لنددد   الشدددععوا يف ال لددددل فدددا ا  ددد فل  ا  لودددا لدددلت    

جيد ه  ر  ن إ رل فا هعم فعا  يدنو ا   عد  ،   ا، هله ا همعاتي  سم ع وهه در لهح د ، س

 .الع  را الشععوا موه   ال  وع عل يو   ،الهنارط الشععوا سال م وا

ال شدعدا،   هستوهد   ف تا جممع الن دس اال دلف  الدلسل  فشدكنت  إ، ع دل       هعاس ل 

نلودد    ...هست اجملدد فع الن هوددا يف وعوددول فعددا  ا   عدد   ا  لوددا اال ددلفوا   " :حتددا عنددنان 

 .، س ل  عل ينا الهحَ إلوه "ود س

 :الدراسات السابقة

يندد ك اددوا فددا الكهددث سالهحددن  الدد  حتددل ا عددا اجملدد فع الن هوددا، سخ  ددا فدد       

  فنه  عا اإوهه ه ابم ع ، سين ك  ده ع اوا فا الكهث سالهحدن  الد  و عضدا    لحت

ع د، هتا د     ت ودع  ا  ند   ت ودا ل حلدَ عدا يو د   الع  ردا الشدععوا يف ا   عد   ا  لودا،       

الددلاهنت ممددل عهددل ال طوددع  دد   النعمددنت     حبددَ  خ  ددا ةنضددن  يددنا الهحددَ  ددنت   

 س ددود نلودد  ا صدد تم اال ددلفوا   فعددا  وعوددولالن هوددا يف اجملدد فع  هست"ر نددنان احلعدد  

 . نضن  ينا الهحَالن، و عض " عم وا

ع دل  يف إفد ت  الشد ت ا     سا ن  ل  الهحَ ا دنانت ل دلست  العد ر ا ل مجمدع، الد      

رلسلا االف تا  ال عروا ا هحل ، سا  ف  يف ينو اللست   ن و    الهنَ ع ، ا   ع   ا  لودا  

 .اال لفوا، سلو  م ط ا ص تم اال لفوا

 :منهج البحث

َ  س مدا رهخدعدا اآلدد  ،    عزس األ ناا إ،   ح ره ، الهحَ ينا الهز    ؛س فد  األح هدد

الصددحوحأ  س يف  حددليم  ااهنوددا رهمدد ،  ددم فددا الكهددث العددها      يفاحلددلدَ مدد ن ادد ن  

 ،سفعنل االف    محل إن ا ن موهد ، ست  دا   دناا ال  مد َ يف وصدحوح احلدلدَ  س وهد ونس       

 .إن ا دكا يف الصحوحأ

 :خطة البحث

 :ع ، النحن اآلو س ل ا تا خطا الهحَ 

 ت سا طدا الد   د    ،سسفنهجوه ،س هث اخهو تو ،سموه   اع   يموا الهحَ، ا  لفا

 .ع وه 

                                                 
 . حع   اللدا عن تا، ص. فعو وا الع  را الشععوا يف ا ص تم اال لفوا، ه ( )
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- :س عم الهحَ ر ل ا  لفا إ،  ل ا فه حَ سخ متا، ع ، النحن اآلو 

 .فنهن  اجمل فع الن هوا: ا هحَ األسا

 : تر ا فط لث؛ سي  ا هحَينا وهما س

 .و عدع اجمل فع الن هوا: ا ط ث األسا  

 . فو ا ع ، ر ص اجمل فع الن هوا: ا ط ث الو ت   

 .حت و  اجمل فع الن هوا للوهه ه ابم ع :  ث الو لَا ط  

 اوع و ه، اجمل فع الن هوا هستي  ا نشنه؟: ا ط ث العارع  

 يو    الع  را الشععوا يف ا   ع   ا  لوا: ا هحَ الو ت 

 :ي  ، لثفطمتهول سمخعا  ع ، اوهم س

 .س    و وه  و عدع الع  را الشععوا: ا ط ث األسا  

 .الصنا الشععوا ألعم ا الع  را: ث الو ت ا ط   

 .إلزافوا  عاتا  اجمل فع الن هوا سيو    الع  را الشععوا: ا ط ث الو لَ  

 . يموا الع  را الشععوا يف ا   ع   ا  لوا: ا ط ث العارع  

 .من  ج فا ف  ع   ف لوا للده  يو ا ت  را وععوا: ا  ف ا ط ث   

 ع الن هوا سوعوول ا   ع   ا  لوا اال لفوااجمل ف: ا هحَ الو لَ

 :سموس فط ه ن؛ سيم 

إفك توا اعههد ت اجملد فع الن هودا فعو ودا ودععوا ل م  عد         : ا ط ث األسا

 .ا  لوا اال لفوا

   ع   ا  لوا ااونوا ون و  هست اجمل فع الن هوا يف وعوول : ا ط ث الو ت 

 .اال لفوا

 س هدا   دو وا فشدعس  ال دعات،     ع ههد  ،  م  يم ته ةا الهحَسموه   ،ا  متا م و َ  

 .سا عاوع ا عهخلفا يف الهحَ   ص هتر

  ؛سر ل

مهنا وهل ا    يف ينا الهحَ، سف    ها موس مهن فا اه سحدلو، سفد   خطدري  مودس     

 .مهن فا تنع  سالشوط ن

س ف تهددس  ،جملمددع الن ددس اال ددلف  الددلسل   اإفهندد نسعظددوم  ونوددس ر لشددكع ابزددد   س

عدز سود   ن   ريا اه  د ال شعدا، س  هستوسيف ا ش تاا يف ل  الو حهس النع ا  ؛ال  فا ا ن ع 
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  ل فدا  هالو ددا الد   د    ف هدا ،  النج حخا سرعاا، س ن دكهث هلهست  ، ينو اللست جي   

 . و ه 

 .سنخع هعنات   ن احلمل ه تب ال   أ
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 املبحث األول

 اجملامع الفقهيةمفهوم 

 فو دا ع د، اجملد فع الن هودا    و عدع اجمل فع الن هوا، س اع ر دص األ  هحَون سا ينا ا 

اودع ود ه، اجملد فع الن هودا     ، سحت و  اجمل فع الن هوا للوهه ه ابم ع ا نونه ، سفلت 

 هستي  ا نشنه؟

 املطلب األول

 تعريف اجملامع الفقهية 

 :اجملامع الفقهية يف اللغة

  د    ،ابوم سا وم سال أ: "،   ا ارا م تس(مجع)فا ع، َمْجع َفمج :يف ال وا ع فاجمل

فصدلت  نلدك مج دا    : ع ْمد سابي ،( )" عَ د ْمالشد َ وَ  ا ْ َمَو :د  ا ،ساحل دلا ع ، وه   الش َ

: اَ ددد َمْجع سا يَمددد ْجسابم عدددا سابمودددع سا ي   ،نٌ م دددو  س   ددد ْماجملهم دددنن، سوَ : ع ْمددد سابي، الشددد َ

: سيف احلدددلدَ، ل نددد س سل منضدددع الدددن، جيهم دددنن مودددس  دكدددنن امسددد ع عَمدددْجسا ي، اددد بمع

َفْجَمددَع   :  نلددس و دد ،  س،  ، حوددَ جيهم دد ن  ( )«مهددعب روددلو جممددع رددأ عن دد  ساهندد      »

 .(0)ف ه  يم  ( ) السَهْحَعْدِا

َ  : "،   ا ارا م تس(م س)فا تعها إ، الن س،  :لواع واالن هس   د    ،الن َ سال د م ساهلد 

ساد  ع دم   ، م هدا احلدلدَ  م هدس   : و دنا ، ا ع ، إهتاك الش َ سال  م ردس ساحل  حوح، دل

 م اخهص رنلك ع م الشدعد ا، م ود  لكد  عد ا     ، ْس يْنسإ َد ْس ينسإ َد: د نلنن، رش َ مهن م س

: د د ا ، سالن دس يف األ د  النهدم    ،(8)"س م ههك الش َ، إ ا رونهس لدك ، م وس: ر حللا ساحلعا 

 : ،، ( )  َلَوَهنيِ ه دنا َمد  الدل داِ    :  ا اه عز سود  ، موس  ، مهم ع ،لدايف ال  سو  ملن م ه ع

 (0)«ال هم ع مس الدلدا، سم هدس يف الهريسدد    »: لوكنتنا ع م َ رس، سهع  النيب، إرا عه س م  ا

 .(5) ، مهمس وريسد س سف ن و

                                                 
 .002/ ف جم ف  دو  ال وا إرا م تس،  ( )

اه  د ، اه ع ودس س د م رودلو، مجمدع ردأ        ،مهدعب ت دنا  »: ، س خعوس الهخد ت،، ر ند   88 / لش و ، فعنل ا ( )
: اله ددع ]  إ َدْعددرييلانَن النادد َس ِإلسَح معدد  ،  ددحوح الهخدد ت،، اهدد ب الزادد  ، ردد ب  ددنا اه و دد ،  «عن دد  ساهندد 

 .5 8/ ، 005 حلدَ ت م ، [ 0 

 .0 : الكهع ( )

 .رهصعم  5/8لع ن ال عب إرا فنظنت،  ف ه  مجع،: اتظع (0)

 . 0/00ف جم ف  دو  ال وا إرا م تس، ف ه  م س، : اتظع (8)

 .    :الهنرا ( )

، فعدنل  محدل، حدلدَ ت دم     «ال ده ما مي هْهدس  َمد  الدل دِا، َسَع هْمدس  الهاريسِسدد َ      »: تساو  محل ر ند  انا  اعو ارا فنظنت، س (0)
 .8  /0 إ ن هو  ن، ع ، وع  فع م،: تت وس س  ا و وث األ،    / ، 20  

 .رهصعم   8/  لع ن ال عب إرا فنظنت،  (5)
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 :تعريف اجملامع الفقهية يف االصطالح

ميكا و عدع اجملمدع  ، م تس رننعه   فع الن هوا ، و عدع عله فا اجملر ل اإمل  ع

 يف خمه ع الهخصص   دعد نن فكنتا فا جممنعا فا ع م َ وععوا يو ا  -:رريتسالن ه  

د دن   س، مدله  رصدن    دهصدننن   ،إجي ه احل نا سالصود اال لفوا ل مع ة  اإ هص هداإ، 

ا اإلهزا  رريحكد   الشدع ،   سنلو، ا طعسحاع ة  ا اإوهه ه ابم ع  يف عم هم ع ،    س 

 .معاجملدعو وه   فنهجواسدصلتسن  عاتاوهم سم  

  الثانياملطلب 

 وشواهد هلا اجملامع الفقهية نشأة

، سو طودددع  س ددد ا اللسلدددا الناحدددل  إ، هسددددل  وددده،،  ر دددل اتهوددد ت اللسلدددا ال وم تودددا 

إ دلحوا يف   ، ظهدع  هعدنا   ساال دلفوا  ال عرودا اللسا الوعروا ع د،  اودع الدهله      س وطع

و د ل    ،فدا  يدم فظ يعيد    اد ن  الد    دلفوا،  االصدحن   ال تو َ الدنما ال عرد ، سظهدع     

ردد لعون  إ، ال ددعنن الكددعدم سالعددنا النهندددا      ،  ددنا  ا ندد هدا ر ددنه  ا عدد مأ إ، هدددنهم    

ممد  دعدهلع  اإوههد ه الن هد       ،سو  لا اللعنا  إ، حتكوم الشعد ا اال دلفوا ا طهع ، 

سف   معهوس احله ت  احللدوا فا فع ة  سفشدكل ، سيدن وهدل     ،جل يف حو   الن س   ا ه

 .( )ابم ع  اإوهه هاللعن  إ،  مم   هت إ، ظهنتننق م  ا األمعاه، داها 

مج عددا فددا  تدد هتر ددل  ن  ،اهلجددع، ا يددنو اجملدد فع يف ال ددعن العارددع عشددع   س ددل  تشدد

الشددو  ادد ن س ،( )سالطدد يع رددا ع وددنت  ،( ) دد رددلدع الزفدد ن الننتسفددنهم ال  مدد َ ر تشدد ةه ، 

يف فد متع   ، دل  دل    م ،(8)فدا  ساةد  فدا هعد  إ، وري دو  اجملد فع الن هودا        (0) فصطن، الزت  

 ، 0 2 ا نامددد   ،يدددد50  لدددن، ع دددل يف فكدددا ا كعفدددا  دددنا تارطدددا ال ددد ا اال دددلف  ا

                                                 
 . 5 خ لل حعأ ا  لل، ص. اإوهه ه ابم ع  يف الن س اال لف ، ه: اتظع ( )

،  حددل  رددعه ع مدد َ اال ددلح الددلد     ( 0 2 - 500 )ها رددا ع دد  الننت دد  ا   ددث ردددهلدع الزفدد ن    ا دد ول رددا فدد  ( )
النا  دددا ودددع   األت ضدددنا، هتس العد ضدددو   سالن دددك  ( تدددنتس)إوهمددد ع  يف ال صدددع احل ضدددع، سلدددل يف  عددددا  سا

َ سالكومو َ سالنوزد َ، سس   موه  إ، هتوا الهريلوع،  ل  فشعسع ع  ، سا و ف دا إ دلفوا ودع   األت ضدنا     التشد 
 يدل يف احلدعب ال   ودا األس، سودعح     ، سا ن خيطث يف ابد فع األفدن، يف هفشد ، و   د   م هس  هنإع للت الع ط ن

 فن ع   ول الننت  ،: سا هط   النعات فنهم، سلس ف لن   ساهث عل ، اتظع ع   ااع يف دل العسس سس
 http://saidnur.com/arab/index.htm. 

،  هددث خطودث، فدا ملةدع النههدا      ( 200 ا نامد    ،يد20  نيف و)ارا ع ونت  ،ممل الن ض  را ممل الط يع ( )
احللدوا الن رهأ، يف ونت ، فنللو سسم وس ره ، ختعج فدا ا  هدل الزدهدنت  س  دهح   ده  اع مودس م مودلاع، ساد ن فدا          

، سود تك يف تدلسا  ع مودا سيف    عدل    تشط   عاتس، هوسر ع ع ، فك محا اإ ه م ت، س ل د، م ضدعا  يف و ف د     
 ص ا  متعا ، سوو  خطا ال ه َ رهنت   م فنصث فن  ابمهنتدا، سيدن فدا  عهد َ اجملمدع ال ودن، ر ل د يع        ر

 .8  / األعل  ل زتا  ،  :ستارطا ال  ا اال لف  ةكا، اتظع

سظد  رهد     ،  20 يف ا وا الشعد ا يف اب ف ا األتهتوا عد     َستاَهس ، 200 ا نام  ،يد    سلل ةلدنا ح ث  نا  (0)
 ،   يم يف الهريلوع سالهح و ، س ل سم س اه الخعاج الع ع ا الن هوا، سو تك يف اجمل فع الن هوا 252 حه، ع   

سال  موا، س هات الكوا فا ا ش تدع ال  موا، مهن فا  ساة  الندا هعنا إ، إتش َ ا ن نعا الن هوا، سامهس ا نوا ر ل 
 فن ع ا  ه ، الن ه ،: يد، اتظع0 0 ع األسا ترو2   ان  ل  ال صع دن  العها 

 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3503. 

 . ه العا، صاجمل فع الن هوا ساهلو    الشععوا يف ال  ا اال لف  هتا ا ع فا،   ل را عهل ا: اتظع (8)

http://saidnur.com/arab/index.htm
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3503
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ندددا لن ددس الشددعد ا   إ ا  تدددل إعدد ه  احلو ": سودد َ موددس ، ا كاحدد ع د هدد  ر تشدد َ جممددع م هدد     

ر إوهه ه الناوث ا ددهمعاتو وعع ع، سالن، ين العددهو  النحودل  ناوهدا ا شدكل  الزفنودا      

الكددوا ، حب ددنا وددععوا حكومددا، عمو ددا الهحددَ، فهونددا الددللو ، ر وددل  عددا الشددهه  ،     

      َ م لن دو ا النحودل     ،سالعدث، سا ط عا، سوهدز  نتاَ ال  دنا اب فدل  ساب حدل  ع د، العدنا

ال جددنَ إوههدد ه ابم عددا، رددلإع عددا اإوههدد ه النددعه،، سمعد ددا  لددك وري دددو  جممددع     : يدد 

ممددا مج ددنا رددأ ال  ددم الشددعع  ساإ ددهن ت        ،ل ن ددس دهددم  وددهع م هدد َ ال دد ا اال ددلف      

يف هددنهم فدا خمه دع     رهدم  سدهدم إ، يد إَ ع مد َ فن دنق    الزفنوا، س لح العا  ساله دنت،  

حنددن هفددا يف ودد سن اإ هصدد ه، ساإوهمدد  ، سال دد تنن، سالطددث، س اإخهص  دد   الزفنوددا الل

 .( )" همل الن ه َ ت دهم يف اإخهص     الننوا لك، لوكنتنا ةو را خااَ د

 :ر ص ينو اجمل فع حملا فنوز  عا دريو موم  س

 الرابطة احملمدية للعلماء: 

يف  ، 0 2 /2/2 نامدد   ا  ،يددد50  تروددع األسا  0 يف فدد متع ل  مدد َ ا وددعب    ات  ددل

مودس ر دص ا عد ة      سحبودا فدل  ددنفأ،   ا هوع ا و عد وس   ،ال   ما العر  يف منلق ر لوم  

سونالا اوهم عد   يدنا ا د متع     ،فا ع م َ ا وعب لمث ةا فا  ضم  اوعس ،الن هوا سواي 

ت دم   ( )الظهدا الشدعدع    دلت حودَ   ،  00  / /0 ا نامد    ،يد0 0 مع   8 حه، و تد  

 .( ) لعارطا احململدا ل   م َ ف  عا  ا  تنع ع  رمسوا س 0  .08. 

، وكندنهدد  سفهم وهدد  سوعددوا  عم هلدد    ختهددع العارطددا احململدددا ل   مدد َ فددا حوددَ      س

وعدد ، إ، حت ودد   يدد  ةو رددا تظ فهدد  األ   دد ، س   لهالددن، د دد  ،ألحكدد   الظهددا الشددعدع  

 :ووااأليلام اآل

سال م  ع ، تشع  دوم   ،سف   لو الع فوااله عدع رريحك   الشع  اال لف  احلنوع  ( )

ساحددكا  فهدد هو الن ددطوا   ،سا نعظددا احلعددنا ،سو  لومددس العدد فوا ،اال ددل  العددمحا

 .ساإعهلاا

فددا  ،ا عدد يما يف ونشددوط احلودد   ال  موددا سالو  موددا يف جمدد ا اللتا دد   اال ددلفوا       ( )

األخددعت  ا   خدلا ون ودد   سا ددع اله د سن سالشددعااا فددع ا   عد   ساهلو دد   ال  موددا   

 .اإيهم   ا شكك

 ،سابم و   ساهلو    ال  مودا  ،ون و   سا ع اله  سن سالهنا   رأ ال  م َ سا نكعدا ( )

 .(0)سا   ع   الو  موا النمنوا ساألونهوا

                                                 
 .008و تد  الهشعدع اال لف ، فن   ال ط ن، ص ( )

 . ، ا ع ن  ا  ك  ( )

 . اجمل فع الن هوا ساهلو    الشععوا يف ال  ا اال لف  هتا ا ع فا،   ل را عهل اه العا، ص: اتظع ( )

 .http://arrabita.ma/Article.aspxفن ع العارطا احململدا ل   م َ  (4)

http://arrabita.ma/Article.aspx?C=2
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 جممع البحوث اإلسالمية يف األزهر: 

 ( 0 )ال دعات ت دم   نودث  ة ،سف دعو فصدع   ،األهيدع يف  تشئ جممع الهحن  اال لفوا 

سا تددا ردد انت    ،   2  سمدد  ،يددد 5  عدد    الددن،  ددلت  ،فددا  ددعاتا  األهيددع الشددعدع  

 .سجيهمع اجملمع فع  ا  وهع، يد 5  ال  يع  يف وناا  نا يف اوهم ع وس 

سفهمههد  هتا دا اد  فد  دهصد  رد جملمع       اهلو ا ال  و  ل هحدن  اال دلفوا،    سد له اجملمع

ع دد، يلدددل الو  مددا اال ددلفوا     ال مدد  ، سفددا  هدد د  سفشددكل  سمدد  العودددا اال ددلفوا     

سيعددددلي  فدددا النهدددنا، سالشدددناةث، سن ددد ت اله صدددث ا دددنييب سالعو  ددد ، سي وههددد  يف      

ونيعيدد  األ ددو  ا دد لص، سون ددوع تطدد ق ال  ددم رهدد  لكدد  فعددهنت سيف ادد  رو ددا، سرودد ن      

لعن  إ، فا فشكل  فنيهوا  س اوهم عوا وه    ر ل  ول ، سمحد  وه دا الد    ل ج الع ، موم  َد

 . هو  اه ر حلكما سا نعظا احلعنا

فدددا مخعدددأ عهدددناع فدددا اهددد ت ع مددد َ اال دددل ، ميو دددنن ا دددنايث     اجملمدددع هدددريلعدس

، سدشك  يف عهن اجملمدع  ن إ د د  عمدعو عدا  تر دأ  دنا، س ن دكدنن ف عسمد ع         اال لفوا

ل  موددا، س ن ردد لنت  ساله ددنت يف ف ضددوس سح ضددعو، س ن دكددنن حدد ةزاع ع دد،  حددل ا دد يل  ا    

 .( )دكنن لس إته ج ع م  ر ته يف اللتا    اال لفوا

  كةمباجملمع الفقهي اإلسالمي: 

 سمدددد  ،يددددد20  /  /  فكددددا ا كعفددددا يف يف اجملمددددع الن هدددد  اال ددددلف     تشددددئ

هاخد   فنهدندا  سين يو ا ع موا إ لفوا  ا  وخصوا اعهه تدا فعه  ا، ، ( ) 200 /  /  

فددا جممنعددا خمهدد ت  فددا م هدد َ األفددا اال ددلفوا    سوهكددننف ، إمدد ت تارطددا ال دد ا اال ددل 

 .( )سع م ةه 

 :سوهمو   يلامس يف األفنت اآلووا

فدا فشدكل  ستدناها     ،رو ن األحك   الشععوا موم  دناوس ا ع مأ يف  حن َ ال د ا  ( )

 .فا فص هت الهشعدع اال لف  ا  ها  ،س ه د  فعهجل 

سإ ه   مشنا الشعد ا سا دهج رهه    ، ناتأ النض واإرعاه وننق الن س اال لف  ع ، ال ( )

 .حل  ا  ال ه د  ال  وناوس األفا اال لفوا يف ا  هف ن سفك ن

سو لميدس ر ودا    ،تشع الكا  الن هد  اال دلف  سإعد ه   دو وهس، سونضدوح فصدط ح وس       ( )

 .ال صع سفن يومس

 .وشجوع الهحَ ال  م  يف جم إ  الن س اال لف  (0)
                                                 

اإوهه ه ابم ع  سهست اجمل فع يف ، 20 خ لل حعأ ا  لل، ص. اإوهه ه ابم ع  يف الن س اال لف ، ه: اتظع ( )
 اجمل فع الن هوا ساهلو    الشععوا يف ال  ا اال لف  هتا ا ع فا،، 5  صو ه ن ممل إمس عو ، . ، هوطهو س

 .   ل را عهل اه العا، ص

 .http://www.themwl.org/bodies/default.aspx?d=1&bid=2&l=ARفن ع تارطا ال  ا اال لف ،  (2)

 .2ص اله عدع ر جملمع الن ه  اال لف  ةكا، تارطا ال  ا اال لف ، ( )

http://www.themwl.org/bodies/default.aspx?d=1&bid=2&l=AR
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تاَ الن هوددا ا  هددا  ل   مدد َ احمل  ددأ، ساجملدد فع الن هوددا ا ن ن ددا يف  مجددع النهدد ست ساآل (8)

 .ال ه د  ا عهجل ، ستشعي  رأ ع فا ا ع مأ

 حكددد   الشدددعد ا   حدددناسفددد  ددددعه فدددا إودددك إ     ،الهصدددل،  ددد  دوددد ت فدددا ودددهه     ( )

 .( )اال لفوا

 جممع الفقه اإلسالمي الدولي: 

َ  ع اال دلف  الو لدَ    ال مدا ف متع  فا  ،  عاتتشري جممع الن س اال لف  اللسل ، رن 

يف فكدددا ا كعفدددا ر  م كدددا   ن، ع دددلالددد (ق،  )  - /5ت دددم ( هست  م عدددطأ ال دددلس)

،   25 / /5 -8 فدا   سمد   ،يد 00 تروع األسا    -2 ل عروا الع نهدا يف النك  فا ا

 إ   تشد َ جممدع دكدنن  عهد وو فدا الن هد َ سال  مد َ سا نكدعدا يف وده، جمد          سال  ض  ر

للتا دددا  ،فدددا  حنددد َ ال ددد ا اال دددلف  ،فدددا م هودددا س   مودددا سع مودددا سا هصددد هدا  ،ا  عمدددا

رهدلم و دلدم احل ددنا    ،ساإوههدد ه موهد  اوههد هاع   دولع مدد علع    ،فشدكل  احلود   ا    دع    

 . سا ننهحا ع ، وطنت النكع اال لف  له ك ا شكل  ،الن ر ا فا الكا  اال لف 

 ،ل مجمددع، سالددلست الهدد ته ا نددن  رددس، يددن عددعض الشددعد ا اال ددلفوا  اهلددلم الددعةو س

سإرددعاه فزاد يدد ، سرودد ن  ددلتوه  النددن  ع دد، ف  بددا ا شددكل  االتعدد توا    ، ددحوح ع ععضدد ع

: ا    ددع ، سع دد، حت ودد   دد  ه  االتعدد ن يف الددلتو  ساآلخددع ، سمدد  وصددنت ودد ف  ل  ددل        

يددن مثددع  الن ددس  ، ن حتكددوم الشددعد ارري ددنلس سفصدد هتو س ناعددلو س حك فددس، ع دد،   دد س 

 .( )رك   ر  هو سدعع و الن، دنظم النا ع االتع ت  ،اال لف 

  اهلنديف جممع الفقه اإلسالمي: 

سيدددن ف  عدددا ودددا  ،  255 اهلندددل يف ته ددددا  دددنا  يف جممدددع الن دددس اال دددلف    تشدددئ 

  شددا  ن ، حلددا احل وددا إ، وري ددو  فنهجوددا الددهنكا ابمدد ع  عنددلف   لددك ، سحكنفوددا

 سم ددد عيف ضدددنَ األ دددنا سال ناعدددل    االشدددععو  حك فهددد سالهن ددد  إ،  ،ا خه ندددا  د ال هددد

 يف ع ددن  ال صددعسو دد ستهم ، ر وهمدد ِ  ال  مدد َ سالن هدد َ سا ددااَ س يدد  اإخهصدد ص   ل شددعد ا

فدا اهد ت    وو عهد   ساخدها لعدل  يدنو احل ودا،    اجملمدع  ح مزاع التشد َ  ، مك ن  لك سف  تمس

  ددح ب اإخهصدد ص سالكددناهت يف الطددث احلددلدَ سع ددن   سفددا ،الهدد تهداال  مدد َ سالن هدد َ 

اإوهمدد   سال دد تنن سع ددم الددنن  ساإ هصدد ه، رووددا حت ودد  األيددلام ا نشددنه  سا  ددعت  لددس،       

سروددعض إجيدد ه احل ددنا ساألحكدد   الشددععوا ل مشددكل  سال هدد د  ا طعسحددا، إ دده ف ع يف     

 .( ) ها عا  اال لفوا ال  فا هاخ  اهلنل سخ تو

 :دريو اهلنل إ، حت و  ف  يف دهلم جممع الن س اال لف  س

                                                 
 .0 اله عدع ر جملمع الن ه  اال لف  ةكا، تارطا ال  ا اال لف ، ص ( )

 ./http://www.fiqhacademy.org.saفن ع جممع الن س اال لف  اللسل ، : اتظع (2)

 فن ع جممع الن س اال لف  ر هلنل، ( )
http://www.ifa-india.org/arabic.php?do=home&pageid=arabic_introduction .  

http://www.fiqhacademy.org.sa/
http://www.ifa-india.org/arabic.php?do=home&pageid=arabic_introduction
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الهن دددد  إ، ح ددددنا ل مشددددكل  الن مجددددا عددددا الددددهواا  اإ هصدددد هدا ساإوهم عوددددا  ( )

ن م  س د  هعدا ووداا  الظدعسم إ، ا ده     سالعو  وا سالصن عوا، سالهطنتا  احللدوا، 

ايهدلاَ ر لكهد ب    ، دلفوا سمد  األمدع اال   ،الهحَ ساللتا ا موس فا ال ه د  ال لميا

 .سنتاَ الصح را س  ناا ع م َ الع ع ،سالعنا

ريسدلع وعح ع سو ،سالنظعد   الن هوا ،هتا ا فص هت الن س اال لف  س ناعلو سا و وس ( )

 .ري  نب حلدَ سف   عرسوعحس  سععض، سسوطهو  ع يف ال صع العايا

احلصددنا ع دد، ، سدايف ضددنَ ا  ههددو   ال صددعسحت و هدد  هتا ددا ا نضددنع   الن هوددا  ( )

يددنو  يفسنتاةهددم ا   عدد   اللدنوددا ا ن ددنق رهدد    مهدد ست ال  مدد َ احمل  ددأ ا    ددعدا س  

 . م تشعي  يف  س    مج يا ا ع مأ ،ا نضنع  

إجي ه الصل  فع مجوع ا   عد   الن هودا سالهحوودا األخدعت هاخد  اهلندل سخ توهد ،         (0)

 .عا االجن ها  ال  مواسوه ها ا   نف   

 ،جمددد إ  اإ هصددد ه ساإوهمددد   سالطدددث  يفع ددد، ا شدددكل  الن مجدددا   األفدددا  إمدددل (8)

سالهو ا سالطهو ا العدك توا يف اهلندل سخ توهد ، سإملعهدم      ،س ععام اله لان ا خه نا

 .حنهل  هات ع ، ته ةا اللتا    سالهح و    ال  

االودددك إ  حدددنا  دددناتأ اال دددل  فدددا  هدددد       سا ددده عاض فددد  دوددد ت فدددا الشدددهه         ( )

 .، سو لدم العوت الصحوحا عنه سوايم عهشع أ ا

سالهحدلد   ا نوهدا ل  دل  يف   د نب دنامد        ،إعلاه الكهث حنا األ د  ا ابلددل    (0)

 .إعلاه النه تس يف وه، ا نضنع   الن هوا، سال صع

سإعددلاهيم لوكنتددنا ردد حوأ م  ددأ، ساإوصدد ا   ،ا هنددن أ الشدده بوشددجوع ال  مدد َ  (5)

 .ا يف إعلاهيم عا معد  ترطهم ةعاز حبَ فنحالر ل  م َ لوع يمن

وو ودع  سضعستدا ل   دن  ال صدعدا،    ةه هووزسدل ا هنن أ فا خع جي  ا   يل اللدنوا  (2)

هدلم وكدندا   رال  دن  الن هودا ساللدنودا،     ةهد هو   اب ف    ال صعدا جي  او َ خع

 .هو   ال صعسالناعوا ة ه ،الشخصو   ال  موا ا هخصصا يف ال  ن  الشععوا

إتشددد َ ا   عددد   ال  مودددا ع دددل ا ددد متعا  سالندددلسا ، سوشدددكو  بددد ن اللتا دددا، س  (0 )

 .( )سالهحووا

                                                 
 فع ووئ فا الهصعم، فن ع جممع الن س اال لف  ر هلنل، ( )

http://www.ifa-india.org/arabic.php?do=home&pageid=arabic_introduction . 

http://www.ifa-india.org/arabic.php?do=home&pageid=arabic_introduction
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 اجمللس األوروبي لإلفتاء والبحوث: 

 مج   األستسر  ل مهد َ سالهحدن  يف فلدندا لندلن يف رعدط تود       ع ل ال   َ الهري وع  ل

ف  دزددل عدا    سحهعو ، 220 / /0 -2  سم  ،يد0 0  ، ال  ل     -  فا  يف النك 

، ا نظمد   اال دلفوا يف  ستسرد     سا ن  لدك و هودا لدلعن  فدا  هد  احتد ه      ، ع ع   عمخعا عش

 .هلنا اجمل  ( النظ   األ    )فعنه  الل هنت   ا ع سيف ينا ال   َ 

َ  اإيو دداإ إ ددلفواإ فهخصصدداإ فعدده   سيددن   يدد ف ع، ، دهكددنن فددا جممنعددا فددا ال  مدد 

َ سالهحدن  حت ود  األيدلام    دهدنخ، اجمل د  األستسرد  ل مهد     س، دعلنلددا االاحل ل  ابمهنتدا 

 :ووااآل

سال مد  ع د، ونحودل اآلتاَ الن هودا مومد        األستسرودا، إجي ه اله د تب ردأ ع مد َ العد حا      ( )

 .ا هماحنا ال ه د  الن هوا  رونهم،

م سوددنظ فشددكلوهم،سحتدد ه  ،إ ددلات مهدد ست مج عوددا وعددل ح وددا ا عدد مأ يف  ستسردد    ( )

 .سف   لي يف ضنَ  حك   الشعد ا  األستسروا،ون ع هم فع اجملهم    

الدد  و دد م األفددنت ا عددهجل  ع دد، العدد حا        الشددععوا، إ ددلات الهحددن  ساللتا دد      ( )

 .ا   األستسروا ة      ف   ل الشع  سفص   

سودده ب الصددحن  خ  دداع، س لددك عددا معددد  تشددع      ،وعوددول ا عدد مأ يف  ستسردد  ع فدداع   (0)

 .( )سالنه ست الشععوا ال نميا ،م اال لفوا األ  واا ن يو

 جممع فقهاء الشريعة بأمريكا: 

وهكنن فا جممنعا خمه ت  فدا   ،ف ن   فا الهعاةث ،ف  عا ع موا وا تحبواسين 

م ه َ األفا اال لفوا سع م ةه ، وع ، إ، رو ن  حكد   الشدعد ا مومد  د دعض ل م دومأ يف      

 . فعدك  فا النناها

 :اجملمع إ، ف  دريو سدهلم 

 .إ لات النه ست موم  د عض ع وس فا  ه د  ستناها لهو ن حكم الشعد ا موه  ( )

سضددع خطددا العددلاه الهحددن  ساللتا دد   الشددععوا الدد  وه  دد  رريسضدد   ا عدد مأ يف          ( )

سفدد  جيددل فددا ا شددكل  اإ هصدد هدا ساإوهم عوددا سالو  موددا        ،اجملهمددع األفعدكدد  

، سروددد ن احل دددنا الن هودددا ا ن  دددها هلددد ،    يدددنا اجملهمدددع  مودددا الددد  ودددناوههم يف  ساله  و

 .ساالوعام ع ، وننوني 

 ؛، سو نميدس سحت و دس  هتا ا ف  دنشع عا اال دل  سالدكا  اال دلف  يف س د ة  االعدل       ( )

 .للتهن   ة  موس فا ت ،  حوح،  س و  ث ف  موس فا  خط َ ر لهصحوح سالعه

                                                 
 .http://e-cfr.org/ar/index.php?cat_id=005، فن ع اجمل   األستسر  ل مه َ سالهحن  (1)

http://e-cfr.org/ar/index.php?cat_id=005
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اه الهحدددن  ساللتا ددد  ، سارهكددد ت  دددود  ف  ستدددا ا   عددد   ا  لودددا اال دددلفوا ر عدددل  (0)

سو دددلدم فددد  وط هدددس فدددا مهددد ست سا هشددد تا ، سودددلتدث    ،سع دددنه اإ دددهوم ت ،الهمندددد 

 .اناهتي  ع ،  لك

 ،يف خمه ع اجملد إ  الن هودا  سفلدعده  إ  فا هستا  ولتدهوا ألةما ا عااز اال لفوا  (8)

 .اي س ه د  الهحكوم الشعع  سو ،سال ه د  ا  لوا ،ا ه د  األ ع 

ل ن ددنا إ، فدد  دشددهس   ؛هعددم اله دد سن رددأ اجملمددع ساهلو دد   ساجملدد فع الن هوددا األخددعت     ( )

 .االمج   الكنت  ع ، ا  ز  فا  ه د  األفا س نارهه 

يف ضدنَ   ،سح دنق هلدم   ساوهد   ع د، ا عد مأ    با  هوا ا نامنا، سف  ونعضس فدا ف   (0)

 .حب  ا نامنا يف الوعب الهمهع

وم الشددععوا الدد  و ومهدد  اب لودد   اال ددلفوا يف الددهله     هعددم  تشددطا بدد ن الهحكدد    (5)

الوعرودددا، سفعاو دددا فددد  وعم دددس إلودددس فدددا  دددعاتا  سون دددو  ، سإعدددلاه و دددنأ فوعدددع       

بهددد    دكدددنن فعو ددد ع  ،لألحكددد   الن هودددا يف  ردددناب األ دددع  سا  ددد فل  ا  لودددا     

 .الهحكوم الن و ا يف الوعب

يف حدلسه فد  وعدمح ردس ال دناتأ       ،م ع إتش َ  نلسق اجملمع ل زا   سالهك م  اإوه (2)

 .( )سالنظم، ساحلصنا ع ، فنام ا ابه   ا خهصا ع ،  لك

  السودانيف جممع الفقه اإلسالمي: 

 تودددث  0 يف  ساعهمدددل  ،العدددنهانيف  دددلت  ددد تنن التشددد َ جممدددع الن دددس اال دددلف       

 :، سدهلم إ، 225 /  /2 سم  ،يد2 0 

 .سم   وم اللدا س حك فس ،األتضم ت  سوحن يممه  ل  ،ته األفا إ، وعد هه  ( )

 ددل النجددن  الن هوددا الدد  تشددري  عددا و طودد   حكدد   الددلدا يف ف ظددم ودد ث احلودد         ( )

 .رعهث وو ب اللسلا اال لفوا ؛ال  فا

سمم ت دهس   ،ساإوهه ه ابم ع  الن ه  ع ، سودس ا صدنص   ،إحو َ معدها اإوهه ه ( )

حهدد، دددهمكا األمددعاه    ، ث احلودد َ إ ددهنه    حكدد   الددلدا الدد  وهددهط ادد  َودد      

 .ساجملهمع ساللسلا فا  ن د هلسا اه ع ، رصا 

سون ودد  ف   ددل الشددعد ا س  ددنهل   ،ونزددد  تصددنص الددلدا ع دد، سا ددع احلودد   ا    ددع   (0)

 .روعض ا هنه   األحك   ال  ون  ث سا ع  ي  العنهان ع ، سوس ا صنص

 .اإيهم   رلتا ا الن س اال لف  (8)

                                                 
 .http://www.amjaonline.com/ar_about.php فعدك ، يف م ه َ الشعد ا  فن ع جممع (1)

http://www.amjaonline.com/ar_about.php
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سإ دلات فد  دن  دهه      ،ظنايع يف جم ا ال  دن  الهطهو ودا سالنظعددا   النظع يف النناها سال ( )

 .( ) حك  فا 

، ل نظع يف  ه د ي  ا   ا سال  فدا  مه َل  ل  جمر تش َ عله فا اللسا    فا ل س

ا م كدددا ال عرودددا يف يو دددا اهددد ت ال  مددد َ : سفنهددد س يف عم ددده  اجملددد فع الن هودددا، هسيددد  وشددد

 االمهددد َسجم ددد  ، ( )  20 /2/5  سمددد  ،يدددد 2  /5/0رهددد تد  ، سالددد   تشددد ا العددد نهدا

 ،( ) 220 /  /  سمدد  ، يددد8 0 مجدد هت اآلخددع   5 ، الددن،  تشددئ يف  يف م عددطأ األع دد، 

 .سواو ،(0)يف األتهن جم   االمه َ سالهحن  ساللتا    اال لفوا تشئ  ام 

 :األهداف العامة للمجامع الفقهية واهليئات الشرعية

 :م  دريو همو  موو، م ن  يم  يلامه   فع الن هواجملا يلام ر ل هتا ا 

رو ن األحك   الشععوا مومد  دناودس ا عد مأ يف  حند َ ال د ا فدا فشدكل  ستدناها          ( )

 . فص هت الهشعدع اال لف  ا  ها  اعهم هاع ع ، ،س ه د  فعهجل 

  .سونن س ع ، ال ناتأ النض وا ،إرعاه فك تا الن س اال لف  ( )

عد ا اال لفوا سا هج رهه  حل  ال ه د  ال  وناودس األفدا اال دلفوا    إ ه   مشنا الش ( )

 . يف ا  هف ن سفك ن

سو لميددس ر وددا ال صددع  ،سونضددوح فصددط ح وس ،سإعدد ه   ددو وهس ،تشددع الددكا  الن هدد  (0)

 . سفن يومس

 . وشجوع الهحَ ال  م  يف جم إ  الن س اال لف  (8)

 .   م َ احمل  أمجع النه ست ساآلتاَ الن هوا ا  هل ره  عنل ال ( )

 . الهصل،    دو ت فا وهه   ع ،  حك   الشعد ا اال لفوا (0)

 .(8)اله  تب رأ نتاَ ع م َ األفا اال لفوا يف ال ه د  الن هوا (5)

 : ( )ف  دريو  ، يلامه  ح و سفا الن  ة  ال  ا هخلفهه  اجمل فع الن هوا له

 ددلف  فددا  هدد د  وعددهلع     ال دد ا اال سع فدد  دناوهدد إتشدد َ فعااددز ل م  نفدد   لههههدد    ( )

 . اللتا ا

 . ي  ل مشهو أ ر لن ساسضع ف  وم ل ن س سع نفس ونضح ا صط ح   الن هوا سووع ( )

                                                 
 .http://www.moj.gov.sd/laws_3/9/18.htmفن ع سهات  ال لا العنهاتوا،  (1)

 .  فع الن هوا ساهلو    الشععوا يف ال  ا اال لف  هتا ا ع فا،   ل را عهل اه العا، صاجمل (2)

 . 0االمه َ يف م عطأ، ممل إ  ول  لح الكنعهات ، ص (3)

 .http://aliftaa.jo/index.php/ar/pages/view/id/7فن ع هاةع  االمه َ ال    األتهتوا،  (4)

 . اجمل فع الن هوا ساهلو    الشععوا يف ال  ا اال لف  هتا ا ع فا،   ل را عهل اه العا، ص (8)

 .0، صا عوع الع ر  ( )

http://www.moj.gov.sd/laws_3/9/18.htm
http://aliftaa.jo/index.php/ar/pages/view/id/7
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فع  سون    يدم حبدن  اجملد    ،ر للتا    الن هوا ،و ن ،ماع موا مّك  إ لات جمل ( )

  .لو   عل ، سوعمجهه  إ،  س عاتاوه

مودا ا شد رها يف  حند َ ال د ا اال دلف ،      اله  سن ردأ اجملد فع ساهلو د   سا عاادز ال       (0)

 . سالهه ها ال  م ، سالنكع، ف ه 

سا ددددهكه ب   ،ع ددددل النددددلسا  ال  موددددا ا هخصصددددا ر هدددد د  ال صددددع سفعددددهجلاوس        (8)

 . ا هخصصأ عنه 

الن دد ة  يف ستشددعي   ،عددا اجملدد فع ل ددعاتا  سالهن ددو   سالهحددن  الصدد هت    اوعمجددا  ( )

 .سال ننا  النه ةوا سالصحع ،الشهكا ال نكهنوواة  موه   ،ا مكنا

 ثالثاملطلب ال

 جملامع الفقهية لالجتهاد اجلماعيحتقيق ا

ين ردنا م دا فدا الن هد َ وهدنهيم يف الهحدَ سالهشد ست،         : إوهه ه ابم ع ا  صنه ر

مدع ، ابم عدا   دنب س  دعب فدا ت ، الناحدل يف        ،( )إ هنه   حكم ودعع   عدريلا ظنودا   

سفدا يند    فا األخط َ ساالودك إ  النعهددا،    اوااعه ابم ع  س ل ي سه اإوهه  ،و لثال

، سيدن فد    إ  دوم  يف الندناها سفد  دكهننهد  فدا ومدنض سإودك ا       س ،وهلس  يموهس سضعستوس

 . عط، اجمل فع الن هوا و ك األيموا

يف اونودا  دو و   ال دعاتا  يف     سا هريفد   ،رهو ن احل  رنضنحالن هوا و ن  اجمل فع س

ن إإ، ال دنا   و  لدك ددلعن  ،فا الن حوا ا نضدنعوا    ناَ فا الن حوا الننوا  وا الن هاجمل فع 

 .( )اجمل فع الن هوا ح  ا اإوهه ه ابم ع  يف  نتوس ا نشنه 

 رابعاملطلب ال

 كيف تؤدي اجملامع الفقهية دورها املنشود؟

 :( ) ومع اآلااجمل فع الن هوا هستي  ع ، النوس األام ، إ رل فا ون  ه،حه، و

 .عنل وري وعه  الع فوا ال  سول  فا  و ه  فعاع   األيلام ( )

إجيدد ه ردد حوأ فدد ي أ ، فودد    و ونهدد  ع دد، حت ودد  و ددك األيددلامالن دد ة  الددحت ودد   ( )

إ، ، إعط َ مك  ا موا لهحَ ا ناضوع سهتا دهه  س، هحَ فهنعوأ رشك  ا ف  ل

 .وا  لك

                                                 
 .00 صخ لل حعأ ا  لل، . اإوهه ه ابم ع  يف الن س اال لف ، ه ( )

 .0 وا يف ال  ا اال لف  هتا ا ع فا،   ل را عهل اه العا، صاجمل فع الن هوا ساهلو    الشعع ( )

 .0 اجمل فع الن هوا ساهلو    الشععوا يف ال  ا اال لف  هتا ا ع فا،   ل را عهل اه العا، ص: اتظع ( )
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عددلفه  ل هددون  الدد  فددا ا مكددا  ن  عددل  ا ه ،ه وها ددعاه ر  دده لل، سوااإ دده لل ( )

 ،سدنهود  ع د، اد  جممدع م هد   ن دكدنن فعده لع رع ددس         ،مت تس ع وه  فدا ا د تج  

َ  يف ا ع ة  الن هودا الهحهدا،   ،س ن دهصع حبعدا الك ما م لع الد  هلد  عل دا         نا

 :و ، سدهح    لك ر آلاإ هص ه سحنن  لك  ر لعو  ا  

الدلاهنت فصدطن،    د ادل حودَ  : ي  سمتند ه  ف لو عوه  فا حوَ إتش وها ه لل (  )

يدن الطعدد  الشد يب     ،الطعدد  الصدحوح يف إتشد َ جممدع م هد      ع ،  ن  ( ) الزت  

الددن، د همددل يف متند ددس سوننوددنو ع دد، ابهددنه الشدد هوا سال  موددا وددا    ،اال ددلف 

عددا وددهها الن ددن   ،ادد  وهه ددل يددنو ا   عددا ال  موددا اللدنوددا ال ظمدد  ،العمسوددا

سلوهه  عددا يددنا الناوددث   هشدد ع مج عددا ا عدد مأ ةعدد سل ،نددن  احلكدد  حتددا ت

فددا خددلا س لددك  ، ددم دددهأ معددد  متنددد  اجملمددع الن هدد   ، ( )الكندد ة  الكددها

وعهوا يمدم الشد نب اال دلفوا ل  ده        ،ر لو ا ساألف تا  ح ره   دهمهع ،بنا

دعددهطعه ، ساسإتشدد َ  س دد م ا موددا لهوندهددس ةددناته   رهدد   ،يف متنددد  هست، هاةددم

، ( )"سعنلةن دصهح متند  اجملمع الن ه  فوعنتاع رد لطعد  الشد يب  ": الزت     ةلع

نو هلد كدنن  د ن سينا ين األس،، سيف ح ا متند ه  فا  هد   د طا ف وندا، موجدث     

 ، ع وهدد  ميدد تس إ  ن سإ ددلات  عاتاوهدد ، س ،إهاتوهدد يف ا فدد  احلعدددا اجملدد فع 

 .ن  فا  تنا  الهري ات

ونهودد   ن وعدده   اجملدد فع الن هوددا يف  م: ه  فددا حوددَ اخهودد ت  عهدد ةه  وها دده لل (ب )

سسمد    ،وكنن اخهو ت األعه َ ابله ر عات فا اجملمع تنعسم ،اخهو ت  عه ةه 

 .ا  تووا يف اإخهو تهون  ، تن  فا الهسن العضنخ أل ،ف  دعو س فا ف  دا

 . ه  يف إ لات ال عاتا  سإعلته وها ه لل (ج )

، تددن  فددا  هسن  ن ختهددع أل ،وهدد  يف االعددل  ستشددع  عاتاوهدد  سرو ت   ه وها دده لل (ه )

 .ار ع ال

(0)  َ ، فددع ر وددلاع عددا النظددع إ،  ، اعههدد تا  إ ختددل  اجملمددع   ،الل ددا يف اخهودد ت األعهدد 

مع اوهددنع دد،  ن  ،فعاعدد   الهنددن  ا ددنييب ساال  ومدد  يف اخهودد ت األعهدد َ سا شدد تاأ   

 :وواالصن   اآل مموه

 . ، سا نايث الن هواال  ن  اال لفوا ل  يفّم  ا اإ (  )

 .اال    ر ل وا ال عروا، سواي  فا ال  ن  االتع توا (ب )

                                                 
 . ص ه ا وعمجهس  ( )

اجمل فع الن هوا ساهلو    ،    صعهل اجملول العن نو الشع  ، . اإوهه ه ابم ع  يف الهشعدع اال لف ، ه ( )
 .  صالشععوا يف ال  ا اال لف  هتا ا ع فا،   ل را عهل اه العا، 

 .  صاجمل فع الن هوا ساهلو    الشععوا يف ال  ا اال لف  هتا ا ع فا،   ل را عهل اه العا،  ( )
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 . لتادا رنا ع ا ع مأال (ج )

 . اإ ه  فااله نت س (ه )

 . النزايا ساألف تا (و )
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 املبحث الثاني

 هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية

 :متهيد

 عددامهدد  و ددن  ر الو رددا    ،جملدد فع الن هوددا يو دد   الع  رددا الشددععوا وشددهس يف عم دده  ا   

األ دد  ا الددناته  إلوهدد  عددا ا  دد فل  ا  لوددا، سو ددن  رددنلك ع دد،   دد س اإوههدد ه ابمدد ع ،    

 :م  دريو سونكق عا اجمل فع الن هوا مو

 ،   دد فل  ا  لوددا سالهج تدددا،  فدد  اجملدد فع الن هوددا  ريو دد   الع  رددا الشددععوا ختددهص   ( )

 .سواي  و ا   فل فو  ين وهن سامه  ع فا 

يو دد   الع  رددا الشددععوا ختددهص ة  عددا ف لوددا ف ونددا،  فدد  اجملدد فع الن هوددا م وعددا    ( )

 .خمهصا ة  ع   مله 

 اللزافودا،  فد  اجملد فع الن هودا     رلنه ست الص هت  عا يو د   الع  ردا الشدععوا    وهصع ا ( )

 .مل وهعم مهناي  رهنو الصنا

ه دن  ر  ددلات  مسا عا هدا،  فد  اجملدد فع الن هودا     يو د   الع  ردا الشدععوا و ددن  ر  ه ر دا     (0)

 .النهنت م ط

حهدد، وصددهح  سسيو دد   الع  رددا الشددععوا يدد  الددعارط رددأ الشددع  سا   عدد   ا  لوددا،     

ع وي   لك، ر  إ رل هل  فا يو دا ت  ردا   ه اا   عا ا  لوا، ف  عا ف لوا إ لفوا إ دكن  

 .ف  فلوه  ا  لوا وه رعهل ، س ون وععوا 

، س    دو وه   ،فدا حودَ و عدنهد     ،عا الع  را الشدععوا  احللدَينا ا هحَ  دهن ساس

 . يموهه  لتسالصنا الشععوا هل ، سفلت إلزافوا  عاتاوه ، سف

 املطلب األول 

 وأساسياتها الرقابة الشرعيةتعريف 

الدعاَ سال د م سالهد َ   د  ساحدل      : "  ا اردا مد تس  ( ت ث)فصلت، فا : ال واالع  را يف 

فددا  لددك الع وددث سيددن احلدد م ، سا ع ددث ا كدد ن   ،فطددعه دددلا ع دد، اتهصدد ب  عاعدد   ودد َ 

، سالع  رددا ة ندد،   ( )"ال دد ل  د ددع ع وددس الندد ظع، سفددا  لددك اودده  ق الع هددا ألتهدد  فنهصددها         

 .( )ا عا ها

سفشددده  وس يف ندددد    عنتودددا   سته ا ددده م ا يدددنا ال نددد   فددد  الع  ردددا يف الشدددع ، م دددل  

َساْتَوَ ه دنا ِإت د  َفَ كادْم     :، امد  يف  نلدس و د ،   سيدن احلد م    الع ودث  ، مج َ  ة ن،علدل 

                                                 
 .رهصعم 0 0/  ،ف جم ف  دو  ال وا، ارا م تس ( )

 .   / ط، إرعايوم فصطن، سواو، ا  جم الن و ( )
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َتَ ودثٌ 
إ   :و د ،  س د ا  ،( )  ليَلْددَس َتَ ودٌث َعَهودلٌ    ِإَفد  َد سَند ا َفدْا  يدْنا  إِ     : ، س نلدس و د ،  ( ) 

ميَخدَعَج    :و د ،   نلدس  امد  يف  ،(0)احدكه تا هد ع   :سوع دث ، ( )  َسإ َ فاداع  َدْع اه نَن َمد  ف دْ َفا  ِإإِ  

 . (8) َفْنَه  َخ َةنع  َدَهَعِ ث 

ي  الهريال فا فدلت فط ر دا  عمد ا ا   عدا      -:م لع  را الشععوا : ف  يف اإ طلح

سال دعاتا  ا  همدل     ،ا  لوا اال لفوا ألحك   الشدعد ا اال دلفوا حعدث النهد ست الصد هت      

  دلات النهد ست ساألحكد      رع الن ه  اال لف  اللسل  س ل ععمه  اجملم، ( )فا وها النهنت

 .(0)الشععوا ا ه   ا رنش   ا   عا ا  لوا سفه ر ا وننوني ، سالهريال فا  لفا وطهو ه 

 :ي  ،الشععوا فا  ل ا فكنت   تةوعا الع  راوهكنن س

 ،سيدد  جممنعددا فددا ال  مدد َ ا هخصصددأ يف الن ددس اال ددلف : الشددععوا الع  رددايو ددا  ( )

ممدا وهح د  مدوهم األي ودا ال  مودا ساللتاددا رد لنا ع ال م د ،          ،سخب  ا م س ا  د فل  

ل هريال فا  ن مجوع ف د فل  ا   عدا فهنام دا فدع      ،و ن  ر  لات النه ست سا عاو ا

، سو دلدم و عددع ردنلك ل جم ودا ال  فدا، سوكدنن       سفه هةه   حك   الشعد ا اال لفوا

 .(5) عاتاوه  ف زفا

سيدد  االهات  الدد  وطهدد  االوددعاَا  اللهفددا لهددم ن   :الشددععوا اللاخ وددا ع  ردداالإهات   ( )

  . لفا وطهو   عاتا  اهلو ا الشععوا يف مجوع ا   فل  ال  وننني  ا   عا

سيددد  يو دددا ل ع  ردددا الشدددععوا ع ددد، فعدددهنت العددد ط      :ا عازددددا الشدددععواالع  ردددا  ( )

  .االوعاموا يف اللسلا

 :سظونهأ     وهأ ا   ع   ا  لواشععوا يف د ه، وه ه الع  را الس

سيددنو النظونددا وريخددن حكددم     ،سضددع ا  دد دا الشددععوا لهددهط عمدد  ا   عددا ا  لوددا      ( )

النهنت؛ ألن ف  دصلت عا اهلو ا رهنا ا صنص د دل  حك فد ع ودععوا، موجدث األخدن      

 .رهنارط النهنت سا ن  موه 

ا يو ددا الع  رددا، عددحكدد   الصدد هت  الهرياددل فددا  ددلفا وننوددن ا   عددا ل م دد دا ساأل  ( )

 .(2)سمحص فلت الهزافه  ره ك األحك   يف مجوع  تشطهه 

 :( )جيث  ن وكنن يو ا الع  را الشععوا فعه  ا، سلهح و   لك دعاع، ف  دريو س

                                                 
 . 2: ينه ( )

 .5 : ق ( )

 .0  :الهنرا ( )

 . 0 / ا نعها  يف وعدث ال عنن، العاوث األ نه ت ،  (0)

 .  : ال صص (8)

 .  الع  را الشععوا يف ا ص تم اال لفوا، محز  عهل الكعدم، ص ( )

 . ص، (2 / ) 00 اللست  اله   ا عشع ،  عات ت م  -جممع الن س اال لف  اللسل ، ال عاتا  سالهن و    (0)

 .سالصنحا تنعه  ،ا عوع تنعس (5)

 .0دن ع را عهل اه الشهو  ، ص. الع  را الشععوا ع ، ا ص تم ضنارطه  س حك فه ، ه (2)
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فدا  هد     ،سحتلددل فك مدهوهم   ،دكنن و دوأ  عهد َ اهلو د   الشدععوا سإعند ويم      ن  ( )

 لك فا الع  را الشععوا ا عازدا،  س فد  د دن     ع ،دص هق ال  فا ل م  عا، س و ااهل

 .ف  فه 

 ن إ دكنن ال هن فلدعاع وننوند ع يف ا   عا،  س فنظن ع موهد ،  س د دل  إلوهد   عمد إع      ( )

 .خلم ع ل م س يف اهلو ا

 . إ دكنن فع يم ع يف الهنك  س ا   عا ا  نوا ( )

 :سالنهنت يف اهلو    الشععوا اإوهه هضنارط سفا 

 .سيو    اإوهه ه ابم ع  وافع الن ه اجمللهزا  ر عاتا  اإ ( )

 .ينث األ ناا الش   ، سوههع العخص  س اله نو  ا منن  ( )

 .فعاع   ف   ل الشعد ا سفهإ  األم  ا عنل رو ن احلكم الشعع  ( )

 .( )فعاع   ضنارط النهنت (0)

 املطلب الثاني 

 الصفة الشرعية ألعمال الرقابة

دندددلتج ضدددما ا    دددل  ،ا   عددد   ا  لودددا اال دددلفواا يف إن عمددد  الع  ردددا الشدددععو

الشععوا ال  و َ  الشعد ا حبنظه  ستع دهه ، سالو دا فنس حت و  ا ص حا حبن  ا د ا فدا   

مكد  فد    د      ؛و تث النونه، سهتَ ا نعل  عنس رصدو تهس عدا   ده ب معد هو، سع د، يدنا      

يددن فددا  ،لدد  وعدد عل ع دد، حندد  ا دد ا ددل فددا الن دد ة  سالهنظومدد   ساالوددعاَا  ا ا   ويددن

 .( )ا ص   ا  ها  وعع ع

َ   س ت  ردددا،    سفددد  و هددددس الع  ردددا الشدددععوا يف ا صددد تم إ خيدددعج عدددا  ن دكدددنن إمهددد 

سعمدد  الصددح را سالعدد ع الصدد   تضددنان اه     ،ساليمدد  لددس وددنايلو فددا العددنا النهندددا    

 ،عدا ودعاَ الهمدع ر لعمدث    س د م،   ت دنا اه،  د ، اه ع ودس    ف  االمه َ م ل  د    ، ع وهم

منهدد،  ت ددم، : دد لنا، «؟َدددَهَ  ِإَ ا العهميددث   يَدددْن اص »: م دد ا ت ددنا اه،  دد ، اه ع وددس س دد م   

ي دَن   ليد ، » :س د   عدا رودع ودحن  ا وهدا؟ م د ا      ، (0)عا  لك،   ، اه ع وس س  م، ت نا اه

 .(8)«َحَعاٌ 

                                                                                                                                                    
 .0ص ،(2 / ) 00 اللست  اله   ا عشع ،  عات ت م  -جممع الن س اال لف  اللسل ، ال عاتا  سالهن و    ( )

 .سالصنحا تنعه  ،ا عوع تنعس ( )

 . دن ع را عهل اه الشهو  ، ص. الع  را الشععوا ع ، ا ص تم ضنارطه  س حك فه ، ه ( )

رد ب  سالكفدن،، اهد ب الهودن ،    ،  8 / ، 82   نا  ر  هاسه، اه ب الهون ، ر ب يف الهمع ر لهمع، حلدَ ت دم   (0)
اودكاَ الهمدع   ، سالنعد ة ، اهد ب الهودن ، رد ب     5 8/ ، 8   حدلدَ ت دم    ندا ف  و َ يف النهد  عدا احمل   دا سا زار   

، 0   حدلدَ ت دم    ر ب روع العمدث رد لهمع  ، سارا ف وا، اه ب الهج تا ، 5  //0، 0808، حلدَ ت م ر لعمث
 .22 /8،  8  س ححس األله ت  يف االتساَ حلدَ ت م ،   0/ 

 دحوح فعد م، اهد ب    س، 002/ ،     هدا ساأل دن  ، حدلدَ ت دم     الهخ ت،، اه ب الهودن ، رد ب رودع ا و     حوح (8)
 .00  / ،  85 ا ع    ، ر ب حتعدم روع ا مع سا وها سا نزدع ساأل ن  ، حلدَ ت م 
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 ،سدنحددص العدد ع ،دهن ددل األ ددناق،  ع وددس الصددل  سالعددل م ددل ادد ن ،س فدد  الع  رددا

 ،ميَ د     ( )َفدعا َع يد،   دْهَع َ      ينا َت  دنَا الِ دسَ  ،  سفا  لك ف  تست  رن يعددع  ، سدعا ث اله عا

 يَ د َرْهس    : َا يد ، « ؟َفد  َيدَنا َدد  َ د َحَث الِطَ د  ِ     » : َا يد مي ،ميَن ليدْا  يَ د َر  س  َر يدلع    ،ميرييْهَخَ  َدَلو  َموَه 

َ ا َفدْا ويد ا مي يدْوَ      ،َددَعاو  الناد س      يميدلي َوَ  سَهدس  ميدْنَق الِطَ د ِ  ايد      » : َا يد  ،َدد  َت  دنَا الِ دسَ    ،لعاَم 

 .( )« َفن 

انإدددا  ، دده  سإدددا ع دد، ا صددعم   ، مو ددن  رددلست احملهعددث  و ددا الع  رددا الشددععوا   سي

 .( )وسسسإدا احملهعث يف حلسه  لحو ال  ض  يف تط ق اخهص  س، 

 املطلب الثالث 

 إلزامية قرارات اجملامع الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية

اليمد  إخهد ت عدا     ال هد ة    لنهنت ساحلكدم ، مد االمه َ سال ه َدنهو  الهنعد  رأ 

 ددز  ا ك ددع فددا حوددَ    ساليمدد  د  ،سجيددث ع دد، العدد فع اعه  هيمدد     ،حكددم اه و دد ، 

 :، سخيه ن نابم ا

إخه ت ف ن و االتشد َ  ال ه ة  ساحلكم  ،ه و  ، يف إلزا   س إر حاالنهنت إخه ت عا ا ( )

 .سااللزا  فا اه و  ،

  مد ال ه ها  سالكن تا  سواي   جم ليف  لخ  ال ه َهاالمه َ  عم فا ال ه َ، مل د ( )

 .(0)  تزا مموه دنشث  س دطع مم  إ 

إ، ، حوددَ إلزافهدد  فددا  اجملدد فع الن هوددا سيو دد   الع  رددا الشددععوا    ا  ددعات ون عددمس

  :(8) عمأ

ما ودعوح لدس  دنا ردللو  ودعع ، موجدث ع ودس        مجملههل تنعس، ر عهه ت ا :القسم األول

األخن رس سعل  يد سهو، إإ إ ا ها هلود  نخدع ع د، خلمدس، امد   تدس جيدث ع د، اجملههدل  ن           

ندس  عا  لت م ن ال عات ف ز    ؛دن  ة  ع م توح تس فا ينو األ ناا سال عاتا ، سرن َ ع وس

 . يف ح ا انتس فنام  ع ع وس

 :إ،  عمأ، سدن عم نس ال عاتعوا اجملههل الن،  لت ر عهه ت : الثاني القسم

َ    سيد  الصدنا الو لهدا ع د،  دعاتا       ، عاتا  ودا ف زفدا   ( )  ،اجملد فع الن هودا سهست االمهد 

األحكد     نه  ارهلاَ لهو نعسي  يف الو لث وكنن إف  ا هش تدا بها ف ونا  س وصلت 

                                                 
 .02 / وعح الننس، ع ،  حوح فع م : ي  الكنفا اجملمنعا فا الط   ، اتظع ،رهم الص ه سإ ك ن اله َ ( )

، حدلدَ ت دم   «فدا وشدن  م دو  فند     »،   ، اه و د ، ع ودس س د م   النيب، ر ب  نا   حوح فع م، اه ب االمي ن، ( )
 0  ، /22. 

 .5دن ع را عهل اه الشهو  ، ص. الع  را الشععوا ع ، ا ص تم ضنارطه  س حك فه ، ه ( )

 ع  يف الن دس  سفد  ر دلي ، ساإوههد ه ابمد        /0النعسق،  رن ال ه س  محل را إهتدد  الصدنه و  ال دعايف    : اتظع (0)
 .2  خ لل حعأ ا  لل، ص. اال لف ، ه

 .  اجمل فع الن هوا ساهلو    الشععوا يف ال  ا اال لف  هتا ا ع فا،   ل را عهل اه العا، ص (8)
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فدع  ،  د ، اه ع ودس س د م    ، ل  مد َ فد  ع دوهم إإ الدهل  عدا اه ست دنلس      م، الشععوا

 .فعهنل وعع  سم إ د    ته  إ وصلت  ،انن النهنت وا ف زفا ن الهرياول ع ، 

الد    ا ص تمسفا ينا ال عم ال ج ن الشععوا يف  ، عاتا  ف زفا  ا  لت  يف ح س ( )

، سيدن فد     شعد ا اال لفوال ا لنوا خم،  ن وكنن  عم هل  ر  تظ فه  األ     ع 

 .( )(2 / ) 00 ت م  و عاتيف  جممع الن س اال لف  اللسل س  يث إلو

  الرابعاملطلب 

 أهمية الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية

 فنهد  ، ع د، جممنعدا فدا األ د      ا   ع   ا  لودا اال دلفوا  و ن  الع  را الش ف ا يف 

سفنهدد  فدد  ده  دد    ،سفنهدد  فدد  ده  دد  ر م وددا الع  رددا   ،ر ددوم ا عا ددث سفو ددس س دد ناس ده  دد  فدد  

سفدددا يدددنو ، سفنهددد  فددد  ده  ددد  رددد الوعاَا  الهننونددددا ،ر أل ددد لوث الددد  دعدددهخلفه  ا عا دددث

 :( )األ  

 .اإلهزا  ر ل وم االمي توا سر ألخلق احلعنا ( )

 . الهنووهوا ساالتو هداس الع  را الننتدا ( )

 . علج اإحنعام   سيف ،احلكما يف ونووس النصح اوه   ( )

 . الن ل الهن َس ا نضنعواس دااإ همعاتس الشمنلوا (0)

 .ابمع رأ الوه   سا عستا (8)

 .اال لفوا يف ا   ع   ا  لواابمع رأ عن  ع األ  لا سا    ع  يف الع  را  ( )

ا عا هددددنن دكددددنن خ  ددددا ر    عددددا ا  لوددددا، س، هاخ وددددا الع  رددددا الشددددععواوكددددنن 

خ تووددا فددا خددلا  الشددععوا ع  رددا السوكددنن ، الشددععونن فددا ضددما ابهدد ه االهات، موهدد   

وهددم يو ددا مهددنت سفددعا هأ وددععوأ، سو ددل  خددلف وه     عدد      ،فك وددث وددل و  وددعع 

سادد  ساحددل فددا  ، ف لوددا فه ددله ، ع دد، وددعات ا  مددنا رددس يف ا ك وددث احمل  ددهوا ا  تووددا   

 .( ) الع  را الشععوا    وعاض  يندا الننعأ 

 :(0)فا  رعهي ، ألفنت عل ، س لك اال لفوافهما ل م  ع   ا  لوا الع  را الشععوا س

سالع  ردا الشدععوا    ،العرندا ا  لوا  ل م  ع اال لفوا رلد  وعع   ا   ع   ا  لوا ( )

نام ددا ف  فلوهدد   سف ،الهزافهدد فددلت سه  ؛ لكا ددث عم دد نو ا   عدد  هلددضددعست  حوندددا  

د  طدد    ،م  ودد ع  ا   عددا ا  لوددا  سوددنه الع  رددا الشددععوا ع دد،     ، سحكدد   الشددععوا لأل

                                                 
 . ص، (2 / ) 00 اللست  اله   ا عشع ،  عات ت م  -جممع الن س اال لف  اللسل ، ال عاتا  سالهن و    ( )

ممل عهل ال طوع     النعمنت .  فع الن هوا يف وعوول فعا  ا ص تم اال لفوا نلو   س ود عم وا، ههست اجمل ( )
 .0 ص، احلع 

 . ص، دن ع را عهل اه الشهو  . الع  را الشععوا ع ، ا ص تم ضنارطه  س حك فه ، ه ( )

ممل عهل ال طوع     النعمنت .  ود عم وا، ههست اجمل فع الن هوا يف وعوول فعا  ا ص تم اال لفوا نلو   س (0)
 .8ص، دن ع را عهل اه الشهو  . الع  را الشععوا ع ، ا ص تم ضنارطه  س حك فه ، ه،   ص، احلع 
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امد  د  طد  اتوو حد ع لدلت مجهدنت ا ه د ف أ        ا،الصدهوا الشدععوا احل د      عا ا  لواا 

 .ا   عا ا  لوافع 

 ن إ ةدد ، ساال ددلف    و ددنن ا   عدد  ا دد ل الددندا لددلدهم خدداا  يف ال مدد   نن ال دد ف  ( )

ا إح ملو  للدهم  ه  موم ن ال  ف أ، اال لفوا حلدوا النشري  تعهو ع   لواا   ع   ا

فد      دا خبس ،ا   فل  سضنارطه ينو ه ص  حك   ، مر ناعل ا   فل  اال لفوا

كودددع إ ا   دددنل  إ، ودددا    دددل ختنددد، ع ددد، ا هخصصدددأ، م    ،ده  ددد  فنهددد  ر لعرددد   

: ،  تدس  د ا  تضد  اه عندس  ،  بردا ا طد    فا ا  فنأ عمعم ل تس، عا  !ا هخصص؟

 ،ا د ني ِت سَن  حهد، َدْ َهدَل ِإليْوَند  َعْهدل ا      ، اه ع وس س  م،  ،َ لٌ  َسَهْه    ينا َت  نَا الِ َس»

عمددع رددا    ،ادد ن  فددا ا دد فنأ  ، مدد  ا  ( )«السَجددله َسالسكيلليدداا َس يْرددَناٌب فددا  يْرددَناَب الع َردد      

ر ص فع ة  العرد ، مكودع ةدا هستدس      ع وس شك  ل ا ه، تض  اه عنس، ا ط ب

 !فا نح ه الن س؟

فنام د ع ل هدنارط الشدععوا  س خم لند ع هلد ،        س انتدس احلكم رصحا ع دل  س معد هو،    ( )

ع فدا   ا عد مأ اه  فدع   دل  سالنهدنت إ و هد  ممدا لدو   يدلع هلد ؛       سد ل مهنت ودععوا؛  

 َوْ  يم ددنَنِإْن ااْندده ْم إ لددن اسِعمي ْ ددرييلانا  يْيددَ  ا : رعدد اا  يدد  الددناع،  دد ا و دد ،  
 ( ) ،

اودع  الصدنت   ، فدع الهرياودل ع د،    س ي  الدناع يدم فدا وهدنامع مدوهم األي ودا ل نهدنت       

إ وك ه ونودل هلد   حكد      ال  عهحل ا فا ا   فل  الهج تدا ساألتنا  ا  ،ا عهجل 

 .يف ا ص هت الن هوا األ  وا

نهدد  ضددهط عمدد  ا   عددا   تنتودد ع سإهاتددد ع    د صددل ف ، تظمددا ت  رددا ا   عدد   وشددك   (0)

 ن الهل و  الشعع   يم فا  لك ا س؛ إ  يدن ده  د  ردرييم ف صدل     يف سإ وك ، سف لو ع

 .للداا سين، نظه حلفا ا    ل ال  و َ  الشعد ا 

فدددا ا   عددد   ا  لودددا ودددعسج  دددلف وه  رن دددنه  إ دددلفوا، ستةددد  إ وكدددنن     ادددوا (8)

انلك، مهودعت ال مدلَ ردنلك، سإ  دهو  إ، الهموودز يف يدنا اجملد ا إإ رنودنه يو دا          

 .ت  را وععوا

 اخلامس املطلب

 مناذج من مؤسسات مالية لديها هيئة رقابة شرعية 

رريتددس ا صددعم اال ددلف  و عدددع  كدداا صدد تم فددا  يددم ا   عدد   ا  لوددا، سمي   لو دد

ا صدعموا    هطهو   حك   الشدعد ا اال دلفوا يف مجودع ف  فلوهد    ر هز  و  ال ا   عا ا  لوا

                                                 
،    8، حددلدَ ت ددم ردد ب فدد  ودد َ يف  ن ا مددع فدد  خدد فع ال  دد  فددا الشددعاب  ددحوح الهخدد ت،، اهدد ب األوددعرا،  ( )

 .    /0،   0 ، حلدَ ت م تزسا حتعدم ا مع ر ب يفلهنعا، ، س حوح فع م، اه ب ا    /8

 . 0: النح  ( )
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ةم ع ، فهل  ا شد تاا يف الدعرح   ال   ،فا خلا وطهو  فنهن  الن  ما ا  لوا ،ساإ هوم تدا

 :ينو ا ص تم فاس ،( )سفا خلا إم ت النا لا رننعوه  ال  فا سا   ا ،ا ع ت س

 دبي اإلسالمي بنك: 

يو ددا سللدددس  ريسا فصددعم إ ددلف  فهك فدد ،ادد ، 208 عدد    يددنا ا صددعم وري دد 

سهلددم إ دد      ،وهددم ع مدد َ فهخصصددأ يف الشددعد ا اال ددلفوا    س ، نهددنت سالع  رددا الشددععوا  ل

ال منفودا  اهلو ا فا  ه  ابم وا  سو واا ،سال  تنتوا سا صعموا رصنا ع فا اإ هص هدار لنظم 

سمتند وددا  ا ددهوم تدا ددود  ا ددهحلا سفهمددا اهلو ددا  ،  ع دد، فددا جم دد  االهات  ، سيدد  ل هنددك

ساالمه َ يف ا  فد  و عضدس ع وهد      ،سفعاو هه   و وا ع نه و ك الصود إ،ض ما إوععوا، 

 س  ا هنعد تا  دعم س إلوه  ا عا دث الشدعع  فدا    ف   س  ،االهات  فا  ه د  ال م  سفعهجلاوس

سو مد  اهلو دا ع د، الهريادل فدا       ،وه    ر ألهاَ الهننون، لشععوا اله  فد  ا صدعيف  فلحظ   

سمه د ع ل نهد ست الصد هت  عنهد ،      ، ن  عم ا الهنك وهم سم   حك   الشعد ا اال لفوا الوعاَ

 . ( )يف اوهم عه  العنن،رنلك ل هنك  اهلو ا ال  فا رل سفا  م إ

 مصرف الراجحي: 

ودهل ال د     س،  280 تشد مس عد     ردل   ال لفوا يف ال د ا،   حل  اا ا ص تم ا د ل

 ددم العاوحدد  حتددا فظ ددا ساحددل  يف وددعاا ا ، هفددا خمه ددع ا   عدد   الدد  حتمدد  205 

ا صددعم إ، وددعاا فعدد يما  دد نهدا     ح ددن ا255 سيف عدد    ،العاوحدد  ا صددعموا ل هجدد ت 

 د ه،رشك       ، مهن فه هو ا صعموا اال لفوا  ع ،سة   ن ا صعم دعوكز ، ع فا

هستاع تةوعددد ع س    دددو ع يف  دددل النجدددن  ردددأ فهط هددد   ا صدددعموا احللدودددا سال دددوم ابنيعددددا   

يو ا ودععوا وهدلم   سللدس ، فشكلع ف  دا  ن عوا سونمندا  هنت ره  ،ل شعد ا اال لفوا

ح إ، الهح دد  فددا افهودد ا  حكدد   الشددعد ا اال ددلفوا يف مجوددع ف دد فل  الشددعاا، سالنصدد

 .( )سالهنووس هل  ة      ف   ل الشع  احلنوع

 البنك اإلسالمي الفلسطيين: 

  ،228 /  /  مدلسه  رهد تد     عمنفواع فع يماع ر عهه تو وعااع ينا الهنكوري   

لدس ةنوهدس    حوَ  عح  ،220 /8/8 سحص  ع ، وعخوص   طا الن ل الن عطونوا ره تد  

يو دددا ت  ردددا ، سللددددس كددد   الشدددعد ا اال دددلفوازاسلدددا مجودددع األعمددد ا ا صدددعموا سمددد   حة

و دا  سوك ع فا  هد  اهل  ،وهشك  فا جممنعا فا اه ت ع م َ الشعد ا اال لفوا، وععوا

حه، وهريال فا ونام هد  فدع    ،ا مال هنك لهم تس الع  را ع ، و  فل  الهنك ا  لوا ال  فا 

                                                 
ممل عهل ال طوع     النعمنت . فعا  ا ص تم اال لفوا نلو   س ود عم وا، ههست اجمل فع الن هوا يف وعوول  ( )

 .2، صاحلع 

 .http://www.dib.ae/ar/about_dib.htmفن ع رنك هر  اال لف ،  (2)

 .http://www.alrajhibank.com.sa/ar/about-us/pages/default.aspx، فصعم العاوح فن ع  (3)

http://www.dib.ae/ar/about_dib.htm
http://www.alrajhibank.com.sa/ar/about-us/pages/default.aspx
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فدا خدلا  د طا     ،س ودهه   سعل  س ن  الهنك يف  ، خم لن   ودععوا    ،الشعد ا اال لفوا

 .( )سإ ونجز ا   فل  إإ ةنام هه  ،مل دهم الهلخ  يف عم ه  ،فه وع  سفعه  ا

                                                 
 .http://islamicbank.ps/main/in.htmفن ع الهنك اال لف  الن عطو ،  (1)

http://islamicbank.ps/main/in.htm
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 املبحث الثالث

 ملؤسسات املالية اإلسالميةوترشيد ااجملامع الفقهية 

إفك توا اعهه ت اجمل فع الن هوا فعو وا وععوا ل م  ع   ا  لودا   دهن سا ينا ا هحَ

 .هل اونوا ون و  هست اجمل فع الن هوا امعو وا وععوا س، اال لفوا

 املطلب األول

 إمكانية اعتبار اجملامع الفقهية مرجعية شرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية

األ دعب   لهالد  و د    دعاتا  ال سو صدلت  ،ا  عسضدا ع وهد    اجملد فع الن هودا ا عد ة     هحَو

 :لأل ه ب اآلوواإ، الصحا، 

حودَ دهمهدع   عه َ يف اجمل فع الن هودا ا هنودا ع د، األف تدا سا نضدنعوا،      نلوا اخهو ت األ ( )

ع د،  اعد ا اإمدل     ،ساألخلق الن ض ا احلمول األعه َ جبم ا فا الصن    ي إَ

ال  دددن  اال دددلفوا، ساللتاددددا رددد لنا ع اال دددلف ، ساإوصددد م ر إ ددده  فا سالصدددلق       

 .ساألف تا، سواي 

ر ددص األعهدد َ  د كيِ ددع ، حوددَ ع دد، اإوههدد ه ابمدد ع   ا هنوددا نلوددا اختدد   ال ددعاتا   ( )

ال دعات   هخنسد األعه َ ر  هن ضا،  دن  شه األ   ا ا عههلما،  م  ار علاه االو را ع

 .( )دص   ال عات ر ل  لك م حعث ت ، الو لهوا، 

جيددل  ن ت ، ابم عددا  مهدد  فددا ت ، النددعه، سا مدد  اههاه     يددنو اآللوددا سالندد ظع يف   

: و دد ،   ددا تعددها ا طددري، سلددنلك هعدد  اه وهدد تك سو دد ، إ، الشددنتت م دد ا    مدد  ا ال ددله 

ْتنيههدنا َفدْا َحْنَلدكي ميد ْعع  َعدْنه ْم      ْنَا ميظًّد  ويَ دو ي الس ي سدَث إ   ميَهَم  َتْحَماو َفَا الِ َس َلْنَا ليه ْم َسليْن اا

ْفَا ميَهَنِاْ  َع ي، الِ َس ِإنا الِ َس د َحثه السم َهدَناهَ أَ ْفِع ميِ َ ا َعَزْع ليه ْم َسَو ِسْتي ْم َم  األيَساْ َهْوَن
 ( ) ،

 ي َس يْفددع ي ْم و ددنَتت َرْوددَنه ْم َسَفمادد  َلددَعر ِهْم َس ي يدد ف نا الصاددل َساِلددَندَا اْ ددَهَج ر نا   :  دهدد عو دد ، س دد ا 

َتَه سَندد ي ْم د ْنَن اددننَ 
شددنتت ر لصددل  الدد  يدد  عمددنه الددلدا،    ال  ددعن، مدد ه وهدد تك سو دد ،  ( ) 

، سضدعستوه    يمودا الشدنتت   م  د، سر لزا   ال  ي    لَ  تا تدس؛ سإن ها يدنا ع د، ود َ     

 .ل مع مأ

دصدلت  سإ دهصدنت  ن  ال دعاتا ،   حودَ  دناب   ، اإمم ند ن فدا   وه َ عاآللو   ينو س

مددد ن سع وددس؛   دد ، اه ع ودددس س دد م،    ،عددا يدد إَ األعهددد َ فدد  دوهددث اه و ددد ، ست ددنلس     

اعههدد ت سميكددا وكهعددث  ددنا اإحددكا  ساله ددلدع،   اجملدد فع ال ددعاتا  الصدد هت  عددا يددنو   

 .اجمل فع الن هوا فعو وا وععوا ل م  ع   ا  لوا اال لفوا

                                                 
 .2: صاجمل فع الن هوا ساهلو    الشععوا يف ال  ا اال لف  هتا ا ع فا،   ل را عهل اه العا،  ( )

 .82  :نا عمعان ( )

 .5  : الشنتت ( )
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لت إلزافودا  دعاتا  اجملد فع الن هودا، سردأ  ن  دعاتا        س ه  هلنا الهحَ  ن و دعض  د  

 .ا الو لها هلنو ال عاتا ع   ا  لوا، سي  العماجمل فع الن هوا  عاتا  وا ف زفا ل م  

د ول عم  ادوا فدا    ، ن إضن َ  نا االلزا  ع ،  عاتا  اجمل فع الن هوايف سإ وك 

الدد  حتدد سا الههددعب فددا الصددود اال ددلفوا؛ بدد  ا زدددل فددا األتردد ح هسن     ا   عدد   ا  لوددا

ر دعاتا  اجملد فع    اا  هزفد  ا ا  لودا ا   عاإلهن   إ، ت ، الشع  يف ينا ا نضن ، ام   ن 

  ددا مجهددنت  دزدددلفددا اإحددكا  لددلت ابمدد يا اال ددلفوا، ممدد    اعكهعددث اددواوالن هوددا، 

 . ا ه  ف أ ف ه

،  ، ين ا دكاح عدله فدا الهد حوأ      نا االلزافوا ع ،  عاتا  اجمل فع الن هوا سإضن َ

لف  دددددددجممددع الن ددس اال  ، عهددن  النعمددنت دد   الددلاهنت ممددل عهددل ال طوددع     سفددنهم

 : فعدا، سإ دكنن  لك إإ رريحل ( )اللسل  جبل  

 . عاتا  جممع م ه   س  اوعرلزا  ا   ع   ا  لوا سواي  تنعه  إلزاف ع منعو ع، إ ( )

سميكدا  ن  إلزا  ا   ع   ا  لودا سوايد  ودااع، س لدك رعدا ال دناتأ سالهشدعد   ،         ( )

وده  الدع ، احلنند  يف الو لدث، يف جم دا األحكد          وكنن يعرا اللسلدا ال وم تودا يف  

سإ ضدا أل،  ال للوا،      ع ل م  ع   ا  لوا اال لفوا لهه  نتاَ اجمل فع الن هوا، 

 س ر دعاتا  جممدع    ،هسلا  ن و  ز  ف  ع وه  ا  لوا ر عاتا  اجمل فع الن هوا اال دلفوا 

 .م ه  ف أ

 املطلب الثاني

 اإلسالمية ملؤسسات املاليةا يف ترشيدامع الفقهية كيفية تفعيل دور اجمل 

يف وعودددول عمددد  ا   عددد   ا  لودددا اال دددلفوا،    الن هودددا  ون وددد  هست اجملددد فع دنهوددد  

 فدع يف و ددا األيمودا، سفدا الن د ة  الد         نسيد ، هلدنو ا   عد    ودععوا   ر عهه تي  فعو ودا 

 :ميكا ا هخلافه  لهح و   لك

 الفقهية وترمجتهانشر قرارات اجملامع : أواًل 

تشددع ادد  فدد  دصددلت عددا اجملدد فع الن هوددا فددا  ددعاتا  سون ددو   سحبددن  فه   ددا      إن 

سفددا الن دد ة  الدد  ميكددا ر   دد فل  ا  لوددا، دعدد عل يف وعوددول فعددا  ا   عدد   ا  لوددا، 

 :ا هخلافه  لهح و  ينو الو دا

ضدعست   انشدع الكهدث ساجملدل  سالصدحع، فدع الهرياودل ع د،        : الن  ة  ا كهنردا  ( )

العدد   إ، إ ددلات فن ددنعا ا هصدد هدا إ ددلفوا ودد ف ا، وهددم ادد  فدد  حتهدد ج إلوددس        

                                                 
ممل عهل ال طوع     النعمنت . اال لفوا نلو   س ود عم وا، ه هست اجمل فع الن هوا يف وعوول فعا  ا ص تم ( )

 .  احلع ، ص
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، ( )ا   ع   ا  لوا اال دلفوا فدا  حكد   ودععوا؛ لهكدنن فعو د ع هلدنو ا   عد          

 .سإ عاَ ا كهه   ال  موا ره ، سانلك ا خ مه   الادلدا ل م  ع   ا  لوا سواي 

 .له ن ه سا ند  ا : الن  ة  ا عةوا سا عمنعا ( )

 .لككست الشهكا ال نكهنووا سالادل اال ( )

سرنلك ودهم الهوطودا النا د ا، سدهعدن، س دنا  دعاتا  اجملد فع الن هودا إ، ا   عد            

 .ا  لوا اال لفوا ا خه نا

  ددا خبضددعست  وعمجددا يددنو ال ددعاتا  إ، ال ودد   ا خه نددا، س إ،امدد  دنهودد  الهنهوددس 

 .األ   وا فنه 

  الدورات : ثانيًا

يف  سا تشددريوه  ع دد، خعجيدد  ا ودد   احل ددنق    ا   عدد   ا  لوددا اال ددلفوا اعهمددل  

ا   عدد   خددن  ع دد، ع و هدد  إعددلاه الكددناهت العاةددل  يف اجملدد ا    ، سساإ هصدد ه ساحمل  ددها 

ا  هددل اال ددلف  ل هحددن  سالهددلتدث يف   ،، سممددا اعهندد، ر عددلاه الكددناهت اال ددلف  ا دد ل 

 .( )نموا جبل الهنك اال لف  ل ه

 :سحته ج عم وا إعلاه الكناهت سورييو ه  إ، ف  دريو 

 هستا  يف ا  دد فل  ا صددعموار مدد  و ددن  فهخصصددا، إجيدد ه فعااددز ع موددا سف  يددل  ( )

 .اال لفوا

ع ل هستا  ل   ف أ يف ا   ع   ا  لوا اال لفوا، م لكناهت ال  ف دا يف ا   عد      ( )

ندع، سفدا  يدم س د ة  وطندعيد  عمد  هستا  ولتدهودا       ا  لوا اال دلفوا حتهد ج إ، الهطد   

 .هلم

 .سوعهطوع اجمل فع الن هوا اللعن  إ، فو   لك ( )

 .عضواإ ه  تا ة  ع   اله  وم ال  ل ، سفعااز اله  وم ا عهمع لهح و  ينا ال (0)

وهدد ها ا دداا  سالهجدد تب الن وحددا يف يددنا الصددله، رددأ الددلسا سا   عدد   ا  لوددا          (8)

 .فواال عروا ساال ل

 عقد املؤمترات:  ثالثًا

يف ف د فل   يف ال هد د  ا عدهجل    سح  د   الهحدَ     ل ا زدل فدا ا د متعا    ا ه هت  ل

ممد  دنعدح اجملد ا ل من  شدا، سوهد ها الدع ، رددأ       ع د، العد حا،    ا   عد   ا  لودا اال دلفوا   

 اعهستا  سفددا ا  اددل  ن ل مددد متع  ، همد ددعب سوهدد   النظددع روددن    ال  مدد َ، سا هخصصددأ، س  

                                                 
 .5 صا عوع تنعس،  ( )

ممل عهل ال طوع     النعمنت . هست اجمل فع الن هوا يف وعوول فعا  ا ص تم اال لفوا نلو   س ود عم وا، ه ( )
   ص، احلع 



 28 

اله عدددع ر ألحكدد   الشددععوا    هدد يف وعوددول فعددا  ا   عدد   ا  لوددا، إ  دنددها عن     اعاددها

 .لألحك   ا عهجل ، سوا  لك

سوعدددهطوع اجملددد فع الن هودددا ع دددل فوددد  و دددك ا ددد متعا   ا  ال ل دددا ركودددول فعدددا     

 .ا   ع   ا  لوا

 واجلامعات كلياتالاملعاهد وختصص االقتصاد اإلسالمي يف إجياد  : رابعًا

اب ف ددد   يف الدددلسا ال عرودددا ساال دددلفوا، إ، إضددد ما    ا   يدددل سالك وددد   س حتهددد ج 

    س يف ا وددد ختصدددص اإ هصددد ه اال دددلف  يف ا وددد   اإ هصددد ه سالهجددد ت  ساحمل  دددها     

ل  مدد  يف  دكددنن ع دد، ت س فهم وددس ختددعدا اددناهت ف ي ددا     ، س لددك دنددها ادد هتاع   الشددعد ا

فوا، م حل وددا   ةمددا الجيدد ه ا دداا  سا هخصصددأ ألخددن هستيددم   ا   عدد   ا  لوددا اال ددل 

 .ا نشنه

س ل   هها اللتا    ا  لوا ال   وا  ن اإ هص ه اال لف  ين احل  األفود   شدكل    

، مهدن د دن  ع د، جممنعدا فدا ال ناعدل حت د  لدس األفدا ساألفد ن           ، س هف وس اإ هصد هدا ال  ا

ستظد    تتا فع النظم النض وا ال  و ن  ع د، تظد   الن ةدل ،    ساإ ه عات، سو  و  ا خ مع ف  

هالددا الددلعنا   فدد ، س( )د ددن  ع دد، فنظنفددا فددا ال ددوم سا ودد  ساألخددلق  اإ هصدد ه اال ددلف  

 .عهم ه النظ   اإ هص ه، اال لف  ال  ةم ع ، عل  العر إوهنا، 

 ف ددد   إ، سابم  يدددل سالك وددد    فددد  اجملددد فع الن هودددا مهعدددهطوع ونوودددس الدددلعن  ل 

 .اإيهم   رهنا الشرين

 األنظمة والقوانني : خامسًا

فددا  يددم الن دد ة  ا  ونددا ع دد، وعوددول فعددا        ،سالهشددعد   األتظمددا سال ددناتأ   و ددله

سالط دث فنهد   دا     ،ا   ع   ا  لوا اال دلفوا، سوعدهطوع اجملد فع الن هودا خم مهدا الدلسا      

 وندددعض ألتظمدددا يف اله دددلان اال دددلفوا لك، ماألتظمدددا سال دددناتأ سالهشدددعد    ا   دددا ردددن 

اب تددث  سووندد  ،إوددعاَا  ح هفددا ل هددل و  ع دد، ابناتددث الننوددا يف ا   عدد   سالشددعا     

 .( )الشعع  الن، د ل فط ه ع وععو ع  سإع، سفط ه ع ونيعد ع انلك ل ملَ و ك ا   ع  

 ليةاإلشراف على هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املا:  سادسًا

ن  يف ا هحَ الع ر  و عدع يو    الع  ردا الشدععوا، سالصدنا الشدععوا هلد ، سفدلت       روا

سيو د   الع  ردا الشدععوا     ،اجمل فع الن هودا رأ ، سميكا العرط إلزافوا  عاتاوه ، س يموهه 

 :اووعا ا طنا  اآل

( )  َ الزاد     ضعست  ا ه  تا ا   ع   ا  لوا ر جمل فع الن هوا لهنعوث،  س وعووح  عهد 

 .يف يو  وه  ا ك نا ر لع  را الشععوا

                                                 
 .2حعأ حعأ وح ه ، ص.  ه اال لف ، هالنظ   ا  ل  ال     يف فوزان اإ هص ( )

 .8ص، دن ع را عهل اه الشهو  . الع  را الشععوا ع ، ا ص تم ضنارطه  س حك فه ، ه: اتظع ( )
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جمدد ا  الهنعددو  رددأ يو دد   الع  رددا الشددععوا ساجملدد فع الن هوددا لهحددَ ا عددهجلا  يف   ( )

 .سإ لات النه ست سال عاتا  الشععوا ا ن  ها ،ا   فل  ا  لوا

 .فه ر ا يو    الع  را الشععوا يف وطهو   عاتا  اجمل فع الن هوا ( )

 ء هيئة عليا للرقابةإنشا:  سابعًا

يو ددا ع ودد  فدا الن دد ة  ا همددا يف وعوددول عمد  ا   عدد   ا  لوددا اال ددلفوا يدن إتشدد َ    

فع  ال  مودا إ، اجملد     دنه يف فعو وههد  وس س واو،  ممو ا ر لهنك ا عاز، اال لف  ،ل ع  را

اال دلف    ، ستص جممع الن س( )ا ماا   ع   اال لفوا ا  لوا ع ،  ا، سهل    طاالن هو

سي  يو ا ل ع  ردا  ع ، سونه الع  را الشععوا ا عازدا، ، ( )اللسل  يف هستوس اله   ا عشع 

 :الشععوا ع ، فعهنت الع ط   االوعاموا يف اللسلا، سوهط ع ةهمهأ تةوعهأ يم 

 .عم و   الع طا االوعاموا اله ر ا هل  ع ،االوعام  ( )

فعهنت ا   ع  ، س لك فا خدلا الهدل و    الهريال فا م ع وا الع  را الشععوا ع ،  ( )

 عم ا يو    الع  را الشععوا سالع  را الشععوا اللاخ وا، فع سضدع لدناةح سف د دا     يف

   َ  ،س ي ودههم  ،سإعند ةهم  ،ونظم  عم ا الع  را الشععوا ة  يف  لك نلودا و دوأ األعهد 

 .سعم هم يف ا   عا ال  يم  عه َ يف يو هه  ،سعلهيم

 هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةعيل دور تف:  ثامنًا

 يو داَ ون و   ال م  ع ،فا األفنت ا هما يف وعوول فعا  ا   ع   ا  لوا اال لفوا، 

ةنوددث اون  وددا الهري ددو    الدد   تشدد ا، احمل  ددها سا عاو ددا ل م  عدد   ا  لوددا اال ددلفوا  

ماادددع     سمدد  ،يددد0 0  ددنع   اال ددلفوا رهدد تد  ا ن  ددا فددا عددله فددا ا   عدد   ا  لوددا  

  يف  22 فدد تس  0  سمد   ،يددد  0 تفهد ن     اهلو دا يف     ددج  اس دل   ،  يف ابزاةدع 220 

سوهدلم  ، رصنهه  يو ا ع  وا  ا  وخصوا ف نندا فعه  ا إ وع ، إ، العرح ،هسلا الهحعدا

ف دد دا احمل  ددها : سرهددمنه  ،ال ددلفواااهلو ددا إ، وطددندع ف دد دا الصددن عا ا  لوددا سا صددعموا 

ف ع ادهااع   امد  وعدهم اهلو دا إ ده    ، سا عاو ا سالههط س خل و   ال مد  سا  د دا الشدععوا   

 اودع   يفف  عدا ف لودا    88 سوهج سه عهندا اهلو ا  ،يف عم وا الهطندع ا ه  هلنو الصن عا

 .سوهخن فا مم كا الهحعدا ف عاع هل  ،ر لاع 00فا 

  فدا خدلا   250 اإيهم   ر علاه ف  دا احمل  ها ا  لوا ل مصد تم فندن عد      س ل رل  

 سهعدددا يف فكههدددا ا  هدددل  ،جم دددلا  ايف مخعددد سو م  دددا ،هتا ددد    دددلفا هلدددنا الودددعض 

َ س ل تها عدا و دك اللتا د      ، الهنك اال لف  ل هنموايف اال لف  ل هحن  سالهلتدث   إتشد 

 له دلدم  إتشد ةه  اهلو دا فندن      اس ل ، ا  لوا اال لفوايو ا احمل  ها سا عاو ا ل م  ع   

                                                 
ممل عهل ال طوع     النعمنت . هست اجمل فع الن هوا يف وعوول فعا  ا ص تم اال لفوا نلو   س ود عم وا، ه ( )

 .5 ص، احلع 

 .5ص، (2 / ) 00 اللست  اله   ا عشع ،  عات ت م  -لن س اال لف  اللسل ، ال عاتا  سالهن و   جممع ا ( )
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  فدا  سبندا الهننونددا ل هخطدوط سا ه ر دا،     ا ال  و  دلي   لستداالوهم ع   اإ يفاللتا    

الد  يد  العد طا     االودعام ال جنا ر لع   لهننون ا طا ال  اعهمدلوه  اد  فدا بندا     ينو 

 لوا ل مصد تم سا   عد   ا  لودا اال دلفوا ا نهود       سجم   ف  دا احمل  ها ا  ،ال  و  ل هو ا

فا اهلو ا، حودَ   فدا ال جندا ردنلك ر له د سن فدع ال لددل فدا ا عهشد تدا ا دااَ يف جمد ا            

 .( )الشعد ا اال لفوا سع م احمل  ها سمم ت وه  سال  ف أ يف ا ص تم

و د  اجملد فع الن هودا     يو ا احمل  ها سا عاو ا ل م  عد   ا  لودا اال دلفوا   سوعهطوع 

 .هل ع موا  وافعو 

                                                 
  فن ع يو ا احمل  ها سا عاو ا ل م  ع   ا  لوا اال لفوا ( )

tabid/154/language/en-US/Default.aspx/اهلو ا/ http://www.aaoifi.com/aaoifi/arabic. 



 31 

 اخلامتة

إ ا س ساإ هصد هدا،  ساإوهم عودا ال  ا ال لدل فدا األهفد   الو  مودا سالعو  دوا     دشهل 

 األهفددد   جدددم يدددنو  رالدددع ، مودددس سال دددنت الن ع دددا يف اجملهمدددع الدددلسل        دددح با دعددد ت  

س ددهنه ت تظددم   ،طددع ابددن  ض ا لدددأ   ع ه دد  ، م تهدداإ هصدد هدا   دداخبس ،سفناوهههدد 

 . ا هص هدا عل

اه وهدد تك سو دد ، ا ه دد ف أ رددس   يددنو األهفددا، س ددل ونعددل    ددهث الددهلَ يف  العردد  يددن  س

َددد   يدهَهدد  اِلددَندَا نَفن ددنا اوا اددنا الِ ددَس َسَ ت سا َفدد  َرَ ددَ  َفددَا الع َردد  ِإْن ااْندده ْم    :  دد ا و دد ،م، ردد حلعب

ْم َونسَ  اددنا ميددريسَ ت نا َرَحددْعبو َفددَا الِ ددَس َسَت  ددنَلسَ  ميددِ ْن ليدد ف ددْ َفَنَأ 
ال هدد َ ع دد، يددنا ا ددعض  ، س( ) 

فدد   ددعح رددس ا دددااَ     سيددن  ،إ ددلفوا دهمودد  يف اوهدد    و  دد   ستظددم ا هصدد هدا      سالددهلَ،  

يف ا نشدنه  اجملد فع الن هودا ردلستي      هسن  ود     لدك  هعن،يف الوعب  خااع، سإ د اإ هص هدنن

 .هلنو األهف  سعلج اال لفوا اه عم  اإ هص هدا نا ععض احل

سفد   تهد ةا سون دو  ،    ف  ون   إلودس فدا   ، ميكا ععضالهحَينا اإتهه َ فا ر ل س

لست اجملدد فع الن هوددا يف وعوددول فعددا  ا   عدد    ردد خدد صشددعس  متخددص عنددس فددا ف ددكح   

 :ع ، النحن اآلو  ،نلو   س ود ،ا  لوا اال لفوا

 :ائجالنت: أواًل

 .م ع وا اإ هص ه اال لف ، سحنظس ل ح نق ( )

 .سحع هم ع ، احللا سروههم ل حعا  ،للدنهم ا ع مأحث  ( )

فنهدنح   اإوهه هه ب م، ف  سمشنلس لك  احلناه  سالنناهااال ل الن س  ا  ( )

 .هف نيف ا  

ر عهه تيد  س دو ا ت و دا لهجمودع ا عد مأ      ، سضدعستوه   الن هوا اجمل فع يموا  (0)

ونحودل نتاَ ع مد ةهم، س  دح ب الدع ، سا شدنت       فا خدلا    مههم؛سونحول ا

 .موهم

يو ددا الع  رددا الشددععوا ا عازدددا، سيو ددا الع  رددا الشددععوا لددلت ادد    يموددا  (8)

 .، لهم ن الهزا  ينو ا   ع   رريحك   الشعد اف  عا ف لوا إ لفوا

 :التوصيات: ثانيًا

 سون دو     ا  فدا  دعات  تشع ا  ف  دصلت عنهس ،ون و  هست اجمل فع الن هوا ( )

 .فه ر هه س

                                                 
 .02 -05 : اله ع  ( )
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ون ود   ، ساونودا  ن َ  نا االلزا  ع د،  دعاتا  اجملد فع الن هودا    ضإالنظع يف  ( )

 . لك

 .اال لف  اإ هص ه يفو ف وا فهخصصا ا و   س ،ألحب  لمهح فعااز  ( )

حكد   يف  األلهمكونهم فا و  ول  ،سهعن  ع م َ األفا إلوه  ،ع ل ا  متعا  (0)

 .اإ هص هداالنناها 

و ن ا  د فل  ا  لودا سا  د دو  احمل  دهوا سا  لودا الشدععوا، سو مومهد  ع د،         ر (8)

 .ا   ع   ا  لوا

 .ترط اهلو    الشععوا ر جمل فع الن هوا، سون و   لك ( )

وشدعم ع د، ا   عد   ا  لودا      ،فعازددا يو دا ت  ردا سودل و  ودعع       اعهم ه (0)

 .سسضع نلو   عم ه سون و  هستي ، ، اال لفوا

 .اال لف  اإ هص هكن َا  الهشعدا ا  ما ر ناعل ال إعلاه (5)
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 ____قرار رقم مشروع : ثالثًا

 بشأن

 دور اجملامع الفقهية يف ترشيد مسرية املؤسسات املالية اإلسالمية

 آليات وصيغ

 

الن س اال لف  اللسل  ا نهود  فدا فنظمدا ا د متع اال دلف  ا ن  دل        جممعإن جم   

يدددد، ا نامددد    0  ..........................................فدددا .............................. ..يف  ال شدددعدايف هستودددس 

 ........................ 0  ،  

هست اجمل فع الن هودا يف  ر ل املعس ع ، الهحن  الناته  إ، اجملمع خبصنص فنضن  

ل ا ددهم عس إ، ا ن  شدد   سر دد ،نلودد   س ددود -وعوددول فعددا  ا   عدد   ا  لوددا اال ددلفوا

 : عت ف  دريو  ال  هات  حنلس،

ردد جملمع الن هدد  يو ددا وددععوا وعدد ، إ، حت ودد   يددلام ف ونددا، فكنتددا فددا    د صددل  : سإع

جممنعددا فددا ال  مدد َ دهصددننن رصددن   مددله ، د ددن  عم ددهم ع دد،   دد س اإوههدد ه        

 .  ا  جممعابم ع  يف ا ع ة  ا طعسحا، سدصلتسن  عاتاوهم سم  نلوا دعو وه

 :  دريو ممإ رل  ،اجمل فع الن هوا هستي   ه،حه، و :  تو ع

 .عنل وري وعه  ول  فا  و ه س الع فوا ال   فعاع   األيلام ( )

 .الن  ة  ال  و ونه  ع ، حت و  و ك األيلامحت و   ( )

 :ر آلو ، سدهح    لك اإ ه للوا ( )

ه يف  لك ع ، ، سإ ميكا اإعهم سمتند ه  تشريوه ه  فا حوَ وها ه لل (  )

 .ف ونا الع طا إإ سم  ضنارط

  .ه  فا حوَ اخهو ت  عه ةه وها ه لل (ب )

 . ه  يف إ لات ال عاتا  سإعلته وها ه لل (ج )

 .وه  ه  يف االعل  سالنشع ل عاتاوه  سرو توها ه لل (ه )

 :وواالصن   اآل ممع موها، ع ،  ن وهنالل ا يف اخهو ت األعه َ (0)

 . فوامل  يف ال  ن  اال ل  ا اإ (  )

 . لتادا رنا ع ا ع مأال (ب )

 . اإ ه  فا ع ، اللدا اال لف  (ج )
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 .  ن دكنن مما ععم ر ألف تا (ه )

 :دكنن ر آلو  يف وعوول ا   ع   ا  لوا اال لفوا،ون و  هست اجمل فع الن هوا  :  لو ع

 :اآلوواا هخلا  الن  ة  ، سميكا تشع  عاتا  اجمل فع الن هوا سوعمجهه  ( )

 .الن  ة  ا كهنرا (  )

 .الن  ة  ا عةوا سا عمنعا (ب )

 .لككست الشهكا ال نكهنووا سالادل اال (ج )

 : ه ج إ،سالكناهت، ، العلاه اللستا  ( )

 .فهخصصاإجي ه فعااز ع موا سف  يل  (  )

 .ع ل هستا  ل   ف أ يف ا   ع   ا  لوا اال لفوا (ب )

 .اللستدا رهنا ا صنص ع ل ا  متعا  ( )

 .ساب ف    ك و  ا   يل ساليف   سسون و ختصص اإ هص ه اال لف إجي ه  (0)

 .اللهفا لنلك سالهشعد    األتظما سال ناتأ ا  (8)

يف  دعات   ، سمت رو ته االوعام ع ، يو    الع  را الشععوا يف ا   ع   ا  لوا ( )

سميكا الدعرط ردأ اجملد فع    ، (2 / ) 00 جممع الن س اال لف  اللسل  ت م 

 :وواا طنا  اآلالن هوا سيو    الع  را الشععوا عا 

 .وعووح اجمل فع ألعه َ يو    الع  را الشععوا (  )

الهنعو  رأ يو    الع  را الشععوا ساجمل فع الن هودا لهحدَ ا عدهجلا      (ب )

 .جم ا ا   فل  ا  لوا سإ لات النه ست سال عاتا  الشععوا ا ن  ها يف

 .فه ر ا يو    الع  را الشععوا يف وطهو   عاتا  اجمل فع الن هوا (ج )

 ددعاتو تددص جممددع الن ددس اال ددلف  الددلسل  يف ، س ددل إتشدد َ يو ددا ع ودد  ل ع  رددا (0)

سيد  يو دا ل ع  ردا    ع ، سونه الع  را الشدععوا ا عازددا،   ، (2 / ) 00 ت م 

الشدددععوا ع ددد، فعدددهنت العددد ط   االودددعاموا يف اللسلدددا، سوهدددط ع ةهمدددهأ    

 :تةوعهأ يم 

 .هل عم و   الع طا االوعاموا اله ر ا  ع ،االوعام  (  )

الهريال فا م ع وا الع  را الشععوا ع د، فعدهنت ا   عد  ، س لدك فدا       (ب )

خددلا الهددل و  ع دد،  عمدد ا يو دد   الع  رددا الشددععوا سالع  رددا الشددععوا     

ةد  يف   ،اللاخ وا، فع سضع لناةح سف  دا ودنظم  عمد ا الع  ردا الشدععوا    
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 عا  لك نلوا و وأ األعه َ سإعن ةهم س ي وههم سعلهيم سعم هم يف ا  

 .ال  يم  عه َ يف يو هه 

 .يو ا احمل  ها سا عاو ا ل م  ع   ا  لوا اال لفواون و  هست  (5)

 :يأتيمبا  اجملمع ويوصي

إ دلات وشدعد    س دناتأ لهنظدوم     فهمدا  وه  العد ط   االودعاموا يف اد  هسلدا      (  )

 .ا   ع   ا  لوا اال لفوا عم ا 

 .اإلهزا  ر عاتا  اجمل فع الن هوارهعست  هعن  ا   ع   ا  لوا اال لفوا   (ب )

 ساه  ع م
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 املصادر واملراجع

 

 ال عنن الكعدم 

 وددد ه ن ممدددل، اإوههددد ه ابمددد ع  سهست اجملددد فع الن هودددا يف وطهو دددس،  . إمس عوددد ، ه

 . 225 -يد5 0 راس ، هات الهش ةع اال لفوا سهات الص رنت ، الطه ا األس،، 

  ،الطه ددا إتساَ الو ودد  يف ختددعدا  ح هدددَ فندد ت العددهو ،    األلهدد ت ، ممددل ت  ددع الددلدا

 . 258 -يد008 ، ا كهث اال لف ، راس  ،الو توا

 ،اب فع الصحوح ا خهصدع  ، (يد 8 )اه اب ن   ممل را إمس عو   رن عهل، الهخ ت

هات ارددا ، ردداس الطه ددا الو لوددا،  ، فصددطن، هدددث الهودد  . حت ودد  ه، ( ددحوح الهخدد ت، )

 . 250 -يد000  ،اوا

 ،ددنا  )، ابدد فع الصددحوح  (يددد 02 ) رددن عوعدد، ممددل رددا عوعدد، العدد م       ، الكفددن 

، هات إحود َ الدكا  ال عرد    ، رداس  ،  محل ممدل ود اع سنخدعسن   : ، حت و  (الكفن،

 .رلسن و تد 

  ،الطه ددا الع  رددا الشددععوا يف ا صدد تم اال ددلفوا، ، ممددل محددز  عهددل الكددعدممحددل

 .  00 -  0 النن ة  ل نشع، سالهنهدع،  اتهاألس،، األتهن، 

 فعددنل االفدد    محددل رددا ، (يدد  0 )الشددوه ت  رددا ممددل اه  محدل    رددن عهددل ،ردا حنهدد  ا

 .، رلسن و تد  عمهاهات ف  عا فصع،  ،حنه 

 فعددنل االفدد    محددل رددا ، (يدد  0 )اه  محدل رددا ممددل الشددوه ت     رددن عهددل ،ردا حنهدد  ا

، إوعام ه عهل اه را عهدل احملعدا الكاد    ، سنخعسن  و وث األتت سحت و   ،حنه 

 .  00 -يد  0 راس ، ف  عا الع  لا، الطه ا األس،، 

 ممل عهل ال طوع     النعمنت، هست اجمل فع الن هودا يف وعودول فعدا     . احلع ، ه

 ا ص تم اال لفوا نلو   س ود عم وا، جممع الن س اال لف  اللسل ، اللست  اله   ا

 عشع ، فن ع الن س اال لف ،

http://www.islamfeqh.com/upload/NewsImages/file/3.rar. 

 الطه دا األس،، هرد ،   خ لل حعأ، اإوهه ه ابم ع  يف الن س اال دلف ،  . ا  لل، ه

 . 002 -يد0 0 ما سالكا ، فعاز مج ا ا  ول ل و  

 حت ودد   ، ددنا  ردد  هاسه، (يددد08 ) دد وم ن رددا األودد َ العجعدده ت  األهه،  ،  رددن هاسه

 .، رلسن و تد هات النكعراس ، ، ممل مو  اللدا عهل احلمول

http://www.islamfeqh.com/upload/NewsImages/file/3.rar
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      ،تارطدا ال دد ا اال دلف ، اله عدددع ردد جملمع الن هد  اال ددلف  ةكدا، الطه ددا الو لوددا

 ددنا  ،http://www.themwl.org/MWL/Profile/Figh/Difinition.pdfاال ددلف ، فن ددع تارطددا ال دد ا   

 .يد0 0 

   (يدد  2  )خدا الدلدا ردا ممدنه ردا ممدل ردا ع د  ردا مد تس اللفشد               ،الزتا ،

 .  00 ، ات ال  م ل ملدأه راس ، ،الطه ا ا  فعا عشع، األعل 

 اجملدد فع الن هوددا ساهلو دد   الشددععوا يف ال دد ا اال ددلف      ،  دد ل رددا عهددل اه  ، العددا 

-http://www.ahl-alsonah.com/play-bookفن ددع وددهكا  يدد  العددنا سابم عددا،   هتا ددا ع فددا،  

44026.html يد  0 -0 0 ،  نا. 

 عهل اجملودل الشدع  ، اإوههد ه ابمد ع  يف الهشدعدع اال دلف ، الطه دا        . ه، العن نو

 . 225  -يد5 0 األس،، اللسحا، سهات  األس  م سالش سن اال لفوا ال طعدا، 

  مننظ الدعمحا هددا   . حت و  ه، ا عنل، (يد8  ) رن   ول اهلووم را ا وث ، الش و

 .يد0 0 ، فكهها ال  ن  ساحلكم ،ا لدنا ا ننت ، طه ا األس،ال، اه

   الع  را الشععوا ع د، ا صد تم ضدنارطه  س حك فهد      ، دن ع را عهل اه. ه ،الشهو

جممددع الن ددس اال ددلف  الددلسل ، الددلست  اله  ددد ا      سهستيدد  يف ضددهط عمدد  ا صدد تم،     

 .http://www.islamfeqh.com/upload/NewsImages/file/3.rarعشع ، فن ع الن س اال لف ، 

 حعد   الدلدا، فعو ودا الع  ردا الشدععوا يف ا صد تم اال دلفوا، م عدطأ،         . عن تا، ه

، ال ددلس، وددعاا ا طه ددا ال عروددا احللدوددا،     22 ف حدد  جم ددا يددلت اال ددل  ال ددله     

 .   0  -يد  0 

  ،ف جدم ف د دو  ال ودا،    ، (يدد 28 ) ر  احلعدأ  محدل ردا مد تس ردا هاعدد        ارا م تس

-يددد0 0 ، هات ابودد ، ردداس ، الطه ددا الو توددا ، حت ودد  عهددل العددل  ممددل يدد تسن  

 222 ،. 

 تددنات الدداسق يف  تددناَ    ،(يددد50 ) رددن ال هدد س  محددل رددا إهتددد  الصددنه و       ، ال ددعايف 

، هات الكهدث ال  مودا  ، رداس  ، الطه دا األس،  ،و  خ و  ا نصدنت ، حت (النعسق)النعسق 

 . 225 -يد5 0 

  ، فكهها سيها، ال  يع الطه ا العار ا، ال ط ن، فن  ، و تد  الهشعدع اال لف. 

  ،ودنأ، فطه دا   الطه دا األس،،  الكنعهات ، ممل إ  ول  لح، االمه َ يف م عطأ

 . 000 العل ،  نا 

  ،حت ودد   ،  ددنا ارددا ف وددس،(يددد08 )اه ممددل رددا دزدددل ال ددزسد    رددن عهددلارددا ف وددا

 .، رلسن و تد هات النكع، راس ، ممل م اه عهل اله   

http://www.themwl.org/MWL/Profile/Figh/Difinition.pdf
http://www.ahl-alsonah.com/play-book-44026.html
http://www.ahl-alsonah.com/play-book-44026.html
http://www.ahl-alsonah.com/play-book-44026.html
http://www.islamfeqh.com/upload/NewsImages/file/3.rar
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     الدلست  اله  د ا عشدع ، فن دع      -جممع الن س اال لف  اللسل ، ال عاتا  سالهن دو

 . 002 -يد0 0  نا  ،http://www.fiqhacademy.org.saجممع الن س اال لف  اللسل ، 

  ،دحوح فعد م  ، (يدد    )فع م ردا احلجد ج  ردن احلعدأ ال شدا، النوعد رنت،       فع م ، 

  .هات إحو َ الكا  ال عر ، راس ، ممل م اه عهل اله    حت و 

 ،هات ،  عروددداا  جدددم الن دددوط، حت وددد  جممدددع ال ودددا ال  ، سنخدددعسن، إردددعايوم، فصدددطن

 .اللعن 

  اجملههد، فدا العدنا، حت ود  عهدل     (يد 0 ) رن عهل العمحا  محل را و وث ، النع ة ، 

 -يددد 00 ، فكهددث ا طهنعدد   اال ددلفوا ، الطه ددا الو توددا، ح ددث  ،النهدد ح  رددن وددل  

 25  . 

 ،دحوح فعد م رشدعح الندنس،،     (يدد  0 ) رن هاعدد   ود، ردا ودعم ردا فدع،       ، الننس  ،

 .يد 2  ، هات إحو َ الكا  ال عر ، راس  ،واالطه ا الو ت

 

http://www.fiqhacademy.org.sa/
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 فهرس احملتويات

 

 مقدمة    

 يموا ا نضن  س هث اخهو تو    

 اللتا    الع ر ا   

 َفنها الهح   

 َخطا الهح   

 8 .. فنهن  اجمل فع الن هوا :املبحث األول 

 8  و عدع اجمل فع الن هوا :املطلب األول 

 سونايل هل  جمل فع الن هواا تشري  ر ص: املطلب الثاني   

 0   حت و  اجمل فع الن هوا للوهه ه ابم ع : املطلب الثالث 

 0   اوع و ه، اجمل فع الن هوا هستي  ا نشنه؟: الرابع املطلب 

 0   يو    الع  را الشععوا يف ا   ع   ا  لوا: الثاني املبحث 

 0   متهيد 

 0   س    و وه  الع  را الشععواو عدع : املطلب األول 

 2   الصنا الشععوا ألعم ا الع  را :املطلب الثاني 

 0   إلزافوا  عاتا  اجمل فع الن هوا سيو    الع  را الشععوا: الثالث املطلب 

 يموا الع  را الشععوا يف ا   ع   ا  لوا: الرابع املطلب      

 وععوامن  ج فا ف  ع   ف لوا للده  يو ا ت  را : اخلامس املطلب     

 8      ع   ا  لوا اال لفواسوعوول ااجمل فع الن هوا  :املبحث الثالث 

 إفك توا اعهه ت اجمل فع الن هوا فعو وا وععوا ل م  ع   ا  لوا : األول املطلب

  اال لفوا

 

 8 

 ع   ا  لوا ااونوا ون و  هست اجمل فع الن هوا يف وعوول : الثاني املطلب   

 اال لفوا
   

 اخلامتة     

 القرار مشروع     

 واملراجع املصادر     

 2   احملتويات فهرس 

 



 1 

 

العشرونالدورة   

الدولي اإلسالميملؤمتر جممع الفقه   

 

 

 

 ة اإلسالمياملصارف 

 والرقابة الشرعية
 

 

 

 

 إعداد

 الشيخ خليل حمي الدين امليس

 لبنان ، وعضو اجملمع أزهرمفيت زحلة والبقاع الغربي ، ومدير 



 والرقابة الشرعية ةاإلسالمياملصارف 

 
 بعد،  وأما وبه نستعني، بسم اهلل الرمحن الرحيم

وقد  ااه ى اا    اإلساايم ظاااةرح حرااا تة،  حيااد حيدتااة الاادتن      ةاإلساايميفاملصااا   

 ىل  باالساتاا  ملستجدات ومتط بات احليااح اليدمياة، والراد ح ى ا  التعاماا و تاةاا        االستجابة

، وة    تامم بححكاام اليارتعة    ةاإلسيمياحلايف، وةكذا أقيمت املصا    اإلسيمأسس 

جام  مان الاماام     االقتصاا  ، وةاذا  اإلسايم   االقتصاا  ذه املصا   جام  مان   ، وةةاإلسيمي

التعامااا بالربااا، وال  ربااا  املاابع ى اا  قاايم  حتانيااة ةاارم ىبااا ح املااا  أو  اإلساايم أقامااهالااذ  

ماان ةااذه   وانطيقااًا .االحتكااا  اإلساايمالتعااد  ى اا  أماادا  الاااال بالباحااا، يمااا حااا      

من أنها مصاا   متعاد ح الدظاا ف، فها   يابه       ةاإلسيمي  وغريةا، متيمت املصا  املبا ئ

املصا   التجا تة وة  مصا   متخصصة، ومع ذلك فه  ليست مررضاة وال مرضضاة، وال   

، ياملراا بة  شارىاً ىطاً ، با  ردم بالتمدتا ى   وفق صيغ جاا مح     تعاما بالفا دح أخذًا أو

املخاحر وامليا ية يف نتاا   العم ياات   ةما  أسالوذلك ى   .وامليا ية واملراحبة وغريةا

 ةخسا ح، وةكذا  ر بط بمبا اها بعيقاة مياا ية، وليسات ىيقاة  ا ايا      املصرفية  حبًا أو

 . ومدتدنية
ةااذا وأو وصااف العمااا املصااريف بحنااه  ساايم  ال تكفاا ، بااا ال بااد ماان اإلفصااا  قااداًل،    

ا ةاذا ال باد مان  ادافر األجهامح      وألجا  ، ةاإلسايمي ىمًي والتريد بححكاام اليارتعة    وااللتمام

وةكااذا . ةاإلساايمي  ل مصااا    املبااد االلتاامامواأل وات املصاارفية الكفي ااة بت ريااق ةااذا  

ختات    ةاإلسايمي نيحت الرقابة اليرىية ى   ىما املصا   لتيكا مسة با زح ل مصاا    

ت املصاا    وماذ مدح حدت اة ةيماا  . ةاإلسيميبها وحدةا وىيمة فا قة هلا ىن املصا   غري 

أ وا هااا و سااخت مفاةيمهااا وأجاارت    ابتكاارتى اا  العمااا املصااريف، حياا    ةاإلساايميغااري 

املصرفية الرا ماة   الفا دح أخذًا وىطاً ، وشيئًا فييئًا أصب ت العم يات أسالىم يا ها ى   

 ةاإلسايمي ال تتجمأ من احلياح اليدمية ومعاميت الاال، سدا  يف الدو  غاري   ى   الربا جم ًا

يف مراباااا املصاااا   غاااري  ةاإلسااايميوظهاااد  املصاااا     . أتراااًا ةاإلسااايميالااادو  يف يماااا 

 ةاإلسااايمي، يااااو تعاااع أو الطرتاااق ا تكااان عهااادًا ي ياااة لعماااا املصاااا       ةاإلسااايمي

 ةاإلساايمي، يمااا أو الرااا مني ى اا    ا ح أوا ااا املصااا     ةاإلساايمي املبااا ئ ىل  باالسااتاا 

 ىل  ، األمر الاذ  أ   ةاإلسيميمن ىما املصا   غري  ايتسبدةاغالبًا ما يانت هلم خربح 

ويكاا ىماا   . والعماا ودجبهاا   ةاإلسايمي  غ يب بعض املما سات التر يدتة ل مصاا   غاري   

 وا تكدو قد أفرز بعض املياكيت الااةاة مان زخام      ةاإلسيميفعما املصا    ، نسان 

 . عما يف ظرو  ليست مي مة متامًا ةمياإلسيالعما اليدم  و ادىه، خاصة وأو املصا   
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أو نعار    ا  حتاا، فف  حبثاا ةذا ةاإلسيميفإذا أ  نا  لرا  الرد  ى   ةربة املصا   

، وبياو خداصها، ثم أ ياا ى   ذير العرد  اليرىية اليت حتكن ةاإلسيميلايحح املصا   

ىااد نا اماادمات الاايت  راادم  يف معامي هااا، وبعااد ذلااك  ةاإلساايميأو  سااتاد  ليهااا املصااا   

فااإذا أحطاااا ى مااًا بهااذا ي ااه، فاكاادو قااد بياااا بصااد ح ماادجمح .املصااا   بتراادحتها لمبا اهااا

، مان حيا  الايااحح واماداع والعراد  الياارىية املعتمادح لاادتها،      ةاإلساايمية املصاا    ماةي ا 

 ياخي   وامدمات اليت  ردمها لمبا اها، وبعد ةذا الع م بطبيعاة ةاذه املصاا  ، حتكاااا     

، وباالامر  ةاإلسايمي بعض امليكيت اليت  كيفت ىاها التجربة العم ية، وواقع املصا   

 الرقابااة الياارىية، فرااد بسااطاا الرااد  فيهااا ونعااع بهااا  ةاإلساايميل صاافة املمياامح ل مصااا   

ماها، قدماا بعض املرضحات اليت نراةا ذات فا ادح   انتهياابي   من الير  والتفصيا، فإذا 

، آم ني أو ةتا املكااو الي اق بهاا يف ىااا     ةاإلسيميلتردتم و جنا  ىما املصا   ومافعة 

 .  املا  و نيا املصا  

 :وخصائصها ةاإلسالمينشأة املصارف 

ىن األنممة الرأمسالية وما  دلدت ماها من محسسات، وقاد   بعيدًا اإلسيم ىاش العاا 

، وساايطر ى يهااا االسااتعما   ةاإلساايمية اسااتمر احلااا  ى اا  ةااذا املااادا  حتاا  انهااا ت الدولاا   

  ر يااد يااا مااا ةااد –ىاااد املساا مني  –، وةكااذا ظهاار وفكرتااًا واقتصااا تًا الغربا  سياسااياً 

 واألىمااا غرباا  باىتبااا ه الساابيا الدحيااد ل تراادم واالز ةااا ، وةااذا مااا حصااا يف ىاااا املااا   

 اد بياكا  مسا ،    ا فر  مبدأ التعاما بالفدابواملحسسات املصرفية حي  ب  االستعما ، 

ال جماا  ل تعاماا املاال  مان  وو فدا اد يماا        أوومع مرو  الدقت  رسخ يف أذةاو الكاثريتن  

 .( ) ةاإلسيميبرزت مصا    تعاما بها يف يا الدو  العربية و

غاري مي ماة    أنهاا يف املعااميت املالياة بادىد      ةاإلسايمي    طبياق اليارتعة     ا روةكاذا   

 (. )ملستجدات العصر 

أو تطااار  املساااحولدو   ةاإلسااايميمااان املفااارو  بعاااد اساااتري  الااادو  العربياااة و     ويااااو

املد ثاة مان حرباة االساتعما ، ةاا ةا  مااسابة         األنمماة واملفكروو املس مدو،  سااالالت ىان   

الية والييدىية قاد  تة الرأمساالقتصا  األنممةو أالسيما و،  ( )أم ال؟  ةاإلسيميل مجتمعات 

ا انترا ات حا ح من قبا  الغربيني أنفسهم، ومازالات حتا  اليادم    جهت هلاةتمت صد  ها، و و

  واحتمااا  انهيااا  مامدمااة   االقتصااا  عااان  ماان الريااد     األو وباا و و  االةااا   أمرتكااا

حيت ااادو شاااا س وو  ساااضتت    األمااارتكينيالياااد و، يماااا شااااةدنا امليتاااني مااان املاااداحاني     

 .   لطبرات اجملتمع االقتصا األمنوتطالبدو بامام اقتصا   جدتد حيرق 

                                                           
ة و سادتق خادما ها ، حبا  قادم ل ماحمتر الثاان        اإلسايمي مفااةيم املصاا      ىل  حسني ش ا ة ، حند ماه  ل دىدح.   - 

  .  89 ما ل /     –   املاعرد يف الكدتت من  اإلسيم ل مصر  
  . 899  ، 9  ىي  الفاس  ، يف املذاةب االقتصا تة ع .   - 
  .  89 ،  1 ، جم ة  ىدح احلق ىد     املالية وسياسته  الاردتة ، ع  اإلسيمىبد الكرتم التدا   ، ف سفة .   -  
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 اإلسايم مفااةيم   ىل  الررو العيرتن، ظهرت بدا    طد  اقتصاا    ساتاد   أ بعياياتويف 

نماام الفدا اد املصارفية      لغا  ىل  نياإلسيميمن ةرتم الربا، وةكذا  ىا بعض املفكرتن 

ياام  الر  سايمية و  تادىل مصاا     أحيا حم ه مبدأ املياا ية يف الاربو وامساا ح، و    أوى   

ت يف ماليمتاا صااا تق لي خاا   عماا بادوو فا ادح،       ئم أنيا  891 بذلك، وةكاذا ففا  سااة    

جااا  رايااات متدت يااة  أم باادأ الااتفكري املاهجاا  املااامم تمهاار يف بايسااتاو ماان     891 وساااة 

 (. ) ةاإلسيمي املبا ئ راى  

محااد ىبااد  أة وبااا  ح ماان  تاايااذلك نيااحت يف الرتااف املصاار  فكاارح املصااا   الي بد    

محاد  أم قادم  811 ففا  سااة   ،  أملانياا يف  الاذ  يااو تعماا خابريًا مصارفياً      ، لعمتم الاجاا  ا

  دقيااع متو، بااادا اال خااا   أةميااةا ماااملصاارتة  ررتاارتن أظهاار فيه االقتصااا وزا ح  ىل  الاجااا 

وافتتو أو  مصر  ا خا  حم ا  يف بيات غمار يف    ، بهذا امصدع  وأملانياا فاقية بني مصر 

 (. )ىدح  ألسبا ةذه التجربة ا  ستمر  أو  ال  81  ية ساة حمافمة الدقه

ويانات يف مصار     سايم  مصر    نيا مرح فكرح  ألو ومرت مدح حدت ة حت  نفذت 

 (. )م باك ناصر االجتماى  89 ألو  مرح ساة   حسسحي  
اليت ترادم ى يهاا املصار      املبا ئوقد حد ت ،  89 لساة  11وذلك ودجب الراندو  قم 

 :  الا د التال ى 
 . حمني لكا الذتن ال  اطبق ى يهم قدانني املعاشات  جرا  ( )

 عار  حياا هم    ني الذتن تداجهادو اااحر اليايخدخة أو   يمعاونة صغا  احلرف ( )

 امطر  أول مر  

 .اإلحيق ردتم العدو ل مداحاني ىن حرتق ما هم قروضًا بغري فدا د ى    ( )

 .  ىطاً   أخذًا أو -الربا  – ال جيدز التعاما مع الغري بامام الفا دح (9)

 :ل مصر  يف سبيا ذلك اختاذ الدسا ا التالية أووقر  الراندو املذيد  

 .  ررتر نمام ل معاشات ول تحمني وى   األخ  التحمني التعاون  ( )

 . ماو قرو  ل مداحاني ( )
 . قبد  الد ا ع وى   األخ  الد ا ع اال خا تة و اميم استثما ةا ( )
 .   يف امليروىات العامة واماصةاملصر أمدا استثما   (9)
 . نات ومساىدح ل مست رني هلا من املداحانيماو  ىا (9)
 (. 9) اميم ىم يات مساىدح حي  اجلامعات واملعاةد الع يا (1)

                                                           
ىا ياة اليارقاو  املاالر  ، املريام الثراايف  العربا  ،       .ة ، التجربة بني الفره والرااندو والتطبياق ،    اإلسيميلبادا ا-  

  .   ع  : 111 بريوت ساة 
  . 1 ع-بد  جد ج مرق . –نيح ها و  طد ةا  راياها و  اميمها يف لبااو –ة اإلسيميالصريفه  - 
 .  1 ع : 889  ا  الدحن بالرتا  ساة  ،ىبد اهلل بن حممد الطيا  . ، ة بني الامرتة والتطبيق اإلسيميالبادا  - 
 . 991ع  –غرتب اجلما  .   –املصرفية  األىما املصا   و-9
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يف يااثري ماان   ةاإلساايمياملصااا     نيااا وبعااد ةااذا التااح تخ، وبفرااا اهلل  عاااىل  ااداىل    

ناه مان الصاعب    أ ىل  ، فاياري اإلسايم  ر   عرتاف املصا   أ  ناا  ولاد  ةاإلسيميالدو  العربية و

فحغ اب الرادانني املايائة ل مصاا   ايتفات      . وضع  عرتف جامع مانع ل مصار  بصافة ىاماة   

 (. )بذير العم يات اليت ةعا محسسة ما مصرفًا 

مااان املاااا ح   األوىلويف الفرااارح  ةاإلسااايمي نياااا  االةاااا  الااادول  ل باااادا    ا فاقياااة ال أو 

 : ت  امامسة نصت ى   ما 

املحسسات  اليت تا  قااندو  نياا ها ونمامهاا       ك البادا أو،  ةاإلسيميترصد بالبادا 

 أخاذاً وى   ىادم التعاماا بالفا ادح     ةاإلسيمياليرتعة  وبا ئ  صراحة ى   االلتمام ساساأل

 ( ) وىطاً 

 (. ) ةاإلسيمياملصا   ( ةا تة)وظهرت  عا تف أخر  زا ت ىبا ات مثا 

 (.9) و  يف التامية  ةاإلسيميأو تكدو ل مصا    ا   بعض الفرهو وا اقض

 :التال  الا دحتكن بياو خصا صها ى    ةاإلسيميظهد  املصا    وبعد

وةااذه اماصااية  يااكا املع اام  -الربااا –اسااتبعدت ةااذه املصااا   التعامااا بالفا اادح  ( )

سااتبعا   يااكا خاصااية ا"  :غرتااب اجلمااا . وترااد    اإلساايم ل مصاار    ساساااأل

 املع ام الر يسا  هلاا وةعاا وجد ةاا متساراً       ةاإلسايمي الفدا د من معاميت املصاا    

 . (9)" اإلسيم  مع الباية الس يمة ل مجتمع 

 : االستثما  بطرترني ىل  ةاإلسيمي دجهت املصا    ( )

التجا تاة يف   األمادا  االستثما  املباشر، وعا  أو تردم املصار  نفساه بتدظياف     : األو  

  .ًامرحب ىا دًا يروىات  د م

 اإلنتااج  االساتثما  باملياا ية وعاا  مسااةمة املصار  يف  أل ماا  املياروس        : الثان 

 و  ا  اااه  شااارتكًا يف م كياااة املياااروس،  عاااا تض اااب ى ياااه أو تصااابو املصااار 

خساا ح ودجاب    تات  من  باو أو  ى يه، و كدو اليراية يف يا ما واإلشرا 

  .ريا اليت تتفق ى يها الي الاسب

تة بالتامية االجتماىية، ماط رة مان  االقتصا  بط التامية  ةاإلسيميحاولت املصا    ( )

 .  اإلسيموماهجه اماع الذ  تربز يف المياح ومصا فها يف  اإلسيممفاةيم 

                                                           
 .   ع  : ىا ية اليرقاو  املالر .  ، ةاإلسيميبادا لا  -  
،  89 ، مصار اجلدتادح    ،ة اإلسايمي مطابع اإلةا  الدول  ل باادا   اإلسيمية،اإلةا  الدول  ل بادا  ا فاقية  نيا -  

 . 1  :ع 
 .899 - -9 و ةذا ما ن  ى يه الراندو اإلما ا   الصا   يف  -  
 . م898 - -9 بتا تخ ، 9 ع: مرا  يف جرتدح األةرام الراةرتة  اإلسيم قتصا  ىن اال، أمحد الاجا .   - 9
 . 99 ع: غرتب اجلما  .   ،ة اإلسيمياملصا   وبيدت التمدتا  - 9
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ى اا  ةميااع االماادا  و فعهااا يف جمااا  االسااتثما  بهااد     ةاإلساايميىم اات املصااا    (9)

غ اب املسا مني حيجمادو    أ اىية والصااىية وقد يااو  متدتا امليروىات التجا تة والم

اخت ااف  ةاإلساايميوبمهااد  املصااا   ،  ةساايمي يف مصااا   غااري  أمااداهلم  تااداسماان 

  .األمر

يف  ايايط حرياة التباا   التجاا   املباشار باني الادو          ةاإلسايمي ساةمت املصاا     (9)

  .العاا أحنا يف مجيع  ةاإلسيمي

المياح بإنيا  صااا تق ةماع فيهاا حصاي ة الميااح       نمام أحيت ةاإلسيمياملصا    (1)

 .  األمدا بهذه  اإلسيم ى   وفق التعاما    ا  ه اخا املصر  الذ  تتدىل املصر  

ت من االحتكاا  الاذ  يانات  فرضاه الياريات املسااةمة       حدَّ ةاإلسيمياملصا    (9)

أل ياناات  صااد  سااادات لتماااع الغااري ماان االشااضاا يف        وأ، فبااد  أسااهمهاى اا  

  .فتو با  االيتتا  لمتا ح األسهم ىل  املا ، جلحت

أ ست قداىد العاد  واملسااواح يف املغااا واملغاا م وأبعادت ىاصار        ةاإلسيمياملصا    (9)

  .اإلسيماالحتكا ، وذلك باىتما  معاتري  احلي  واحلرام اليت حيد ةا 

يكا مساة باا زح هلاذه    وبيا ا خصا صها اليت   ةاإلسيميما ىرضاا لايحح املصا    وبعد

 .   عدا  العرد  اليت  ستاد  ليها ةذه املصا   يف معامي ها ىل  املصا  ، ناترا

 يف معامالتها  ةاإلسالميالعقود اليت تستند إليها املصارف 

  عقد الوديعة (1)
  ليااه فعااه ،  اهاااااا تتد ىته مااااًل وأو ىااه  ااااااترااا  اس ،مااا اسااتد س حلفاا      : الد تعااة لغااةً 

 (.  )حلفمه 

 اللاة،   ة   س يط املالك غريه ى ا  حفا  مالاه صاراحة أو    : يف اصطي  الفرها  والد تعة

  َأْهِلَهاإىل  ِإنَّ الّلَه َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّوْا اأَلَماَناِت : قا   عاىل
)  (

. 

 "وال ختن من خانك تماكا من  ىل  األمانة أ " : وقا   سدلاا الكرتم
) (. 

 . ىرد ى   املاافع مدح مع دمة بثمن مع دميما أو الد تعة 

 :عقد اإلجارة (2)

العد  وماه مس  الثدا  أجرًا  وةد، ميترة من األجر : اإلجا ح لغة
)9 (

. 

                                                           
، أو ىته مااًل ليكدو ىاده و تعاة ، و اجلمع الد ا ع ، و الد تعة العهد، ةالد تعة واحدح الد ا ع: جا  بالرامدل احمليط - 

 . ه و تعة است فمتهاستد ىت
 . 99: الاسا  - 
 . 999 / 9: جامع الضمذ   - 
 . 1 ع : ل فيدم   ،املصبا  املاري  -9
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  َلْو ِشْئَت َلاتََّخْذَت َعَلْيِه َأْجًرا  :قا   عاىل
)  ) . 

،  تراط  األ ع الدتا ترا  لاه ىباد اهلل بان   استحجر  جًي من ب أو الايب :  و و  البخا  

وياو ةا تًا خرتتًا أ  ماةرًا 
) ( . 

 :عقد القرض (3)

وعا  الرطع: والرر  لغًة
)

 
 (
. 

 .   فع ما  ملن تاتفع به ثم تر  بدله: الفرها  اصطي والرر  يف 

   َمن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اللََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِريٌم : قا   عاىل
)9(. 

ماان نف ااس ىاان مساا م يربااة ماان ياار  الاادنيا   "  :قااا  أو الااايب  : ةرتاارح  و و  أبااد

ومن تس ر ى   معسر تس ر اهلل ى ياه يف الادنيا   ، نف س اهلل ىاه يربة من يربات تدم الريامة

 " واهلل يف ىدو العبد ما ام العبد يف ىدو أخيه، واآلخرح 
)

 
(

 . 

 : عقد احلوالة (4)

دتا وعا  االنترا  من الت : واحلدالة لغة
)1( . 

 . ذمة احملا  ى يه ىل  نرا الدتن من ذمة احمليا: واحلدالة يف  صي  الفرها  

ى ا    أحاديم  باع  أ و ذا،  مطاا الغاع ظ ام   " : قا  أو  سد  اهلل :  ةرترح  و و  أبد

" م    ف يتبع
)

 
(

 . 

 :عقد الشركة (5)

 .(9)االختيط : واليرية لغة

 . ىرد بني املتيا يني يف  أل املا  والربو: ها الفر اصطي واليرية يف 

َوِإنَّ َكِثريًا مِّْن اْلُخَلَطاء َلَيْبِغي َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض ِإلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلووا    :قا   عاىل

 .  (8)الصَّاِلَحاِت َوَقِليٌل مَّا ُهْم 

                                                           
 . 99: الكهف - 
 . 1  /   :البخا    ،اجلامع الص يو    
 . 989ع  : الفيدم   ،املصبا  املاري  - 
 .   : احلدتد-9
 .  9/ 9: ص يو مس م  -9
 . 99 ع  :   الفيدم ،املصبا  املاري  -1
  . 9 / 9 :و ص يو مس م  ؛ 99 /   :اجلامع الص يو ل بخا    -9
 .    ع  :الفيدم  ،املصبا  املاري  -9
 . 9  :سد ح ع -8
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 ثالا  اليارتكني ماا    أناا " :  راد  اهلل ت أو،  قاا   ساد  اهلل   :  قاا   ةرتارح   و و  أبد

" و خاو أحدةما صاحبه خرجت من بياهماإحدةما صاحبه فأا خين 
)  (

. 

 .  وشرية ىرد ،  شرية أميا :قسماو واليرية

 :قساماو  مان غاري نراد، وةا      ًاة  أو حتت ك أيثر مان شاخ  ىياا     : وشرية األميا 

 .  جبا تة أو،  اختيا تة  ما

وةااا تكادو   ، هلماا وصاية فيربيةاا     تدص أوتدةب شخصاو ةبة  أومثا   : واالختيا تة 

 . هلما ى   سبيا اليرية املدةد  املدص  به م كًا

و تكدو هلم أثار يف  حاداثها   أة  اليت  ثبت أليثر من شخ  جربًا من  وو : واإلجبا تة

 .يما يف املرياث

املا  وما تات  مااه   فحيثر ىردًا ى   االشضاا يف اثااوتعرد  أوفه  : أما شرية العرد 

 :وأنداىهامن  بو، 

 شرية العااو: أوال. 

 ًشرية املفاوضة: ثانيا. 

 ًشرية األبداو: ثالثا. 

 شرية الدجده:  ابعًا. 

 شرية املرا بة: خامسًا. 

 :ت   بياو مدجم بكا ماها وفيما

فاليرتكاو ياا واحاد ماهماا     ،ىر   ذاالي    من ىنَّ: والعااو لغًة: شرية العااو (أ )

وقيا ميترة من ىاان  الفرسني يف التساو ،اآلخررية  عع ش
)    (

. 
وال ، جرا فيه والاربو بياهماا  تيضا  اثااو يف ماهلما ى   أو تتَّ أوة   :  ويف االصطي  (  )

وتكاادو الااربو فيهااا بااني الياارتكني   ،تيااضط فيهااا املساااواح يف املااا  وال يف التصاار  

 .ويذلك امسا ح،حبسب أسهمهم يف  أل املا 

و فاااو  الياارتكاو وعاااا    ،واملفاوضااة ةاا  املسااااواح واملخالطااة   : ة املفاوضااة شااري  (ج )

 ساوتا
)  ( . 

وفيهااا تفاد  ياا واحاد ماان    .ةا  التعاقاد باني اثاااني فاحيثر يف ىماا ماا      :ويف االصاطي  

فيبيااع وتيااض  وتديااا  ،الياارية أنااداسالياارتكني لرخاار يااا  صاار  مااال  وباادن  ماان   

                                                           

 . 199/ : سان أب   او - 
 . 9 9ع  :الفيدم   ،املصبا  املاري  - 
 . 999ع : الماير   ،البيغة  أسال - 
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ياهمااا ى اا  مااا ا فرااا ى يااه حبسااب نصاايب يااا  وترااا   وتاار هن وتكاادو الااربو وامسااا ح ب

 . واحد ماهما يف املا 

 .)   ( اجلسم أوالذات  والبدو ةد:  األبداوشرية  (  )

ى اا  أو  األىمااا ماان  تراابي ىماايً  أوى اا   فااحيثرتتفااق اثااااو   وأةاا   :ويف االصااطي 

 املهان يالاجاا تن   أص ا وةذا ما حيدث مع ،ةذا العما بياهما حسب اال فاق أجرح كدو 

 . احلر  املخت فة أوو صو اليرية بني أص ا  احلرفة الداحدح ،واحلدا تن وغريةم

 . ) ( اجلاه والعر  والص ة ةد  :والدجه لغًة: شرية الدجده (ه )

ومااا ،وتبيعانهااا،تيااضا اثااااو فااحيثر يف شاارا  ساا عة  اةهمااا    أوةاا  : ويف االصااطي 

 .دتةامسا ح فع يهما بالس أما ، بو بياهما حيصيو ى يه فهد

قااا  ،  ) (ماان الراار  يف األ  ، والساافر ل تجااا ح  : واملرااا بة لغااة  : شاارية املرااا بة  (و )

 َوآَخُروَن َيْضِرُبوَن ِفي اْلَأْرِض َيْبَتُغوَن ِمن َفْضِل اللَِّه   :  عاىل
 )9( . 

جر له فياه ى ا    حدةما ماله لرخر ليتَّأتدفع  أوة  ىرد بني حرفني ى   :ويف االصطي 

 ًاأساساا راادم  ةاإلساايميياناات املصااا    و ذا. ربو بياهمااا حسااب مااا تيااضحانهترساام  الاا أو

البد أو  حخاذ وبادأ املياا ية والسايما ىراد املراا بة        فإنهافكرح الربا احملرم،   لغا ى   

وةذا العرد خاضع ملبدأ الربو وامساا ح، وةكاذا  كادو املعام اة     .  يبدتا ل رر  بفا دح

 . اليرى  الص يو اإلحا يف 

 ، ومااه  (9)أمره لغريه وايتف  باه   فد من ويا أ  :  والديالة لغًة  : ىرد الديالة (ز )

 َحْسُبَنا الّلُه َوِنْعَم اْلَوِكيُل  . 

 . غريه فيما تربا الايابة اإلنساوستاابة ا: االصطي ويف 

مان ضامات اليا   أ  أحرز اه وحفمتاه و ك فات فياه،        : والرماو لغاة  : ىرد الرماو (  )

  ألممته  تاه وضماته املا
)1( . 

ذماااة املرااامدو ىااااه يف التااامام حباااق، فيثبااات يف  ىل  ضااام ذماااة الراااامن: ويف االصاااطي 

 . ا مجيعا ولصاحب احلق مطالبة من شا  ماهمامذمته

                                                           
 .   ع : الماير   ،ة البيغ أسال، مسن و رخم : بدو -  
 . 1 1-8 1ع  :البيغة ل ماير   أسال - 
 . 98 ع   : الفيدم ، املصبا  املاري  - 
 .    :املمما  -9
 . 191ع :ل فيديف  املصبا  املاري - 9
  . 19 ع  :املصبا  املاري  ل فيديف  -1
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وخاصاة الايت هلاا     اإلسايم  لكاثري مان العراد  يف الفراه      ساال األوىرد الرماو تعتارب حجار   

راد  ةا  أةام العراد  الايت  ساتاد  ليهاا املصااا          وماا ذيرنااه مان ى   .  مساال بالتعاماا املصاريف   

 .  واآلو ناترا لبياو أةم امدمات اليت  ردمها ةذه املصا  .  يف ىم يا ها املصرفية ةاإلسيمي

 :ةاإلسالمياخلدمات اليت تقدمها املصارف 

 :املشاركة املنتهية بالتمليك (1)

ة املصاارفية، ولكاهااا قااد غالبااًا مااا  راادم ويااا ية المباادو باملعام اا  ةاإلساايمياملصااا   

ميا ية من ندس آخر ة  امليا ية يف أ وات اإلنتاج بني املصار  ومان تعماا ى ا       ىل    جح

اآلالت املاتجة ل دخا يعربات الاراا واحلاصادات الم اىياة وغريةاا، وغالباًا ماا  اتها  ةاذه         

 با فاااقالعامااا ى يهااا زباادو املصاار ، و ااتم ةااذه امليااا ية         ىل  امليااا ية بتم يااك اآلالت 

قساام ل عامااا يااحجرح  –  قساام ل مصاار ،  - : ثيثااة أقسااام ىل   رساايم ىا اادات اإلنتاااج

وذلك بعد خصم نفرات الدقد  والصيانة، . قسم حيف  يمرابا لريمة اآللة –  ى   ىم ه، 

حت   ذا ما ب غ ذلك اجلم  احملفدظ مب غ قيمة اآللة املاتجة، قاام املصار  مان جانباه بالتاااز       

ا ل عاما زبدو املصر ىن م كيته
مان   لاه فدا اد ياثريح، فهاد     االساتثما  ، وةذا الادس مان  ) (

جهاااة  أحاااد مصاااا   الاااربو ل مصااار ، ومااان جهاااة أخااار  فياااه  ايااايط ل  رياااة الم اىياااة    

بتمدتاااا العاااام ني يف ةاااذه  اإلسااايم والصاااااىية والعمرانياااة، وذلاااك ىاااادما ترااادم املصااار  

 .نافع ومفيد ى   حند  االجتماىيةة اجملاالت اإلنتاجية، عا تساةم يف التامي

 : بيع الّسولم (2)

والس ااا م بياااع مدصاااد  يف الذماااة باااثمن مرباااد  يف جم اااس ىراااد البياااع، وال تصاااو  ال فيماااا  

.  حتكااان ضااابطه و عييااااه قاااد ًا ووصااافًا، يااااملكييت واملدزوناااات واملم وىاااات والعاااد تات        

ومكاااو التساا يم، وبياااو  بياااو جاااس املساا م فيااه، ببياااو ندىااه ووصاافه وقااد ه وأجااا    : وشااروحه

مراادا   أل املااا   و  ع ااق العرااد بياااو مراادا ه ياملكيااا واملاادزوو، وباااا  ى اا  ذلااك فكااا بيااع   

وةكاذا  .األوصاا   اخت فات بياع الس اا م،و و    تكدو فيه الثمن ىاجًي و س يم السا عة آجاًي، فهاد   

حيراق   اساتثما   وةاد  ،ةاإلسايمي اليت  ردم بهاا املصاا      االستثما اتصا  بيع الس ا م أحد أوجه 

 .ل مصر   حبًا جيدًا، زتا ح ى   يدنه تعد  بالافع ى   زبا ن املصر 

 : بيع املراحبة (3)
:   املراحبااةبيااع وثااا الااثمن األو  ل ساا عة مااع زتااا ح  بااو ى اا  ذلااك، وةااااا ماان ىاارَّ وةااد

 ا أوبعراه حبصاته وزتاا ح ب فمها     بحنها نراا املبياع باالثمن األو  وزتاا ح، ولادمن غاري جاساه أو       

لف  البيع
) ( . 

                                                           
 .  99و   99ع  :  طدتر األىما  املصرفية  ، سام  محد  .  -  

 ،الرااةرح   ،الايار ل جامعاات      ا ،ىطياة فياا    .   ، سايم    إلطبيرات املصرفية لبيع املراحباة يف ضاد  الفراه ا   الت 2-
 . 9 ع   : 888 ساة 
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بياارا  الساا عة باااا  ى اا  حاجااة الساادق  اإلساايم ةااذا البيااع تراادم املصاار   أسااالوى اا  

وىااادةا تيااض  املصاار  . بط ااب ماان أحااد المبااا ن ، أو ودجااب   اسااات و دقعااات املصاار 

ل مبدو، وذلك ببياو ساعر اليارا ، واملصاروفات، وتمتاد      الس عة وتبيعها مراحبة يف السدق أو

 .  حبًا مع دمًا ى يها

 :بيع املراحبة لآلمر بالشراء (4)

وىاد مااه    أساال وذلك بحو تط ب المبدو من املصر  شرا  س عة وداصفات معياة، ى ا   

 .املصر  بالترسيط ىل  بيرا    ك الس عة مراحبة من املصر ، وى   أو تدفع مثن الس عة

 :البيع بالتقسيط (5)

دو بسااعر الساا عة الاايت  باااس نراادًا، أو  أجااا معااني، وقااد تكاا  ىل  بيااع بالترساايط، أو وةااد

  اة قاا  الباا ع ل مياض  ةاذه السا عة مثاهاا ما اة  ذا  فعتاه اآلو، وتصابو ما          بمتا ح، يماا لاد  

ةااذا األساا د  يف البيااع  ةاإلساايميبعااض املصااا    أ بعااتوىياارح  ذا  فعتااه بعااد ساااة، وقااد 

 .بالاسبة ل س ع املعمرح واألثاث واملساين والسيا ات

 :الودائع (6)

والد تعة املصرفية ختت ف ىن ىرد الد تعة، بسبب أو املصا    ستطيع استعما  الاراد    

 . يف استعما  الد تعة  وا تات  ماه اهليا ، وما ام املصر  محذونًا املد ىة

 سااتاابًة يف  الد تعااة ال ختاارج ى اا  يدنهااا  اادييًي أو    أو اإلساايم وامليحاا  يف الفرااه  

قد جيع ها ىرد ىا تة، و ذا ياو اليا   نراد ًا    واالنتفاس الستعما باحف  املا   ال أو اإلذو 

 . قر  ىل  مث يًا فالعا تة قد  ار ب أو

 :أنواع الوديعة

 :أ بعة أقسام ة  ىل   ارسم الد تعة املصرفية

 . احلسا  اال خا   –الد تعة اال خا تة  (أ )

 . احلسا  اجلا   –الد تعة ةت الط ب  (  )
 . االستثما تةالد تعة  (ج )

 . تعة الدثا ق واملستاداتو  (  )
 :وفيما ت    عرتف مدجم بكا ماها 

 تاداىات وقيادةا    واساتيم يف املصار ،   ا خا  وة  فتو حسا    :االدخارية الوديعة  (أ )

 . ا خا يف احلسا ، و موتد ىميا املصر  بدفض 

ت ، ى   الرغم من األىبا  املا تة من  ىدا  مناذج  ومحاي اال خا تةوتيح  ى   الد تعة 

 ااح   ةااذه اماادمات بااي مرابااا،    ةاإلساايميالتدىيااة الاايت تتك فهااا املصاار ، فاملصااا     
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جماار  حفمهااا فع اا     اال خا تااة و ياااو الرصااد ماان الد تعااة   : ولكاان أحااد الباااحثني ترااد   

. املصر  قبدهلا أمانة لدته، وبالتال  حتكن أو تحخذ أجرًا مرابا احلف 
) ( 

حساا  لعمياا املصار  بعراد تكادو ى ا  صاد ح        حي  تتم فاتو   : الوديعة حتت الطلب (ب )

و دقيعه مان قباا العمياا، وودجباه حيصاا العمياا         مي همندذج معد بيكا ىام فيتم 

ى   خدمات مصرفية معياة مثا  ح تة اليايكات املسا دبة و رادتم الكيادفات وغاري      

 . ذلك

  أو ، أناه جيادز ل مصار    ، يماا تار  أحاد البااحثني     وتيح  ى   الد تعة ةات الط اب  

، حي  تعترب املصار  أجاريا   تتراض  من العميا مصا تف مرابا فتو احلسا  و مسايه
) (  

. 

، وصد  ها أو تكدو  أل املا  من شخ  والعما من شاخ  آخار    : االستثماروديعة  (ج )

املرااا  ، وةاا  ماان العرااد  الاادا رح بااني الافااع     صاااحب  أل املااا  والثااان  ةااد   فاااألو 

 ترياد بممااو وال    مريادح، واملط راة ةا  الايت ال     أوط راة  والرر  وقد  كادو املراا بة م  

 . واملرا بة املريدح ة  اليت  ريد بريد معني، وال ةا ح معياة  ندسوال مكاو 

املصاار   ىل  وصااد ح ذلااك بااحو تااتم  ساا يم املااد س الدثااا ق     :وديعووة الوئووائمل واملسووتندات  (د )

واا    تصااًلالدثا ق حلفمها بحىيانها بعد ضبطها برا مة، حي  تعط  املصر  صاحب 

املتفاق ى ياه، وذلاك مراباا      األجاا بانتهاا    است مه، وتردم املصر  بر ةا حني الط اب أو 

 أ باا  ترادم املصار  بت صايا     أوح اب العمياا     ذا أماا ،   جا حوةذا ىرد .  أجرح معياة

حيصاا   أوبيع حمتدتا ها، فهذا التفدتض تعترب  ىرد ويالة جيادز ل مصار     أوالدثا ق 

 . مدلة مرابًي لهى   ى

 :صندوق التوفري (7)

حسا  جا  ل تيجيع ى   اال خا ، وذلك باحو تاد س شاخ  نراد ه يف ةاذا احلساا ،        ةد

، ال  فااتو ةاإلساايمياملصااا     ال اإلتااداس عطاا  فدا ااد ى اا  ةااذا   ةاإلساايميواملصااا   غااري 

ابااا ةااذه  صاااا تق  اادفري بفدا ااد، بااا  ربااا الد ا ااع اال خا تااة ول مصاار  أو تحخااذ أجاارح مر     

 . لي خا  امدمة أوال تحخذ  يجيعًا

 :األوراق التجارية (8)

بعاد أجاا    و ست ق الادفع وجار  االحايس أو    نردتًا وة  صكدا ثابتة ل تداو  متثا حرًا

معني، وجير  العر  ى   قبدهلا يح اح ل دفا 
) ( . 

                                                           
 . 99 ع  :ىمر املضوا ،  سالة  يتد اه . الربا واملعاميت املصرفية ،  - 
 . 18 ع  :ة مياإلسياملصرفية وا تتفق واليرتعة  األىما سام  محد  ،  طدتر .   - 
  . 8ع :مصطف  يما  حه .التجا تة ،   األو اق - 
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 :وأنداس األو اق التجا تة

 . الكمبيالة (أ )

 .حلام ه  الساد اإلذن  أو (  )
 . الصك (ج )

 :فيما ت    عرتف مدجم بكا و قة من ةذه األو اقو
 ىل  ىااان السااااحب صاااا  ًا ةااا  ىباااا ح ىااان صاااك مكتاااد  تترااامن أماااراً  : الكمبيالوووة (أ )

 قابااا ل تعاايني إلذو شااخ  ثالاا  أو املساا د  ى يااه باادفع مب ااغ معااني يف  ااا تخ معااني أو 

 . ل  اما تسم  املستفيد و ذير فيه أو الريمة وص ت وتبني  ا تخ الس ب

مان قب اه،     قارا  و قة ةا تة صا  ح ىن املادتن يف صايغة    ةد : حلامله ذني أود اإلالسن (ب )

 .  حلام ه إلذنه أو حي  تتعهد بدفع معني يف  ا تخ معني ليخ  معني أو

شااخ  ثالاا  املب ااغ املاادوو يف    ىل  املصاار  لياادفع  ىل  أماار ماان العميااا  وةااد :الصووك (ج )

 . الصك من حسا  العميا اجلا   يف املصر 

وثيراة بادتن يماا يف السااد      ماا   ألنهاا  األو اقمن ةرتر ةاذه   شرىًاحمذو   أنه ال ووتبد 

ويالاة يماا يف الصاك وةرترةاا      حدالاة أو  ماا  وحدالة يما يف الكمبيالة،  ما و، األذن  

 اْكُتُبوُه َأَجٍل مَُّسمًّى َفإىل  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن تتفق وقدله  عاىل 
) ( . 

 :حتصيل األوراق التجارية (9)

التجا تااة لصااا    األو اقاملثبتااة يف  األماادا واملرصااد   نابااة املصاار  يف ةصاايا مجيااع     

 . العميا، واملصر  تردم بها نمري ىمدلة وةذه أجرح ى   الت صيا

 :خصم األوراق التجارية (11)

املصار    ىل  حرتاق الاتمهري  وصد  ها أو تردم حاما الد قاة التجا تاة باراا م كيتهاا ىان      

ومان  .  ماهاا مب اغ تسام  امصام     قبا مدىد االست راق مرابا حصدله ى   قيمتها اصادماً 

فيها ىا د  بد  حمرم وقاد جارت حمااوالت متعاد ح ل عادو  ىان الفا ادح يف         أوظاةر املعام ة 

لااك ماان ذ،  شاارىًامربااد    اادابري لتخاارت  امصاام ى اا  حنااد   بااإقرا التجا تااة  األو اقخصاام 

املصر  مراباا جعاا الياخ     ةصيا الدتن من قبا  أوخترجيها ىن حرتق اجلعالة باىتبا  

 :وةااا خترت  امصم ىن حرتق الرار  املماثاا  . املصر  ويحجر ىن الريام بالت صيا أو

خيصمه املصر  من قيمة الكمبيالاة،  ال ماا يااو مااه لراا  خدمتاه        أ  تفض  أو ن غ  ما

 أوبراار  عاثااا، بااحو تيااضط املصاار  ى اا  صاااحب الكمبيالااة   ونسااتبد  امصاام امل غاا  

ل مصر  تساو  الفا دح امل غاح  تردم قرضًا
)  (

.  
                                                           

 .  9 : البررح - 
 .  9 ، 9 ، 9ع :حممد باقر الصد  ،  اإلسيمالباك الي بد  يف   - 
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 أساال البياع، أ   كيياف خصام الد قاة ى ا        أساال وغريةم قا  بتخارت  امصام ى ا     

املصر  بريمة أقا عاا ةم اه الد قاة مان قيماة       ىل  البيع وذلك بحو تردم حاما الد قة ببيعها

شرىًاماه مربد   بحقابيع الدتن  أوجا م باىتبا   وةذا
) ( . 

ياناات الد قااة ى اا  املصاار      ذا شاارىًاولكاان ةااااا ماان تاار  أو خصاام الد قااة جااا م     

و ذا يانات  . اماصم فهذه  عترب يف حكام الصا و ىان املب اغ املحجاا ببعراه حااالً        اإلسيم 

شرىًاصم غري ص يو الذ   دىل امصم فهذا ام اإلسيم الد قة ى   غري املصر  
)  (

 . 

 : املستندي االعتماد (11)

حي   ردم املصا   بتساهيا مهماة اساتريا  البراا ع ألو الباا ع واملياض  يف  و  ات فاة        

لكا ماها نمامها اماع ولتساهيا ذلاك تط اب الباا ع مان املياض   دسايط مصار   تتعهاد          

املصار  الدثاا ق    ىل   رادتم الباا ع  ى ا    مع رااً  الباا ع  عهاداً   ىل  بتح تة الثمن احملد  ل براىة

 :التالية

 .مستادات مثن البراىة  . 

 . وثيرة  حمني البراىة . 
 .  قا مة وب غ البراىة ويميتها ووصفها بصد ح يام ة . 

الديالاة وعااا  أو ح ااب   أسااالنهااا  رادم ى اا   املساتاد  قيااا    االىتمااا ولتخارت  خدمااة  

 . األجرح ى يها است راق ويالة وبالتال  جيدز ل مصر  العميا من املصر  ةد
 بعياد ىااه ال تطمائن لذمتاه     ٍضوةااا من قا  بحو باا ع البرااىة ال ترباا التخ ا  ىاهاا مليا      

وةكااذا حييااا امليااض   ، حاارا  املعام ااة التجا تااة  يااة بيامااا املصاار  لااه ذمااة مطمئاااة أل املال

 . البا ع ى   املصر  الستيفا  الثمن من ذمة املصر  ال ذمة امليض 

 أيثار  املساتاد ، فاملصاا   مرامدنة أو    االىتماا  ةاذا   أسال خر أو الرماو ةدو أ  آ

، وتساا  املصار  و دخ اه ضاماو لعراد صافرة البياع باني          مياٍض فار    ضمانًا مان باا ع فار  أو   

بهذه املعاميت اإلسيم املصد  واملستد   في حرج من قيام املصر  
) (  . 

 :خطابات الضمان (12)

املساتفيد يف ذلاك امطاا      ىل   فاع مب اغ معاني لاد  الط اب       عهد من املصر  بربد  وةد

نيابة ىن حالب الرماو ىاد ىدم قيام الطالب بالتمامات معياة قبا املستفيد
)9 (. 

                                                           
  . 98  ،99 ع  : حممد باقر الصد   ، اإلسيمالباك الي بد  يف   - 
  .    ع  :ىمر املضوا .   ،ا واملعاميت املصرفية الرب؛  11ع  :سعد    تب   ،املعاميت املصرفية  -  
  . 98 ع   :مصطف  ىبد اهلل اهلمير   ،  اإلسيماملصرفية و  األىما  - 
 . 9  ع   :حممد باقر الصد   ، اإلسيمالباك الي بد  يف  -9
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 جهاااة معيااااة ىااااد الااادخد  يف مااقصاااات ىاماااة وىااااد  ساااد ىل  وخطاااا  الراااماو ترااادم

املااقصااة املااقصااة ى اا  شااخ  مااا فيمكاااه  راادتم خطااا  ضااماو ل جهااة صاااحبة ميااروس     

 واالىتماا  لك   طمئن ى   االلتمام ل تافيذ بيروط املااقصة، والفرق باني خطاا  الراماو    

 ليااا ى اا  ضااماو جدتااة  افيااذ  ةااد و منااااملسااتاد  أنااه ال تااتم  فااع نرااد  يف خطااا  الرااماو  

وةاااا  ، الفرها  واملس مدو بني محتد ومعا   مطابات الرماو  اخت فةذا وقد . املااقصة

 . ىرد ميا ية بني املصر  والمبدو أسالذلك بيروط ى    اإلسيم ل مصر   أجازمن 

 :التحويالت املصرفية (13)

ماهاا ى ا     أناداس وةاااا  ، باحل باه    مان الاربو ال   وة  خدمة  رادمها املصاا    اد  ىا اداً    

 : سبيا املثا 

تردم املصر  بت دتا الارد   اخا حدو  الدولاة خدماة    أووصد  ه  : التحويل الداخلي .1

 :مي ه وحرترة الت دتا قد  تم بطرق ماهالع
 . الصكدا املصرفية (أ )

 . وبالطبع تحخذ املصر  ىمدلة مرابا ذلك. الت دتيت الربقية (  )
الارد  خا ج حدو  الدولة سادا    وصد  ه أو تردم املصر  بت دتا  : التحويل اخلوارجي  .2

الت دتااا تااتم  االنتفاااس وةااذا أو اإلنفاااقياااو الارااد وفاااً  لااثمن براااىة أم الرصااد ماااه  أ

 : بطرق ماها

 .الصكدا املصرفية  . 

 . واملصر  تتراض  ىمدلة مرابا ذلك الصكدا السياحية وغريةا ، . 
ىم يااة  ااربز فيهااا صااد ح الديالااة   أنهااا تباادو: وتيحاا  ى اا  خدمااة الت اادتيت املصاارفية 

 وثابة األجر فه  جا مح وىمدلة املصر ،  كدو مرابا أجر  أوواإلنابة، والديالة حتكن 

)  ( شرىًا
. 

 :تأجري الصناديمل احلديدية (14)

ىبااا ح ىاان ىرااد ت تاامم املصاار  ورتراااه أو ترااع يف العرااا  الااذ  تيااغ ه خمانااة           وةااد

حجام امماناة ومادح انتفااس      بااختي  حدتدتة ةت  صر  العميا وحده مراباا أجار خيت اف    

العميااا بهااا 
و تعااة  بعرااد وحتكاان  كييااف  ااحجري الصاااا تق احلدتدتااة بعرااد  جااا ح أو    ،  ) (

، وبالتااال  فمااا تتراضاااه املصاار  ماان أجاارح مع دمااة     شاارىًاىرااد صاا يو   ، فهاادأوبهمااا معاااً 

 .  شرىًاص يو وجا م 

                                                           
  :سام  محاد  .  ، املصرفية   األىما طدتر   ؛ 99 ع  : مصطف  ىبد اهلل اهلمير   ،  اإلسيماملصرفية و  األىما  - 

  .  9 ع 
  . 19 ع  : ى   البا و    .   ، العرد  وىم يات البادا التجا تة  - 
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 :بيع األسهم (15)

 حصاة يف  أل ماا  شارية ماا، سادا  أيانات شارية ةا تاة أم ىرا تاة أو          والسهم ةاد 

بيعهاا جاا م   و شرا ةا و محسسات مباحة وقالدا  أسهمق بعرهم بني وقد فرَّ. صااىية وغريةا

وجااد   ىل  وةااااا ماان أشااا . ، وحرماادا بيااع وشاارا  أسااهم شااريات غااري مباحااة أصااًيشاارىًا

اجلهااا والغاار  بالاساابة مليااض  األسااهم، باىتبااا  ىاادم الع اام بكااا عت كااات الياارية،        

 . ولكن ةااا من أجاز ذلك  ذا ياو الغر  تسريًا وليس جسيمًا

 :بيع السندات (16)

ماان املصاار  والياارية وحندةمااا حلام ااه بساادا  مب ااغ   صااك تتراامن  عهاادًا والساااد ةااد

 مرار  يف  ااا تخ معااني نماري فا اادح مرااد ح غالباًا مااا بساابب قار  ىرد ااه شاارية مساااةمة أو    

وملعرفااة احلكاام الياارى  لبيااع السااادات، البااد ماان بياااو     .األفاارا أحااد  ةيئااة حكدميااة أو

 :الفرق بني األسهم والسادات واملدازنة بياهما  بني ما ت  

جاام  ماان  تاان ى اا    ماان  أل مااا  الياارية، أمااا الساااد فهااد  ًا هم تعتاارب جاامالساا . 

 . اليرية
بيع اجلم  املتع ق بالساهم، أماا السااد     ىاد  صفية اليرية أو  الالسهم ال تسد   . 

 . ف ه وقت حمد  لسدا ه
صاحب السهم شرتك يف اليرية تتعر  ل ربو وامسا ح أما صاحب الساد ف اه   . 

 . فدا د ثابتة
ة الياارية فصااحب السااهم ال تحخاذ حصاته  ال بعااد  صافية السااادات     ىااد  صافي   .9

ألنااه  ا اان  االسااتيفا وقرااا   تاادو الياارية، أمااا صاااحب الساااد ف ااه األولدتااة يف 

 . ل يرية
،   ردم فالساد وثابة قر  بفا ادح، ألناه حتثاا  تااًا ى ا  اليارية       وى   وفق ما .9

 ة، وى   ةذا الا اد وصاحبه تست ق فا دح ثابتة، سدا   حبت أم خسرت اليري

 . شرىًاوبيعها غري جا م  الساداتفيرا  

 :بيع العمالت األجنبية (17)

وذلاك لساد حاجاة العماي  واحلصاد  ى ا         األجابياة  ردم املصاا   ببياع وشارا  العمايت     

 تدجاد ماا   ال وى ا  ةاذا الا اد   .  أ با ،  ذ ىا ح ما  كدو أسعا  اليرا  اقاا مان أساعا  البياع    

 . من  جرا  مثا ةذه املعاميت ةياإلسيمحتاع املصا   
مااان ىااار  امااادمات الااايت  رااادمها املصاااا  ، ناتراااا لبيااااو بعاااض          انتهياااااوبعاااد أو 

 :التال  ، ونعرضها ى   الا دةاإلسيميامليكيت اليت جنمت يف الداقع العم   ل مصا   
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  :ةاإلسالميمشاكل الودائع يف املصارف  .1

  :وحتكن حصرةا يف ميك تني   يسيتني

 . ة املخاحر االستثما تةميك  (أ )

 . ميك ة ح بات الس ب اليدمية (  )

  :االستثماريةمشكلة املخاطر  (أ )

املراا بة، األمار    املياا ية أو  أساال العيقة بني أص ا  الد ا اع واملصاا   مباياة ى ا      

الذ  تات  نسبة معياة من األ باا  الايت  ت راق مان املياروىات الايت حتدهلاا املصار ، ونسابة          

  :حخذةا املصر ، وةذه احلالة  مهر نتيجتنيمن ةذه األ با  ت

ضااخمة ى اا  مااد    أ باحااًاأىطاات   ذاأو ميااروىات املسااتثمرتن احملدلااة  : األوىلالاتيجااة 

ياناات األ بااا  ضاائي ة أوا  ت رااق ف اان  و ذاواملااد ىني ىاااده،  قصاري فاملصاار  تسااتفيد ةااد 

  . حيصا املصر  واملد ىدو ى   أ  ش  

د ىني بصفتهم ميا يني يف ىم يات املصر ، تت م دو نصيبهم  و امل  :والاتيجة الثانية

أمااداهلم يف   تااداسحصاا ت وةااذه الاتااا   قااد ةعااا املااد ىني حيجماادو ماان       ذاماان امسااا ح  

وةاذا األمار تاحثر بصاد ح     . من امساا ح احملتم اة واااحر االساتثما      ةكذا مصا  ، خدفًا

املياك ة ختت اف الطارق حبساب ندىياة       وملداجهة ةاذه .  س بية ى   حجم الد ا ع يف املصا  

 و ذا .  تترر  هلا  حمني حيميها من أ  خساا ح  أويانت و تعة ةت الط ب جيب  فإذاالد تعة 

  .  و احتما  امسا ح تبر  قا مًاا خا تة فإ يانت الد تعة استثما تة أو

 تة، ى ا  سياساات اساتثما     ةاإلسايمي ول تغ ب ى   ةاذه املياك ة  واا  عتماد املصاا        

قا مة ى   مبدأ  دزتاع املخااحر، جغرافياًا واقتصاا تًا وقاندنياًا وذلاك باالىتماا  ى ا  ىااصار          

الااربو وامسااا ح يف امليااروىات الاايت تراادم املصاار  ى اا         مكانيااةمحة ااة لتراادتر     ا تااة

  . متدت ها

  :مشكلة طلبات السحب اليومية

أصاا ا   أوجااا، ومان املع ادم   أل ىاا ح ماا  ت راا  املصاا   الد ا اع، ساادا  ةات الط اب أو      

الد ا ااع ال تساا بدنها ي ااها يف وقاات واحااد، يمااا ال تساا بدنها بكام ااها يف وقاات واحااد،      

فهااا برية بعد ىم يات الس ب وة  ما  ستخدمها املصا   يف  ردتم الررو  وغريةا مان  

ي ماا  املعاميت، وةذا االحتياح  من السيدلة له أةمية ل عماا املصاريف، ومان املعارو  أناه      

ياو حجم احتياحات املصاا   أقاا مان حجام الد ا اع، يانات املخااحر املر بطاة بالسا ب          

 . ي ما ق ت   ك املخاحر أيرب، وبالعكس ي ما ياو حجم االحتياحات يبريًا

  : ميك ة ذات شرني ةاإلسيميوةذه املسحلة  طر  ى   املصا   
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  . استثما  الد ا ع ةت الط ب بيكا مربو ةد : األو 

  .  دفري السيدلة اليزمة ملداجهة س ب ةذه الد ا ع ةد: الثان و

احتيااح  جمماد،    ىل  ا تساتخدم، فهاذا تعاع ةدلاه      ذاولكن از تاا  فاا ض السايدلة    

، ةاإلسايمي وةاذه احلالاة ال  عرفهاا املصاا   غاري      . بااملد ىني  ، عاا ت  اق ضار اً    وغري ماات  

و أ ةاإلسايمي وةاذا مااال جيادز ل مصاا        تاداس اإلألو ةذه املصا   ةصا ى   الفا ادح مان   

  .  ردم به من الااحية اليرىية

قاد  تباا   يف الد ا اع فيماا بياهاا، األمار الاذ          ةاإلسايمي وةااا من تتصد  أو املصا   

أخر  بت ر  الفدا ض، وىادةا ةر  املراصة باني   تسمو يف التخ   من الفدا ض، وأحيانًا

العا ااد الااذ   أسااالملبااالغ واملااد  ثاام ةاسااب األ صاادح ى اا    ا أسااالالد ا ااع حمساادبة ى اا   

وتااتم احلسااا  بااني      تدزىااه املصاار  املاادتن، حياا  تااتم  بااا   الد ا ااع بعم ااتني ات فااتني         

 ماا  و، العا د الذ  حيرره يا مصر  ى ا  العم اة الايت   راةاا      أسالما ى    املصرفني، 

  . ىا د  أحساة ال  ست ق  أو  عترب الد ا ع قروضًا أسالى   

ولكن ةذا احلا املتصد  تتط ب مدح حدت ة إلجناز املعاميت و صفية احلسابات لت رياق  

 اتمكن بداساطتها مان ةدتاا      ةاإلسايمي ل مصا    أ وات  جيا وةذا عا تفر  .  ىا دةا

استثما ات ى   املد  الطدتا مع حماولاة احتفاظهاا وعادالت سايدلة      ىل  الد ا ع ةت الط ب

  .  ًاأترنردتة 

  :املضاربة استخداميف  ةاإلسالميمشاكل املصارف  .2

وة   تمثا باملخاحر املر بطة بالتمدتا ىن حرتق املرا بة وةذه املخاحر جع ات املصاا     

 أ غ ااب املعاااتري الراارو تة يف  أ ال  تاادفر ى اا   أنهااا ىل  بااالامر.  يف اسااتعماهلا  ااض   يااثرياً 

ة يف يكام اة باملتعاام ني مان حيا  املاي ح والدضاع      ميروس حالب ل تمدتا، مان ذلاك املعرفاة ال   

 ةاإلسااايميالتعاماااا املاااال  ويف غياااا  ةاااذه املعطياااات صاااا ت املصاااا    وأخيقيااااتالسااادق 

املصااار   إل ا ح رتصااار ى ااا    اساااة قاب ياااة املياااروس ل تافياااذ وبعاااد اجنااااز الد اساااة  رااادم     

ال  حخاذ   ةاإلسايمي ملصا   يانت ا و ذا.  ل ضخي  بتمدتا امليروس حما الد اسة باملرا بة

وال  طالب بالرمانات العا تة املعروفة يف جما  التمدتا املصريف،  ال أو ةاذه املصاا     امم    

املرا بني بادس آخر من الرمانات، يحو ةتف  بالس ع ةت  قابتها أويف ااازو املصار    

ا بة ذات نسابة  وةذه احلالة ناةة مان ق اة املع دماات ىان املراا  ، عاا ةعاا اااحر املرا         

 (. )ىالية، وةكذا قد حتتاع املصر  ىن استخدام ةذه الدسي ة التمدت ية

 ةا ل تغ ب ى   ااحر سد   سايري  ااىتم ةاإلسيميومن الرمانات اليت ةاو  املصا   

ىم يااة    ا ح اادخا املصاار  يف    مكانيااةامليااروىات، اشااضاط املصااا   ى اا  املرااا بني     

                                                           
 . 9ع :  898 ساة ، امرحدم ، و جماال ها  اإلسيم  االستثما أشكا  و أساليب  ،ىبد الرحيم حممد  محد  - 
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 ط قاد  كادو مربدلاة ألو  سايري املراا بة بطرتراة سايئة قاد تاح           ، وةذه اليارو ( )املرا بة

،  يف املراا بات  األمادا   أص ا خسا ح يبريح وةذه  اعكس ى   املد ىني باىتبا ةم  ىل 

قد ال  ستطيع االنس ا  مان املياروس    فإنهاا  تدخا املصا   لتردتم  سيري املرا بة،  فإذا

بدىماه   شارىاً ىان  و ةاا يف املياروس وةا  م مماة      ، حيا  ال ةاد مان  تاااز  لاه       الذ  مدلته

  ذ،  التدخا لتص يو وضماو حسن  سيري املياروس   مكانيةاملصا     ىطا من  لذلك البد

، ولاايس ماان املعرااد     ماان غااري املعرااد  املخاااحرح بااحمدا  الد ا ااع ماان  وو ضاامانات يافيااة      

اماروج ى ا  قاىادح    ترترا    األمرو ياو ، حت  و  ااحر الرياس األمدا  أص ا ةميا 

  .  فرهية ما

  :اإلسيم أما ىن مدقف الفره احلدت  من املرا بة يف العما املصريف 

، وذةاب  ( )املرا بة قا  ح ى   التكيف وندىية التمدتا احلدتثاة   أو ىل  ذةب اةاهفرد 

مااا وازناااه بامااام    ذااو  طبيااق املرااا بة ميااد  بكااثري ماان التعريااد،     ىل  االةاااه املعااا   

، والرااا م ى اا  ةدتااد نساابتني ماان الفدا ااد  ةاإلساايميالفا اادح الااذ   عمااا بااه املصااا   غااري  

خاذ مان   ححيا  الفا ادح الر ي اة  عطا  ل ماد ىني والفا ادح املر فعاة          األخر قا من أ  حداةما

نماام ساها التطبياق، أماا املراا بة بصايغتها املاصادع ى يهاا يف الفراه           املرضضني لذلك فهد

قاب ااة ل تطبيااق يف العمااا املصااريف احلاادت ، وال  تفااق وفكاارح االسااتثما          فغااري اإلساايم 

قداىاد    جياا   الارأ  اجلماى  اليت متا سها املصا   بحمدا  املاد ىني واقاض  أصا ا  ةاذا     

  (. )ىرد امليا ية يف االستغي  بهد  الربو بد  املرا بة  حي جدتدح من مثا 

ماهاا أو  : ختت اف ىان احلدتثاة يف ىادح نرااط      ةالرد  بحو املرا بة الردحت حتكنوةكذا 

 األماادا معرفااة شخصااية، وياااو حجاام  املتعااام ني يف السااابق ياااندا تعرفاادو بعرااهم بعرااًا

 عتماد ى ا  املراا بة يدساي ة      ةاإلسايمي بياما اليدم أصب ت املصاا     املرا   بها ضئيًي

وحنان نار  اليادم    .  ضاخمة الد ا ع واملستثمرتن برالول أمادا    أص ا قاندنية يف التعاما مع 

ة املعروفاة ومتاد  باملراا بة حساب     ي ت ر  الد ا ع حسب الرادانني الدضاع   ةاإلسيمياملصا   

الرداىد الفرهية، ومن األفرا أو  دضاع قادانني مان قباا الدولاة  دحاد الرداىاد املطبراة مان          

 حلسااام اميفاااات بياااحو املراااا بة، وباااالامر لدجاااد   فاصااايا  ةاإلسااايميحااار  املصاااا   

الااذ  قاد تاادفع   األمار وخيفاات فرهياة ةعااا مان  طبيااق املراا بة صااعبة يف الداقاع العم اا ،      

مااان مثاااا التمدتاااا  أخااار التخ ااا  ىااان املراااا بة والتعاماااا باااح وات  ىل  ةاإلسااايمياملصاااا   

  . بامليا ية

  :املشاركة استخداميف  ةاإلسالميمشاكل املصارف  .3

                                                           
 . 99 ع  : 899 لساة  99  ىد ،أبد ىبد اهلل    تس مرا  يف جم ة املس م املعاصر - 
 . 899 / 9/  جرتدح اليرق األوسط يف  ،مرا  يف فره املرا بة يف الردتم و احلدت ، ىبد احل يم .   - 
 ،89 ىاد   ،  اإلسايم  جم اة الادى    ،ة اإلسيميمرا  أضدا  ى   املرا بة و البادا  ،جمد  ىبد الفتا  س يماو .  -  

 .  89 لساة 
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ىاد ًا   أثاا ت لعراد املياا ية،    باالساتاا   أىماهلاا لبعض من  ةاإلسيميعا سة املصا   

، ومياايا املتعاام ني   األمدا  الول  أص ا و عدتض  باإل ا ح ًاأساسمن امليايا، متث ت 

 ةاإلساايميالااذ  جعااا ماان الصااعب التدسااع يف اسااتخدام امليااا ية يححااد الباادا ا       األماار

  :ل ررو  والفدا د وفيما ت    دضيو هلذه امليايا

، فهاا   ضيااام يف الصاااعدبات الاايت  داجههاااا املصاااا   يف     ا حاإلبالاساابة ملياااايا   . 

ى اا  امليااا تع الاايت متدهلااا بامليااا ية، ومتابعااة  افيااذةا، خاصااًة ىااادما       اإلشاارا 

 .اإلسيم تكدو امليروس بعيدًا ىن املصر  

فتمهر خاصًة بالاسبة لألشخاع الاذتن   األمدا ميايا  عدتض أص ا   الول  أما . 

ى اا  املااد  الرصااري، وىاااد  طبيااق نمااام امليااا ية  ايااح        ل تمااد  أمااداهلمتراادمدو 

ميااك ة اخااتي  اآلجااا  بااني وقاات التمدتااا ووقاات  افيااذ واجناااز امليااروىات الاايت        

 .  األشخاعمدلتها املصا   ميا يًة بحمدا  ةحال  

د ح، ميايا املتعام ني مع املصا   واملرضضني ماهاا فها  أيثار املياايا خطا      أما . 

غ اب ةاحال  املتعاام ني ليسات لادتهم الكفاا ح املهاياة        ييف أو أوذلك ألو الداقع قد 

، من جهاة امتاااىهم    ، و وا ةاتا بعرهم ى   املصا   ميا تعهم املفضضة الجناز

ىان خسااا ر   اإلىايو  أو،  ىان األوضاااس احلريرياة والداقعياة مليااروىا هم    اإلىايو ىان  

ة ماان امسااا ر يف  امليااا ية بت مااا نسااب   ىل  ، وذلااك برصااد  فااع املصاار     وةميااة

، و وااا ىمااد بعااض  األ بااا الدقاات الااذ  تااتمكن ةااحال  ماان ةريااق أى اا  نساابة ماان  

مسكها بياكا غاري  قياق وال     أو، ىدم مسك  فا ر حسابات  ىل  أص ا  امليا تع

  (. )ماربط 

 فع  وا ب ىالية، وةذه تهدفدو ماها التهر  الررتيب، ياذلك   ىل  يما تتعمد بعرهم

  ذا ةاإلسايمي عض امليا تع الااج ة، ترفرادو املياا ية ماع املصاا       ب أص ا  أولدح  

 أصا ا  و ةذه املصا    صار ى ا  نماام املياا ية، فيعام       ماها وبالامر أل ح بدا قروضًا

مان املصاا      ليقاضا  وتراطروو   ةاإلسايمي امليا تع الااج ة ىن االقضا  من املصاا    

  . ةاإلسيميغري 

يااايا امليااا ية أو تااتم التحييااد ى اا  حساان  ساايري امليااا تع    وماان احل ااد  املرضحااة مل 

وةاااذه هلاااا مفهااادم الديالاااة،  .  املياااا ية  رااادم ى ااا  شااارية العاااااو   أووباىتباااا   واإل ا ح

فاليااريا  ةمعهاام ويالااة ميااضية، وبالتااال  تكاادو لكااا شاارتك احلااق يف التساايري         

وةاااا  .  ملصار  والمبادو  بيرط ىدم ةاوز ةذا احلق وااللتامام واا تاا  ى ياه العراد باني ا      

مراباا مب اغ معاني تادفع ل مصار        بااإل ا ح مان أجااز أو تاحجر املصار  حصاته ليارتك ترادم        

                                                           
 .  9 و   9 ع :  898 الراةرح   ، ا  الثرافة  ،  اإلسيمالامام املصريف يف  ، جحممد أمحد سرا.  - 



 20 

ا يارىية يف اجتماىها  املصار  يف اجتمااس ةيئاة  قابتاه ال     اإلسيم وةذا ما أجازه باك فيصا 

  .ةا1 9 - - 1 بتح تخ      قم  

 ا  الرارو  الطدت اة املاد  ىان      وةااا حا آخار اختذ اه احلكدماة البايساتانية ترادم ى     

حرتاق املماتادح االساتثما تة، وذلاك بااحو  رادم املصاا   ىان حرتااق مماتادح ى اياة ببياع  خاا            

  . باا  ى   العر  والط ب ى يها األمدا االستثما ، وةكذا  ت د  مر و تة 

  : بيع املراحبة استخداميف  ةاإلسالميمشاكل املصارف  .4

حصاد  ياا    ، ولعاا السابب ةاد   ةاإلسيميلعما املصا     عترب املراحبة من أةم الدسا ا

ترتده فاملصا   ةصا ى   مر و  ماال  سارتع ومر فاع والمبادو حيصاا ى ا         حر  ى   ما

ولكن ى   الرغم من ةذه املميمات ةاااا مياايا ماهاا    ، ما ترغب من س ع ومدا  وغريةا 

 تردماه المبادو لايس التمامااً    الدىاد باليارا  الاذ      أوناجم ىان حبيعاة العراد، باىتباا       ما ةد

، يمااا تعترااد بعااض الفرهااا ، وةااااا ميااك ة  اادخا بعااض الاادو  واحلكدمااات          نها يااًا

، وةااااا ميااك ة  غااري  الساا ع املباىااة حياا  تكاادو ةااامو الااربو حماادو اً    أسااعا وةدتااد 

وفيماا ت ا  ىار     .  السدق وغريةاا مان العداماا    أسعا حبد ذا ها بسبب ىداما  ر ب  األسعا 

  :ه املياياسرتع هلذ

ميك ة االلتمام بالدىد، ة  أةم ميك ة  داجاه اساتخدام املراحباة، حيا  مان       . 

املتدقااع امتااااس المباادو اآلماار بالياارا  ىاان  افيااذ وىااده، وةااذه حالااة ا  سااتطع         

حااا نهااا   هلااا، فهااااا ماان تاار  أو تت مااا المباادو         جيااا  ةاإلساايمياملصااا   

ن قاا  برارو ح اشاضاط املصاا       الرر  من مب غ العربدو الذ  ترادم، وةاااا ما   

ىيع تاتم ةصايا مب اغ ضار  املصار  مااه، وةاااا مان          ضماو مال  شخص  أو

  . ل مبدو واملصر  تر  ىر  األمر ى   جلاة ةكيمية تكدو قرا ةا م ممًا

يف  و  حيد  قاندنها ةامو الربو ل س ع، فف  ةاذه   ةاإلسيميميك ة املصا    . 

يفيااة ةدتااد  بااو ل مصاار ، ةااا تكتفاا       احلالااة  داجااه املصاار  ميااك ة ي   

 ى يااه بصااد ح ى ايااة أو  زا اادًا املصاار  بااالربو الااذ   راار ه الدولااة، أم ترااع  حباااً  

با فاااق خاااع مااع المباادو، وماان املتصااد  أو أ  زتااا ح ى ايااة قااد  ساابب املسااا لة        

  . الراندنية ل مصر 

  ذااصااة  ااتغري يف الساادق خ  األسااعا ماان احملتمااا أو    ذ، األسااعا ميااك ة  غاايري   . 

يانات املعام اة  تع اق باالساتريا  مان امااا ج، وةاااا احتماا   باد  ساعر صاار           

وبالاسابة لتغايري الساعر يف السادق     ، العميت بني تدم وآخر باا باني سااىة وأخار      

أمااا ، املصااا    يااضط البيااع بصاافة فد تااة بياهااا وبااني البااا ع وامليااض         أخااذت

 ة قا مة وملداجهتها تطر  بعرهم بالاسبة لتغيري سعر صر  العميت فهذه ميك

  :له وجهاو اقضاحًا 
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ملداجهاة   أجابياة  كادتن احتيااح  ىمايت     وةد  سيم ى   مستد  يا مصر   :األو 

 .  ر بات سعر الصر 

ملداجهااة ااااحر  غاايري سااعر    ةاإلساايمي نيااا  صااادوق ميااضا ل مصااا      ةااد: والثااان 

 .  األجابيةصر  العميت 

ماااذ  حسيسااها ىاان   ةاإلساايميبرةااات املصااا    :  ع املراحبااة نرااد اسااتخدام بياا ولتراادتر

وبااالامر ألو ةدتااد ،  ةاإلساايميالت الااربو مثااا املصااا   غااري  د معاا أى اا  غبااة يف ةريااق 

هلاذا  ، ثمن يف ىرد البيع ال تصطدم برياد  شارىية ماا ىادا ضارو ح خ اده مان الغا  والغار           ال

 ات و ساااالالت وصاادع بيااع املراحبااة الااذ    انترااا ةاإلساايميضااد املصااا    أثااريتالساابب 

ةااا من قاا  بيابهة بياع ماا     و(.  )ةااا من ةدث ىن شبهة  با و(.  )ما سته ةذه املصا   

باليااابهة املتع راااة باااالثمن يف بياااع   : وغريةااام قاااا  (.  )لااايس ةااات الياااد و باااو ماااا ا ترااامن   

(. 9)تااحخر يف األ ا  بعرااهم ىاار  وناااقو وجااد  شاابهة متع رااة بالتعامااا ىاااد الو(. 9)املراحبااة

يذلك ةاااا مان ةادث     (. 1)املستادح يف بيع املراحبة  االىتما ثريت شبهة استخدام أيما 

  ( 9)ىن شبهة ىدم ةما املخاحر يف بيع املراحبة

  :ةاإلسالميمة بيع املراحبة لآلمر بالشراء للمصارف ءمدى مال .5

، بياع املراحباة لرمار باليارا     يني بياحو  أساسا انرسم الباحثدو املختصدو ى ا   أتاني    لرد

ى اا  بيااع املراحبااة  خرجاات ى اا   ا اارح العمااا   باىتما ةااا ةاإلساايميتاار  أو املصااا   : األو 

وحرتراة  ، وثاباة وسايط ةاا       وأصب ت، الرا م ى   الدساحة املالية ، املصريف احلرير  

 أساا د بااحو  : والاارأ  الثااان   ترااد ، اسااتخدامها هلااذا البيااع جع تهااا خت ااط بااني الدساااحتني    

 اسااتخدامباىتبا ةااا مصااا    سااتثما تة حيااق هلااا     ، مي اام لطبيعتهااا   ةاإلساايمياملصااا   

و أو حماااا واقاااع بياااع املراحباااة ةاااذا تكياااف   مدا  ةاااا يف ياااا اجملااااالت وماهاااا التجاااا  ، 

غاري محةاا   ،  اإلسايم  املصار    أو: ماهاا  أسابا  لاه   ةاإلسايمي اىتما ةا من قبا املصاا    

تياضتها  ل جمهاد ، قاد   حياماا تعار  برااىته    ، برا ع مثا أ   ااجر ىاا     ل  صد  ى   ال

                                                           
جرتاادح الياارق األوسااط يف ، مرااا  حاادت  حااد  البااادا الساايمية    ،امحااد الاجااا . : ملمتااد ماان التفاصاايا تراجااع  -   

 9/9/ 88  . 
مطبدىاات بااك    ،  الس سا ة العربياة  قام     ،ة اإلسايمي بياع املراحباة و احلم اة ى ا  الباادا       ، اهلل    أمحد ى   ىباد  - 

 . 1 ع  : السد ان  بدوو  ا تخ اإلسيم فيصا 
الرااةرح   ، مكتباة وةباة  ، ة اإلسايمي بيع املراحبة لرمر باليرا  يماا ةرباة املصاا      ،  تدسف الررضاو .ناقيه   - 

 .  1- 99ع   :899 
 اإلسايم  مطبدىاات بااك فيصاا    ، ة اإلسايمي طبيرها يف املصا    و أحكامهاو املراحبة أصدهلا، امحد ى   ىبد اهلل . 9

 . 11-1 ع:  899 امرحدم  ، السد ان 
األ  و ،  حباع محسساة آ  البيات    ، 899 /1/   ىل  1 نادوح ىرادت يف ىمااو مان      ،ة اإلسايمي االستثما  يف الباادا   -9 

 881 . 
 ،اإلسايم  جم اة االقتصاا    ،  اإلسايم  لثاان  ل مصار    يف آفاق فتااو  و  دصايات املاحمتر ا    ، حسني حسني ش ا ه - 1

 .  89 اليهر الرابع ، ( 1 )العد  
مطبدىاات بااك    ، (  )لس سا ة العربياة  قام    ، اة اإلسيميبيع املراحبة و احلم ة ى   البادا  ، اهلل امحد ى   ىبد.  - 9

 .بدوو  ا تخ ،  امرحدم،  السد ان  اإلسيم فيصا 
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 -جاداًل  -فرضااا   ولاد ، املصر  الريام وثا ةذه التجاا ح  باستطاىةف يس .   أوال تيضتها

 . املصر  أقدم ى   ذلك أو

 :مشاكل عقد القرض .6

 :ت   نبني ما ةاإلسيميىن ىرد الرر  املستخدم يف املصا    مدضدى لبياو  ردتر 

 راادم الراارو  براامانات يف الغالااب األىاام، واسااتثاا  ماان  وو       ةاإلساايمي املصااا  أو 

مااا  ردمااه ةااذه  ةاا  قاار  حساان نااا  ًا اإلنتاجيااةوالراارو  .  واإلنتاااجضاامانات ليسااتهيا 

 .ىدم وجد  مر و  مال  والسبب ةد  ، املصا  

برارو  حسااة، قادمت     ةاإلنتاجيا يف متدتا الرطاىاات   ةاإلسيمي ر   املصا    وملعاجلة

 :ىدح اقضاحات ماها

 . ( )أو تتم التمدتا من أمدا  المياح والتربىات  . 
فااتو اجملااا  ل راارو  االسااتهييية اجملانيااة  لااذو  احلاجااات امل  ااة، ى اا  أو تاماار يف   . 

 . ( )اإلنتاجيةمتدتا الررو  
الايت تعاان     الرر  احلسن ال تتدافق وةذا الادس من التمدتا، وال مع ظاةرح الترخم أو . 

مار و  ماال ، وباالامر     أ ماها العاا وحاملا أو الررو  احلساة ال  اد  ى ا  املررضاني    

يف اسااتخدام املرااا بة، فاحلااا التاادفير   ةاإلساايميل ميااايا الاايت واجهتهااا املصااا   

 أماااادا يف  الول  اإلساااايم متدت ااااها بامليااااا ية ل مصاااار     ل راااارو  احلساااااة ةااااد  

ا متييم بالاسبة لررو  حساة يف جماالت معيااة، يماا   تكدو ةاا أوامليروىات ى   

، غريةااا و  نسااانيةخاادمات اجتماىيااة   ياااو  الغاار  ماان الراار  ميااروس حاايب أو     لااد

ماا  أ.   المياح والتربىات ملثا ةاذه املياروىات   أمدا حتكن  ردتم الررو  احلساة من 

التاحجري املراضو   ب شرا  س ع معمرح يالسيا ات مثي، فيمكن متدت ها بالبيع اآلجاا، أو 

ماان بداتااة   ةاإلساايمياملصااا    أو ىل  اإلشااا ح، وماان اجلاادتر بالااذير   ويااا  الياارا 

والتطبياق العم ا      ليهاا الايت  ساع     األةادا  فجادح باني    أظهارت قد  اآلوةربتها  وحلد 

، فراد ناا   بعراهم    األةادا  حي  تيح  وجد  قصد  يف الداقع احلرير  وابتعا  ىان  

املراا بة  واملياا ية بياماا تار  آخاروو أو       ل رارو  بالفدا اد ةاد    سيم اإلبحو البدتا 

ا   تاامم وا  مااا الراارو  باادوو فدا ااد أ  الراارو  احلساااة، وةااد  الباادتا املاطراا  ةااد

باادىد  صااعدبة  طبيرااه، وىاادم وجااد  ماار و  مااال  ماان      ةاإلساايمي عمااا بااه املصااا    

:  بااو فيهااا  و  احلساااة الةريااق الااربو والراار  ىل  الراار  احلساان، واملصااا    سااع   

                                                           
باريوت   ،محسسة الرساالة   ،أو حماولة  جدتدح يف الربا و الفا دح و الباك  اإلسيم مصر  التامية   ، فيق املصر  . -  

 .   9ع : 89 
 ،" حند اقتصا   سيم  "حد  يتا   احلكم  الفره  ل مسا ا الدا  ح يف احلدا  الذ   ا  ،أمحد فهم  أبد ساة .  -  

 .    ع  :  899 ،   د  ى ،  اجمل د  ، اإلسيم جم ة أحباث االقتصا  
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أنهاا  رادمها    ال  ردم الرارو  احلسااة أو   أصب ت ةاإلسيميو املصا   إوهلذا السبب ف

حاد يابري، و واا  فار  املصاا         ىل  ى   نطاق ضيق ووبالغ مالية حمدو ح وضائي ة 

ى   حالب الرر  احلسن أو تفتو حسابًا جا تاًا يف املصار  و ياضط ى ياه أو ال تحخاذ      

 خا، وبعد أو  عطيه ما تط باه مان متدتاا قرضاه احلسان ةاتف  لاه يف حساابه         ىاه أ  

 اإلساايم وماان جمماادس ةااذه احلسااابات اجلا تااة احملفدظااة يف املصاار   ، (   )وب ااغ مااا 

 تكدو لدته مبالغ حا  ة تاتفع بها املصر  وحده، مع أناه مان الااحياة اليارىية ال حياق      

بترادتم املمتاد مان الرارو       ةاإلسايمي صاا    امل  لامام له ذلك، وةاذه الاتيجاة  ساتدى     

احلساة، حسب شروط معردلة حاملا أو ةاااا مباالغ مالياة حا  اة مدقدفاة يف احلساابات       

والتسيري لياحوو   اإل ا حاجلا تة ل مبا ن ويف ةذه احلالة ال مانع من احلصد  ى   نفرات 

 .  املصر 
 :مشاكل عقد اإلجارة .7

املاتهياة بالتم اك لارالت واملعادات، أةام مياك ة        ليارا  أو املرروناة وياا  ا   اإلجاا ح   عترب

 تكاادو ماادتاًا املسااتحجرفااالمبدو  ةاإلساايميماان ميااايا اإلجااا ح املعمااد  بهااا يف املصااا     

مساحو  ىاهاا، مهماا يانات      اليت ى يه الدفا  بها يف املداىيد احملد ح، وةاد  اإلجيا  بحقساط

 ية ي اها، وصايانة املعادات واآلالت املاحجرح      نه تت ما ااحر العمأيما .  الاتيجة ميروىة

 اإلجاا ح وىراد  .  اإلجياا  ، وتستفيد باملرابا زتا ح ى   االنتفاس بها خي  مادح   واحلفاظ ى يها

ةااتف  و كيااة احملااا، فتتجاااب أ   ةاإلساايمي، وةكااذا فاملصااا    ةااذا تتصااف باألماااو

المبادو بالتماما اه،    ذا ا تاد    س احملا، وفسخ العراد،  خسا ر حمتم ة ألو من حرها اسضجا

يف بيااع املراحبااة الاايت مهمااا اختااذ املصاار  ماان احتياااط هلااا ال       وةااذه املرااد ح ال  تاادفر مااثيً  

حتكااااه أو ترااامن وفاااا  المبااادو بالتماما اااه  يف مدىااادةا، وامليحااا  أو ىيقاااة املصاااا       

ميااا  قااد و ياناات مسااحلة ا بصاافة ىامااة، و اإلجااا حوالمبااا ن خترااع ألحكااام   ةاإلساايمي

ناه يف نهاتاة العراد    أ ىل  ختت ف من مصر  آلخر، ومن  أ  فره  آلخر، فهااا اةاه تاذةب 

ىراد   أو ىل  فاملستحجر له أو حتاا ل خياا ه مان  وو  ادخا املاحجر، بياماا تاذةب اةااه آخار         

 اإلجااا حاملسااتحجر نهاتااة ماادح   ىل  الااذ  تكتااب فيااه شاارط تااا  ى اا  نرااا امل كيااة   اإلجااا ح

 افيذًا لدىد سابق بني املالك واملستحجر وةاذا تعاع أو خياا  اليارا  تفراد        ليه بداسطة ةبته

 . األو  االةاه أص ا أةميته اليت تراةا 

غااري املاتهيااة بااه،  عااد شااكًي خاصااا       ساادا  املاتهيااة بالتم يااك أو   اإلجااا حو إفاا وىمدمااًا

ياناات   و ذااىة املدجااد ح ىاااد املصااا   لتمدتااا التجااا ح والصااا      األماادا السااتخدام  الول 

 ةاإلسايمي شريات متخصصة لترادم باه، فاإو املصاا        ىل   ردمه ةاإلسيمياملصا   غري 

                                                           
جرتاادح األةاارام يف  ،احل رااة األوىل  ،ة بااني الداقااع واملسااتربا  اإلساايميناادوح املصااا    ،حممااد  شاادق  الفاجاار   .     

 /9/ 88  . 
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ةاذا   اإلجاا ح  اترد ال  فاس التك فة، ومع ذلك حتكن اىتباا  ىراد    أنها  ال ردم به بافسها، 

 . وسي ة  ساىد ى     بية احتياجات العما املصريف فهد شرىًاجا م 

يااو    ذالمبدو متعاما باه، خاصاة    واإلجا حكن خ ق ميروس ما ةذا العرد حت فبداسطة

ةااذا المباادو لااه خااربح ى ميااة وىم يااة ى اا  اسااتعما  اآلالت واملعاادات املسااتحجرح، ولكاااه ال      

ميااروىه اماااع، يمااا حتكاان ل مصااا   ماان      إلنيااا تتاادفر ى اا  الاارأل املااا  الارااد     

ى يهاااا يف آجاااا  حماااد ح،  يف مراباااا أقسااااط ةصاااا أتراااًال سااا طات احلكدمياااة  اإلجاااا ح

المباادو ودجااب اليااروط املتفااق    ىل  اآلالتحتكاان أو  اترااا م كيااة   اإلجااا حوبانتهااا  ماادح  

يف التمدتااا مباشاارح، فباسااتطاىتها    ةاإلساايميا  رغااب املصااا     و ذا،  ( )مبااد يًاى يهااا 

 شااها ات  ااحجري لتمدتااا اسااتثما ا ها، مرابااا أقساااط  ت ااد  حسااب معاااتري معياااة،       صاادا 

 ( . ) رمن ل محجر  حبه مرابا استهيا  أل ماله

او  ةاإلساايميوسااي ة ماان الدسااا ا الاايت حتكاان ل مصااا        اإلجااا حأو ىرااد  واميصااة

 .  ستخدمها مع مراىاح احلدو  اليرىية

 :ألجلمشاكل استخدام البيوع  .8

ا لعم يااة الياارا  بتسااهييت يف الاادفع الاايت متا سااه     اإلساايم الباادتا  جااا ةااد البيااع باأل

جا، بيع بالترسيط مع زتا ح الاثمن  ساتعم ه املصاا      والبيع باأل(  ) ةاإلسيمياملصا   غري 

ىم يااات ضااخمة ى اا  املااد  الطدتااا مثااا بيااع املساااين  أويف ىم يااات مااع التجااا   ةاإلساايمي

يف  واألصاا بالترسيط، واملصا    ساد  و بايو ةاذا البياع باىتباا  ىادم وجاد  نا  حيرماه،          

جا، والعيقة بياه وبني املياض   باأل أوة، والبا ع حر يف أو تتعاما بالارد حاالًّ اإلباح األشيا 

 (. 9)ختت ف ىن ىيقة الدا ن باملدتن يف الرر  

يااا احلرتااة يف ةدتااد مثاان ساا عته، ول ميااض  احلرتااة نفسااها يف التفاااو  معااه  ف  بااا ع

ح اب   و ذا.  ماع باا ع آخار    ا حيصاا  دافاق بياهماا جااز لاه أو تتعاماا        ذاحد  الثمن، حبيا   

.  تاارفض أوترباا   أوالباا ع زتاا ح ى ا  ساعر السا عة مرابااا األجاا، تكادو ل مياض  احلاق يف          

يمااا أو املراار  قااد  ، ماليااة أخاار   محسسااة باكيااة أو أ ماااال تتاادفر ل مرااض  مااع   وةااد

جاا االسات راق، بياكا قاد تفادق      أى ياه مان    ا تساد  ماا    ذاتراىف الفدا اد ى ا  مدتااه    

، ألو الباا ع يف   ما ال حيدث يف المتا ح يف مثن السا عة املبيعاة ألجاا    ، وةداألص  مب غ الدتن 

 ةا تااًا نااه حتااا ل ىماايً إياااو جيمااع بااني البيااع الارااد  والراار  بالمتااا ح ف     ذاةااذا البيااع 

العراد،    بارام حدح ىاد ، ولكن مرح وا ، تتمتع فيه حبق احلصد  ى   ةذه المتا ح ميروىًا

                                                           
ة يف قطاىات الصاااىات الصاغريح واحلرفياة ،    اإلسيميالتدظيف االستثما   ل بادا  ،مصطف  يما  السيد حاتا  -  

 . 899 ،   9ملا  و االقتصا  ، ىد مرا  يف جم ة ا
 . 8 ع : معبد ى   اجلا ح  ، حند نمام نرد  ومال   سيم  .  -  
  . 9 / 9:  ة اإلسيمياملدسدىة الع مية و العم ية ل بادا  -  
:  899 مصر  التامية أو حماولة جدتادح يف الرباا و الفا ادح و البااك ، محسساة الرساالة باريوت ،         ، فيق املصر  .   - 9

  . 91 و  99 ع 
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 ةاإلسايمي و كرل املصاا    .  الرفض أويا حر  حرح يف الربد     ا حىادما  كدو  أ 

ماان يدنهااا ةااضم يااا اليااروط املط دبااة يف ةااذا البيااع، وةاا  امتييهااا حمل ااه،      مدقفهااا

واحل اد    قسااحه أووا فاقها مع امليض  ى   مثن واحد ال غري، وى   آجا  سدا  ةذا الاثمن  

 ( .)بباد من باد  العرد  خيلهحالة  يف

حرترة أساها   ألجاأو البيع  العرد، وتبدو  براموبعد اال فاق ى   يا ةذه التفاصيا تتم 

مان بيااع املراحبااة لرماار بالياارا  ماان حياا   افياذ واجناااز العمااا بهااا ى اا  الاارغم ماان التاادابري   

ر االمتاااس ىان األ ا  يف   اااح   اختاذةاا لاد    اإلسايم  االحتياحية اليت جياب ى ا  املصار     

اآلجا  احملد ح وة   دابري أولية  تمثا بد اسة ياا م اف بدقاة وجدتاة، ويف مطالباة المبادو       

املصر  ذلك مع احتفاظه بس طة  ردترتة يف املسحلة، فاالبيع باآلجاا أ اح    ا  ح   ذابالرماو 

وماع ذلاك ةاااا    ماهاا،   األحارا  مصرفية  تمتع بفدا د متادىة مان حيا  مرونتهاا واساتفا ح     

ىماا   أساال  كدو  أوو ال تطغ  استعماهلا ى   مبدأ امليا ية  فهذه تفض  حمن تطالب ب

، يذلك تر  بعراهم ضارو ح  ادخا امليارس بإصادا  قادانني  اامم ةاذه         ةاإلسيمياملصا   

 . املعاميت

ناتراا فيماا ت ا  لبيااو اماصااية      ةاإلسايمي وبعاد الاذ  ىرضااا مان مياكيت املصاا         

 ، ونعع بها الرقابة اليرىية حي  ساتااوهلا بي   مان التفصايا  ةاإلسيميمح ل مصا   املمي

 :ى   الا د التال  
 الرقابة الشرعية

وةاا  " ةاإلساايمياملصااا   "الرقابااة الياارىية، ماان األمااد  اجلدتاادح، الاايت أ اات بهااا   عتارب 

ماا، ومان جهاة    متا ل من قبا ةيئة  عد من جهة، جم ًا مان مكدناات ةياياا التسايري والع    

أخاار ، ساا طة مك فااة بالرقابااة، وةاا   قابااة خاصااة بهااذه املصااا  ، وحتكاان اىتبا ةااا          

املصاا   التر يدتاة، و ضاافية     ااستثاا ية،  ذا قد نت بحنداس الرقابة العا تاة، الايت ختراع هلا    

، باىتبا ةاااا ختراااع لرقاباااة املصااار  املريااام ، ومااادقر    ةاإلسااايميبالاسااابة ل مصاااا   

ام واملها  ةيئا هاا كيا ط مفهدم الرقابة اليرىية من حي   ياو  ةاا، ضبوسا .  احلسابات

 .املادحة بها، ثم  ردتر ىم ها

 مفهوم الرقابة الشرعية

يف يا مصر   سايم ، ةيئاة ل رقاباة اليارىية خاصاة باه، وةاد ماا سابق وقار ه            دجد 

 املصاا    ية هلاذه ساسمن األنممة األ ، وة   ستمد وجد ةا بدب  اإلسيم محمتر املصر  

                                                           
جم اة املاا  و االقتصاا  ،     ،حماريح التامياة    ىل  مراا  احلرفيادو وىاد ح الرطااس الغا اب     ، ىبد احلاف  ىبد الرحيم .   - 

 .  9 ع:  899 ،   ىد  
:  899 ،  اإلسيم نير مصر   ب   ،  "899 /9/   ىل  1 من   ، بدب  اإلسيم قرا ات محمتر املصر   : "انمر   

 .   ع



 26 

ولك  نربط مفهدمها وعا سا ها، سات دث ىن  ياكي ها ومهامهاا، لاافهم مان خاي       .  

 . ذلك حبيعتها و و ةا وآثا ةا

 كل وتكوين هيئة الرقابة الشرعيةش

ساايما يف ، الاإلساايم  تياكا ةيئااة الرقابااة الياارىية مبااد يًا، ماان املختصااني يف الفرااه  

وامليحا  أو  .  ، واملصاا   والرااندو  االقتصاا   املعاميت، وةااا مان زياةاا وختصاني يف   

 ، ساسا  يكيا ةيئة الرقاباة اليارىية، خيت اف مان مصار  آلخار، وذلاك  بعاًا ل رااندو األ         

وحتاس ةاذا االخاتي ، التكادتن ومان لاه احلاق فياه، و و         .  والامام الداخ   لكا مصر 

 . يانت ةذه اهليئات  تفق نسبيًا يف املهام املادحة بها

اهليئااة شااكًي مجاىيااًا، أ   تكاادو ماان ىاادح أشااخاع، أو شااكًي فر تااًا،    فرااد  حخااذ

ويف احلالتني تتم  عيني أىرا  اهليئة،  ماا مان حار     .  صر األمر ى   شخ  واحدرتحي  ت

 :وترد  الباح  فا   حممد الرفاى  . اجلمعية العمدمية، أو جم س اإل ا ح

، حيا  يااو    ةاإلسايمي ب يف الدولاة  امتادا  لدظيفاة احملتسا     الالرقابة اليرىية ما ةا   

واملااادازتن واملكاتياااا ، فكااااو    األساااداقل م تساااب سااا طات وصااايحيات ختدلاااه مراقباااة    

و  آه ىاملاًا بهاا   إاحلاي  واحلارام يف البيادس ، فا     أحكاماحملتسب تسح  التاجر يف متجره ىن 

 التجااا ح ، تعمااا يف أوأخرجااه ماان ةا  ااه ، وساا ب  رخيصااه ليااتع م أواًل قبااا     و الأبراااه ، 

ال تادخا  : أناه قاا      حت  ال تطعم الاال احلارام وةاد ال تاد   ، ةاذا وقاد  و  ىان ىمار        

 .سدقاا  ال من  فره يف  تاه 

و سااتمد ةيئااة  الرقابااة الياارىية، وجد ةااا الراااندن ، ماان الراادانني املاممااة ل مصااا          

املصاار ، ت ممااه يف  اإلساايم   ملصاار  فيصااا ساسااجنااد أو الراااندو األ فمااثًي.  ةاإلساايمي

ماه، بإحداث ةذه اهليئة، واشضط  كدتاها من أشخاع تاتم اختياا ةم مان حار       91املا ح 

ى اا  األيثاار، وأو تكدناادا ماان  9سااادات، وأو تكاادو ىااد ةم   اجلمعيااة العمدميااة، ملاادح 

 . ( )"اإلسيم ى ما  اليرس وفرها  الراندو املرا و، املحماني بفكرح املصر  "

األ  نا  ل تمدتاا    اإلسايم  الاامط الثاان ، فاحبرز مثاا  لاه، ةاد املصار          أما فيما خيا  

ن من باني أةاا   عيَّ، الذ  اقتصر قاندنه ى   الا ، ى   مستيا  شرى  واحد، ُتواالستثما 

، وجعاااا التعااايني مااان اختصااااع جم اااس ( )اليااارىية الع مياااة باألحكاااامالع ااام والتخصااا  

مع اااا بحغ بياااة ث ثااا  األىراااا  ى ااا    "ملاااه  ال برااارا   ، والاااذ  ى ياااه باملراباااا، أال تع ( )اإل ا ح

                                                           
 ، املصار   اإلسايم  مصر  فيصا : وانمر  ؛ 91املا ح ،   ساسالامام األ،  املصر  اإلسيم مصر  فيصا  : انمر - 

 .  ، بدوو  دثيق آخر91ع  : مطابع اليروق،  سادات من العطا  1 
 .الفررح أ 9 املا ح . قاندو املصر : األ  ن  ل تمدتا واالستثما  اإلسيم املصر  :  اجع - 
 .الفررح أ 9 املا ح . قاندو املصر : األ  ن  ل تمدتا واالستثما  اإلسيم املصر  :  اجع - 
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منا ا، الاذ   رار  أو   الادول  يف الاد   اإلسايم  املصار ، املصار     هلاذا ، وتراا   ( )"األقا

 .( ) راقب أىماله من حر  مستيا ، تردم وهمة املراقب اليرى 

قاباة   حاداث ةيئاة ل ر   ىل    لبيت التمدتا الكادتيت، ا تيار  ساسالامام األ أووامليح  

متخصصاااة يف "باااه، و مناااا نااا  ى ااا   ياااكيا ىااادح ةيئاااات استياااا تة       خاصاااةاليااارىية 

 .( )تة واملالية ويف اليحوو الراندنيةاالقتصا الد اسات 

 مهام هيئة الرقابة الشرعية

حتكن الرد  بحو مهام ةيئة الرقابة اليرىية يف أ  مصر ، ى ا  نادىني؛ املهاام املعادتاة     

ياا ماا  راادم ى ياه مان أىمااا ،      ىل  ،"ةاإلساايمياملصاا    " ماع  و تمثاا باحمئاااو املتعااام ني  

واملهام العم ية، وةا  الامار فيماا تعرضاه ى يهاا املصار ، مان ىراد  وأىماا ، ل تحياد مان            

 .(9)، أو وضع ىرد  أخر ، أو  ىا ح صياغتهاةاإلسيمي دافرها مع اليرتعة 

، "ةاإلسيمياملصا   "ات ف و ذا يانت أةم وظيفة هليئة الرقابة اليرىية، واحدح بني 

وةااا   بااادا  الااارأ  الساااابق أو اليحاااق، حاااد  شااارىية العم ياااات والعراااد  الااايت تتعاماااا بهاااا  

، فإو  طبياق ةاذه الدظيفاة ات اف فياه مان مصار  آلخار، فها  مطالباة ماثًي يف            (9)املصر 

لعاام   و   ل مادتر ا : السد ان ، بترادتم نادىني مان التراا تر، األو      اإلسيم مصر  فيصا 

 اإلساايم وةاا  يف مصاار  فيصااا .  (9)ساااد  ل جمعيااة العمدميااة: ، والثااان (1)وجم ااس اإل ا ح

و راادم يف مصاار   .  (9)ملااراقيب احلسااابات ماان ووسااا ا واختصاصااات    "املصاار  متمتعااة وااا   

ماااا سااابق حتااا  وراقباااة املصاااا  املك فاااة   ىل  الساااد ان ، باإلضاااافة اإلسااايم التراااامن 

غريةااا ماان املصااا ، ل تحيااد ماان شاارىية يااا العم يااات الاايت         بااالتدظيف، والتخاامتن، و 

 .(8) اجمةا

الااااادول  يف الااااادمنا ا، بكاااااا  اإلسااااايم وتتمتاااااع املراقاااااب اليااااارى ، يف املصااااار   

اختصاصااات املراقااب الااداخ  ، حسااب مااا ترتراايه الراااندو الاادمنا ي ، بالاساابة ل رقابااة     

ومر و تتاااه، وترااامن   الداخ ياااة، فهاااد تفاااتو امل فاااات، وتتحياااد مااان التماماااات املصااار       

                                                           
 .الفررح   9 املا ح .  األ  ن  ل تمدتا واالستثما ، قاندو املصر  اإلسيم املصر  :  اجع -  
 . 9ع. ل.م..." ة بني احلرتة واإلسيمياملصا   "مجا  الدتن ىطية .  :  اجع -  
 . 1املا ح : الفصا الثان :  ساسبيت التمدتا الكدتيت، الامام األ: ع اج -  
 . 1املا ح .  الفصا الثان :  ساسالامام األ: بيت التمدتا الكدتيت:  اجع - 9
مصار   : و اجاع ؛   .ج. .أ الفرارات .   الفررح :  9املا ح :  ساسالامام األ: السد ان  اإلسيم مصر  فيصا :  اجع - 9

األ  نااا  ل تمدتاااا   اإلسااايم املصااار  : و اجاااع؛ 9 ع. ل.م" ساااادات مااان العطاااا   1 : "املصااار  م اإلسااايفيصاااا 
 .1املا ح : ة اإلما ا  اإلسيميقاندو املحسسات املالية : و اجع؛  الفررح أ 9 املا ح . قاندو املصر : واالستثما 

 .  ررح الف  9  املا ح ساسالامام األ: السد ان  اإلسيم مصر  فيصا :  اجع  -1
اليت  ريف بحو ةذا التررتر جيب أو .  9الفررح   9  املا ح ساسالامام األ: السد ان  اإلسيم مصر  فيصا :  اجع - 9

ميااتمًي ى اا   أتهااا يف مااد  متياا  املصاار  يف معامي ااه مااع أحكااام الياارس، ومااا قااد تكاادو لاادتها ماان        "تكاادو 
 ".م  دظات يف ةذا امصدع

 .  الفررح  91املا ح :  ساسالامام األ: املصر  م اإلسيمصر  فيصا :  اجع -9
 .  1 ىل  11املدا  :  ساسالامام األ: السد ان  اإلسيم مصر  الترامن : انمر - 8
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وامليحا ، أو السا طة احمل ياة، ا  عاا   يف     . جم س اإل ا ح ىل   دجيها ه، يف  ررتر ترفعه

 .( )وجد  ةذا املراقب، ما  ام ذلك ا حتس براىدح السرتة، اليت جيب أو تطبرها املصر 

طات األ  نا  ل تمدتاا واالساتثما ، ملراقباه اليارى ، سا        اإلسايم  وماو قاندو املصار   

 جم اس اإل ا ح  ، ألامم ةاذا الرااندو    ماا تياضا فياه ماع برياة املصاا         ىل  أوسع، فباإلضافة

، بااا وأو تااد ل أترااًا األساابا  املدجبااة   ( )بط ااب  أتااه يف شاارىية يااا مااا لااه ىيقااة بااالغري   

لت مااا املصاار  أتااة خسااا ح ماان خسااا ر االسااتثما ، وذلااك بهااد  الت رااق ماان وجااد  الساااد  

 .( )ترر ه جم س اإل ا ح بهذا امصدعالفره  املحتد ملا 

الايت  حخاذ باماام    : ةاإلسايمي وتدخا بيت التمدتا السعد   التدنس ، يف قا مة املصا   

وةاااد حتاااا ل .  9املراقاااب اليااارى  الداحاااد، واملتمثاااا  بياااخ  مفااايت اجلمهد تاااة التدنساااية 

بهاااا االختصاصاااات نفساااها ، وأةمهاااا احلكااام بيااارىية العراااد ، والتصااارفات الااايت  رااادم     

 .املحسسة

مصااار  " أ و ارساام اآل ا  حاااد  ييفياااة عا ساااة ةيئاااة الرقاباااة اليااارىية ملهامهاااا، يف  

ل مسااا ا الاايت تطرحهااا ى يهااا   الباات يف الااحيااة الياارىية  ،  بااني ماان تدجااب ى يهااا " ساايم 

، وأو  بر  يف ذلك مريدح حبسب يا حالة ى ا  حادح، وبياروحها وظروفهاا، وأو      املصر 

ل يكا الاذ  حار  باه التسااال ، حبيا  لاد حار  بياكا آخار الخت اف             كدو اإلجابة  بعًا

 ىل  وأو ترتصاار  و ةااا ى اا  حااا امليااايا املعروضااة ى يهااا، ماان  وو أو تصااا   ،  (9)اجلاادا 

.  ةاإلساايميعا سااة  قابااة ىم يااة  تبااع بداسااطتها، مطابرااة يااا أىمااا  املصاار  ل ياارتعة       

ما تعار  ى يهاا فراط، مان  وو الفصاا      وخيصة ةذا املدقف أنه ى   ةذه اهليئة احلكم في

،  طاار  ى يهااا التاادقيق يف يااا   "ةاإلساايمياملصااا   " ال أو بعااض .  فيمااا ا تطاار  ى يهااا  

، و عطا   ع يما هاا   ةاإلسايمي استثما ا ها بي   من التفصيا، فتامر يف مطابرتهاا ل يارتعة   

ن قدقعااة اإلجاباة ىاان  وةااذه الرقاباة، الاايت ختارج ما   .  التصا ي ية بالاسابة ملااا ال تتطاابق معهاا    

، وجاد   دفرةاا،   (1)األسئ ة، ومتتد لتعاتو يا أىما  املصر ، ة  الايت تار  اةااه آخار    

اجملاا  العم ا  و اد ل امل فاات،      ىل  ،  ذ بداسطتها  ام  اهليئاة "ةاإلسيمياملصا   "يف يا 

خاصااة  ذا ياناات،  راام بااني أىرااا ها أشخاصااًا متخصصااني، يف الياارتعة .  وةااد احل ااد 

                                                           
 . 9و  91.  99ع .ل.م..." ة بني احلرتة واإلسيمياملصا   "مجا  الدتن ىطية .  :  اجع -  
 .الفررح أ. 9 املا ح : قاندو املصر : ستثما األ  ن  ل تمدتا واال اإلسيم املصر  :  اجع -  
 .الفررح  . 9 املا ح . قاندو املصر : األ  ن  ل تمدتا واالستثما  اإلسيم املصر  :  اجع -  
 .  ع 899 التررتر الساد  : بيت التمدتا السعد   التدنس :  اجع - 9
 اب ى ا  الفارق باني احلاالتني فارق يف احلكام، و        حبي  ال  كا   صا و الفتاد  حلالاة مياابهة، خياية أو تض     "وذلك  - 9

بالفعااا حاادث أو اسااتفتيت ةيئتاااو شاارىيتاو يف مصاارفني ااات فني يف مسااحلة واحاادح، وياناات اإلجابااة باااجلداز ماان     
وياو السحا  تتع ق حبالة الد ا ع املتبا لة بعميت ات فة،  ذ وجه الساحا  مارح ى ا     .   حداةا، واحلرمة من األخر 

 ىل  بياما وجه السحا . سن ميروط بحخذ و تعة بعم ة أخر ، فكانت الفتد  أنها قر  جر نفعًا فهد  باأنها قر  ح
مجا  الدتن ىطياة  .  :  اجع ".اهليئة األخر  ى   أنها قر  حسن برماو و تعة بعم ة أخر ، فكانت الفتد  باجلداز

 .91،  18ع . ل.م..." ة بني احلرتة واإلسيمياملصا   "
 .  9 ع. ل.م...." املدخا لفره"ىبداحلميد حممد  البع   .  :  اجع - 1
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، ولكن شرط أو ترتصر  و ةام ى ا  التحوتاا والتبايني،  ذ لايس هلام أو       االقتصا لراندو ووا

 .( )حي  دا أو حيرمدا

وامليحاا  أنااه،  ذا ياناات يااا ةيئااة  قابااة شاارىية، مت ااك ساا طة احلكاام، ى اا  أ          

ىادم  ااسابه    ، أوةاإلسايمي  صر  ل مصر ، الذ   اتم   ليه، من حي   ااسبه واليرتعة 

 وو أو تراقبهااا أحااد  اخااا املصاار ، فإنهااا مااع ذلااك خترااع مبااد يًا لااادس ماان      و تاةااا، ماان 

مان   1 الرقابة، متا سه ى يها، اهليئة الع يا ل رقابة اليرىية، اليت نصت ى    نيا ها املاا ح  

وجع تهاا  تكادو مان     899 ، املربماة سااة   ةاإلسايمي ا فاقية  نيا  االةا  الدول  ل مصا   

اليارىية لكاا مصار ، ماع حاق جم اس   ا ح اإلةاا ، يف زتاا ح أ           السا  ةيئاات الرقاباة   

ويف نفااس الساااة، أ خااا  عاادتا ى اا  ةااذه املااا ح، أىطاا   .  ( )شااخ  تااراه مي مااًا ل عمااا بهااا

جمل س   ا ح االةا ، حق اختيا  أىرا  اهليئة، ى   أو تكادو ىاد ةم سابعة  تاما   لايهم،      

واقااضو التعاادتا، بااإقرا  مباادأ    .  الةااا عث اادو ل ااهيئات التابعااة لكااا مصاار  ىرااد يف ا     

ولكان يف سااة   .  ( ) لمامية قرا ات اهليئة، ولكن مع قيام أىرا ها بعم هم بيكا  طادى  

ىراادًا،  9 ، أىياادت ةيك ااة اهليئااة، وأصااب ت  ابعااة ألمانااة االةااا ، ومكدنااة ماان    89 

جم اااس   ا ح معيااااني مااان  9، وةاإلسااايميمااان  الساااا  اهليئاااات التابعاااة ل مصاااا    1 مااااهم 

 . (9)وترأل اهليئة   ا تًا،   يس تساىده نا ب وأمني ل هيئة (9)االةا 

                                                           
حت كادو وحاادةم    -بااملفهدم الكهاااد     – جااا   تان   اإلسايم لاايس يف "مجااا  الادتن ىطياة   . وذلاك وحساب  أ      -  

حااد الت  يااا والت اارتم، فساا طة  ىل   فسااري الاصاادع و دضاايو األحكااام، وتصاا دو يمااا يف بعااض األنممااة الدتايااة 
ع اخت  اهلل سب انه بها، ف يس ألحد سداه قاد  يف ةاذا اجملاا ، ولادال االز واج املياحوم يف الثرافاة والتع ايم،        التيرت

فما ياو لدتاا فئتاو، واحدح مصرفية،وأخر  شرىية، ولكانات أجهامح اإل ا ح يف املصار  يفي اة وعرفاة احلاي        
ن ىماا املادقق الاداخ   واملراقاب اماا ج  وسا طات       واحلرام، ولكانت مهمة الرقابة اليارىية ى ا  التافياذ جام ًا ما     

 ".الرقابة احلكدمية ى   املصا  
 .19ع . ل. م..." ة بني احلرتة واإلسيميالبادا "مجا  الدتن ىطية .  :  اجع  
قاد  الا  ياو مرنا وقابًي ل تطبيق، وماطريًا يف  الدقات نفساه، حيا  أناه     : "أمحد الاجا  يف ةذا اليحو أو. وتر     - 

جر  العر ، بغض الامر ىن أنه غري مسد  برد  يا ، أو تكدو لكا مصر  ةيئاة  قاباة شارىية، يماا يااو      
 .الا  ىم يًا يف  الدقت نفسه، ألنه خي من الريد  اليت سار  فيما بعد أنها ىط ت ىما اهليئة متامًا

 .999 ،999ع. ل.م..." حرا ق: ةاإلسيميحرية املصا   "أمحد الاجا  .  :  اجع  
ى   الرغم مان  .  جا  بريدتن جدتدتن، است ا  ى ياا بسببهما أو جنعا اهليئة"أمحد الاجا  أو ةذا الا  . وتيح     - 

الارأ  الصاا     "  لمامياة "فهاد مبادأ   : أماا الرياد األو   .  يا احملاوالت، قا  ح ى   أو متا ل مهمتها أو أو  ردم  جنازًا
حرياة  "أمحاد الاجاا    .  :  اجاع  ...".التطدىية"فرد ياو مبدأ : أما الريد الثان .. .ىن اهليئة لكا املصا   األىرا ،

 .999، 991، 999ع . ل.م" حرا ق: ةاإلسيمياملصا   
وتيضط فيهم أو تكدندا من الع ما  الثرات املت  ني بسعة األفق امل مني حباجات العصر ومتط با اه، والراا  تن ى ا     " - 9

ة، من مياكيت، بادوو التعصاب ملاذةب     اإلسيمية، ملا تداجه املصا   واملحسسات املالية مياإلسياستاباط احل د  
وتصاد  بتعييااهم قارا     (  )أو  أ  معني، وتتم  رشي هم باالقضاس السر  بداساطة أىراا  اهليئاة املاذيد تن يف البااد      

. 9املاا ح  : مة هليئة الرقابة اليارىية الع ياا  الي  ة املام: ةاإلسيمياالةا  الدول  ل مصا   : انمر .من جم س اإلةا 
أمحااد الاجااا   .  : و اجااع .98 ع . ل.م..." املاادخا لفرااه "ىبداحلميااد حممااد  البع اا    .  : و اجااع . ماان البااا  الثااان   

 .وما بعدةا 999ع . ل.م..." حرا ق: ةاإلسيميحرية املصا   "
مان نفاس   : 1 واملاا ح  .  بالاسابة ل ار يس  : من البا  الثاان   8املا ح ": االي  ة املاممة هليئة الرقابة اليرىية الع ي: " اجع   9

 . من  البا  نفسه بالاسبة ألمني اهليئة:   واملا ح .  البا  بالاسبة لاا ب الر يس
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و ت اااد  اختصاصاااات اهليئاااة الع ياااا ل رقاباااة اليااارىية، يف الامااار يف الفتااااو  واآل ا ،       

الصاااا  ح ىااان ات اااف ةيئاااات الرقاباااة اليااارىية، التابعاااة لكاااا مصااار  مااان املصاااا            

، ل تحياااد مااان مطابرتهاااا  ةاإلسااايميول  ل مصاااا   ، األىراااا  يف االةاااا  الاااد ةاإلسااايمي

ولفات نمار مان حاا  ماهاا       ، والرقابة ى   ات ف ىم يات ةذه املصا  .  ل مبا    اليرىية

وهلاااا ماان أجاااا ذلااك، حاااق اإلحاايس ى ااا  قاادانني ولااادا و املصاااا       .  ىاان االساااس الياارىية  

افمااة ى اا  الساارتة يف واملحسسااات املاليااة األىرااا ، وى اا  الاماااذج والعرااد ، مااع ضااماو احمل 

وهلاااا أتراااًا،  صااادا  الفتااااو  يف الررااااتا الااايت  رفاااع  ليهاااا، والبااات يف  .   ( )مجياااع األحااادا 

املياااايا املالياااة واملصااارفية، الااايت  طااار  ى يهاااا، و بااادا  الااارأ ، يف مساااتجدات احليااااح       

 . ( )اإلسيم تة، اليت  ر بط بها مصا  اجملتمع االقتصا 

يئة الع يا من فتاو  وآ ا ، تعاد م مماا ل مصاا   واملحسساات     وامليح  أو، ما  صد ه اهل

املالية، األىرا  باالةا ، شرط أو  صد  باإلمجاس، مع حاق ةاذه املصاا   واملحسساات يف     

الفتاااد  أو الااارأ ، و ذا ا حيصاااا اإلمجااااس،  أساااالاملطالباااة بإىاااا ح الامااار، يف املياااكا 

صر  أو تحخذ بح  الرأتني ما ا  رار   أ  م"وصد  ىن اهليئة أيثر من  أ ، ياو من حق 

ى ماًا بحناه حتااع ى ا  اهليئاة يف      .  بححادةما  االلتامام ، أ  ( )" اهليئة أو املص  ة  رتر  االلتمام

 صدا  آ ا ها، األخاذ واذةب فرها  معاني، و مناا ى يهاا الامار يف املراصاد العاماة ل يارتعة           

 . (9)ةاإلسيمي

األىراا  يف  " ةاإلسايمي املصا   "يرىية،  ير  ى   و ذا يانت اهليئة الع يا ل رقابة ال

االةا ، بصر  الامر ىن انتما ا ها اجلغرافية والراندنياة، فاإو ةاااا  واًل، حاولات  نياا       

ةيئة ى يا ل رقاباة اليارىية، ولكان ى ا  مساتد  الرطار لعشارا  ى ا  املصاا   املدجاد ح           

يف  ولاة اإلماا ات العربياة،     ةاإلسيمية ، من قاندو املحسسات املالي9 اخ ه،فرد نصت املا ح 

ى   أنه سيصد  جم س الدز ا  قرا ًا بتكدتن ةيئة  قابة شرىية ى يا،  ابعة لدزا ح الياحوو  

،  ، والراااااندو اإلسااايم  واألوقاااا ،  تاااحلف مااان أىراااا  اتصاااني يف الفراااه        ةاإلسااايمي 

ا لرداىاد اليارتعة،   ، و تحيد مان مطابرتها  ةاإلسيميلضاقب أىما  املحسسات  ، واملصا  

و راادم االستيااا ات فيمااا  عرضااه ى يهااا ةااذه املحسسااات ماان ميااايا، وجيااب ى اا  ةااذه         

 .(9)األخريح أو   تمم بالررا ات اليت  صد ةا اهليئة

                                                           
داهلل أمحاد ى ا  ىبا   .  : وانمار  . الفرارح  . الباا  األو    املاا ح  : "الي  ة املامماة هليئاة الرقاباة اليارىية الع ياا     :   اجع -  

:  889 ساابتمرب.  جم ااة املاا  واألىماا  العاد    "  و ةاا يف  سايم اجلهاااز املصاريف سياساات التمدتاا     : الرقاباة اليارىية  "
 .     ع

 .البا  األو   املا ح : "الي  ة املاممة هليئة الرقابة اليرىية الع يا:  اجع -  
 .البا  األو   ملا ح ا: "الي  ة املاممة هليئة الرقابة اليرىية الع يا:  اجع -  
 البا  األو   املا ح : "الي  ة املاممة هليئة الرقابة اليرىية الع يا:  اجع - 9
 . 9،  9ع : م ل ..." ة بني احلرتة واإلسيمياملصا   "مجا  الدتن ىطية .  :  اجع -9
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براارا    ا  ، ماان وزتاار املاليااة وةاا  ةيئااة    88 ، ةيئااة ى يااا ساااة السااد اوو حسساات يف 

 عرتفهااا، ى ا  األةاادا  واالختصاصااات  وتاد   .  ( )مساتر ة وحايمااة حتا  ملصاار  السااد او  

 ( )الداسعة، اليت ما ت هلا، واليت  رم اجلانب اليرى  والراندن  واملال  والفاع والد اسا   

. 

الااادو ، الااايت  عااار  املصاااا   واملحسساااات املالياااة     ىل  وتعاااع متدتاااد ةاااذه الدضاااعية،  

الةااا  الاادول  ، أو ةيئااة الرقابااة الياارىية، يف أ  مصاار  أو محسسااة ىرااد يف اةاإلسايمي 

 قابة اهليئة الع ياا  اخاا الادو ، و قاباة اهليئاة الع ياا       : ، خترع لرقابتنيةاإلسيميل مصا   

 .لد  االةا 

ولكاان، وى اا  الاارغم ماان ةااذه الرقاباااة املتعااد ح الااد جات،  طاار  قرااية، الفاااروس أو          

تااذةب  التابعااة ل مصااا   التر يدتااة، ماان حياا  مراقبتهااا الياارىية، و       ةاإلساايمي املصااا  

أنااه ال بااد ماان وجااد   قابااة ى اا  أىمااا  ةااذه الفااروس، أو      ىل  االةاااه الغالااب ماان الباااحثني،  

، وةا  مساحلة غاري متادفرح اآلو،     ةاإلسايمي املصا ، ى   غرا  ماا ةاد ياا ن يف املصاا       

ماا  ااد  الرياام باه، ى ا  مستياا  شارى          ىار  أىماهلاا أو   ىل  عا ترطر ةاذه املصاا ،  

ا سة ال بحل بها، ولكاها غري يافياة،  ذ لكا   كادو الرقاباة أيثار      وة  ع.  ( )خا ج 

ساايما ىااادما   ، وأو  كاادو قرا ا هااا م ممااة، الفعاليااة، جيااب أو  تصااف بالاادوام واالسااتررا

ختت ف مداقفها مع مداقف اإل ا ح، وأو  تكدو ةيئا ها من أشخاع أيفاا  ى مياًا ومهاياًا،    

ما ج ، زتا ح ى    أو ةيئاة الرقاباة اليارىية لكا      وةذه الردابط ال  تدفر يف املستيا  ا

متا ل أىماهلا يما جيب، ى يها أو  عرد اجتماىا ها بيكا ماتمم، حت   امار بروتاة يف   

العم يات املعروضة ى يها، و باد   أتهاا فيماا ةاد مط اد  ماهاا، وأو  راقاب  افياذ العم ياات          

 . اليت أفتت فيها بصفة خاصة

 :واقع الرقابة الشرعية

ى اا  واقعهااا يف املصااا      أواًل ، الدقااد  تفااض   راادتر ىمااا ةيئااات الرقابااة الياارىية    

 . ، ثم احلكم ى   ةذا الداقع، من حي  اجيابيا ه وس بيا هةاإلسيمي

 .واقع الرقابة الشرعية

 أساال ، ى ا   ةاإلسايمي سا او  اآلو، الدقد  ى    و  الرقابة اليارىية، يف املصاا     

يت  صااد  الترااا تر السااادتة هلااذه املصااا  ، معتماادتن ى اا  الاماااذج       اسااتررا  مداقفهااا، الاا  

املصر ، و  راا تر ةيئاة الرقاباة اليارىية لدتاه،       اإلسيم ونبدأ، وصر  فيصا .  املختا ح

جا ت متيابهة ى   مدا  الساني، فه   حيد ى   أنها اح عات ى ا  امليمانياة العاماة،     حي  

م باااه اا ر، و اجعااات وناقيااات، ياااا ماااا قااا  وحساااابات املصااار ، وحساااا  األ باااا  وامسااا 

                                                           
 .  ،   ع : م ل .."  و ةا يف: الرقابة اليرىية"أمحد ى   ىبداهلل .  :  اجع -  
 .  ،   ع : م ل .."  و ةا يف: الرقابة اليرىية"أمحد ى   ىبداهلل .  :  اجع - 
 .9ع : الغرتب ناصر م ل .  :  اجع  - 
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املصاار ، ماان  دظيفااات واسااتخدامات، و  ساات  ررتاار ماادقر  احلسااابات، والكيااد          

وأنها  حيد، مطابرة ذلك ي ه ل يرتعة، وأو ماا  .  اليهرتة ال  باحات املصر  االستثما تة

الايت   ات   وةد ما جناده يف التراا تر   .  (  )م به املصر ، تدخا ضمن ما سبق، ووافرت ى يهاق

 .(  )، مع اختيفات بسيطة، يف  ر يب الارط الدا  ح فيهاذلك

 ، ( ) اإلساايم ولرااد سااا ت، يااا ماان ةيئااة الرقابااة الياارىية، لااد  مصاار  الب اارتن      

يف الب رتن ى   الاه  نفسه،  ال أو ةذه األخاريح، ال  امار  ال يف    اإلسيم ومصر  فيصا 

، مان  وو برياة البااد  الايت  امار فيهاا       ( 9)روىا هميروىية امليمانية، وىم ياات املصار  وميا   

 .املصر  اإلسيم ةيئة الرقابة لد  مصر  فيصا 

 اإلساااايم وبالاساااابة هليئااااة الرقابااااة الياااارىية، أو يمااااا تسااااميها مصاااار  الترااااامن   

، جاااا  مبيااااا أيثااار 899 ، فاااإو  ررترةاااا ىااان سااااة "   ا ح الفتاااد  والب ااادث" الساااد ان ، 

، مااع  حيياادةا ى اا  شاارىية العرااد ، الاايت اسااتخدمها املصاار  مااع     (9)لطرترتهااا يف العمااا 

العااد  بااني املتعاقاادتن وحفاا  حراادق  "ويااذلك نمرةااا يف . املتعااام ني بعاادما  اجعاات صاايغها 

 . (1)"يا حر 

األ  نااا   اإلسااايم أمااا  املصاااا   الااايت اختاااا ت نماااام املراقاااب اليااارى ، ياملصااار   

شااارىية الرداىاااد الااايت تعتمااادةا املصااار  ماااع    ناااه تامااار يفإ، ف ل تمدتاااا واالساااتثما  ماااثيً 

 ىل  وباااالامر.  املتعاااام ني، وتعطااا   أتاااه يف ياااا ىم ياااة أو  صااار  مساااتجد ى ااا  املصااار  

 ساااة  ساا طته، يف  ربتاار أتااة خسااا ح قااد    ااق باملصاار ، ماان الااحيااة الياارىية،   ل مااثيً   

قاااةرح، وبالتااال   ن لااه أنهااا حاادثت بفعااا قاادح، و باايَّ (9)امسااا ح الاايت ةم ااها املصاار   89 

                                                           
 .  ع :   89 التررتر الساد  : املصر  اإلسيم مصر  فيصا :  اجع -  
: املصار   اإلسايم  مصار  فيصاا   : وانمار   .  ع:   89 التررتر الساد  : املصر  اإلسيم انمر مصر  فيصا  -  

 .1 ع  881 التررتر الساد  : املصر  اإلسيم مصر  فيصا : وانمر .  ع  898 التررتر الساد  
 .  ع: ةا  919 التررتر الساد  : اإلسيم مصر  الب رتن :  اجع -  
 .  ع : ل.م 899 التررتر الساد  : ب رتنال: اإلسيم مصر  فيصا :  اجع - 9
اليارى  والرااندن  واالقتصاا  ، ومت    : ايتما خي  ةذا العام  كدتن اإل ا ح بحقسامها الثيث –أ :  ذ ترد  التررتر  9

باا  ى   ذلك ضبط و حمني يا معاميت املصر  ونياحه من الااحية اليرىية والراندنية، يما بادأ قسام الب ادث    
والب دث جا جهدةا ةذا العام ى   ضبط  يمت   ا ح الفتد   –  .  االقتصا تة مماولة أىماله مع الرسمني اآلخرتن

و حصيا العما االستثما   باىتبا ه البدتا ليستثما  الربد  الصرتو، وذلك بغر  خت اي  الااال مان الرباا يف ةاذه      
وراجعة صيغ العرد  املستخدمة لربط العيقة بني املصر  وىمي ه،  - : املعاميت، فرامت ى   وجه امصدع

ثم ا بعاا سياسة الدقاتة خري مان   –  . التعاما والعد  بني املتعاقدتن وحف  حردق يا حر مراىني يف ذلك شرىية 
العيج، فمث ت   ا ح الفتد  والب دث يف يا ال جاو واالجهامح اإل ا ح األخار  املصادقة ل عم ياات االساتثما تة ضامانا       

 .ليرىية التعاما
 .  و    ع :  899 الساد  التررتر : السد ان  اإلسيم مصر  الترامن :  اجع - 1
وقد  بني ل  أو   ك : وترد  املراقب اليرى  بيحنها ما ت  .  ف سًا 89  تاا ًا و 998فرد ةما املصر  خسا ح قد ةا  -9

امسا ح نيحت ىن  دةد  شاحاة فيها أ وات ص ية  كسر قسم ماها، وأو ةذا احلا ث وقع أثاا  نراا البرااىة مان    
وورترا  الاصادع الفرهياة    . ، بسبب قادح قااةرح، وال ىيقاة ل راغاب يف اليارا  بهاذا احلاا ث       ىماو ىل  مياا  العربة

، تكادو الراماو يف    89 / /8 ةا املدافاق   91  بيع اآلخر  9اليت ذير ها يف يتاب  اجلداب  ل مدتر العام بتا تخ 
املصار  املب اغ املاذيد  أىايه      ةذه احلالاة ى ا  الباا ع، املصار  لاذلك فاإو قارا  جم اس اإل ا ح ل مصااحلة بترامني          
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وبعد مرو  ىدح سادات، بدأ تامر أترًا يف حسا  األ با  وامساا ر،  .  فه  ميروىة بامره

و دزتاع األ بااا ، ومراجعاة السااجيت احملاساابية، واالشارا  ى اا  جار  مدجااد ات املصاار ،     

 . ( )ةاإلسيميوالتحيد من مدافرتها ألحكام اليرتعة 

 :  ردتر ىما الرقابة اليرىية

ا حاولاا،  ردتر ىماا ةيئاات الرقاباة اليارىية بياكا ىاام، وقفااا ى ا   جيابياات          ىادم

تة واملالياة  االقتصاا  ةسب هلا، وس بيات ةسب ى يها، فمن  جيابيا ها، األحبااث الفرهياة و  

، والفتااااو  العدتااادح، فيماااا خيااا  املياااا ية، واملراااا بة، والبياااع اآلجاااا، أصاااد  هاالااايت 

صااا  ، بااحو تراادمدا هلااا يياادفًا باتااا   التطبيااق العم اا  ملااا     ومطالبتهااا ل مسااحولني ىاان امل 

، بطباع فتااو  ةيئاات الرقاباة     ةاإلسايمي يما أو قيام بعض املصا   .  (  ) عطيه هلم من آ ا 

 ال أناه ا  عماا أتاة ةيئاة يف أ      .  اليرىية، سها ى   الباحثني مهمة مدازناة بعراها بغريةاا    

، وال أحكامهاا ىما  املسمد  فيهاا  ماع  فصايا    ، ى   وضع  ليا تدضو األ سيم مصر  

يمااا ةااد احلااا  يف  اإلساايم مناااذج ل عرااد  الاايت حتكاان التعامااا بهااا، يف الااامط املصااريف  

ولعا ةذه ة  بداتاة سا بيات ىماا الرقاباة اليارىية، الايت  تكارل يف        .   ( )الامام التر يد 

مهامهاا، وقباا الادخد  يف     أو ، سدا  من حيا  وجد ةاا   ليهااالنترا ات احلا ح، اليت وجهت 

، بصافة  ةاإلسايمي  فاصيا ةذه االنترا ات، نيح  أنه  ذا ياو  ردتر عا سات املصا   

ىامااة أماارًا صااعبًا، فااإو األصااعب ماااه ةااد  راادتر مدقااف الفرهااا  الااذتن  سااتخدمهم ملا هااا        

لفرهاا  جع اها   ، وا  بااط الرقاباة اليارىية با    (9)ىن حرتاق آ ا هام   أنيطتهااملدافرة ، ملما سة 

فمان  :  تع ق بهم يحشخاع، ووصداقية ما تفتدو باه  ألنها، ح مسحلة  تسم بالدقة وامطد 

مساحلة سايئة ال  عاد      أنهاا  ىل  ، (9)حي  وجد  ةذه اهليئات يف يا مصار ، تاذةب بعراهم   

، مان  ةاإلسايمي سيما من حي   قااس اجلمهاد ، بحنهاا محسساات  تباع األحكاام      بح  نفع، ال

زتاا ح ى ا   أو األشاخاع الاذتن تتدلدنهاا ،      .  أخار  ة الفتااو  الصاا  ح مان جهاة     جهة وبصا  

و و ياندا من الع ما  األيفا  فإنهم تبردو جمر  محجد تن لدتها، عا تطر  ىدح ىيماات  

يمااا أو اسااتخدام املصااا   هلااحال     .  اسااتفهام، حااد  مصااداقية مااا تصااد ونه ماان فتاااو       

                                                                                                                                                                                
: األ  نا  ل تمدتاا واالساتثما     اإلسايم  انمار املصار     .شارىاً وقيده ى   حسا   ترا ات االساتثما  املياضا صا يو    

 .1 ، 8 ع :   89 التررتر الساد  
املصااار  : وانمااار؛   9،  9ع :  898 التررتااار السااااد  : األ  نااا  ل تمدتاااا واالساااتثما   اإلسااايم املصااار  :  اجاااع - 

 .9 ،   ع :  881 التررتر الساد  : األ  ن  ل تمدتا واالستثما  اإلسيم 
 .9 ع :  898 /  /9  ، جم ة  وز اليدسف" فتاو  البيع"ىبداهلل ياما : انمر - 
 .91ع : م ل ..." ة بني احلرتة واإلسيمياملصا   "مجا  الدتن ىطية .  :  اجع - 
أةا الفره الاذتن ختتاا ةم   اك املحسساات لتادل  مهماة الرقاباة اليارىية،         "املفضضة يف  االستريلية ىل  وذلك بالامر - 9

محسساة األةارام   .  مريام األةارام ل ضمجاة والايار    " التادتن املارادع  "فهم  ةدتاد   .  : انمر ".ماتفعني ىل  فيت دلدو
 . 9 ع: الراةرح . 899 

: ، الاذ  تراد   9 ع :  881 / /9جرتادح األةارام يف   " املعام اة  الادتن : مداخ اة يف نادوح  "مجا  الدتن حمماد   .  : انمر -9
الفتاد  وجاب أو ترادم باالفتد  مان تعهاد  لياه اجملتماع وال أ تاد أو           ىل  انه  ذا  ع ق األمر وص  ة ىامة واحتاج الااال "

ي ها جلهاة ىاماة   أ  تابغ  أو  عهد املحسسات املالياة بكاا ماا تعان هلاا أو وياك      ... أقد  الدولة، تعع الاال  ثق فيه
 ."ل فتد  تيعر الاال فيها باألماو، ولكن أنا ال أفهم أو تكدو لكا مصر  جهاز ل فتد 



 34 

ياابريًا، فحصاابو بعرااهم تت ااا    ماان أجااا ةااذه   ، جعااا الط ااب ى اا  املختصااني األشااخاع

فاتو باا     ىل  ، عاا أ   ( )املااصب، نمرًا ل مراباا املاا   الراخم الاذ  حيصا دو ى ياه ماهاا       

، ماان أجااا  راادتم خاادما هم ملاان تاادفع أيثاار، وباملرابااا  (  )التاااافس امليااروس أو غااري امليااروس

ت التاحثري الايت قاام بهاا بعراهم،      حما بة يا من ترد  بغري آ ا هم، ومثااًل ى   ذلاك حمااوال  

فتااداه  ااداز العمااا بيااها ات االسااتثما ، وىااادما اصااد ةا       صاادا ملاااع مفاايت مصاار، ماان   

، متااو  ةاإلسايمي ، باا  و بعاض املصاا      (  )ةام دا ى يه، وىا ضاده بعااف ال ت ياق بالع ماا     

 ىل  ، ليصاااىاليااة، جع اات بعرااهم تتجاااوز وضااعيته يااحجري  أجااد ًاالفرهااا  املاار بطني بهااا، 

وامليحا ، أو ةاذه املخصصاات املالياة اهلا  اة، الايت       .   (9)مر بة اليرتك يف ىم يات املصر 

حيصا ى يها أىراا  ةيئاات الرقاباة اليارىية، ال  ساتبعد الياك يف أو الفرياه املاحجد  بهاذا          

اليكا،تردم الفتد  اليت  ي م املصار ، بصار  الامار ىان قيمتهاا وصا تها مان الدجهاة         

 .يةاليرى

سايما العاام ني يف ةيئاات الرقاباة اليارىية،      الفرهاا  ى ا  ةاذه االنتراا ات، ال     وتر  بعض

، يااا ماان وجهااة نمااره، أو ىم ااه  اخااا ةيئااة الرقابااة الياارىية       ةاإلساايميلااد  املصااا    

 ىادا    ىل  الدول  يف مصر، ال ترتصر ى    ىطاا  الفتاد ، و مناا تصاا     اإلسيم ل مصر  

 االقتصاا  ، و صدا  يتب حد  اإلسيم لعام ة بالرطاس املصريف اططات لتد تب األحر ا

، وأو ما قدمه يححباث يف ةاذه الكتاب يااو بادوو مراباا، ماا  ام تحخاذ أجارًا         اإلسيم 

الاذ  تراد  بحناه حتااو بعاض       ةاإلسيميى   ىم ه يمستيا  وتاترد بالتال  اةا  املصا   

، ةاإلساايميةربااة املصااا    ىل  واالفرهااا  اصصااات ضااخمة، وأو ةااحال  ةاام الااذ  أساااال

 اإلسايم  وترد  آخر  و ما تتراضاه مرابا ىم ه يف ةيئاة الرقاباة اليارىية، ملصار  فيصاا      

حاد األجار، وتحيااد بحناه لايس أجاريًا وال بااا ع       ىل  املصار ، جمار  مكافاحح تسااريح ال  صاا    

.  ًا ى ا  ذلاك  ناه تتراضا  أجارًا، فمفايت الدولاة  تحخاذ ماهاا مر با        أفتد ، وحتا  ى ا  فار ،    

 و ما تعتربه مكافحح تسريح، ترع ةدتادةا يف  : بردله  اآل ا وتر  ىبداهلل ياما، ى   ةذه 

الداقع باا  ى ا  امليمانياة العاماة ل مصار ، وحساا  أ باحاه، فها   ادخا ضامن التكااليف           

املرااا بة  أسااالاملالياة ل مصاار ، والاايت تت م ااها املساااةمدو واملياا يدو يف ىم يا ااه ى اا    

أو  ىل  ،(1) مساىياااوتااذةب الياايخ صااي  أبااد .  (9)مليااا ية، ومااع ذلااك تعتربةااا ميااروىة وا

                                                           
:  اجاع ،   وال ًا شاهرتًا يف املتدساط   9111 و ةحال  األشخاع حيص دو ى ا   : فهم  ةدتد  وىبداهلل ياما. وترد    - 

 .99 ، 91 ع : م ل " التدتن املاردع"فهم  ةدتد  .  
 .99 ، 91 ع : ل . م " التدتن املاردع"فهم  ةدتد  .  : ع اج - 
 .9 ع : ل . ىبداهلل ياما م:  اجع -  
 .9 ع : ل . ىبداهلل ياما م:  اجع - 9
" الااذ  ال تضبااو ماان فرهااه، وال جيااب أو تحخااذ  ال مااا تراايم أو ه "أو الفريااه وعااا  الك مااة ةااد : وتاار  ىبااداهلل يامااا -9

التجربااة يف بااداتتها خاصااة بعااد  عثاار شااريات التدظيااف   ىل  ال تعااع أنااع أ تااد اإلسااا حولكاان ةااذا : "وتاار   قااا ًي
ة ماان ةااحال  الااذتن ا تكدناادا ى اا  املسااتد  الاماار   اإلساايميولرااد ىاناات مسااريح املصااا   .  وضااياس الد ا ااع  ررتبااًا

 .9 ع : ل . م: ىبداهلل ياما:  اجع ".ل فكرح وأسا وا هلا من الداخا
 .املصر  اإلسيم بق يف ةيئة الرقابة اليرىية ملصر  فيصا وةد ىرد سا -1
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 ىل  املبدأ، ةد أنه حيرم ى   املفيت أو تحخذ مرابًي ىن فتداه، ولكان املفايت،  نسااو حيتااج    

املا ، ليداجه به متط بات احلياح، وماا  امات الدولاة ال  ادفر لاه  ماد  ًا ى ا  ىم اه لاد  ةاذه           

فماان اجلااا م أو حيصااا ى يااه ماهااا، وةااد تعااض  بااحو ةيئااة الرقابااة الياارىية، يف   املصااا  ،

لكا  حيصاا املصار  ى ا       ًااملصر  الذ  تعما به، مس ت و مد  واحد، ياو ضرو ت

 خصااة اإلنيااا  والعمااا، وةاااد أو تااد س الاساابة احملااد ح لاااد  املصاار  املرياام  املصااار          

، أو ماااا يااااو حيصاااا ى ياااه مااان املصااار     (  )وتااابني الاااديتد  تدساااف الراسااام .  ( )بفا ااادح

، جماار  مكافااحح ضاائي ة، وأنااه ال حتااانع ماان العمااا يف أ      الااذ  ياااو تعمااا بااه  اإلساايم 

خااذ مرابااا ىاان ىم ااه، ألنااه ال جمااا  يف  أتااه ل مدازنااة بااني    أمصاار  بيااروط معياااة، وال يف  

.  جاناب اإلفتاا     ىل أىماااًل أخار ،   حتا سادو الفرها  اليدم والفرها  الساابرني، الاذتن يااندا    

 ، والديتد  ىباد  ( )وتذةب معه يف االةاه نفسه ، يا من الديتد  حممد حممد  فرغ  

أو من حق الفريه احلصد  ى   أجر ى   فتداه، ألناه حتثاا    ىل  ، ال ذاو تذةباو (9)اهلل امليد

، ال مراابًي ملااا بذلااه ماان جهااد، يف الب اا  والتارياب ل دصااد   ليهااا، وأو ماان ترااد  بغااري ذلااك  

 .تستدىب  و  اليرتعة

سا بيًا ى ا  ماداقفهم،      احثرياً و ةااا مان تار  أو  غاداق األمادا  ى ا  الفرهاا ، قاد تاحثر         

وتر ا من مصداقية الفتاو  اليت تردمدنها، بياماا تاح   ضاماو ةاذه املصاداقية، مان متاتعهم        

م، مااا باالسااتري  الكامااا يف  صاادا  الفتاااو ، الاايت  ط ااب ماااهم أ  جيااب أو تساار  حبرهاا

وبالاتيجاة، فاإو الياكا احلاال  هليئاات الرقاباة       .  حتكن أو نسميه وبادأ اساتريلية الفراه   

اليرىية، وحرقها يف العما، مساحلة غاري مربدلاة لاد  بعاض الكتاا  والبااحثني وةام تاروو          

أنااه  ذا أ  نااا ماان الرقابااة الياارىية  العمااا وصااداقية، فيجااب  أو  افصااا ىاان املصاااا             

أو ال  بر  مص  ة   ابعة ل مصر  ، و ال تحخذ األشخاع الذتن  تكادو   ، وعا ةاإلسيمي

ى ا  حادح، باا      سايم  ماهم الرقابة اليرىية أجد ةم، حسب ما ترد ه هلم، ياا مصار    

، (9)ال بااد ماان اسااتريهلا، حتاا  ىاان املصااا   املريمتااة، بااا ويمااا اقااض  أحااد الباااحثني        

ةيئااة مريمتااة، ى اا  غاارا  املصاار   كاادتن ةيئااة ل رقابااة خاصااة ومسااتر ة، يااحو  كاادو 

 . (1)املريم ، أو أو  كدو  ابعة جلهة  مسية أخر 

                                                           
 .9 ع : ل . م. ىبداهلل ياما:  اجع .مرب ا ذلك بحنه من الررو ات اليت  بيو احملمد ات -  
 . الدول  وصر اإلسيم وةد مستيا  سابق لد  املصر   - 
وخت   ىن وظيفته ألنه حسب قدلاه ا تكان   : رالدول  وص اإلسيم وةد ىرد سابق يف ةيئة الرقابة لد  املصر   -  

 .ضاماًا لتافيذ املصر  آل ا ه
 . الدول  وصر، و  يس جلاة الفتد  باألزةر اإلسيم وةد ىرد يف ةيئة الرقابة يف املصر   - 9
جرتاادح  . احل رااة " ة بااني الداقااع واملسااتربااإلساايميمداخ ااة قاادمت يف ناادوح املصااا   "ىبدالصاابد  ماارزوق :  : انماار - 9

 .1 ع :  88 /9/9يف . األةرام 
،   ع: ل . م" ة باني الداقاع واملساتربا   اإلسايمي نتا   احل رة الثالثاة مان نادوح املصاا       " براةيم أمحد البعث  :  اجع -1

ة بتطبيااق املبااا ئ اإلساايميجهااة  تايااة  مسيااة لرااماو التاامام املصااا     "الااذ  اقااض  أو  تبااع ةيئااة  الرقابااة الياارىية   
 ".ية ى   الدجه األيمااليرى
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وى اا  يااا، ومهمااا ياااو اليااكا، الااذ  حتكاان أو تتصااد  هليئااة الرقابااة الياارىية،      

ومهمااا ياناات اجلهااة الاايت سااتتبعها، فااإو وظا فهااا، سااتبر  يف  أ  بعرااهم، ةاا   صاادا        

، ى ااا  أو  داياااب ةاااذه  (  )ةاإلسااايميا   الفتااااو ، وعا ساااة الرقاباااة ى ااا  أىماااا  املصااا  

  ولدا  اااه، ساساا األىمااا ، مرح ااة الت رااري إلقامااة أ  مصااار  ماهااا، ووضااع نمامااه األ       

، وحتكاان أو  ساام  ةااذه املهمااة مهمااة (  )  باىهاااو دضاايو الساابا الاايت جيااب ى اا  املصااا   

 . ( )"الربط اليرى 

مهمتهاااا  اليااارىية ىااانرأ  خيااارج ةيئاااة الرقاباااة ولكااان ةاااااا مااان تعتراااد ، أو ةاااذا الااا

األصااا ية، وةااا  الامااار يف  طاااابق أىماااا  التدظياااف واالساااتثما  الااايت  رااادم بهاااا املصاااا        

والرداىاااد اليااارىية، أو ىااادم   املباااا ئالااايت  ساااتعم ها يف ذلاااك، ماااع  ، والصااايغ ةاإلسااايمي

ولراد أثبات الداقاع العم ا  صا ة ةاذا التدجاه،        .   طابرها، سدا  يانات قدحتاة أو مسات دثة   

وأ لات حبجا  مان    .  اإلسايم  رت الس طات الربتطانية البا  بدجه العما املصريف ىادما أغ 

أةمها  فراها ل سا طات الداساعة املمادحاة ل جهااز اليارى  والايت ةع اه تتادخا يف اجلاناب           

وةاا  .  الفااع واملصااريف الصاار ، وتااحثر بااالررا ات املتخااذح يف جمااا  التدظيااف واالسااتثما    

تصاصاات واملهاام، اليا   الاذ  ا ترب اه املصار  املريام         س طات خ رت  اداخًي يف االخ 

نرتاد أو نعار   ذا يااو  و  الرقاباة اليارىية، ةاد       : "الربتطان ، الذ  صر  حمافمه قا ًي

فاااا ن جناااد يف املصااار   ... فراااط  قااارا  املاتجاااات ولااايس التاااحثري برااارا ات  سااا يف بعياهاااا    

خ دو يف اختاااذ قارا ات ذات حااابع  ال ىيقاة هلاام وهماة املصااا  ، تتاد    أشخاصااًا، اإلسايم  

وفراًي ىان حصار أىماا  ةيئاة      .  ، وةد ترصد ةاا، أىرا  ةيئة الرقابة اليارىية (9)مصريف

 ا مان تار   يف العماا، و ةااا   ةاإلسيمييف الامر يف شرىية أ وات املصا    الرقابة اليرىية

متارل العاام ني بهاا،    أنه  ذا يتب هلذه املصا   البرا ، فإنه مع  رسيخ أىماهلا وأ وا ها، و

 ةاإلساايميساايما  ذا وحاادت املصااا   ة ملثااا ةااذه الرقابااة الياارىية ، اللاان  براا  ةااااا حاجاا

 .جهد ةا، من أجا وضع ىرد  مندذجية لكا ما  ردمه من أىما  وخدمات

وىمدمااًا، وحتاا   ذا قب اااا جااداًل بالدضااعية احلاليااة هليئااات الرقابااة الياارىية، فإنهااا غااري    

م من وجد  الرقابة املصاحبة هلا، يرقاباة املصار  املريام ، ومادقر      يافية، ى   الرغ

 واملباا ئ و حبيعاة ىماا ةاذه املصاا       ألو ةااا  قابة غري مدجاد ح حالياًا ، ماع أ   . احلسابات

اليت قامت ى يها،  فار   دفرةاا ، وةا  الرقاباة الايت جياب أو حتا ساها أصا ا  الد ا اع،          

الصفة  عطيهم احلق يف مراقبة أىما  املصار ،   فهم شريا  وليسدا جمر  مد ىني، وةذه

 . الذ  تاتمدو  ليه وتدظف أمداهلم، باا  ى   مبدأ امليا ية، وليس باا  ى   نمام الفدا د
                                                           

الذ  تراد   و اساتري  ةيئاة    . 9ع:  898 /1 / يف . جرتدح األةرام" فض االشتباا الفره "فهم  ةدتد  .  : انمر -  
ا ى  حليد ها وآمن ألىرا ها من الريا والراا ، وحملايط الفرهاا  ىاماة مان ال غاط الاذ  ةاد  اآلو         "الرقابة اليرىية 

 ". وتدلغ فيه أيثر  عا تابغ
 .99و   9ع  :  ل. م..." ة بني احلرتة واإلسيمياملصا   "مجا  الدتن ىطية .  :  اجع - 
 .99و   9ع :  ل. م..." ة بني احلرتة واإلسيمياملصا   "مجا  الدتن ىطية .  :  اجع -  
 .  ع : ل . م.  شيد حسن:  اجع -9
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، ال تاار بط فرااط باااإل ا ح اجلياادح، والرقابااة     ةاإلساايمي وامليحاا ، أو جنااا  املصااا     

 .فر ى يهاالفعالة، و منا تر بط أترًا باملدا   املالية اليت  تد

وبعد ةذا العر  ل رقابة اليرىية ناترا لبياو املرضحاات و امليحماات الايت نراةاا نافعاة      

 :والرقابة اليرىية وذلك ى   الا د التال   ةاإلسيميوذات جدو  لتطدتر ىما املصا   

 مقرتحات تطوير املصارف

    از واجياة  حيا  ةاااا    ةاإلسايمي متكاماا يف الادو      سايم  ىدم وجد  جهااز مصاريف

 اإلسايم  الذ  جيعا املصر   األمر  سيمية وأخر   سيميةبسبب وجد  مصا   غري 

وخاصااة العيقااة باملصاار   ةاإلساايمييف حالااة ماان احلاارج ىاااد  عام ااه مااع املصااا   غااري 

 .شرىًاقداىد غري مربدلة  اإلسيم املريم  الذ  غالبا ما تفر  ى   املصر  

  جلمهااد ، فالاااال  اماار ل ااربو فااإو ياااو ياابريًا يف  بااني ا  ساايم غيااا  وىاا  مصااريف

ىاان التعامااا معااه و وااا    أحجمااداو ياااو العكااس    عااام دا معااه و  اإلساايم املصاار  

 .لغر  احلصد  ى   األ با   سيميةيف مصا   غري  أمداهلم أو ىدا

    من ايرب املعدقاات الايت  داجههاا ةاذه املصاا  ،       ةاإلسيميضعف التعاوو بني املصا

عاااوو مااازا  ضااعيفًا ى اا  الاارغم ماان وحاادح املاط رااات واألسااس الفكرتااة والغاتااات       فالت

ياابريح   ساايمية كااتيت مصاارفية   نيااا ةااذه املصااا  ، وضاارو ح   نيااا املرجاادح ماان 

 .لتكدو هلا قدح  فاوضية وقيمة اىتبا تة  ولية

    وأوىادم متكااه مان املفااةيم الايت جياب        ةاإلسايمي ضعف الكا   الدظيف  ل مصا 

فكثري من املدظفني هلم خ فياة ثرافياة  عاد  ل مصاا        اإلسيم ةكم العما املصريف 

 .التر يدتة

 أحياناًا، فهاااا مساا ا  طبرهاا      ميك ة الرقابة اليرىية ،ماها  عد  الفتاو  و  را بها

 .بعض املصا   يف  ولة ما، بياما ةااا  و  أخر  ال  ربا بتطبيق  ةذه الرداىد

  و ةاا تبرا    . بفتاو  اجملامع الفرهية وصدع املعااميت املصارفية   تمامبااللضرو ح البت

 ؟ ى   ما ةد ى يه حدىيًا أم ال بد من صريو  ه  لمامًا جربتًا

    الفدا ااد املصاارفية ليساات ماان الربااا   اىتبااا معاجلااة الفتاااو  غااري الصاا ي ة ، مثااا فتااد

 . سيد حاطاو . أفت  بها   اليتاحملرم 

 مثااا  ساايميةجدح ىاان فتاااو  جلاااو شاارىية يف فااروس مصااا   معاجلااة امليااايا املساات ،

، حيا  صاد ت فتااو  بعيادح     األوساط  اابع ل بااك الربتطاان  ل يارق      أمانةفتاو  صادوق 

ولكاان جاار   راادحتها بعبااا ات  ةاإلساايمياملصااا     نيااا ىاان  و  الياارس والرصااد ماان 

 .مر  ة
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   الاايت  فرضااها املعاةاادات  ح ااد  مليااايا الساايدلة الاردتااة و أل املااا     جيااا ال بااد ماان  

الفرهاااا  املسااا مني يف أ  مفاوضاااات بياااحو أ    شااارااوضااارو ح (  بااااز  )الدولياااة مثاااا 

 و جيااا الياارىية  األحكاااما فاقيااات  وليااة لغاار  احاايس اجلهااات الدوليااة ى اا  حريرااة  

األقاا    أو ى ا  ،ةاإلسايمي ا  حخاذ باه املصاا   غاري     صيغ  دافرية بني ما تراه املس مدو وم

الاايت ال  تفاااق  املعاةاادات الدوليااة   قداىااد   بااالت ف  ى ااا   ةاإلساايمي ا  ل مصااا    الساام 

وا ةاد   االلتمامجمربح ى    ةاإلسيمياملصا    حت  ال  صبو اإلسيم وأحكام اليرس 

 .االف ل يرتعة

  ى ا  نطااق واساع ، وضارو ح التخفياف       ةاإلسايمي املباشارح ل مصاا      االستثما اتزتا ح

 . ا ع االستثما تة من املخصصات الاردتةمن الريد  ى   الد

   ىدم اشضاط ضماو صرتو ل د ا ع االستثما تة، واالىتيا  ىن ذاا ببدا ا مثا التاحمني

 .التعاون 

  اال  باط وردا  الفا دح احمل ياة بااا  ى ا  حجام املخااحرح       ةاإلسيمياملصا     لمامىدم

 .اليت تت م ها أص ا  الد ا ع يف ةذه املصا  

  اإلسااايم ماان الااربو، ألنااه لاايس ل مصاار        األجااااساا د  قبااا   رماااو املب ااغ امل  ىاادم ح 

 .االستئثا  بربو ةذا اجلم  استاا ًا لراىدح الغام بالغرم

   ةاإلسايمي لتمكني املصاا     ةاإلسيميمداص ة احلدا  مع املصا   املريمتة يف الدو 

 .ةاإلسيمياليرتعة  أحكامىم ها ى   وفق  أ ا من 

  مثرفااة ومد بااة ى اا  الريااام       ا تااةبتحةيااا ياادا     ةاإلساايمياملصااا    ات  ا اةتمااام

، وةكاذا  تراو املعااميت     ةاإلسايمي اليارتعة   ألحكاام بالعم يات املصرفية باالستاا  

 .اليرىية و را احلاجة لط ب امليد ح واالستفسا ات من الرقابة اليرىية

   ةاإلساايمي  والتدسااع بالصاايغ  ماان معاااميت املراحبااة لرماار بالياارا    أمكاانالتر يااا مااا 

 .يامليا ية واملرا بة والتحجري

  اليارىية   األحكام عتمد يف معامي ها  ةاإلسيميبني الدو    سيميةسدق ةا تة   جيا

لتر يااا املخالفااات الياارىية احملتم ااة ىاااد      ةاإلساايميو ر ااي  التعامااا مااع الاادو  غااري     

 .ةاإلسيميالتعاما التجا   مع الدو  

 وذلاك بادىم صااا تق     ةاإلسايمي ا ض السايدلة ودماة مياا تع التامياة يف الادو        دجيه ف

 .ةاإلسيمياالستثما  

  شارىاً معاتري مدحدح متفق ى يها وصادع العراد  اجلاا م العماا ودجبهاا        جيا ضرو ح 

اليااارىية بياااحو جمماااا امااادمات الااايت  رااادمها املصاااا         األحكااااموياااذلك بيااااو  
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 االقتصاااا ساااها ملااادظف  املصاااا   يف  و ات   اساااية ىااان   اليااارىية ، و د ت ةاإلسااايمي

 . اإلسيم 

            ةاإلسايمي ال بد من  يرتع الرادانني الايت  سامو يف فاتو جمااالت جدتادح لعماا املصاا 

التاميميااة لعمااا املصااا    اإلجاارا اتبداسااطة خاادمات اسااتثما تة جدتاادح ، وسااد نراا  

 .ةاإلسيمي

  تتادىل البات يف الررااتا املتااازس فيهاا باني         سايم   وا من الاافع  نيا  مريم ةكيم

 .وأفرا واملتعام ني معها من مصا   وشريات  ةاإلسيمياملصا   

               وا مان الرارو   ىادم  ادخا اجملاامع الفرهياة املباشار يف ياا جداناب ىماا املصاا 

   ا حى ااا  الفتاااد  اليااارىية يف الدقااات الاااذ   رااادم فياااه   أىماهلاااا، واقتصاااا  ةاإلسااايمي

 .والريام بامدمات ل مبا ن اإل ا  بتسيري العما املصا   

    املصااا      ا حو ااد تب يفااا ات ى اا    اإلساايم  االقتصااا ناار   نيااا  معهااد لتااد تس

وةدتااد ماادح ل د اسااة الامرتااة والعم يااة لغاار  احلصااد  ى اا  شااها ح خااربح      ةاإلساايمي

 .معض  بها

  يف املعاااميت املاليااة  كاادو ةااااا مرجعيااة فرهيااة شاارىية واحاادح ل باات     أوناار  ضاارو ح

 . لماميةو كدو قرا ا ها ذات صفة  ةاإلسيمياماصة باملصا   

    كااادو سااا طة ى ااا   أل ةااارم اهليئاااات    أو و مرجعياااة فرهياااة شااارىية واحااادح حتكااان 

اليت ى يهاا التاسايق والتعااوو ماع املرجعياة يف مجياع        ةاإلسيمياليرىية جلميع املصا   

 .ةاإلسيميىية املط دبة لعما املصا   الير باألحكامامليكيت املتع رة 

  ألو املصااا   ةاإلساايمينياار  ليااا مرجعاا  فرهاا  مدحااد ملصااط  ات املعاااميت املاليااة ،

 . كادو متكام اة مان ياا الااداح       أومبا  ح خاصاة بااا يمسا مني فيجاب      ةاإلسيمي

 .مصاغة من قبا الفرها  املس مني و ليس األجانب و

 و اهلل ول  التدفيق

 فيت الشيخ خليل امليسكتبه امل
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة

مددد     ددد  حملددد    ددد     سدددا مو حاحلمددد  ب ال املنيدددوال ال  امللددد ع  امل ددد     ددد   

أمجنيددل ال املددقاد اددوع ا هلدددني  ان ااددل  أمدد،اا املودددرياا ال     دد،ا  دد  امل اددل ال  أ  دد ،ا           

 ك وملل حق،ق اإلم ون يف مجاا هلنوحي حاوت  ت نياً   تط اقًو ال  بني 

فإن هلد كمول املدريانيل اإلس هلال  هلزااوهو إمتوهلهو األحكو  يف شدو  ادو ا احلادوع    

امو تو وبق إملا  األهلم يف أاطوا اانيم،اع مبخو ف امل ئدوا  ااددوال يف   اإلم ومال ال  ل، ًو ف

 ال هلد هنو فإن إاوهلل املنيد ل بكوفدل  د،ام  هل دو        . حتقاق املني املل  ك وملل حق،ق اإلم ون 

 املددد  ا ري املقيدددو ال  ع ا اإل ددد   كومل ددد ،ن يف امل ادددا  اعومدددا ال  احلكدددم  امل  ملدددل ال 

وادوا  ا، د،ح حقد،ق امل د نوا يف امل قد  اإلسد هلي        حاد  إن ا  .  غ هو ك  و  أحكوهلهو 

انيدد  هلددد اا، دد، وا انوهلددل املددا ا وددوامي اعمددا هلددد  ددمد ك،ك ددل يف املكووبددل فادد  ال        

 ملكدد،ن هددقا اا، دد،ح هلددد أهددم اا، دد، وا  املقيددواو اانيو ددريع املددا تونو نددو اعومنيددوا           

:  دد،ح حتددا  ندد،ان   اإلسدد هلال  أعباددوا امل اوسددل املدددري ال ال  ادد  ا دد ا املكووبددل يف اا،    

 . السياسة الشرعية يف حقوق السجني دينيًا وحقوقيًا وسياسيًا يف النظام اإلسالمي

 ملو، دددال املنةريادددل احلق،اادددل مل  ددد ل يف امل قددد  اإلسددد هلي  تط اقوتهدددو هلدددد اانةددد،ا      

املدددري ي  احلقدد،اي  امل اوسددي ال فإمدد  سدداوم تنددو ل اا، دد،ح ال مبدددائل اب تنيددو  ال  فددق          

 :ال املا تدوم      املنقوط املووملال اانه ال املني م
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  أواًل

 مصطكحات املوضوع

 متهيد

هلددد ااقددريا يف  أددريا أهدد  املني ددم املدددري ي  احلقدد،اي أمدد    سدد ا  إ  فهددم  اسددوانيول         

.  حت ا   ت اون أ  هل، ،ح اكوب فا  إ  بني  فهم  عااسدل هللدط  وت  املددري ال  املقوم،مادل     

ددري ال يف حقد،ق امل د ل يف املنةدو  اإلسد هلي ال      امل اوسدال امل :  او كون  ن،ان امل  د  هد،   

 :كون ااقوي  إايو   ت اون هللط  وا امل ااسل ال فأ ل هقا ه، 

 السياسة الشرعية (3)

امل اوسددل هلددو كددون فنيددً  هلددد األفنيددول : " اإلهلددو  ابددد  قادد  احلن  ددي بق،ملدد   ريفهددو  (أ )

حبا  اك،ن املنوس هلني  أادريل إ  امللد    أبنيد   دد امل  دوع ال  إن ع اددري         

 . ( )"   مزل ب   حي  ريس،ل امل
هددي تدد ب  املددد  ن  : "   ريفهددو املني هلددل ابددد بددام  ابددد  وبدد اد   دد ا بقدد،نم     (ل )

املنيوهلل مل   ملل اإلس هلال مبو اك   حتقاق االوحل  عفا اايدوا ال ادو   اونيد      

 . ( )"ح  ع املدريانيل  أ ،نو املك ال 

تد ب   تنةدام هلدد ا د   ملدي      هقم املونيدوااف اويدل أن امل اوسدل املددري ال هدي       هلد   ل 

 . ( )األهلري مل م وفةل     احلق،ق  امل،اج وا ملإلم ون  اعوما  امل  ملل

 السجن (2)

 ريف  امل قهوا بأم    واع  د تني،اق املدخص  هلنني  هلد املولريا بن    حا  شوا سد،اا  

ال  ذكدري ابدد تامادل  دد امل د ل أمد  املدق  انيد،ق          ( )كون يف باا أ  يف هل    أ  أ  هلكدون 

ال  أشدوا اإلهلدو  املكوسدومي بأمد  هلندا املددخص هلدد ا دري   إ           ( )املولريا بن  د   مينا هلد 

 . ( )أشغومل   هلهموت  امل انال  ا جومو ال

                                       
أسووذمو     املنيول . ؛ اا    إ  امل اوسل املدري ال  9ص: مةري كووبنو امل اوسل املدري ال  أمةمل امل  ملل اإلس هلال ا (  

 . 9 ص:  ط،ع 
؛ امل اوسدل املددري الال    2 / : ؛ اع احملودوا   1 / : ؛ امل  دري املريا دق    9 ص: املطريق احلكمادل يف امل اوسدل املددري ال     (  

 . 9 : ق  اإلس هلي ال تو  ؛ امل اوسل املدري ال  امل    ص: امل نو 
 .   ص: ااجا كووبنو امل اوسل املدري ال  (  
 . 2  ص: املطريق احلكمال يف امل اوسل املدري ال ال  بد املقام  (  
 . 91 / : امل وو    (  
 .  7 /7: ب ا ا امللنو ا  (  
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 اإلقامة اجلربية (1)

تن ادقًا   ال  ميكد أن ت و،ف  بوحل سوقي بوا ه،  املنيو  اوم،مال ت  ق،بل هي   واع  د 

مل د نوا امل اوسدا،ن  هلدد طودوط     نيوهل  بهدو ا ايف غ  امل  د كومل ا،ا  حن،هو ال  أكثري هلد 

 . ( )مل  بوارياا ل اا ومريع

 العقوبة السالدة لكحرية (4)
 اط ددق   اهددو يف أعباددوا امل دد د بأمهددو املنيق،بدددل ااقادد ع مل  رياددل أ  امل ددومل ل نددو  فاهدددو          

خت اف يف اا ه،  هلد ك مل امل  د  افا هلد  اا املك مدل ال ملكنهدو ت دونيم  يف ااد مترياا     

 . ( )ال يف اول املنيق،بوا املن  اا احلق،اال امل  مل

 حقوق اإلنسان (5)
اددرياع بهددو األهلدد،ا املثوبوددل ملدد   املددا ا ددو قهو اإلم ددون بلدد و  إم ددومًو أ  األهلدد،ا املثوبوددل          

فهددي إذن ت كددم املق،ا دد   اا ددوعا املددا تنو ملوهددو هللددوعا       .  ( )امل،اج ددل   ادد  بلدد و  هلريب،بددوً   

ا  احلرياوا  املنيق،بوا هلد احملوفةدل  املودرياا اإلس هلي تقنانًو تدريانياًو يف املني وعاا  اانيوهل 

    كرياهلل اإلم دون  اح اهلد   احملوفةدل   د  املك ادوا ا مدس املدا جدواا بهدو املددريانيل           

 . ( )اإلس هلال يف أحكوهلهو

 او تق   اويل أن هقم االط  وا نو ع  ا   د ل بلد ب اا، د،ح ال  ادرياع بهدو يف      

هل هدد،   ملوط اددقا هلددد اانةدد،ا اإلم ددومي  املدددريانيل اإلسدد هلال امل اوسددل املدددري ال يف املونيددوهل   

 .املوني،اق مل دخص  د املولريا ال  ل ارياهو امل واس املدري ي 

 

 

                                       
 .  7 -  : ااجا اع ل املو،م ال احلق،اال ال امل ل   (  
: ؛  ااجا امل  ا   امل ومل ل مل  ريادل يف املددريانيل اإلسد هلال        ص: ال انيوهل ل اا  ،مل امةري ام، ل املق،ا   امل  مل (  

 .  ص
 .   : امةري املقوم،ن امل  ملي حلق،ق اإلم ون هلقوامًو بوملدريانيل اإلس هلال ال هللا  ي  (  
 امةدري اإلسد      ال هلنيهد  امل ااسدوا احلق،اادل ؛     7ص: ااجا عااسوا ألحكو  املقوم،ن املد  ملي  تط اقوتهدو ال غدو      (  

 .    ص: هلقو  م   لو ل  ال حم   ق ل 
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 ثانيا

 اهتمام نظام اإلسالم حبقوق اإلنسان وكرامته اإلنسانية 

حق،ق اإلم ون  مد ااقوااس اإلم دومال املدا تدد  إ  تقد   اعومنيدوا      أ    هل ه،  

إن هقا اا ه،   تط اقوت  مبثوبل اا شري املك ي املق  خيودزل كد     تأ ريهو ظ مًو    ً  ال إذ 

األااو  املونم،ادل  اإلحلدو ال فاد  ال سدامو بنيد  أن أ د  ا املونمادل يف  مقهدو املدا هدي غوادل            

فمنة،هلدل  .  ( ) ظ كرياهلود   ك  هو مجانيًو حتقاق حق،ق اإلم ون اعومنيوا بلن،فهو  ط،اِ 

 اوسدال ح اثدل ال ملكدد هلدد  د ل املوو دا بد هو        حق،ق اإلم ون  إن كومدا   د  امل دوحل امل   

 د ل هلرياحد  هلونيد عع ال غد  أن أهدم حد ين تكد،ا          إاد ا،مل،جاوا   ( )هلأ ،ذع هلد كد  عادد  

دز ل  مدد يف اسددوملل املددن   ا هدد،  هددقم احلقدد،ق  املنينواددل بوإلم ددون هدد، ظهدد،ا اإلسدد   اددث ً  

 . ( ) ا َبِني آَدَمــــَوَلَقْد َكرَّْمَن : ون ال كمو اول تنيو  ددددددد امل،حي   ا  هل ك ًا كرياهلل اإلم

 تأكادد  املودددريانيوا املقريحماددل  اندد   املن دد،  املدددرياف   دد   دد   املومددواز بددل املنددوس       

 هلننيهو هلد أن تق،      امل ،ن أ  اجلنس أ  امل غل أ      أ  م،ح هلد أم،اح املومدواز املنينلدري  ال   

َيـا َأيهَهـا النَّـاِإ إانَّـا      : فقول تنيو    إمنو جني  ااو  املري ابط     املوق،   املل    األ  ق ال

َِــِعوبلا َوَقَداِئــَو ِلَتَعــاَرف وا إانَّ َأْكــَرَمك ْم ِعنــَد الك ــِه             َخَكْقَنــاك م م ــن َذَكــرن َوأ نَجــل َوَاَعْكَنــاك ْم 

 . ( ) َأْتَقاك ْم إانَّ الك َه َعِكيٌم َخِدرٌي

ندددو اإلسددد هلي إ  هللدددوعا أحكدددو    إذا اجنيدددا األمةمدددل امل اوسدددال  املقيدددو ال يف  وا 

املدريانيل اإلس هلال  ج ا بغاوهو  ملد تك،ن هنوك هلدك ا أ  اموهوكوا حلق،ق اإلم دون  

 ع حاوتددد    ل، دددًو يف تقو دددا  أهلدددو  احملدددوكم أ  يف سددد ن  أ  ت،اا ددد  حبكدددم    ددددديف هل 

 .ايو ي 

                                       
امةددري حندد، اجاددل ج ادد ع حلقدد،ق اإلم ددون يف املنيددوع املنيريبددي ال إ دد اع املنوشددط احلقدد،اي مل  ا ااملاددل امل  ملاددل حلقدد،ق      (  

 .  221 ال كوم،ن األ ل ال  92   ال املني ع    ص: اإلم ون 
 .   22 ال ترياين ال إبريا     ص: ااجا حق،ق اإلم ون بل ا ل، ال  املنيواال  (  
 . 72: اإلسرياا  (  
 .   : احل رياا  (  



5 

 ثالجًا

 حقوق اإلنسان وحرياته وتقاضيه يف الشريعة اإلسالمية

سوا املق،ا   املودريانيال  املني ملادل يف اإلسد   ال هلن دا املددريانيل اإلسد هلال      هلد هلنط ق إا

 :يف أحكوهلهو ملإلم ون حق،اًو ال تكريميًو مل  ال هلد ذملك 

 اإلسالم وكرامة اإلنسان (3)
تنددو ل يف عا وجددل هلق هلودد  مل  قدد،ق  ددري اع     إذا كددون اإل دد ن املنيددواي حلقدد،ق اإلم ددون   

قوم،ن اإلس هلي س ق هدقا اإل د ن هل كد ع    املوأكا      ا   اا بكرياهلل اإلم ون فإن امل

هللوعام املودريانيال  فقه  املقوم،مي اإلم دومي تكدريام اإلم دون  إغد اق املدننيم املدا   تنيد            

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِنـي    : حتل    ا   ت يا       كث  هلد   ق  ت ياً  ال كمو اول تنيو 

َوَرَزْقَناِهم م ـَن الط ي َدـاِت َوَفضَّـْكَناِهْم َعَكـل َكـِجرين م مَّـْن َخَكْقَنـا         آَدَم َوَحَمْكَناِهْم ِفي اْلَدر  َواْلَدْحرا

 . ( ) َتْفِضياًل

 هلد هلةوهري املري وال اإلس هلال اإلم ومال نقا اإلم ون إن  وملق  أح دد  د،ات  ال فقدول    

  :  َِوَصــوََّرك ْم َفَحْحَســَن ِصــَوَرك ْم َوإاَلْيــِه اْلَمِصــري ( )  . تدد،ا  املوكددريام نددقا اإلم ددون ثددم

 جت ددا  دد،ام ااونيدد عع يف كددث  هلددد األهلدد،ا  األحدد،ال هلنهددو  دد   جدد،ا  إهومودد  أ  حتقدد م أ     

ال ادو ا كد  تريسداذ هدقا املوكدريام  امل يد  ا د          ( )امل خريال هلن  أ  تنوبدقم بأملقدول اق،تدل   

 . ( )أابنيل  دري اريمًو هلد    ا اإل  ن املنيواي

 اإلسالميتقرير العدالة يف النظام  (2)
تني  املني املل أح  اا وعا األسوسال ملنةو  امل  ملل يف اإلس   جدوا بهدو املوددرياا اإلسد هلي     

ال  هي توني ق مبل  ل اجلمو دل   حثا   اهو أعباوا امل اوسل املدري ال  األحكو  امل  طومال 

سد ل  املن ،اا امل وبقل  املكوب اانزملل     األم اوا  ااري ( )املا اوهلا     تقرياري هل  أ املني املل

ــا    :  دد ،اا اب  سدد هلل   دداهم أمجنيددل ال اددول تنيددو     ــاِت َوَأنَيْلَن َلَقــْد َأْرَســْكَنا ِرِســَكَنا ِباْلَدي َن

ال فوملنيد ل اقد،  بأ نادون اعومدا  اقيدي       ( ) َمَعِهِم اْلِكَتاَب َواْلِميَياَن ِلَيق ـوَم النَّـاِإ ِباْلِقْسـ ِ   

و ددوا ال  بدد  طلدد  املنددوس   دد  حقدد،اهم       مددا أفددرياعًا  مج  و  دد  ااةددوع  الدد ل أهلددري اع   

 ااوهمدد،ن طددوكم،ن بوملنيدد ل  اإلملددوا  اقيدد  باددنهم حبكددم املدددريانيل املددا اوهلددا   اهددو   

 اددو مقدد   ددد   مددوا املونماددل  املنيمددريان أمدد  بوملنيدد ل اأنيمددري املنيددوع      .  اسددوملل سددا مو حمدد   

                                       
 . 72: اإلسرياا  (  
 .  : املوغوبد  (  
 . 2 ص: ااجا أاكون حق،ق اإلم ون ال احململومي  (  
 .   ص: امةري املقوم،ن امل  ملي  حق،ق اإلم ون ال  حا  اأفا  (  
 .   ص: املني اوا امل  ملال يف اإلس   ال أب،  هريع ؛   9 ص: امةري حق،ق اإلم ون يف اإلس   ال املةهوا  (  
 .   : احل ا   (  
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كدون املد  ل    توق   احليدوااا  تأنمدي املد  ل ال  بدوملة م  امل  دوع  سد ب احلقد،ق توقد،  أا        

 هلدد هندو جدواا ااق،ملدل اانق،ملدل  دد شداذ اإلسد           .  أمةمل احلكم  اد،ذن ردريال املنيمدريان    

ت ق  امل  ل املنيوعملل  إن كوما كدوفريع ال  ت دقط امل  ملدل املةوادل     : " اإلهلو  ابد تامال يف ا،مل  

 . ( )" إن كوما هل  مل ال فوملني ل هلو  امودري  مرّي ال  املة م هلو   مري عهّلري 

 اددق املني املددل يف أمةمددل احلكددم  املقيددوا اونوسددب هلددا تكددريام اب         اددو كددون تط  

ملإلم ون اا وخ ف يف األا  إذ ب  حت ظ كرياهلو   هلومل   م     ب م    ري   ال َأهلدري احلدق   

إانَّ الّكـَه     :ت واك  تنيو  بإاوهلل هلادزان املني املدل يف احلكدم  املقيدوا بدل املندوس ال فقدول        

اَناِت إاَلل َأْهِكَها َوإاَذا َحَكْمِتم َبْيَن النَّاإا َأن َتْحك ِموْا ِباْلَعْدلا إانَّ الّكَه ِنِعمَّا َيْحِمِرك ْم َأن ِتؤدهوْا اأَلَم

 . ( ) َيِعظ ك م ِبِه إانَّ الّكَه َكاَن َسِميعلا َبِصريلا

فو طول املني ملي اوندو ل املد، ع  املنيمدول  هلدد اود،  أهلد،ا املندوس ااة د،هلل  اا د ،مل          

فوملني املدل  .  ( ) غ هم ال  ه، هلو أشوا إملاد  املني هلدل املقدريط  ااد  اب يف ت  د م       ااوقو ل

املقوم،مال هلط ب شري ي ملو قاق هل د أ اا دو اع بدل املندوس ال فدوجلماا أهلدو  املقدوم،ن املقيدو ي         

 .س،اا ف  ت و   بل املنوس يف تط اق املني املل املقيو ال املا جوا بهو اإلس   

 فالة حق التقاضيحتقيق العدالة لكمتهم وك (1)
هلد ااني ،  هلد امل اد بومليري اع أن املدريانيل اإلس هلال جواا بق،ا   أسوسال  ومل ع هلد 

 مل غال . أج  س هلل اعوما   ،ن املن س  املنيري   ااول  املكرياهلل اإلم ومال مل موهم 

 ( )حتقاق هقم األه اا ح عا املدريانيل اإلس هلال اث ل يف املنةو  املقيو ي اإلس هلي

ال    نيا املنيق،بوا اا ا حل بل احل   املونيزاري ال  اا ا املني املل املقيو ال يف  اجلريا م

فو و ز  ااقو وع املدري ال .  ( )املنةو  اإلس هلي تأهلل حق،ق ااوهم  ك وملل حق املوقو ي مل 

املدري ال اا و اع يف هلنيوهل ل ااوقو ل ب  حوبوع أ  متااز ب  تط ق اإلجرياااا  سو  وا 

 نقا فإن هل   ملال املقو ي هل   ملال ج امل ال  . ( ) س املقيواا ل،   هل و اتهم يف ا

فني ا  اإلملوا مل موهم ال  إ طوام فري ل ا سوموح  امل فوح ال  ا  مق ا إملانو املل،ا اادريال 

يف ا س ايو   بل ا ل،   أشواا إ  ذملك املنموذ  هلد  امل، واع يف   املل املن  

  اا هلن  املو،جاهوا مل قيوع يف ا سوموح إ  ال كمو   (7)أعباوا األحكو  املقيو ال مل  

                                       
؛ املنيد ل    9ص: ؛ املنةدو  امل اوسدي  املقدوم،ن امل سدو،ا  يف اإلسد           ص: حق،ق اإلم ون يف املددريانيل اإلسد هلال    (  

 . 7 ص: فريايل اإلس   ال امل  مريامي 
 . 1 : املن وا  (  
 .    / : اجلوهلا ألحكو  املقريحن  (  
 .  7ص: امةري كووبنو مةو  املقيوا  طرياق اإلث وا  ااريافنيوا املدري ال  (  
ال ااريكددز املنيريبددي مل  ااسددوا األهلناددل  املودد ااب ال املرياددو  ال      / : امةددري ااددوهم  حق،ادد  يف املدددريانيل اإلسدد هلال  (  

 . 79 ص: ؛ ااجا إجرياااا افا امل  ،  يف مةو  ااريافنيوا املدري ال بوام كل   2  
 .   91 ال اإلسكن اال ال    ص: أ اا و اع أهلو  املقيوا  ك وملل حق املوقو ي ال     املغ  ب ا،مي هل   (  
 .هد     ال عاا امل    ال املرياو  ال    / : ال ملإلهلو  ابد املط ح    امةري أايال اس،ل اب ( 7
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فإذا ج س بل ا اك ا لمون ف  تقيي ألح همو حو  ت ما  »:  إ  ا ل،  فقول 

 . ( )«ك   اآل ري ال فإم  أحري  أن او ل ملك  ج  املقيوا 

فمددا ااتكددول ااددوهم مل  ريميددل فهدد، ع او ددريع هلددد  دد ا اإلم ددون  اادد،اطد ال  بوملوددوملي   

ال   دموموا املني املدل املقيدو ال ملد  حاد        ( )وحلق،ق ااريت طل بهوتل امللد ول جيب اإلارياا مل  ب

اق،  املنةو  املقيو ي يف اام كل املنيريبال امل ني،عال     ُأسس حتقدق املني املدل  احد ا  حقد،ق     

ااوهم   موموا هلقو وت   فدق أحكدو  املددريانيل اإلسد هلال املنيوعملدل ال فمدد املنمدوذ  امل، دواع         

 :ي مليموموا هقم احلق،ق هلو ا 

  :سهولة التقاضي  (أ )
إذ يف هلونو ل ك   وحب حق أ  هلوهم أ  هل  ،ن أن ا  أ إ  احملوكم  اريفا املد  ،   

ع ن أ  إجددرياااا هلنيقدد ع حتدد،ل باندد   بددل ،ددوح ع دد،ام ال  ميكندد  افددا املدد  ،  حددرياع يف     

هلقكريع كووبال ال كمو ميكن  افنيهو بطرياقل شد ،ال ال  تود،  احملكمدل ات دوح اإلجدرياااا      

 . ( )مل نةري يف املقيال   مون حتقاق احلكم املقيو ي املنيوعل فاهوامل  هلل 
  :َروط توايه االتهام وتوقيف املتهم  (ل )

 مددً  مبقويدد  املقو دد ع امل قهاددل أن األ دد  بددريااع املقهلددل فقدد  مددص مةددو  اإلجددرياااا          

اجلزا ال     أم    اوم ت،جا  املوهمل إ  أ  إم دون إ  بنيد  ث د،ا هلدو ا اند  بوألعملدل املكوفادل        

جلزا ال ال     أم  يف غ  حو ا املو  س   جي،  املق ض   د  أ  إم دون أ  ت،اا د  إ  بدأهلري     ا

امل  طل ااخولل بدقملك ال  جيدب هلنيوهل ود  مبدو ط دظ كرياهلود  ال    جيد،  إادقاجم ج د اًو أ           

 . ( )هلنين،اًو ال  جيب إ  هل  بأس ول إاقوف  ال  مل  احلق يف ا تلول مبد اري  إلب غ 
 :  تهم باإليذاء يف النفس أو اجلسد أو الكرامةعدم التعرض لكم (  )

يف حول املةري ا املا تقويي إملقوا املقد ض   د  اادوهم  فقدًو مل نةدو  فدإن اانيمد،ل بد  يف         

اام كل املنيريبال امل ني،عال  فدق هلنة،هلدل أحكدو  املددريانيل اإلسد هلال املدنص   د   د   جد،ا           

 دد  أ  ج دد م أ  كرياهلودد  ال املونيددري  أل  هلددوهم أ  أ  سدد ل بددأ  مدد،ح هلددد األذ  سدد،اا يف م  

  جيد،  املقد ض   د  أ  إم دون أ      : " فق  أ اعا ااوعع املثومال هلدد مةدو  اإلجدرياااا هلدو ملد       

ال    اكد،ن املو،اادف أ     ت واد  أ  ت،اا   أ  س ن  ال إ  يف األح،ال اانل،ص   اهو مةوهلًو

ل ااخولددل ال يف األهلددوكد ااخللددل ملكدد  هلنهمددو ال  مل مدد ع احملدد عع هلددد امل دد ط   امل دد د إ 

                                       
 . ما ام احلوكم يف اا و اك ال  اول   ال     شريط املداخل  ع خيريجو (  
: موموا املنةو  املنيقوبي عااسل هلقوامل يف املنةو  اجلنو ي اإلس هلي  املق،امل امل، نيال ال     املريا ق ااد،ايف  امةري   (  

:   ؛  ااجا اا دوعا املقيدو ال يف املددريانيل ال حل املدداذ      2 ال    ال ا ل احلق ال مجنيال احلق،اال ال املني ع    ص
 .    ص

 .ال كن،  إش ا او ال املرياو   7ص: ق،ق اإلم ون ال إبرياهام امل دري امةري األمةمل املقيو ال يف اام كل   موموا ح (  
هلددد مةددو  اإلجددرياااا اجلزا اددل ال ااريكددز      ص: ااجددا ااددوعع ا وهل ددل  املث ثدد،ن هلددد مةددو  اإلجددرياااا اجلزا اددل     (  

 .هد     امل،ط  مل ،ثو ق  احمل ،ظوا ال أب، ظ  ال 
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 طةددري إاددقاا ااق دد،    ادد  ج دد اًو أ  هلنين،اددًو ال كمددو طةددري تنيريايدد  مل ونيددقاب أ  اانيوهل ددل  

فاويددل هلددد هددقم ااددوعع أن ملددهو احلقدد،اي اك دد  حقدد،ق اا دد ،ن         . ( )"ااهانددل مل كرياهلددل  

 . ( ) اونوسب هلا إم وماو   كرياهلو  املا ك  وهو املدريانيل اإلس هلال
 : الشريعة اإلسالمية ضمانات حقوق اإلنسان يف  (ع )

املدا أكد    د  املنيمد  بهدو املنةدو          موموا حق،ق اإلم ون يف املددريانيل اإلسد هلال   هلد 

املقيو ي امل ني،ع  أ   هي إ طوا احلق ملك  هلوهم أ  س ل يف ا سونيومل ب،كاد  أ  حدو    

ق ملكد   طد " فق  ملا ااوعع املريابنيل هلد مةو  اإلجرياااا اجلزا ادل بأمد     ( )ا افا بوملناوبل  ن 

كمددو .  ( )"هلددوهم أن ا ددونيل ب،كادد  أ  حددو  مل دد فوح  ندد  يف هلددريح ا املو قاددق  احملوكمددل   

مل مددوهم حددق ا سددونيومل ب،كادد  أ  حددو    " ملددا ااددوعع املريابنيددل  امل ددو،ن هلددد املنةددو    دد  أن    

 . ( )"حلي،ا املو قاق 

ملو قاددق  تيددّمد املنةددو  حددق ااددوهم يف ا سددونيومل بومل،كادد  أ  احملددوهلي  دد ل هلددريح ا ا 

 احملوكمل ال  تيّمد املو ها ا امل  هلل ملكدي ميدواس امل،كاد  أ  احملدوهلي  اج وتد  با دري       

 سه،ملل ال كمو  مد املنةدو   د   تنيدري  جهدوا املو قادق ملنيمد  امل،كاد  أ  احملدوهلي ال مبدو          

ا دد ب  ريا دددل ااهمددل اان،طدددل بهددم هلدددد ا دد  اادددوهم أ  امل دد ل ال فقددد  ملددا اادددوعع املريابنيدددل       

  جيددد،  مل م قدددق أن ايددد ط ملددد    كاددد  اادددوهم أ  حوهلاددد  األ ااق   "  أمددد  املثمدددوم،ن   ددد  

 اا ون اا املا س مهو إملا  ااوهم أ  امل  ل ألعاا ااهمل املا  ه  إملا  بهدو ال    اارياسد ا   

 . ( )"ااو وعملل بانهمو يف املقيال 

ن  هكقا اويل هلدد  د ل هدقم املق،ا د   األمةمدل املدا ك  وهدو املددريانيل اإلسد هلال أ         

ااوهم أ  امل  ل نمو هلد احلقد،ق  امليدموموا  احلريادوا املدا تك  دا بهدو األمةمدل ااري ادل         

ال ت د،ق   د  هلدو     (7) فق أحكو  املدريانيل اإلس هلال يف هلنيوهل ل ااوهم  امل د ل أثندوا ا  وقدول   

تقدددريا يف أمةمدددل املنيق،بدددوا  اجلنوادددوا يف املقدددوم،ن املغريبدددي  إجرياااتددد  اجلزا ادددل فامدددو اوني دددق   

 .ل ااوهمل  امل  نوا مبنيوهل 

                                       
 .هد      مل ،ثو ق  احمل ،ظوا ال ال ااريكز امل،ط  9ص: مةو  اإلجرياااا اجلزا ال  (  
 .  7ص: ااجا األمةمل املقيو ال يف اام كل املنيريبال امل ني،عال   موموا حق،ق اإلم ون  (  
ال ااريكدددز املنيريبدددي     ص: امةدددري احملوهلدددوع يف املنةدددو  املقيدددو ي يف اام كدددل املنيريبادددل امل دددني،عال  املددد  ل املنيريبادددل   (  

 .مل  ااسوا األهلنال ال املرياو  
 .2 ص: جرياااا اجلزا ال مةو  اإل (  
 .  ص: مةو  اإلجرياااا اجلزا ال  (  
 .7 ص: مةو  اإلجرياااا اجلزا ال  (  
ااجا كووبنو حق،ق اإلم ون  حرياوت  يف املنةو  اإلس هلي  تأ دا   املددري ي يف مةدو  احلكدم يف اام كدل املنيريبادل        ( 7

 .هد     ال ط نيل  7 ص: امل ني،عال 
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 وضعية السجني يف اكسات احملاكمة (ه )
هلد تكريام املنةدو  اإلسد هلي حلقد،ق اإلم دون ك وملود  حلقد،ق اادوهم أ  امل د ل أثندوا          

فقددد  أ ج دددا املنلددد،ص  املق،ا ددد    . ج  دددوا احملوكمدددل يف احملدددوكم  املددد  ا ري املقيدددو ال   

 ع ددوا املنيددو   املناوبددل املنيوهلددل  املودددريانيال  اجلزا اددل أن اكدد،ن هلث،ملدد  أهلددو  هائددوا املو قاددق  ا  

كرياهلو   اطمئنون م  او  ال ملادومكد هلدد    ظ ني عع يف   نيال حت احملوكم     أم،ا هو ااو

امل فوح  امل افا  املطنيد يف ج، اوال مل  ذملك ال فمد ذملك هلدو أ ج ود  األمةمدل احلق،اادل ملد  هلدد       

املثوهلندددل  أن ادددأتي إ  احملكمدددل  هددد، غددد  هلقاددد   ملددداس فاددد  أغددد ل ال حاددد  ملدددا اادددوعع     

طيري ااوهم ج  دوا احملكمدل   "  ا م ،ن بني  ااو ل هلد مةو  اإلجرياااا اجلزا ال     أن 

بغدد  اادد،ع    أغدد ل ال  جتددري  احملوفةددل   ادد  ال    جيدد،  إبنيددوعم  ددد اجل  ددل يف أثنددوا مةددري 

 يف هددقم احلوملددل ت ددومري اإلجددرياااا ال فددإذا  ال  . املدد  ،  إ  إذا  اددا هلندد  هلددو ا ددو  ي ذملددك   

مل دد ب ااقويددي إلبنيددوعم هلكحددد هلددد حيدد،ا اجل  ددل ال    دد  احملكمددل أن حتاطدد    مددًو مبددو ا

 . ( )"اتأخق يف غا و  هلد إجرياااا 

كمددو أن مل مددوهم  امل دد ل احلددق يف حيدد،ا حوهلاهمددو ج  ددوا املو قاددق  احملوكمددل      

  املو    ماوبل  نهمو فامو اوني ق بومل فوح أ  ت، ال اادك  ال  ذملدك ح دب هلدو جدوا يف مةدو      

املقيوا يف املدريانيل اإلسد هلال  جدري  تط اقد  يف املنةدو  املقيدو ي امل دني،ع  ال حاد   اع يف        

 اعد    اد   ااد  ي    مل مدوهم  " ااوعع املووسنيل  امل و،ن هلد مةو  اإلجرياااا اجلزا ال هلو مل  

إجددرياااا املو قاددق ال  بددوحلق ا ددوص   كادد  كدد  هلنهمددو أ  حوهلاهمددو أن طيددري ا مجاددا    

ملو قاددق يف غا ددل ااددقك،ااد أ  بنييددهم هلودد  اأ   ددري اع ذملددك إلظهددوا    مل م قددق أن جيددري  ا

 . ( )"احلقاقل ال  مب ريع اموهوا ت ك امليري اع اوال نم ا ط ح املو قاق 

 جددوا يف مةددو  احملوهلددوع هلددو اددنص   دد   جدد،ل املو ددها ا امل  هلددل املددا تقويددي ااددو         

وكمل ال حا  أ جب املنةدو   احملوهلي ب،اج   حن، ااوهم أ  امل  ل يف هلريح ا املو قاق  احمل

    احملوكم  عا،ان ااةوع  امل  ون ااد كل يف املو قاق  ري اع متكد احملوهلي بوملقادو   

ال  بنيد  جتمادا    ( )ب  ام     امل،ج  األكم  ع ن  ريا ل مل د  ك وملدل حقد،ق اادوهم  امل د ل     

 جد  املندزاح     ري ااد ثريع  ذاا املقامدل يف املد  ،   د  اادوهم أ  امل د ل  حت اد        وكوفل املنين

ت،جدددب األمةمدددل  ددد    ريا دددل ع ا احملدددوهلي يف ااريافنيدددل  دددد      مبدددو خيددد   هللددد  ل اا،كددد     

 . ( )اا،ك ل

 عكنية اجلكسات لكمتهم أو السجني (و )

                                       
 .  ص :  مةو  اإلجرياااا اجلزا ال (  
 .   ص: مةو  اإلجرياااا اجلزا ال  (  
 .هد     ال ااريكز امل،ط  مل ،ثو ق  احمل ،ظوا ال املرياو  ال    ص: ااجا مةو  احملوهلوع ال ااوعع املووسنيل  دريع  (  
ال إ  اا ااريكز احلق،اي األ ا بي مل  ااسدوا املقيدو ال      ص: امةري أ ،ل ااريافنيل  إ  اع ااقكرياا  املوقوااري  (  

 . 227  ااريافنيوا ال ب  ا ال هلرياكش ال 
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جددواا أحكددو  املدددريانيل اإلسدد هلال هلريا اددل حلقدد،ق اإلم ددون  احملوفةددل   دد  تكريميدد   

و  دد،ا هلددد إشددو ل اإلم ددومال فأ ج ددا حوكمودد  حوكمددل  وعملددل فاهدد   دد   غمددط حق،ادد  

ال فنلددا أمةمددل احلكددم  املقيددوا  ااريافنيددوا   دد    نادددل       هل دد أ املنيدد ل   ددمون احلقدد،ق     

ج  وا احملوكمل ال حاد  جدوا يف اادوعع احلوعادل  امل دو،ن هلدد مةدو  ااريافنيدوا املددري ال هلدو           

تكدد،ن ااريافنيددل   ناددل إ  إذا اأ  املقو ددي هلددد ت قددوا م  دد  أ  بنددوا   دد  ط ددب أحدد         " ملدد  

 .( )"أ  حلريهلل األسريع  لااهو سريًاال حوفةل     املنةو  أ  هلريا وع ملآلعال املنيوهلا ل،  إجري

   شددك أن   ناددل اجل  ددوا  ااريافنيددوا تدد ل ع ملددل ا،اددل   دد  هل دد أ مزاهددل املقيددوا يف       

املدددريانيل اإلسدد هلال  اح اهلدد  حلقدد،ق اإلم ددون هلددد هلددوهم أ  سدد ل   فددًو اددو ا  ادد  بنيددض       

قيددددوا يف اإلسدددد   ال  أن هلددددد ع  ا   ناددددل اجل  ددددوا    ااغري ددددل يف املطنيددددد يف مةددددو  امل  

 هلقو دد هو  حتقاددق اانددوط أمهددو تك دد  إشددرياا اجلمهدد،ا   دد  أ مددول احملددوكم ال  هلرياا ددل  

     احل ج      امل ف،ح    د   املقيوا ال فاونيريف،ن     املوهمل أ      امل،اانيل ح  املنزاح 

ل ال  يف امل،اددا م  دد  تددقكري   احلكددم ال  يف هددقا حتقاددق ا دد أ املددد وفال  املني املددل املدددري ا    

املقو ي بأهلومدل اا د  ملال  املاقةدل  اا دو اع يف ا دس احلكدم  طم د    د  احلدريص   د            

ال ثم جتوم ااوهم أ  امل  ل  هلزا ًا هلد احلريص     إظهدوا احلكدم    أعاا  اج   جتوم اب  

ل ال كمددو أن   ناددل ج  ددوا املوقو ددي هلددد أهددم األهلدد،ا املددا حت ددظ  تك دد    املدد      ( )املنيددوعل

املقيوا  حتقق املنزاهدل املقيدو ال  ت نيد  املدوهم  احلادف  دد أطدرياا املندزاح  ا طمئندون   د            

 . ( )س هلل    ل األحكو  املقيو ال

 عكنية النطق باحلكم (ز )

كمددو أشددريمو إ   ددري اع كدد،ن ج  ددوا ااريافنيددوا   ناددل اددو نددو هلددد هلقو دد   أهدد اا    

  نادل املنطدق بدوحلكم أايدًو       موموا مل ني املل ال فدإن األمةمدل املقيدو ال ملدا   د   جد،ل       

حو  يف األح،ال املا تقويي مةوهلًو سريال ج  وا احلكم ألس ول  و ل ال    د  هدقا فدإن    

انطدق بدوحلكم   " ااوعع املثوملثل  امل و،ن بني  ااو ل هلد مةو  ااريافنيوا املدري ال ملا   د  أمد    

 ك،ا يف يف ج  ددل   ناددل بددو  ع هلنط،ادد  هلددا أسدد وب  ال  جيددب أن اكدد،ن املقيددوع املددقاد اشدد 

اا ا ملل حو رياد ت  ع احلكم ال فإذا حل  ألح هم هلوما جو  تغا   إذا كون ا   احدا   د    

 . ( )"احلكم اا  ن يف املي ط

                                       
هدددد ؛  ااجددا مةددو  ااريافنيدددوا       ال ااريكدددز املدد،ط  مل ،ثددو ق  احمل ،ظددوا ال       ص: مةددو  ااريافنيددوا املدددري ال     (  

 .هد 1   ال ج ع ال    ص: املدري ال يف اام كل املنيريبال امل ني،عال  تط اقوت  يف احملوكم  امل  ا ري املقيو ال 
 .  1ص:  اام كل   موموا حق،ق اإلم ون األمةمل املقيو ال يف (  
ال ا دل املنيد ل ال املنيد ع ا دوهلس ال      2 ص: امةري   مال ج  وا املوقو ي يف اام كل املنيريبال امل ني،عال ال اجل،فون  (  

 .هد     
 .  7ص: مةو  ااريافنيوا املدري ال  (  
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اأو د   "  ملا ااوعع املثومادل  املثمدوم،ن بنيد  ااو دل هلدد مةدو  اإلجدرياااا اجلزا ادل   د  أمد            

 . ( )"لاحلكم يف ج  ل   نال  مل، كوما امل  ،  مأةريا يف ج  وا سريا

 هلد ااني ،  يف فق  األمةمل  ااريافنيدوا أن   نادل املنطدق بدوحلكم تأمكدد ا لد،  هلدد        

ط ب تل ال هلو ا  اريع هلد أ طوا هلوعادل يف  دك احلكدم  تكد،ن األهلد،ا  ا د ل تأمكدد        

ااوهم أ  امل  ل هلد ا   ا      احلكم  املطنيد فا   تق ام    ل ا  ا د  ال  ميكدد   

 . ( )حتقاق اريا وع حق،ق ااوهم  امل  ل يف هقا . افا املوة م 

 الطعن يف األحكام (ح )

  ددد  حقددد،ق اادددوهم أ  امل ددد ل أتددو  املنةدددو  املقيدددو ي افدددا املوة مدددوا هلدددد   مل م وفةددل 

األحكو     امل  نوا  ااوهمل إ  حوكم املومااز  اع س األ    مل قيوا املق  مل  إمهدوا  

مل د طل املقيدو ال املني ادو يف املنةدري يف     احلكم بني  عااسل املقيال هلدد مجادا ج،ام هدو ال  هد، ا    

 تدد ااق األحكددو   حتقاددق املني املددل يف احلكددم بنيدد  هلرياجنيددل       ( )هلةددوع ااددوهمل  امل دد نوا  

 .األحكو  املقيو ال  ت ااقهو 

                                       
 .  7ص: مةو  اإلجرياااا اجلزا ال  (  
 .هد 9   ال ج ع ال     ص: اإلث وا  ااريافنيوا املدري ال  ااجا كووبنو مةو  املقيوا  ُطريق (  
ال هلنيهدد  اإلعااع هلريكددز   7 ص: ااجددا مةددو  املطنيددد بددوملومااز يف اام كددل ال ا ولو ددوا اع ددس األ  دد  مل قيددوا    (  

 .  7 ص: هد ؛  ااجا ا ولو وا احملكمل املني او يف كووبنو مةو  املقيوا 9    امل ااسوا ال املرياو  ال امل  ،ين 
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 رابعا

 حقوق السجني يف اإلصالحيات

امط اًو هلد كموملاوا أحكو  املددريانيل اإلسد هلال  ك وملوهدو حلقد،ق امل دريع  اجلمو دل       

اإلم دومي فقد  اهومدا بندز ا امل د ،ن ال  سدنيا إ  تلدنا هم إ  فئدوا حب دب           هلدد اانةد،ا  

أح،انم  جريا مهم ال بنيكس هلو كون   نيهم يف أمةمل س ،ن غ  اا  مل ال حاد  كدون   

جيومددا يف ااكددون امل،احدد  هلددد امل دد د كدد  هلددد اددوهم   دد  ذهلددل املو قاددق ال  خيددو ط هلنيهددم      

،كاوا   ندف ال األهلدري املدق  أع  إ  اختدوذ     ااومريس،ن يف اجلريا م ا ط ع ال ادو ا دري  سد    

أسدددد ،ل امللددددرياهلل يف املونيوهلدددد  ال  املق دددد،ع يف اانيوهل ددددل ال  تك اددددف فئددددوا املدددددغب  ع ددددوع   

يف  ( )عا د  امل د د  امل ، د  إ  ا طدرياط يف األ مدول املددوال      ا  طريابوا    ز ل األهلد 

 .أمةمل امل  ،ن  اإل  حاوا املغريبال األ ا بال  األهلرياكال 

هلو كون جيري  هلنق أابنيل ح ا سنل يف امل د د هلدد احلد س     ياملودرياا املقريحم  ا  تنو ل

 همدو هلدد حوشدال اا دك ال  كدون سد ب احلد س         مل  واون امل قان ع   امل  د هلدا ا،سدف   

 هلددا هددقا اجلددري  سدد نو هلددا ا،سددف ااددوهم   اًا   . ( )نمددو ساوسدداًو إذ اتهمددو مب و ملددل اودد  اا ددك 

ك د ل ال احد ا ًا هلدد       ظ   اد  بنيد  ظهد،ا بريااتد       بهوومًو بقيدال جنو ادل بد   ل املدو    

 إ  جومدب هدقا ا  دط     . ( )ا عاوع ا ،  فامو  اا ال كمو أشوا إ  ذملك جهوبقع اا  درياد 

بدددل األجندددوس يف امل ددد د كومدددا تأ ددد س أ ددد اع أ دددري  هلدددد امل ددد نوا يف ايدددواو هلون، دددل      

يف سدد ،ن غدد  املنيقوباددل  ال  ظ ددا امل اوسددل ( )كومل لدد،ص  املقو ددل   وو ملددل اإلجددريا   امل  ددوع

اا  مل   تك ين بومل ل  بل أ نوا اا د ،مل ال  ع جيدري متاادز بادنهم حب دب امل دري ق       

  حددل ت نددا اإل دد حاوا امل،طناددل مل دد ،ن ا حتوعاددل األهلرياكاددل   172 املن، اددل إ  يف  ددو  

إ  ن هل وعا إ  حال كون هلنهو تلناف امل  نوا حب دب جتوم دهم يف اجلريميدل  اا دو،      

 . ( )املثقويف  ااه 

 فصو السجناء يف النظام اإلسالمي
 أهلددو  هددقم امل ، دد  يف ا  ددو ا  ا  ددو ط يف امل دد ،ن  ندد  غدد  اا دد مل كومددا    

املنةريال اإلس هلال فامو اوني ق بومل ل  بل امل  نوا نو الب امل  ق يف هقا املددأن حوفةدل   

                                       
 . 9  ص: ؛ شري  اوم،ن اجلزاا    / : ؛  ج   ال عا ريع  291 /  : ري اا،س، ل امل اطومال امة (  
 . 77 / : ؛ ت    ابد كث     / : ا و ن  (  
 .   / : ؛ ا و ن     /  : اجلوهلا ألحكو  املقريحن ال مل قريط   (  
: وق ا  امل د ،ن بدل املددريانيل  املقدوم،ن     ؛ فقد  اانيد  1  /  : ؛ اجلدوهلا ألحكدو  املقدريحن    77 / : ت    ابد كدث    (  

 . 1 ص
 . 1  ص: ؛ فق  اانيوق ا  امل  ،ن  299 /  : اا،س، ل امل اطومال  (  
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ال  ا ود ا ا دو ط املريجدول     ( )ريأع    حق،ق اإلم ون ال حا  ملا   د  حريهلدل   د،ع املريجد  بدوا     

ال  ات ق فقهدوا امل اوسدل املددري ال   د   جد،ل األ دق مب د أ         ( )بوملن وا هلد اانكرياا اانهي  نهو

 : هلد أج  ذملك أ ج ،ا هلو ا ي .  ( )س  املقاا ا ال  ه، أ   هلنيري ا يف املدريح احملم  

 االنفراد السجين لعيل النساء عن الراال (3)
ي يف اإلسدد    مددً  ع اكددد هل دد ،اًو  هدد، إفددرياع املن ددوا وباملودددرياا اجلنددو ي املنيقددادد   

ابنل حول يف حةد ع ب دول اا د   كومدا      حا  ح س املن  ال ب  د هلننيزل   و ًو بهد 

ااريا داا ف ني د،ا يف موحادل      بأسدوا  ال  يف فني  ح ري أهلدري   ( )امل  واو هلد املن وا اأ   د فاهو

س اجددول بدد  ارياةددل يف موحاددل  جنيدد    هلن لدد ل  اسددونيم    دداهم بريادد ع بددد احللدداب ال  حدد    

م دواهم  ذااددوهم يف موحاددل أ دري  ال  بهددقا فددإن أ ل هلدد أ طددط سأددنل امل لد  يف احلدد س بددل     

 . ( )  اس،مل  اب  املريجول  املن وا اادريح  د

حبكم اإلهلوهلدل ل هدقا امل لد       هقم األفنيول املن ،ال املدريا ل  مً  ب ني     هلد   ل

سل املدري ال املا ت،جب األ ق بدوألح،ط هلدد األهلد،ا ال  هدقا هلدو       ه، هلد أ ،ل  ا،ا   امل او

ان غدي أن  : " أشوا إملاد  امل قهدوا يف أعبادوا احمل ،سدل هلدد امل د نوا ال ادول اإلهلدو  امل ري  دي          

ال  ذكري اإلهلو   ( )"اك،ن مل ن وا ح س     ح ع ال    اك،ن هلنيهد اج  حتري ًا هلد امل ونل 

هد  اتقدوا امل وندل ال    ال إمجو دًو مل،جد،ل سد    (7)"مياز ح س املن وا: " اإلهلو  ااريتي  يف امل  ري 

 تنلددب   دداهم إشددريافًو م دد،ع ثقددوا أهلانددوا فددإن تنيددقا ذملددك جيدد،  اسددونيمول املريجدد  اانيددري ا    

ال  (1)بوملل       ح  هم ملا  ةهد ال  ه، ااري    د األ مدل األ د   كدأبي حنا دل  غد م     

 هلددو ان ددب إ  بنيددض    ددوا ال  (9) هلدد، م شددقريان   دد  سدد واو ااريا دداا    اددده  ملدد  اسددونيمومل

 سد طل امل  ملدل اإلسد هلال يف املنيهدد،ع امل دوبقل هلدد إجدرياا حدد س املريجدول  املن دوا يف هل، ددا         

ال ب  ه، هلنكري هلد اانكدرياا امل وحددل    اح  أهلريًا   اقريم شريح    اوم،ن    حعال شري ال ال

 . (2 )    ميث  هقا امل ني  إن ح ين حقاقل احلكم املدري ي

                                       
 .    / : ؛ ابد  وب اد   1 / : اُاغ  ال  بد ا اهلل  (  
 .  7 / : ؛ اُاغ   1  /  : امل،مدريا ي  (  
؛ ااجدا سد  املدقاا ا     7 ص:  هلي ال ألسووذمو املني هلل  ه ل املزحا دي  امةري املقاا ا يف امل اوسل املدري ال  امل ق  اإلس (  

ال ح،ملاددل ك اددل املدددريانيل  امل ااسددوا   2  ص: بددل اإلملغددوا  ا  و ددوا ال ألسددووذ  املني هلددل شددني ون حمدد  إ،و ادد     
 .هد 21  اإلس هلال ال جوهلنيل اطري ال املني ع امل وعس ال 

: ؛ اُاغد    1  /  : موا أفرياقادو  األمد ملس  ااغدريل ال مل ،مدريا دي     امةري اانياوا اانيريل  اجلوهلا ااغريل  د فوو      (  
 / 7   . 

 .  2 / : ؛ امل اتاب اإلعااال يف مةو  احلك،هلل املن ،ال ال مل كوومي     / : امل  ع ال  بد هدو   (  
 . 9  ص: ؛ فق  اانيوق ا  2/92 : اا  ،ط  (  
 . 1  / : امل  ري املز وا  ( 7
 .    / : ل امل وو   انن ا ( 1
 .    / : اإل وبل  ( 9
 . 9 ص: ؛ املنأةم اإلس هلال ال ألسووذ  أب، احلم  هل،س      / : هلري   املقهب ال مل م ني،ع   ( 2 
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نيل اإلس هلال بإفرياع احمل ،سوا بأهلوكد  و دل بهدد اد ل   د         شك أن تقرياري املدريا

هلددد   اهومدددو  امل  ملدددل حب دددظ املن دددوا  حقددد،اهد  كدددرياهلوهد  ا دددواوهد  سددد  املدددقاا ا إ        

 إذا . إف ددوعهد ال  هددقا هدد، اانيمدد،ل بدد  يف سدد ،ن اام كددل هلددد فلدد  املن ددوا  ددد املريجدد          

أهلددوكد  و ددل هلنيز ملددل   كومددا ا ت وااددوا امل  ملاددل طومل ددا املدد  ل ب،جدد،ل حدد س املن ددوا يف  

 بنيا ع  دد هل،ا دا حد س املريجد  ال فدإن املددريانيل اإلسد هلال حدو ا الدب امل د ق يف تريسداذ            

 تط اق هقم املق،ا د   اا دوعا املددري ال  املقوم،مادل يف تدرياين فقد  اا د مل اجلندو ي  أعبادوا          

 . ( ) امل اوسل املدري ال ال  او ق هلنيهو املقوم،ن امل  ملي  ا ت وااوا امل  ملال

 ني من األحداثحقوق السج (2)
يف حوجدل هلوسدل إ     ( ) اني  احل ين املق  ه، اارياهق ع ن سد امل  ،غ ذكريًا كون أ  أمث 

إ  اواددل  ا واددل حق،ااددل  اوم،ماددل  تومثدد  يف  جدد،ل متكاندد  هلددد املوموددا مب م، ددل هلددد         

احلقدد،ق  احلرياددوا املددا تك دد  ملدد  املوموددا حباددوع كريميددل سددنيا ع ال  هددي هلددو أشددواا إملاهددو       

ال  ( )س هلال فامو اوني ق بدوحلق،ق  امل،اج دوا يف مةدو  األسدريع يف اإلسد       أحكو  املدريانيل اإل

 ل ت ناهددو هلددد ا دد  اجلمنياددل املنيوهلددل مل هلددم  هلددو سددنيا إ  حتقاقدد  ات وااددل حقدد،ق املط دد  املددا

ال  تكو ددب هددقم امل،ثاقددل أهماوهددو ملدداس فقددط اددو احودد،ا   ادد  هلددد    ( ) 919 ااو دد ع  ددو  

ين ف  ب ال بد  أايدًو هلدد املق د،ل املنيدواي بهدقم امل،ثاقدل ال        ا،ا   هلهمل حلموال املط   أ  احل 

  ال  تلد اق اام كدل   992 هلدد سد وم     ع ملدل   اهدو ال  ع  دا حادز املون ادق        حا   انيا 

  ا كدد  اهومددو  حك،هلددل اام كددل  املوزاهلهددو     99 املنيريباددل امل ددني،عال   دد  هددقم ا ت وااددل    

كددو  بوسددوثنوا ت ددك املددا ختددوملف حبمواددل هددقم احلقدد،ق  فقددًو اددو ملددا   ادد  ا ت وااددل هلددد أح

حادد  إن املدددريانيل اإلسدد هلال  ال ( )أحكددو  املدددريانيل اإلسدد هلال املددا حت ةددا اام كددل   اهددو

 . ( )متث  عسو،ا اام كل املنيريبال امل ني،عال  فقًو مل موعع األ   هلد املنةو  األسوسي مل  كم

ا د  حق،اادل    مةريًا ادو أاسدو  ا،ا د   أحكدو  املددريانيل اإلسد هلال هلدد أهلد،ا هلهمدل  ا،         

 اجلوحنل هلد األح اين ف  مينا اا ا قع  املوأعاب  املو،اادف ندم  سد نهم ال  بدّاد     مل   نوا 

أن ح س األح اين جيري  حتا إشرياا امل  ملل اإلس هلال ال  او كون املوأعاب احملدض  امل قهوا 

هدد، املغواددل املدددري ال هلددد حدد س احلدد ين ال فددإن ا،ا دد  امل اوسددل املدددري ال تددري   ددزل هلددد اددرياع  

 مددد اددرياع تنيزاددريم ال  اددو كددون اأخددد    دد  هلددو ا  دد م ان غددي اواودد  هلددد األ ددرياا        تأعا دد 

                                       
 .       1املقو  ع : ام، ل املق،ا   امل  ملال  (  
 . 9  : ؛ اُاغ      / : ؛ اا  مل    / : ؛ امل وو   انن ال     / : امةري ابد  وب اد  (  
 . 9 ص: ااجا كووبنو مةو  األسريع يف اإلس    (  
ال اع دل املنيريبادل مل  ااسدوا األهلنادل ال       1 ص: امةري حق،ق ااوهمل األحد اين يف ات واادل حقد،ق املط د  ال احلريادون       (  

 .هد     ال سنل    املني ع 
 .  1 ص: ااجا اا ، ال امل وهلال مل هلم ااو  ع حلق،ق اإلم ون ال ااريجا امل وبق  (  
 .امةري املنةو  األسوسي مل  كم   (  
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اجل دددامل  املن  دددال  غ هدددو حوفةدددل   ددد  حق،اددد  اإلم دددومال  أبنيدددوعم  دددد هلةندددل امل  دددوع    

كإع وملدد  امل دد د هلددا املك ددوا  اعددريهلل ال فقدد  مددص امل قهددوا   دد  حريهلددل   دد، املريجددول            

ن امل وندددل هلو،انيدددل احلددد  ين هلدددد امل ددد نوا    بادددنهم أل عبوألحددد اين  غددد  املثقدددوا كدددز  األهلدددري   

 . ( )امل وس ادال ملقا  جب  ري اع املنيم  بوا  أ ااو ق   ا  أ   ه، إبنيوعهم س ًا مل قاا ا

فوملدددريانيل اإلسدد هلال   متنددا األ ددق بددوإلجرياااا املددا تأ دداط األحدد اين  حت ةهددم هلددد      

 . ( )ا  و اا   اهم ال  هقا هلو جري  املنيم  ب  يف إ  حاوا س ،ن اام كل

 ا  أ ج ا ا ت وااوا امل  ملال اانيو ريع امل ل  بدل امل د نوا بقد ا اإلهلكدون  رو دل      

أ دد ول ااو ددي اإلجرياهلددي أ  هلددد خيددد  إف ددوعهم أ دد ق اآل ددرياد كومللدد ال  املغ مددون        

 األحدد اين  ااددريعان ال  هدد، هلددو سدد قا بدد  أحكددو   ا،ا دد  املدددريانيل اإلسدد هلال ا ت وااددوا        

 . ( ) املق،امل امل  ملال

 السجني السياسي قانونيًا وااتماعيًا حقوق (1)

إ  أن املنةددو  اإلسدد هلي حددريص   دد  املنيمدد  بوط اددق  ددزل امل دد نوا  ددد      كمددو أشددريمو 

بنييهم  فق امل ئوا  ح ب هلريات هم املقوم،مال  جدريا مهم  هلكدوموهم ا جومو ادل ال  امط قدا     

 هلدا   املدن   أعباوا امل اوسل املدري ال يف هقا امل تاب هلد اا  أ املددري ي ااومثد  يف ت،جاد     

   ددد  هدددقا أجدددري  امل قهدددوا املولدددناف يف اجلريميدددل   . ( )«امزملددد،ا املندددوس هلندددو نم  »:  ا،ملددد  

فوجلريميل امل اوسدل  . امل اوسال     هقم اجلمو ل امط اًو هلد ااكومل املقوم،مال  ا جومو ال 

ل األفنيول اا،جهل بقل  ساوسي  د  مةدو  احلكدم يف امل  ملد    "  ن  املقوم،مال هي   واع  د 

 . ( )"  ظا وهو 

 اد ههو يف امل ق  امل اوسي امل سو،ا  امل غي  امل غدوع  هدم املة مدل ا دواج،ن  دد طو دل       

  ددرّيا .  (7)اانيودد  ن   ادد  ال ااموننيدد،ن  ددد طو ددل هلددد ث وددا إهلوهلودد  يف غدد  هلنيلددال      ( )اإلهلددو 

 د   اجلريميدل املدا اكد،ن فاهدو ا ود اا       " املني هلل املدداذ أبد،  هدريع اجلريميدل امل اوسدال بأمهدو       

                                       
 .    ص: ؛ امل اوسل املدري ال ال  بد تامال   7 / : ؛ ابد  وب اد  21 / : حوشال املق ا   (  
ال اا س ددل املنيقوباددل  اإل دد حال ال اا ارياددل املنيوهلددل     ص: امةددري مدد  ع اإل دد    املوأهادد  األ   ال املندد  ع املني ماددل   (  

 .   22 /هد    ملرياو  ال مل   ،ن ال   ااع امل ا  ال ال ا
جت ا اإلشواع إ  أن اام كل املنيريبال امل دني،عال  ن  هللوعاوهو     ات واال حق،ق املط   أع  ا حت ةًو  وهلدًو ملد     (  

ال " تو  ظ حك،هلل اام كل املنيريبال امل ني،عال     مجاا هل،اع ا ت واال املا ختوملف أحكو  املددريانيل اإلسد هلال   " 
 .ال هلريجا سوبق   1 ص:   ح اين يف ات واال حق،ق املط   ال حوشال اام ااجا حق،ق ااوهمل األ

 .   / : أ ريج  اإلهلو  هل  م  (  
 . 2  ص:اعريهلل  ت  امهم  (  
 .   ص: ااجا كووبنو هلني م االط  وا امل قهال يف امل ق  امل اوسي اإلس هلي  (  
 . 9 ص:  املقوم،ن ال انقا  او،ن ؛  امةري اجلريميل امل اوسال يف املدريانيل    ص: ااريجا امل وبق  ( 7
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مةددو  احلكددم ال أ    دد  أشددخوص احلكددو  ب، ددف كدد،مهم حكوهلددًو ال أ  اددوعع امل كددري          

 . ( )"امل اوسي آلاا هم امل اوسال 

امل قهي امل اوسي جيري  املو رياق يف ادوم،ن املددريانيل اإلسد هلال          ،ا هقا املونيرياف 

.  ( )اايف اانيوهل ل بل امل  نوا امل اوسال  بدل اعدريهلل ال مةدريًا   دو ا امل ،ا د   األهد       

 اددد    دددنيا أمةمدددل امل ددد ،ن ال بو،جاددد  هلدددد حكدددو     ع امل  ملدددل اإلسددد هلال ال أهلدددوكد       

بنياددد ع  دددد سددد ،ن اعدددريهلل  امل لددد،ص  اطدددوح املطدددريق ال  ( )خمللدددل مل ددد د امل اوسدددال

يف اإلسددد   أن انيوهلددد  امل ددد نوا امل اوسدددا،ن هلنيوهل دددل ح دددنل ال     أ ج دددا امل ددد طل احلوكمدددل

ا   أن  ددوا   ددد امل دد طل يف  هدد   .  جني ددهم يف بائددل تنوسددب أحدد،انم  اندد ا هلددد ح  ددهم    

كو د،ا إملاد  رد م  افنيد،ا إملاد  تهمود  امل اوسدال ال فكودب          ا  ا ل  مري بدد   د  املنيزادز    

 . ( )  حو  او،ل هلد اأ  امل ،اأن اسو،ع ،م امل  د  اجني ،ا أه   اريا ًو هلن: إملاهم 

 مبث  اانيوهل ل املا كون احلكدو  اا د مل انيدوهل ،ن بهدو سد نواهم امل اوسدا،ن  دوهل ،ا        

أ  ول انائل  ااكومدل  املدخلداوا ا  و واادل يف امل  ملدل اإلسد هلال  أفدريع ا ندم أهلدوكد         

ا ا،سددني،ن  كددوم،. حل  دهم بنيادد ًا  دد اعددريهلل  أهد  املرياددب  امل  ددوع  امل دقطل هلددد املندوس      

  ددداهم  ا دددم ،ن ملدددق اهم بوملددد  ،ل   ددداهم هلدددوحنل إادددوهم حقددد،اهم  حريادددوتهم املدخلدددال  

املددا   تهدد ا كددرياهلوهم  تيدداا حقدد،اهم املددا       ( )بيدد،ابط احلرياددوا يف املنةددو  اإلسدد هلي   

 . ( )ك  وهو نم املدريانيل اإلس هلال

أن تد  ،ا   او س ق اويل أسد قال املددريانيل يف هلنيوهل دل امل د نوا  هلدن هم حقد،اهم ا د         

 . (7) غ هو  9 9 إملاهو ا ت وااوا  اا،اثاق امل  ملال كوت واال جناف اانيق،عع سنل 

                                       
 . 1  ص: اجلريميل  املنيق،بل  (  
 .   / : ؛ ب اال اعوه  ال  بد اش   7  ال  27 /1: ااغ   (  
 . 17 / : ا طط ال مل مقرياز   (  
 . 1  /2 : هللنف     املري اق  (  
 .  7ال  9ص: امةري كووبنو احلرياوا يف املنةو  اإلس هلي  (  
؛  امةدري حدق احلريادل يف املنيدوع ال ألسدووذ        29 ص: ق،ق اإلم ون  امل  ملدل يف اإلسد   ال مل كا مدي    ااجا هل وهام ح (  

 .  1ص:  ه ل املزحا ي 
 .   97 ال جوهلنيل املك،اا ال  7 ال   7ص: امةري اإلجريا  امل  ملي ال حل،هل   ( 7
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 املقارنة التشريعية لكقواعد النموذاية ملعامكة املسجونني

 اليت اعتمدتها األمم املتحدة ، وما نصت عكيه أحكام الشريعة اإلسالمية

 ي ملنةدددو  منددد،ذجي مل  ددد ،ن ااقلددد،ع بوملق،ا ددد  املنم،ذجادددل هدددي تقددد ام   دددف ت لدددا

ا ومدد م هلدد متري األهلددم ااو دد ع األ ل انددا اجلريميددل  هلنيوهل ددل اعددريهلل ااننيقدد  يف جناددف  ددو       

  ال  هد،  977   ال   دو   7 9  أاريهو اع س ا اولوع   ا جومو ي بقرياااتد   دو        9 

هلنيوهل دل  اق،      هل وعا  ا،ا    أ ،ل   مال يف   ا تل،ا ُأسس ملنةو  من،ذجي مل   ،ن 

 :اا  ،مل  إعااع امل  ،ن ال  بإملقوا مةرياا     هقا املنةو  اويل هلو ا ي 

    املريغم هلد أهمال هقم املق،ا   يف ام هو ملدم،نو     تط،اري  تقنل أمةمدل   :أواًل 

امل  ،ن  حق،ق امل  نوا ال إ  أم  اونيدقا تط ادق مجادا املق،ا د  املدا أشدوا إملاهدو        

ال  ذملددددك   ددددو ا املةددددري ا املقوم،ماددددل   املنةددددو  يف كدددد  هلكددددون أ  أ  حددددل   

 ا جومو ال  اجلغريافال يف خمو ف املنيوع  هلدوغ اا تريكا دل امل د ،ن بدل ع ملدل      

 . أ ري  هلد خمو ف األ ج  امل انال  ا جومو ال  امل اوسال 

ميكددد نددقم املق،ا دد  أن تكدد،ن حددوفزًا أ  هلنه ددًو   ددواحن اأ ددو وع هلندد  حندد، بددقل      :ثانيًا 

انمم مل وغ ب     االو ب  املنيق وا يف  دوع امل د ،ن    هلزا  هلد اجله،ع  حت از

 .يف املنيوع املنيريبي  اإلس هلي 

تأني  املق،ا   املا ا وم هو هل متري األهلدم ااو د ع انيوهل دل امل د نوا هلاد امًو مل وطد،اري        :ثالجًا 

اا ومري يف تغ  منط إ  حاوا امل  ،ن  تط اق بنيض املق،ا د  ااددوا إملاهدو يف    

ملو قاددق ااقو دد  املنيوهلددل هلددا املنةددرياا املنيوهلددل املددا طددق       ال  اات، دداوا اادد متري 

ملإلعاااا املني او مل   ،ن أن توخقهو  فق اال  ل  امل ائل مل خري   ا سدوثنو ي   د    

 . ( )هقم املق،ا  

إن املق،ا دد  املنيوهلددل املددا جددواا يف اجلددزا األ ل هلددد ا،ا دد  هلنيوهل ددل امل دد نوا هلثدد     :رابعًا 

أ  اجلدنس أ   هل ل ب  ب املنينلدري أ  امل د،ن       ج،ا  أن اك،ن هنوك متاز يف اانيو

هو ادد  ك  وهددو حقدد،ق امل دد نوا يف املدددريانيل اإلسدد هلال ال   املدد اد أ  املددريأ  ال ك دد 

كمو أن اح ا  اانيوقد اا امل انادل  اا دوعا األ  اادل هل كد    د  هلريا وتهدو يف        

ريانيل اإلسددد هلال  األحكدددو  ااري ادددل يف مةدددو  امل ددد ،ن يف      ددددد ظددد  أحكدددو  املد  

 .املنيم  بهو شري ًو   ريفًو  ال  جيري  اام كل

                                       
ال ك ادل    9 ال  2 ص: املا،سدف  امةري امل اهلج اإل  حال  املوأها ال يف اا س وا يف اام كل املنيريبال امل دني،عال ال   (  

 .   22 /هد    اا ك فه  األهلنال ال 
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إن املق،ا   املا اكز   اهو هل متري األهلم ااو  ع انا اجلريميل  هلنيوهل ل اعدريهلل    :خامسًا 

هليددم،مهو  ام ددهو هلددا هلددو جددواا بدد  أحكددو  املدددريانيل اإلسدد هلال       ختو ددف يف 

 املا حت ظ مل مدوهم  اا،اد،ا  اا د ،ن حق،اد   كرياهلود   إم دوماو  ح دب هلدو         

 .و إن ع ت ،ق   اهو تنو مل  حبثن

ق ا،ا دد  احلدد  األعمدد  انيوهل ددل ااددقم ل مبددو      إن اام كددل املنيريباددل امل ددني،عال تط دد    :سادسًا 

اونوسدددب هلدددا تريكا دددل  ط انيدددل اعومدددا امل دددني،ع  اا ددد م املدددق  اأط دددق أحكدددو   

امل اناددل  ا جومو اددل  امل اوسددال   : املدددريانيل اإلسدد هلال يف مجاددا هلنددوحي احلاددوع    

 . األهلنال  احلق،اال 

،دد،  ملددي املنيهدد   مو ددب ا دداس ا ددس املدد، ااا  هلددد ع  دد  هددقم ا هوموهلددوا أن إن  :سابعًا 

   اري امل ا  ال بوام كل املنيريبال امل ني،عال ال األهل  مواف بدد   د  املنيزادز ال  فقد      

املكريميدل  هلووبنيوتد  املدخلدال املدا تد  ، إ  أن تكد،ن         اب ال أ  ا ت،جاهوتد 

ملنيددوع   دد،ً  إ  ا هومددو  بومل دد ل    سدد ،ن اام كددل هلددد أفيدد  امل دد ،ن يف ا  

 ا وادل حق،اد   كرياهلود   إم دوماو   احملوفةدل   اهدو   مد  كد  هلدو ميكددد أن          

ال  هي تط ق هل دوعا   ( )ا ع  إ    ح   إ وعت  إ  أه    اومني   وحلو موفنيًو

 ا،ا   املدريانيل اإلس هلال يف هقا ا ل،ص مبووبنيل  ت،جا  هلد  وع  احلدريهلل  

،، ملي املنيهد  املنو دب األ ل ملدري اس ا دس املد، ااا    ادري امل ا  ادل        املدريا ل ال  

 .ح ةهم اب 

                                       
 .     2 ال       املني ع " اهوم،ا بومل  نوا  حوفةو     كرياهلوهم  : " امةري ك مل  ملي املنيه  جلريا ع  كوظ  (  
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 اخلامتة

ال احلم  ب املق  حبم م توم امللدوحلوا ال  بددكريم تد    املننيمدوا ال  بنيد  فقد  ل        

 :امل رياغ هلد هقم امل ااسل  أ ع أن أش  إ  أهم املنقوط  هي  ب احلم   اانل ال 

امل ااسددل ااوني قددل حبقدد،ق اإلم ددون يف املدددريانيل اإلسدد هلال ال   هلددد  دد ل املددومنيد يف :أواًل 

 هلددو  اع يف أحكوهلهددو هلددد حقدد،ق  حرياددوا ت ددو،جب أن ت، ددف هددقم احلقدد،ق         

بوملنيواادددل ال ك،مهدددو ابومادددل االددد ا ال أسوسدددهو اا دددوعا  املق،ا ددد  املدددا كريهلدددا  

اإلم ون  هلن ود  احلقد،ق  احلريادوا ال  ع ت دريق بدل امل ددري بنةدرياا هلنوطقادل أ          

 . ريال ال فوملنوس يف هلازان هقم احلق،ق انياد،ن يف   ل  هل و اع  حريال نل

إن حق،ق اإلم ون يف املدريانيل اإلسد هلال غو  دل  اه،ملدل  ند  كدث اد حود  هلدد         :ثانيًا 

اا  مل ال ملقملك اقويي األهلري فري  ت اا هو يف هلرياحد  املوني دام ال  فدق هلنه ادل     

 .ت، ل حق،ق امل ريع  اجلمو ل  امل  ملل 

بدددري ا امل ااسدددل  نوادددل  اهومدددو  اإلسددد   مةوهلدددًو  تددددريانيًو ال تن ادددقًا  تط اقدددًو        أ :ثالجًا 

بومل دد نوا  هلددن هم حقدد،اهم  حرياددوتهم  ك وملددل ا ددواوهم يف مجاددا هلددو طوددوج،ن    

 .إملا  

ت، ادددل امل ددد نوا بوملق،ا ددد   املوني امدددوا  امل ددد،ا ل املدددا تأدددنةم حادددوتهم  متدددن هم       :رابعًا 

 .حق،اهم 

نيل اإلسدد هلال مل مددوهم حددق احملوكمددل املنيوعملددل  هلن ودد  حددق أ ج ددا أحكددو  املدددريا :خامسًا 

 .امل فوح  د م    أ  ب،اسطل  كا   

جيدب   ال مل موهم ال فما ااتكوب  مل  ريميلاا ا املدريانيل اإلس هلال املني املل املقيو  :سادسًا 

اإلاددرياا بددأن ملدد  حقدد،ق هلريت طددل بك،مدد  إم ددومًو  هل،اطنددًو ال سدده ا ملدد  املوقو ددي         

 .ا امل  ،   اموةوا احملوكمل املنيوعملل  امل  ،ا إ  احملوكم  اف

  اوم ت،جا  ا تهو  إ  بني  ث ،ا هلدو ا اند  بوألعملدل املكوفادل ال   د   جد،ا  إملقدوا         :سابعًا 

 .املق ض   ا  إ  بأهلري هلد امل  طل ااخولل ال  جيب هلنيوهل و  مبو ط ظ كرياهلو  

قوف   إ طوام احلدق يف      ج،ا  إاقاام ج  اًو أ  هلنين،اًو  هلن   هلنيريفل أس ول إا :ثامنًا 

 .ا تلول مبد اريغب إب غ  حبومل  

ك  ددا املددددريانيل اإلسددد هلال مل مددوهم  امل ددد ل حق،اددد  أثنددوا احملوكمدددل ال فقددد      :تاسعًا 

أ ج ددا املنلدد،ص  املق،ا دد  املودددريانيال  اجلزا اددل أن اكدد،ن هلث،ملدد  أهلددو  هائددوا    

وفظ   دد  املو قاددق  املناوبددل املنيوهلددل  احملددوكم بأم،ا هددو ااونيدد عع يف   ددنيال حتدد      



20 

كرياهلودد   اطمئنددون م  دداو  ال ملاددومكد هلددد املدد فوح  امل افددا يف جدد،  دد ي غدد     

 .هلد،ل بوايواقل  اإلهومل  املنهري هلد كرياهلو  

سه  املنةو  اإلس هلي حملوهلي امل  ل أن اق،  ب،اج   يف مجاا هلرياح  املو قادق   :عاَرًا 

هلدد  وهلي  احملوكمل ال فنص املنةو  امل ني،ع  مل م وهلوع      ري اع متكدل احملد  

 .املقاو  ب  ام ع ن  ريا ل مل   ك وملل حق،ق ااوهم أ  امل  ل 

أ ج دددا أحكدددو  املددددريانيل اإلسددد هلال اث دددل يف مةدددو  املقيدددوا  ااريافنيدددوا    :حادي عشر 

املدري ال   د   دري اع حوكمود  حوكمدل  وعملدل ال  أن تكد،ن اجل  دوا        

وا يف   نال ال هلو ع اري  املقو ي   ا ذملك ال  هي ع        مزاهدل املقيد  

 .املدريانيل اإلس هلال ال  اح اهل  حلق،ق اإلم ون مل موهم  امل  ل 

هلنل امل  ل أ  ااوهم بني  ت  ع احلكم املقيو ي  املنطق ب  حدق املطنيدد يف    :اثين عشر 

احلكددم  ا  دد ا    ادد   تقدد ام    ددل ا  ا دد  تنيددري    دد  امل دد طوا     

 .املقيو ال املني او ح ب هلو أشريمو إملا  يف امل    

هلووبنيوهدو يف سد  حك،هلادل اادوهم اا دا       ملادوا املددريانيل   موامط اًو هلدد ك  :ر ثالجا عش

أح،املددد   ظري فددد  فأ ج دددا فلددد  امل ددد نوا يف امل ددد د  دددد بنييدددهم  فقدددًو     

 .ملولناف اجلريا م ح ب هلو اشريمو إملا  يف امل    

يف سوبقل هلومادزع أ جدب اإلسد   ال ملك وملدل حقد،ق املريجدول  املن دوا   د  ال          :رابع عشر 

حدددد ا   ل، ددددال ااددددوهم أ  امل دددد ل ال فنلددددا األمةمددددل     دددد   ددددري اع ا

 املوني امدددوا   ددد   جددد،ل فلددد  امل ددد نوا هلدددد املن دددوا  دددد املريجدددول هلريا دددوع  

 هلوخددقع هل دد أ سدد  املددقاا ا يف  دد   ا  ددو ط كقو دد ع      جل،امددب هلونيدد عع  

 .هلنيم،ل بهو 

اا دددددا املددددددريانيل اإلسددددد هلال أ  دددددوح األحددددد اين املدددددقاد أ ج دددددا   ددددداهم     :خامس عشر 

ل حوجوتهم ااوسل إ  اوال  ا وال ال فدأهلريا بنيدزنم يف   حك،هلاوا هلريا ا

أهلددوكد  و ددل ال هلريا اددل أ  ددو هم اجل ددمال  املن  ددال ال  إبنيددوعهم  ددد       

هلةنددل امل ونددل  امل  ددوع ال  كو ددري   احواددوط   ددنيا نددم مأددزل يف امل دد ،ن       

 . و ل بهم 

اا دددا أحكددددو  املددددريانيل أ  ددددوح بنيدددض امل دددد نوا ذ  احلدددو ا ا و ددددل      :سادإ عشر 

ا امل اوسدال خمللددل أهلدوكد ندقم امل ئددوا هلدد اا دوجل بنيادد       كومل د نو 

 د س ،ن اعريهلل  امل ل،ص  اطوح املُطريق  هلري جي ااخد ااا  غ هدمال   

 أ ج ا أن انيوهل ،ا هلنيوهل ل ح نل ال تنوسب أح،انم  ان ا هلد ح  هم  فدق  

 .هلو جريا اإلشواع إملا  يف حبثنو 
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نم،ذجادددل اانيومددد ع يف هلددد متري األهلدددم   ل املوطدددريق يف امل  ددد  إ  املق،ا ددد  امل   :سابع عشر 

ااو دد ع انددا اجلريميددل  هلنيوهل ددل اعددريهلل هل انددًو أن هددقم املق،ا دد  يف ام ددهو   

تدم  تط،اري  تقنل أمةمدل امل د ،ن  حقد،ق امل د نوا يف املنيدوع ال  ميكدد       

ا س شوع بهو  ا سو وعع هلنهو ال غ  أم  اونيقا تط اقهدو   دو ا املةدري ا    

 األهلنال يف خمو ف املنيوع ال هلد اد إ  أن هلدو جدواا   املقوم،مال  ا جومو ال 

     ختو دف   د ب  املدريانيل اإلس هلال هلد حق،ق مل   نوا ا ،ق  د هقم املق،ا

 دددد هلدددو جدددواا بددد  هلدددد احددد ا  اانيوقددد اا  هلريا دددوع يف هليددم،مهو  ام دددهو  

 .املكرياهلل  األ  ااوا 

يف  وانددو املنيريبددي   جدد،ل ااددو  اجلهددوا املقيددو ال  هائددوا حقدد،ق اإلم ددون        : ثامن عشر

 و اإلسدد هلي الدد، ا ت وادددال   دد  امل دد ،ن يف املدد  ل اإلسدد هلال  هلووبنيوهدد  

ألسوملاب هلنيوهل دل امل د نوا  املوأكاد  هلدد إ طدو هم حقد،اهم  حريادوتهم املدا         

ك  ددا املدددريانيل اإلسدد هلال حقهددم فاهددو  إ طددو هم احلرياددوا  فددق املني املددل       

 . املقيو ال  اانيوهل ل اإلم ومال

 ددوع  احلددريهلل املدددريا ل   ملددي   شخلددالملقاددوعع امل اوسددال اث ددل يف تدد،ملي ا   تاسع عشر

 هدد م األهلددل ح ةهددم اب ا هومددو  بأ  ددوح امل دد نوا  حقدد،اهم  ا ددواوهمال 

 كددرياهلوهم  احملوفةددل   دد  إم ددوماوهم   مدد  كدد  هلددو ادد ع  إ   دد حهم   

 إ وعتهم يف تأها  إ  حي اني،ع ن هلد بني م أفرياعًا  مجو دوا  دوحلل يف   

 . اومنيهم

إ دددوعع املنةدددري يف املقدددريااع املو  ا ادددل اخو دددف األمةمدددل ااوني قدددل بومل اوسدددوا   : عشرون

اجلنو اددل  املنيق،بددوا احملكدد،  بهددو   دد  امل دد نوا فوملدددريانيل اإلسدد هلال يف       

امددد،ح أحكوهلهدددو حتمددد  املريادددي  األ دددوملل املري حادددل اإلم دددومال  تدددد  ،ا        

بهددو  هددي املددا  اعومنيددوا إ  املنيمدد  بوانيددومي  املقددام امللددوحلل املددا جددواا   

اند هو ا اع اا مال اانيو ريع يف املوطد،اري  اإل د    هلنهدو إ د   امل د ،ن      

 هل وا ل ا ط  يف تقد،ام امللد،اع ااثوملادل املدا ع د  إملاهدو فقهدوا امل اوسدل         

املدددري ال كوإلهلددو  أبددي ا،سددف املقو ددي  أن  ثاقودد   ت، دداوت  إ     ددوا        

مل،ثددددو ق امل اناددددل  اريم   تددددزال مدددد اس   ادددددوا يف اددددول     طل  لدددددددددد س

ال  هلووبنيل ع ا اد امل  ملل اإلس هلال  هل س دوتهو املني ملادل هلدد ا د       اإل  حال

 . ا  ا ل  أ ،ام  
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 مشروع توصية

 

 

 : عماًل باملقتضيات والواوب الشرعي واحلقوقي فإني أقرتح ما يكي

انطالقـــًا مـــن اهتمـــام الـــدول العربيـــة واإلســـالمية حكومـــات وهي ـــات 

ومنها املمككـة العربيـة السـعودية    ( السجون)صالحية بنيالء املؤسسات اإل

اليت تقوم مشكورة محاورة جبهود ادارة يف حفظ األمن، وسالمة اجملتمع 

أقــرتح أن تقــام نــدوة دوليــة عامليــة خاصــة        ، ورعايــة َــؤون املقــيمني فيــه   

 . "السجون وحقوق السجناء والددائو عن السجن: " مبوضوع

والفقهــاء يشــاركوني الــرأي يف أن ولعــو أصــحاب الــرأي مــن العكمــاء 

، بقاء السجني يف اإلصالحيات مدة طويكة ال يقضي عكل مشككة اجلرائم 

بو يساعد عكل زيادة معدهلا حسب نسب اإلحصائيات املدونة لدى أاهية 

 .   األمن

 املتخصصـــونيشـــاري فيهـــا  الـــيت سالنـــدوة هـــذه قيـــام لـــذل  فـــإن  

نظمـة التعــاون اإلســالمي  وحيتضـنها جممــع الفقـه اإلســالمي الــدولي مب  

لشـرائ  متنوعـة مـن اجملتمعـات يف عاملنـا والـيت        ًافيها خري وإنقاذًا كـدري 

 . تقدع يف السجون ملدد طويكة

نسحل اهلل أن جيري اخلري عكل أيدي الكوكدة من العكمـاء والفقهـاء   

 . الشقيقةاإلسالمية والداحجني والدول 
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 املصادر واملرااع

 لكريم القرآن ا: أواًل

 . أحكو  املقريحن ملإلهلو  ابد املنيريبي ( )
 . أحكو  املقريحن ملإلهلو  اجللوص ( )
 . ت    ابد كث  ( )
 . اإلهلو  املقريط : اجلوهلا ألحكو  املقريحن املكريام ( )

 احلديث الندوي الشريف : ثانيًا

 .   ال اإلهلو  امل خوا  ( )

 .   ال اإلهلو  هل  م ( )
 .  ،ن ااني ،ع شري  سند أبي عا ع ملإلهلو  األبوع  ( )
 . هلو  أا هل ن  اإل ( )
 . ما  األ طوا ملإلهلو  املد،كومي ( )

 املعاام الفقهية والقانونية والسياسية : ثالجًا

 . احل  ع األماقل  املونيريا وا امل ااقل ملإلهلو   كرياو األملوا  ( )
 . عسو،ا املني موا ملإلهلو  املنكري  ( )
 . املك اوا ملإلهلو  أبي امل قوا ( )
 . اال و  اان  ملإلهلو  امل ا،هلي ( )
أاد  مجدول   : اجلزا ال يف األحكو   اإلجرياااا  احملوكموااالط  وا املقوم،مال  ( )

 .  9 9 مل نون . امل ادال ط ا
 . ااط ا     أب،ال ااقنا ملإلهلو  امل ني ي ( )
اطدددب هللدددط   سدددوم،ال عاا امل كدددري اانيو دددريال   : هلني دددم هللدددط  وا أ ددد،ل امل قددد   (7)

 .  222 -هد 2   
مل  ندوميال  أاد   كدي بد   ال عاا املكودول ا    : هلني م االط  وا امل اوسال  امل  ملادل  (1)

 . هد2   
ري ال ح دد بدد حمد  سد     : هلني م االدط  وا امل قهادل يف امل قد  امل اوسدي اإلسد هلي      (9)

 .هد     
ال  ح ددد بددد حمدد  سدد ري: هلني ددم االددط  وا امل قهاددل يف امل قدد  املقيددو ي اإلسدد هلي (2 )

 .هد     
جريجس جريجسال املدريكل املنيواال مل كوولال : هلني م االط  وا امل قهال  املقوم،مال (  )

 99   . 
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 الفقه اإلسالمي : رابعًا

 . األحكو  امل  طومال ملإلهلو  ااو اع  ( )

اإلهلدددو  : األحكدددو  يف متاادددز امل ودددو    دددد األحكدددو   تلدددريفوا املقو دددي  اإلهلدددو      ( )

 . املقريايف
 . امل  ري املريا ق ملإلهلو  ابد بام ( )
 . ب اال اعوه  ملإلهلو  ابد اش  ( )
 . ب ا ا امللنو ا ملإلهلو  املكوسومي ( )
 . نوهج األحكو  ملإلهلو  ابد فريح،نت لريع احلكو  يف أ ،ل األايال  هل ( )
 . امل ري ق ملإلهلو  املقريايف (7)
 . ا ل األحكو  املني ملال (1)
 . حم  ا ا  بوشو: هلريش  احل ان (9)
 . اإلهلو  املطرياب  ي: هلنيل احلكو  فامو تريعع بل ا ل،  هلد األحكو  (2 )
 . ااغ  ملإلهلو  ابد ا اهلل (  )
 . ن ياط ،بغو احلاإلهلو  اوسم بد : هل،ج وا األحكو    اانيوا األاو  (  )

 السياسة الشرعية واألنظمة: خامسًا

هدد  7   ا،سدف احمل د،لال   : إجرياااا املو قاق يف مةو  اإلجرياااا اجلزا ال امل دني،ع   ( )

-  22   . 
 .   97     اا، ال املدريكل املو،م الال ت،مس : أمةمل اعوما  امل  ملل يف اإلس   ( )
 . نال عاا امل د املكا ميال  مو: تأ ا   تنةام امل  طل يف املودريانيوا اإلس هلال ( )
 . هد7   جوبري املدوفنييال عاا اجلوهلنيلال هللريال : تريساذ املنيم  بومل اوسل املدري ال ( )
األاعنال . هلندددقا  ريفدددواال عاا اددد     : اجلريميدددل امل اوسدددال يف املددددريانيل  املقدددوم،ن  ( )

 . هد    
ااري  ادديال هلكو ددل املني اكددونال   : امل دد طل املونةاماددل يف اام كددل املنيريباددل امل ددني،عال    ( )

 . هد    
 . هد9   اجل ا عال ااغريلال .  مري  اا :  ملل يف تنةام احلق،قس طل امل  (7)
 . هد    ااري  ايال هلكو ل املني اكونال : س طل  ملي األهلري يف تقاا  س طل املقو ي (1)
  دد  امل ددد   املدددرياف املنيددوعال جوهلنيدددل    : امل اوسددل املدددري ال امليددد،ابط  املوط اقددوا    (9)

 . اواا،مسال بنغو  
ح ددد بددد حمدد  سدد ريال    : سدد هلالامل اوسددل املدددري ال عااسددوا يف أمةمددل امل  ملددل اإل    (2 )

 . هد    
 . هد    اإلهلو  ابد بامال عاا اا  مال : امل اوسل املدري ال (  )
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اإلهلدددو  عاعع أفنددد  ال هل س دددل شددد ول اجلوهلنيدددل اإلسدددكن االال   : امل اوسدددل املددددري ال (  )

 . هد    
 .   22 ال  األاعنال اا  أب، ح  ال عاا املثقوفل : ا،ا   امل اوسل املدري ال (  )
 .  221 املكا ميال األاعنال : طل امل  ملل يف اإلس  املقا  امل،ااعع     س  (  )
 . هد    شاخي     املنيول  ط،عال : اا    إ  امل اوسل املدري ال (  )
ح ددد بدددد حمدد  سددد ريال جددد ع   : امل سدددو،ا  يف اإلسددد   املنةددو  امل اوسدددي  املقددوم،ن   (  )

 . هد    
 . هد9   ح د بد حم  س ريال : مةو  املقيوا  طريق اإلث وا  ااريافنيوا املدري ال (7 )

 السياسة اجلنائية وأدبيات السجن وحقوق اإلنسان : ًاسادس

أهلل امل د ا، ال أاد   دز املد ادال عاا ا دوا مل نددريال املقدوهريعال        : إجرياااا افا امل  ،  ( )

 22   . 
 مدددري  قددد ال عاا اسددد نال سددد،ااوال  : أ ددد،ل ااريافنيدددل  إ ددد اع اادددقكرياا  املوقدددوااري   ( )

 221  . 
إبددرياهام امل دددريال كندد،   : األمةمددل املقيددو ال يف اام كددل   ددموموا حقدد،ق اإلم ددون    ( )

 . هد    اش ا اوال 
  ددد  اب : املددد اهلج اإل ددد حال  املوأها ادددل يف اا س دددوا اإل ددد حال يف اام كدددل      ( )

 .   22 -هد     املا،سفال ك ال اا ك فه  األهلنالال 
 . املداذ     املقوعا  ،عع: املودرياا اجلنو ي اإلس هلي ( )
احل دددا  هللددد  يال عاا   حمددد : حقددد،ق اإلم دددون بدددل املددددريانيل  املقدددوم،ن املددد  ملي     ( )

 .  911 املنهيلال املقوهريعال 
 . هد    اا ال املةهواال عاا احملم  ال : حق،ق اإلم ون يف اإلس   (7)
 ثمددون املودد،جيري ال هلريكددز ا  دداج    : حقدد،ق اإلم ددون يف اام كددل املنيريباددل امل ددني،عال     (1)

 .  229 مل  ااسوا ا س اتا الال 
جددوبري : املدددريانيل اإلسدد هلال حقدد،ق اإلم ددون  حرياوتدد  األسوسددال يف املقددوم،ن املدد  ملي        (9)

 .  999 املريا  ال عاا  ا  ال  مونال 
مدددواف امل ددد طونال عاا املثقوفدددل  مدددونال  : حقددد،ق اادددوهم يف مةدددو  اإلجدددرياااا اجلزا ادددل  (2 )

 22   . 
هللددط   امل كدديال املرياددو ال جوهلنيددل مددواف املنيريباددل مل ني دد،  األهلناددلال  : سدد ،ن املن ددوا (  )

 . هد    
   حمدد  ح دنلال جوهلنيددل اإلهلددو ال  هللددط: امل اوسدل اجلنو اددل يف املودددرياا اإلسد هلي   (  )

 .   91 -هد  2  املرياو ال 
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  د  اب املددو، ال امل ااسدوا امل قهادلال كند،       :  موموا املو قاق اجلنو ي هلدا اادريأع   (  )

 . هد    اش ا اوال املرياو ال 
سدددنيا  املددد،عا يال املريادددو ال جوهلنيدددل مدددواف املنيريبادددل مل ني ددد،    : فقددد  امل ددد د  امل ددد نوا  (  )

 . هد    األهلنالال 
ح ددد أبدد، غدد عال هلكو ددل املريشدد ال  : مل دد ،ن بددل املدددريانيل  املقددوم،ن فقدد  اانيددوق ا  ا (  )

 . هد7   
إ ددد اع ااريكدددز املنيريبدددي مل  ااسدددوا األهلنادددل : اادددوهم  حق،اددد  يف املددددريانيل اإلسددد هلال (  )

 . هد 2   املو اابال املرياو ال 
 . هد     ا   املدوهلذال هلكو ل املريش ال : هلنيوا  حق،ق اإلم ون (7 )
:  اقوتدد  يف احملددوكم  املدد  ا ري املقيددو ال   مةددو  ااريافنيددوا املدددري ال يف اام كددل  تط    (1 )

 . هد1   ح د بد حم  س ريال 
 . الوثائق واألنظمة والدراسات: سابعًا

 .    9 اجلريا م امل اوسال ال  ثو ق حق،اال ال  ( )
 .    9 اجلريا م ااوسل بأهلد امل  ملل ال امل،ثو ق املقوم،مال ال  ( )
 .   91  طري املونيقاب يف املقوم،ن امل  ملي حلق،ق اإلم ون ال احلق،اال ال  ( )
  ااع امل ا  ادددلال األهلدددد املنيدددو ال اإلعااع املنيوهلدددل مل  ددد ،نال   : عملاددد  إجدددرياااا امل ددد ،ن  ( )

 . هد    
هدد بإمددوا امل  ندل امل،طنادل ملري وادل امل د نوا           / / يف   ارياا ا س امل، ااا اادم   ( )

 . هد     مز ا اإل  حاوا  اا ري   نهم  ا وال أسريهمال 
مل نيوملادددوا املنددد  ع املني مادددل األ  ال اا اريادددل تددد،ثاقي : مددد  ع اإل ددد    املوأهاددد  األ   ( )

 .    22 /هد    املنيوهلل مل   ،ن ال 
 .  هد    ااريكز امل،ط  مل ،ثو ق  احمل ،ظواال : مةو  اإلجرياااا اجلزا ال (7)
ااريكدددز املددد،ط  مل ،ثدددو ق  احمل ،ظدددواال    : املنةدددو  األسوسدددي مل  كدددم يف اام كدددل    (1)

 .  هد    
 -هدددد     امل دددني،عالال املريادددو ال  – مةدددو  امل ددد د  املو،اادددف   مل،ا  ددد  امل ا  ادددل   (9)

 22   . 
 .  هد    ااريكز امل،ط  مل ،ثو ق  احمل ،ظواال : مةو  احملوهلوع (2 )
 . هد    ااريكز امل،ط  مل ،ثو ق  احمل ،ظواال : مةو  ااريافنيوا املدري ال (  )
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 املوضوعاتفهرإ 

 

 السياسة الشرعية يف حقوق السجني دينيًا وحقوقيًا وسياسيًا

 يف الفقه اإلسالمي

 

 مقدمة   

  مصطكحات املوضوع: أواًل   

 متهيد   

   امل اوسل املدري ال ( )

   امل  د ( )

   اإلاوهلل اجل ال ( )

   املنيق،بل امل ومل ل مل  ريال ( )

   حق،ق اإلم ون ( )

  اهتمام نظام اإلسالم حبقوق اإلنسان وكرامته اإلنسانية: ثانيًا   

  حقوق اإلنسان وحرياته وتقاضيه يف الشريعة اإلسالمية: ثالجًا   

   اإلس    كرياهلل اإلم ون ( )

   تقرياري املني املل يف املنةو  اإلس هلي ( )

   حتقاق املني املل مل موهم  ك وملل حق املوقو ي ( )

 7 سه،ملل املوقو ي (أ )

 7 شري ط ت،جا  ا تهو   ت،ااف ااوهم (ل )

 7     املونيري  مل موهم بوإلاقاا يف املن س أ  اجل   أ  املكرياهلل (  )

 1 هلال موموا حق،ق اإلم ون يف املدريانيل اإلس  (ع )

 9   نيال امل  ل يف ج  وا احملوكمل (م )

 2    نال اجل  وا مل موهم أ  امل  ل (  )

 2    نال املنأطق بوحلكم (  )

    املطنيد يف األحكو  (  )

  حقوق السجني يف اإلصالحيات: رابعًا    

 فصو السجناء يف النظام اإلسالمي    

    ا م رياع امل    ملنيزل املن وا  د املريجول ( )

    ح اينحق،ق امل  ل هلد األ ( )

    حق،ق امل  ل امل اوسي اوم،ماًو  اجومو اًو ( )

  املقارنة التشريعية لكقواعد النموذاية ملعامكة املسجونني اليت اعتمدتها

 األمم املتحدة ، وما نصت عكيه أحكام الشريعة اإلسالمية

 7 

 9  اخلامتة 
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 مشروع توصية    

 املصادر واملرااع    

 7  فهرإ املوضوعات 

 
  

 



 

 
 

 العشرونالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 

 

 حقوق السجناء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد

 الشيخ حممد علي التسخريي 

 األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية 
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 ميبسم اهلل الرمحن الرح

 
 حقوق السجناء

 : ية عيبني هماميكن أن نقول إن من أهم العيوب يف العقوبات الوضع

 : التعطيل (أ 

فإنن هإإال القإإوانني بعإإّ أن تإإ اعع وباإ  العقوبإإات ألباإإع اامإإ   البإإا  إ  القاضإإ    

ليقإإوه هإإو بااإإاي الإإ أت االإإأ ّبإإل للإإو أيا  يلإإل إ  اع يإإل بعإإىل العقوبإإات لالا إإو  إ      

 لبإإّافش تيوإإ  لمإإال  يف  –عقوبإإة ألإإ  م خإإاا لوونإإا  لأن إإا نهإإاهّ أنا  خإإا  ا امإإا     

يقوه ببيفيإ  أبإا ااإ ا ما لاب إيث اا،أهإاا لإ،إاط  عوااإ  القاضإ           –أبث  ااّيان 

فنيا ا ك اام  لاقاض  فخو إن ان يبا،ا  مبا يثأ لّيه عواافإها لدإّ ي يكإون    .  حنو اجمل ه

هاا املع ل تعوطيا  بما أن اإلن ان ب بيعبه ي يّ أن يبحّال مإن امل إللليةا فإنيا ل إّ أمامإه      

فمثال  دّ ي يقّه عال احلكإم باإلعإّاه مإا ياه    .  لابيفي  من محل امل لللية ساكه سبيال 

 . ي ب يش أن ي ببّل اإلعّاه بااتغال الهاّدة

لهاا يليات ب بيعة احلال إ  عّه فعالية العقوبات الوضعية لعّه احل اب هلا من دبإل  

نني الإا تيوإية اجملإ ه    بثأ من اجملإ منيا لدإّ يكإون هإاا نابعإا  مإن اهإال هإال القإوا         

ب ظ  ايعبباط يف بل العقوبات مما يف إ  اجملإال لال بخإاي لالبيفيإ  لالبع يإل  بمإا هإو        

لادش فعال  يف الباإّان الإحت مكمخإا هإال القإواننيا لهإاا مإا يلّبإّل ااسإباي الهإخيّ عبإّ            

 : القايط عويل لياا  ل ا مبثل عال نبا  ه من ا يث املو تا فيقول

اإلعّاه له  مق اط  حلوال  عه ين   ميإة ي إّط ا بيقخإا ا نا مإش أن   ميإة      فعقوبة "

ّال ا إش  إ ا م يوميإا       : القبل ه  إّّ  اا ا م العه ين الحت يعادب عايخا باإلعّاه اقإش مبعإ

بانإع   6391 – 6391ليف سإ ة  .  مخس م خا  إ ا م ااماإةا لأطبإش م خإا اقإ  ع إّ الهإ ل        

  ميإة   9166باغإع   6393 – 6391  ميإةا ليف سإ ة    9339  ا م القبل لالهإ ل  فيخإا   

ّاي يف ا بيإإ  .  فخإإ  عاإإل ل وطاخإإا اإإاياي عامإإا  بعإإّ عإإاه لهإإال الايإإاي  سإإبب يإإّعو إ  البهإإ

ّاي يلن نظإ  إ   إأ     عقوبة اإلعّاه لإن بانع ل وط  اا مية يف يااخا أيعل إ  هاا البهإ

 . يلل من العال لااسباب

أن  إإ ا م القبإإل اإإاياي باسإإبم اطا لااّكإإاه ال ايعإإة اقإإل  للكإإن اإلّوإإا يات ا ي إإا 

دضإية دبإل مإن     641فواع حمابم اا ايات باإليانة يف  6391 – 6391باسبم اطا فف  

 111اانوا  الإحت بإب فيخإا احلكإم باإلعإّاها لبإان عإّي املإبخمني يف هإال القضإايا هإو            

تيوإإإا  فقإإإثا   61تيوإإإا ا للكإإإن حمإإإابم اا ايإإإات م مكإإإم باإلعإإإّاه إي عاإإإل      
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لاسببّلع لابادني بعقوبة اإلعّاه عقوبات أل  ا لمع ل يلل أن عقوبة اإلعإّاه م ا بقإ  يف   

دضإإإع حمإإإابم   6391 – 6391ليف سإإإ ة % 1 – 1القضإإإايا الإإإحت هإإإب فيخإإإا إي ب  إإإبة    

دضية دبل من اانإوا  الإحت بإب فيخإا احلكإم باإلعإّاها لبإان         611اا ابات باإليانة يف 

تيوا ا ّكم عال سبة عه  تيوا  مإ خم باإلعإّاها    616خمني يف هال القضايا عّي املب

لاسببّلع لابادني بعقوبة اإلعّاه عقوبات أل  ا لمع ل يلل أن عقوبة اإلعإّاه م ا بقإ  يف   

،إإم يبعإإ اس لا إإ بني البإإاليبني لي بخإإ  إ  أن ن إإبة  % 1.1القضإإايا الإإحت هإإب فيخإإا إي ب  إإبة  

 . 6%"5.3اإلعّاه يف ال  وات ااطبش ه   قوبةااّكاه الحت دضع بع

 : احلبس بصفته عقوبة عاّمة (ب 

إنا القانون الوضع  يعادب باحلبس  البا ا لّبل لإو ل إّت لّيإه عقوبإات ألإ   فننخإا       

ا بخإإ   البإإا  إ  احلإإبسا لبإإان احلإإبس هإإو العقوبإإة ااساسإإية يف وباإإ  ااإإ ا م لالإإحت     

العا إإّ لاجملإإ ه املإإّمنا لوباإإ  ال إإاس ط إإاي  لن إإا       بإإا   بخإإا اجملإإ ه املببإإّ  لاجملإإ ه    

لهإإإاا يإإإليات إ  نبإإإا   ل إإإأ   .  ا  لتإإإيبا ا لاجملإإإ ه العإإإايت لاجملإإإ ه   ميإإإة ل إإإأ  نلتإإإباا

 : ياب ها ط ال القانونا لم خا ما يا 

 : عدم فاعلية العقوبات -1

ش بيإ خم بعإّ   فخم بالبإال  يإ لن اجملإ ه يعإي    .  فنن ال  ن ي يرتك لآلل ين عا  يف يلل

مّ  دّ ي ُيح اون بخا مما يف   اجملال لإل  اها لوونا  فيما لإو بانإع املغ يإات بإثأ      

لالرتبية العقا ّية ضإعيفة اا،إ ا بإل إن ال إ ن ي يإرتك عإا  لام إ ونني أنف إخم يف بإثأ          

ي ( لهإإ  أدوإإل أنإإوا  احلإإبس )مإإن ااّيإإان فحبإإل ألليإإل الإإاين يعإإادبون بااتإإغال الهإإاّدة    

ليلل مإا يلإع عايإه إّوإا ية     .  كايلن خي  ون من ال  ن ّبل يعويلا يطاكاب اا ا مي

مإإن هإإلي   % 45ا فقإإّ يلإإع عاإإل أن   6393 – 6391ملوإإاحة ال إإ ون املوإإ ية عإإن سإإ ة    

عايلا يطاكاب اا ا م بعّ اإلف اج ع خم مبّي ارتالح بإني مخ إة عهإ  يومإا  لسإ ةا بإل إن       

لهإإ  أتإإّ العقوبإإات  )مإإن أسطسإإاوا إ  إنإإالّيات ال  إإال  % 49هإإال اإلّوإإا ية الّبإإّ أنا  

يوما  لس ة مإن اإاطيخ لإ ل خما ليهإأ      16عايلا فاطاكبوا   ا م يف مّي ارتالح بني ( طيعا 

إ  أن نو  عّي مإن يف اإلنإالّية    6393 – 6391هلال املواحة يف س ة  41اق ي  ب دم 

هإإ ا لأن ّإإوال  الثاإإن هلإإم مإإن عهإإ   اق يبإإا  هلإإم سإإواب  يف اإل إإ اه مإإن مخإإس مإإ اات إ  ع 

سواب  إ  مخس عه  سابقةا لأن أبث  البإادني اإرتالح سإوابقخم بإني مخإس عهإ   سإابقة        

 . لأطبعني سابقة

 : إرهاق خزانة الدولة وتعطيل اإلنتاج -2

لإن عّي امل  ونني يباايإّ باسإبم اط مإن سإ ة الإ   ليوإل إ  عهإ ات االإو  عاإل          

 . البال  الظ ل  لاجملبمعات

                                                 
 . 327 – 327ا ص  البه يش اا ا   اإلسالم ا ج (  



4 
 

فخإإو يإإليات إ  أن .  لّإإبس أعإإّاي بإإبأ  مإإن هإإلي  لإإه مضإإاط بإإا  عاإإل ايدبوإإاي   

لم ا فإإش .  اعإإيش هإإال ا ي  بإإال عمإإلا بمإإا يإإليات إ  ّ مإإان اامإإة مإإن اادإإااخم اهلا اإإة  

عاإل أن هإلي  لإو عاتإوا ّيإا       .  يف ايسبفاي  م خإا لهإم يف سإ ونخم    –إي نايطا   –ا اليت 

 . فننا من امللّبّ أن العقوبة سو  لن ال،ا  يف نفوسخم بثأا  الهغل يف س ونخم

 :الفساد  -3

بإني وباإ  أنإوا  اجملإ مني      -بما طأي إا –لال  ن مّطسة لباقني اإل  اه انه بمش 

ا لم ي فش اق يم ال  ن عال أساس نو  العقوبإة أل عاإل أسإاس ال إن ا بمإا أن ال إ ون       

 .لكا  ل أها اينف ايية هلا أض اطها ايدبوايية ا

 : قتل الشعور باملسؤولية -4

إنا ّيإإا  ال إإ ن اإإّط ب عاإإل عإإّه الهإإعوط بإإايلبااه هإإال أتا تإإ  ا لمباإإب البعّ إإل         

لام  وننيا للاا جنّ الكثأين يعماون عال أن يعويلا إ  ال  ن بعّ اخلإ لج انخإم ألفإوا    

 . ّيااه

 : ازدياد سلطان اجملرمني -5

اإلن ان لاا مية يوب  أيا  اعال لابباا  لاويٍ  لا إاس   انا ال  ن بّل أن حيول بني

 . هم إي ي بغّاون سوابقخم يف ف س نو  ال ا ان عال ال اس لابباا.  بيّ امل  ونني املع لفني

 : اخنفاض املستوى الصّحي واألخالقي -6

ني الوإإحا  لاالالدإإ  لام إإ وننيا بمإإا أن لإإه   يلا إإ ن ا،إإاطل الكإإا  عاإإل امل إإبو  

 . بأ عال امل بو  االالد  لعوا ل امل  ونني لألييهماا،  الك

 . امل خاط نحايا ا احلقويا الضي   ااف ا املضي ش ل  ولبه: إنخا ا با  اإلن ان

 : الفساد العقائدي -7

بب فإيس   لن إ  العقا إّ امليالفإة مل إأ  اجملبمإشا ليلإل     لفننا اجملإ مني  البإا  مإا يا إ    

للإإاا فخإإم يابامإإون بخإإا بمإإا لإإو دإإاه الإإّليل عايخإإاا      .   قصلاإإ عإإن العقإإّ الكام إإة أل سإإّ   

ل إوا ال إ ن ي إاعّ عاإل اقباإل      .  ليعماون عال إتاعبخا يف حمي خم بعإّ أن م يإ يعخم طاي   

 . مثل هال اافكاط

 : تشكيل العصابات -8

إي يقإإ  ب ال إإ ن بإإني ال مإإايج امليبافإإة مإإن اجملإإ منيا ليإإرتك هلإإم لدبإإا  لاإإبفكأ يف          

لما أبثإ  مإا تإاهّنا مإن سالسإل اإل إ اه الإحت         . قباية لالب فيس عن ّقّهمل  خم امل ب

 . بّأت ألل ّاقة هلا يف ال  ن
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 : األثر النفسي -9

فننا حليا  ال  ن أن اا  اعقيّا  نف إياا  طهيبإا  يف اإلن إانا للوونإا  يلإل امل إ ون       

 اينبحإاطا أل إ  إياط   القا  الات يّفش بالكثأين إ : س  ا  ملباّا ا لأتّ ما ي ب  من يلل

 . أعمال إ  امية من لطا  القضبانا لأمثال يلل

: ّيإن يقإول  ( اإلن ان يلل اجملخإول )لمن امل اسب ه ا أن نبع اس إ  مق ش من بباب 

إنخم عب  ،قيل عاإل  .  بقيع مهكاة يلل العّي اهلا ل من املهوقهني لاجمل مني الحت م مل)

للقإّ أتإ نا مإن دبإل إ  املبإالا اخلياليإة الإحت اب ّابخإا         .  ينيبقية ال إكان الإاين واإوا ابيعإ    

ا ن ا افظإإإة عاإإإل ال إإإ ونا لم بهإإإفيات اجملاييإإإبا لمحايإإإة اامخإإإوط مإإإن عوإإإابات       

فامإإايا حنإإافى عاإإل املياودإإات الضإإاطق  عّميإإة ال فإإش  إن ل إإوي  إإأ      ... الاوإإوص لاجملإإانني 

ِلإإمال ي يإإبيّاص ... هإإال احلقيقإإة بهإإ اعةفي إإب أن نوا إإه .  ال بيعإإ  حيإإول يلن لإإو ال بيعإإ 

اجملبمش من اجمل مني لاجملانني ب  يقة ادبوايية أبث   إن إا ي ن إب يش أن لضإ  يف فوإل     

امل لللني عن  أ امل لللنيا لأن نعادب اجمل مني لنعفإو عإن ألليإل الإاين ُيظإنم أنخإم أب يإا         

لمإإش يلإإل ... ن احلكإإم عاإإل ال إإاسإن إإا عإإا الن عإإ... أيبيإإا  بإإ  م اطاكإإابخم إّإإّ  ااإإ ا م

بإإب محايإإة اجملبمإإش مإإن الع انإإ  مإإثأ  الهإإغب لاخل إإ  ا فكيإإ  ميكإإن أن نفعإإل يلإإل   

بإإال بش لإإن يكإإون يلإإل بب إإا  سإإ ون أبإإا لأبثإإ  طاّإإةا بمإإا أن الوإإحاة احلقيقيإإة لإإن     

 لإلإا ميكإن م إش اإل إ اه لاا إون     ... ابح ان بننها  مايّ من امل بهفيات العامية الضإيمة 

مبع فإإة اإلن إإان مع فإإة أفضإإلا لم إإني ال  إإلا لإّإإّاع اغإإيأات يف البعاإإيم لااّإإوال          

للعّاإه مإن اافضإل    ... اي بماعيإةا ليف ااإل اا، إا  بإب البوإ ا  يف اجملإ مني اوإ افا  فعاإاي         

لمإن ا بمإل أنا   ... لميكن أن ي بعاس ع خا مبلسا ات أنإغ  لأدإل نفقإات   ... إلغا  ال  ون

 مني امل حّ ني بال إو  أل بإن  ا  عامإ  الإ  اعقبإه فإرت  دوإأ  يف امل بهإفل         اكيي  اجمل

أماا القباة لالاووص امل ّاحونا للاافوا ااافالا لالإاين خيإّعون   ... اكف  لبوايّ اامن

الفق ا  لب ايلنخم مما ادبوإّللا أل يغإ اطلن بإاامخوط يف الهإللن املخمإةا في إب الإبيّاص        

انية لأدإإل اكإإالي ا ليلإإل بقباإإخم بالغإإا  امل اسإإب يف ملس إإات      مإإ خم ب  يقإإة أبثإإ  إن إإ  

 . 6(لميكن ا بي  عالج مما،ل عال اجملانني اجمل مني.  نغأ  اعّ هلاا الغ س

 :  يلبّ ما يا ( باطليل)هاا ال ص يظخ  أن  لمبالّظة

اخل اط  ايدبوايية الكا  الحت اويب اجملبمش   اا  ال  ون لابعإا  هإو يالّإى مإا      . 

فه الّللإإة عايخإاا يف ّإإني أن مإا ا إإ ل اامإة مإإن ّإبس ال ادإإات هإو أبإإا مإإن      اوإ  

 . يلل بكثأ

بإإب )إنا ال محإإة أمإإاه اا ميإإة الإإحت اضإإ  بال ظإإاه اي بمإإاع  ي مع إإل هلإإاا إي يقإإول    .2

 ...(. محاية اجملبمش من الع ان 

                                                 
 . بألت –ا م ابش اجملا 773اإلن ان يلل اجملخولا ص  (  
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حيإإإة إنا العإإإالج مإإإن اامإإإ اس الوإإإحاية لاي بماعيإإإة ي يكإإإون بننهإإإا  ال إإإ ون امل       .7

للك ه ن إ  أن يلّبإّ ه إا مإا     .  الوحياةا بل بالرتبية لاملع فة اافضل لم ني ال  ل

أّبإإّل يف مكإإان الإإ  مإإن أن ااسإإاس يف بإإل ا بيإإة لب إإا  إنإإالّ  هإإو الب إإام           

ّا،ا  عإإإن اإلّ إإإاس اايبإإإ   .  الفكإإإ ت بعقيإإإّ  لييإإإن لإنإإإه يقإإإول يف موضإإإش الإإإ  مبحإإإ

نف إإه يف عيإإش ااّقإإابا لوخإإ ت أهميبإإه   فقإإّ أبإإ   اإلّ إإاس اايبإإ    : )بامل إإلللية

ااوه ية م ا ف إ  اإاطيخ البهإ يةا لهإو مإ ابث باإلّ إاس العقاإ  لالإّير لالهإعوط          

 .  (باامال

لقإّ جنح إا يف مإ      ... إن عّه الب اس  يف ينيا الهعوط وإاه   مميإا  لعوإ نا   : )،م يقول

بإالا الضإيمة الإحت ن فقخإا     الوحاة العضوية ل ّكان املّي إة العوإ يةا للكإن بإال  م مإن امل     

 . 2(عال البعايم فقّ فها ا يف ا مية نهااخم اايب  لالعقا  لواا  ااما 

ّاع عن الوال  ليلطها الرتبوت دال ... مغإا   عظيمإا    إنا ملثل هإال احلقإا    : )لبعّ أن م

فننخإإإا اإإإّل عاإإإل ّقيقإإإة عالدإإإات معيا إإإة يات ابيعإإإة مإإإا  الإإإع  إإإأ مع لفإإإة بإإإني العمايإإإات   

لاإإاهن عاإإإل ااهمياإإة الواضإإحة لا هإإإا  ال لّإإ  الإإحت أهمإإإل      ... يكولو ية لالعضإإوية ال إإ 

إنخإإا افإإب  ... العامإإا  لااابإإا  لامل باإإون لط إإال اي بمإإا  يطاسإإبخا إهمإإاي  يكإإاي يكإإون ااماإإا   

 . 7(لإلن ان عاملا   ّيّا 

ّاع  البعىل أن .7 خا عقوبإة  يّعو إ  اسبعمال ال و ا لهو نفس العقوبة اإلسالمية الحت ي

بإإإل إنإإإه يإإإّعو إ  عقوبإإإات بّنيإإإة ألإإإ   للعّاخإإإا اهإإإبه العقوبإإإات   ... ط عياإإإة ي إن إإإانية

لهكإإاا جنإإّل يلّبإإّ أن القبإإل أنفإإل لاقبإإلا لأن    ... اإلسإإالمية ع إإّ ال إإ دة لأمثاهلإإا  

 . القضا  عال اجمل مني أنفش لام بمش

ّ ا مااا إي أنإه م ي إب ش أن ي كإ    .3   انبمإاهلا فإّعا إ    ط م أن هاا ال ص إن ان  إ  ّ

معاماة اجملانني اجملإ مني بإ فس ااسإاوب الإات يعإاا بإه اجمل مإون ا لإ لن فيإبيّاص          

فإإاجمل ون .  لهإاا أمإإ  ي كإ ل الإإّينا لا كإ ل بإإل نظ يإات العقإإاب اإلن إانية     .  مإ خم 

إن ان فادّ لاللبياطا لي مع ل لام لللية مش عّمه بما مإ قا للإاا فمإن املمكإن أن     

جملبمإإش هإإال اخل إإاط  ايدبوإإايية مل بهإإفيات اجملاييإإب ّفاوإإا  عاإإل ديمإإه          يبحماإإل ا

 . اإلن انية

إي أن إإا نعبقإإّ أنا العيإإب املخإإم هإإو اعبمإإاي القإإانون فقإإث يف  إإال العقوبإإات لهإإو عيإإب   

ابيع  يف القوانني الوضعيةا يف ّإني أنا اامإ  حيبإاج إ  ا إيث ألسإش مإن القإانون لكإ          

 .   ما أبث  البحايل عال القانونا لما أبث  لسا ل الف اطميكن ا وي  اا ميةا ف

                                                 
 .  3 ه ص . ن (  
 . 67 ه ص . ن ( 2
 . 37 ه ص . ن ( 7
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 العالج اإلسالمي 

 

ّاع ه إإا عإإن العإإالج اإلسإإالم  املب اسإإ  مل إإالة اا ميإإة يف اجملبمإإش    ي ن إإب يش أن نبحإإ

أماإا بال  إبة ل ظإاه العقوبإات اإلسإالمية      .  بااساليب العقا ّية لالرتبويةا فخ  م الة مفواإاة 

ا  أن نقول إنه ااَّص من عيوب ال ظم الوضعية احلاض   فضإال  عإن الإ ظم    فننا من الفي  ّّق

 . باإلضافة إ  حم   ااه الحت ي متاكخا هال ال ظم.  الوضعية القّمية

فبال  إإبة لابع يإإل انإإ  الإإاب  جنإإّ أن اإلسإإاله ي يقبإإل اع يإإل أت ّكإإم بال  إإبة        

ملوإإإإاحة العاماإإإإة اغاإإإإب املوإإإإاحة إي أن ا.  لا إإإإ ا م اخل إإإإأ  الإإإإحت متإإإإسم بيإإإإان ااماعإإإإة 

ابعإإا  ضإإمن ل إإو    –الهيوإإياةا يف ّإإني ُمإإ   القاضإإ  سإإا ة لاسإإعة يف  إإ ا م البعايإإ      

 . –ع يضة معيا ة 

ليس  –له  اباا ،اث  اا ا م  –أماا بال  بة لاحبس فننا من الواض  ان   ا م احلّلي 

ّاا     ع إإّما يف اإإ  ال فإإ  يف   فيخإإا ّإإبس يف طأت اابث يإإةا لطمبإإا طأت الإإبعىل أنإإه دإإّ يقإإش ّإإ

ّا ا اطبة عال أنه ّبسا لمثل احلكم بامللباّ لا اطق يف بعىل احلايت   .  ااطس يف ّ

 : ليو  البعىل عال بونه من البعاي ات بايّلة من دبيل

6- ّاي   ّا حم ّاي من دبل اله يعة لاحل  . إنا ال  ن عقوبة م م

1-  . إنا العفو يهمل ال  ن  

9- مل إإإ ّ أّيانإإإا  لم اكإإإن اقإإإاه احلإإإّلي يف    بإإإان ي إإإ ن يف ا  إن الإإإ     

 .  2امل  ّ 

 . لالظاه  إن اف أ ال ف  يف ا ية باحلبس خيال  الظاه 

يف ّني يفضال يف البعاي  عقوبة اااّ عال احلبسا لعال أت ّإال فإال ابقإل إي ن إبة     

 . من اا ا م حيبس عايخا اجمل ه% 5ّوال  

ّ  فقإإإّ أنإإإب  عإإإّي    لإيا دّاإإإع ااإإإ ا م الإإإحت حيكإإإم فيخإإإا بإإإا    ) حلبس إ  هإإإاا احلإإإ

ا بوسني داإيال   إّا ا لبإالل مإل مهإكاة الإبال  امل إ ونني لمإا ي هإا ع خإا مإن ف إاي             

االإإالق لالوإإحاة لنهإإ  لسإإا ل اإل إإ اها بمإإا اقإإل  إإ ا م العإإوي الإإحت ي يهإإ ش عايخإإا إي     

ياة الحت حيكإم فيخإا   لإيا عام ا أنا اا ا م القا.  ل وي ا ابس لايسبيفا  بعقوبة احلبس

ّا  ه    ا م اافخة من   مني  أ ل  ين اابَّّ لّي ا أنا احلإبس   ّقي امل باحلبس ّب ا  حم

يف هإإال ااإإ ا م سإإيكون ملإإّي داياإإةا للإإن اإإليات إ  نهإإ  عإإّل  اإل إإ اها لي إ  ف إإاي        

                                                 
 . 777ص  ا2طا ش ليية الفقيها ج  (  
 . 377البه يش اا ا  ا ص  ( 2
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اامإن   االالقا لّبل إيا ل ّت هال امل ال  فان يكون هلا أ،  ل أ عال اجمل مني لعاإل 

لدّاإة ل إوطاخما لانا اجملإ ه ي يضإمن أن يعادإب مإ ا         –العاه لقّاة امل  ونني ّ ب الغإ س  

ّقي    ،انية بعقوبة احلبسا أماا اجمل مون اخل  لن فال اقض  عايخم اله يعة باحلبس  إأ ا إ

 املّ  مخما بان نو  اا مية امل  وب إليخما ان اطاكاب ااإان  ايإة   ميإة مخمإا بانإع     

 .  ( ب ي ة مع ال أنه ي ياال عال اسبعّاي لإل  اها لأن العقوبة ال ابقة م ا يعه

 : السجن يف القرآن والسنة

لبإاا  إا     2 ا  لفظا ال  ن لاحلبس مبع اهما يف الق ان الكإ يم يف مإواطي عّيإّ     

 ة ال بويإإة الهإإ يفة يف مإإواطي عّيإإّ  ي ن يإإل ه إإا بإإاب ها فخإإ  مع لفإإةا فإإاحلبس    يف ال إإ

 . مابوط مه ل  ببابا  لس ة لإعاعا 

 أل لافا ه الثال،ة أبا بك  لعمإ  لعثمإان    لمن الال ه يب ل أنه م ي قل أن ال   

نإإه ب إإل ّيإإن طلت أ(  )ب إإوا سإإ  ا  يف ّإإني بإإّأت فكإإ   ب إإا  ال إإ ن يف عخإإّ اإلمإإاه عاإإ      

 . 7( ويس)ل( نافش)س ر 

 : وقد ركز العلماء على مبدئني: اجتاه الشريعة يف العقوبة

حماطبة اا مية يلن ال ظ  لهيص اجمل ه ليلل يف ااإ ا م الإحت اخإّي اجملبمإش     : االل

 . له  الحت يعادب عايخا حبّ ألدواص أل يية

.    مية له  مإواطي البعايإ    الرتبيا عال تيص اجمل ه يلن إهمال  اطبة اا: الثان 

 . لامل لنة املاحووة فيخا مق  البوا ن امل اوب ع ّما يكون القاض  لاعيا  عايي 

 : مواطي ال  ن

.  إنا اإلسإإاله ي يب إإه إ  ال إإ ن إي يف مإإواطي داياإإة لباعبباطهإإا اعايإإ ات اقبإإل العفإإو       

بإإاطل نإإيغة اّبياايإإة أل   يالّإإى إضإإافة إ  يلإإلا أن ايهإإال حنإإو ال إإ ن يإإبم باعب      لممإإا 

مإإش الإإبال  بإإبأ بإإني الفقخإإا  عاإإل املإإواطيا لمبيإإا مبوانإإل   –متخيّيإإة لاحكإإم ال خإإا   

لطمبا عإّ مإن ّقإوق     –لاعفو أل البيفي  لمبابعة أّواهلم ع ّما ي يليات إ  ه اه اجمل مني 

 . 3ال   ا  

                                                 
 . 33أّكاه ال  ونا لاهيخ الوا ا ا ص  (  
ا 23: ا الهإإع ا 8ا 3: ا امل ففإإني11 ا 72ا  7ا 73ا 76ا 73ا 77ا 72ا 23: يوسإإ : طا إإش ا يإإات الهإإ يفة ( 2
للفإإى امل إإل يف   27: ا الوإإافات 7: اا سإإب71ا 23: اانعإإاه: ا ل إإا  بافإإى الودإإو  يف  13 : ا املا إإّ 8: هإإوي
ا للفإى اإل،بإات   77: ا للفى ال ف  يف املا إّ  6: ا البوبة237ا 36 : ا البق  8: ا لاحلو  يف اإلس ا 3 : ال  ا 
ابعا  مش ايلبال  بني املف  ين لالفقخا  من تبل املااهب لحنإن دإّ ن إادش يف بعإىل املإواطي إي      )71: يف اانفال

 .  (ابأن احلبس ،ابع لمه ل  إعاي  يف الكب
 .  73ا ص 2ت ح فب  القّي  ج  ( 7
لفا فة العقوبة لاهإيخ أبإ   هإ       ا83لالقواص لاهيخ تابوت ص .  613ص   البه يش اا ا   ج : ي ا ش مثال  ( 7
 . 31لأّكاه ال  ون بني اله يعة لالقانون لاهيخ الوا ا  ص  ا61 لعال اله ا ش لاوّلق ص  ا3ص 
 . 82ه اانواطتا نه  امللمت  العامل  لبك ميها ص لإلما( القضا )طا ش بباب  ( 3
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ني اولايإا  لاحي إة    بما يالّى أيضا  أن ايهال يإّعو إ  الفوإل بإني أنإ ا  امل إا      

 .  بان خيوص ّضأ  ل  ن ال  ا   لدّ طل  أنه 

لأل ب يلل الكثأ من الفقخا  يط ا  لافب ة لاعبمايا  عاإل اايلإة الإحت مت إش ايلإبال ا      

لاخلاو  باا  بيةا لدال البعىل بايسبحباب بما عن ال  ل إ  يف املب إو  لابإن عابإّين     

 . 2يف طيا ا باط 

لمسإإل سإإ  خم  .  7قخإإا  فوإإل ااّإإّاع عإإن الكبإإاط امإإوط مب واعإإة       بمإإا أل إإب الف 

 . 7باإلنالّيات فنن ّب خم ليس إي لاباييب 

أن يإإبم :  –بمإإا اإإاب  املوسإإوعة الكويبيإإة     –بمإإا أن مإإن املعمإإول بإإه يف القإإّيم     

البمييإإا بإإني ّإإبس الإإوال  الإإات يضإإم أهإإل ال يبإإة لالف إإاي عإإن ّإإبس القاضإإ  الإإات يضإإم      

الل متييإإإا احلإإإبس يف دضإإإايا املعإإإامالت ع إإإه يف دضإإإايا ااإإإ ا ما بإإإل ا كإإإومنيا لبإإإ

لب بيعة احلإال دإّ   .  3لاانل أن يكون احلبس عاعياا  . البمييا بي خم عال أساس   ا مخم

 . دّ يب اب اام  احلبس اإلنف ايت

 : لس اب  فيما يا  بنبا  بعىل مواطي ال  ن ليببيان ما دا ال أعالل

6- لدّ أفبل به اإلماه مالل لبعىل فقخإا  اإلماميإة للإالفخم    .  قبلموطي ّبس املبخم بال  

ل إا ت يف املإوطي طلايإات أبث هإا م      . 6لي يهمل هاا اخمة ااإ ح  .  البعىل ا ل 

ّا  احلإإبس دإإّ ي اب إإال  سإإبة أيإإاه     يف : مالإإل: "ل إإا  يف املّلنإإة . 3اثبإإعا ،إإم إن مإإ

أ يلن أن حياإ  مخ إني ميي إا  فإاط  أن     املبخم بالّه إيا طيات اليمني عايإه  أنإه ي ُيإاا   

 . 8" حيبس ّبل حيا  مخ ني ميي ا 

1- للاضإ  أن   3لطفىل اإلماه الهإافع  هإاا املإوطي    . موطي من يلا عال تيص ي اي دباه  

 . املوطي اعاي تا انه إعانة عال اإل،م

9- ا لدإإّ لطيت فيإإه لإإّيخم 1 لاافقإإع عايإإه اإلماميإإة  . مإإوطي مإإن أم إإل تيوإإا  ليقبإإل  

 . حيحةا لالبا  فيه فقخا  أهل ال  اةطلايات ن

                                                 
 . 223ا ص 7ا ال أ  ال بويةا يبن ههاها ج 711ا ص  الرتاايب اإلياطيةا ج  (  
 . 7 3نقال  عن مواطي ال  نا لا ب  ا ص  ( 2
 . 773ا ص 7ا الّطا امليباطا ج 733ا ص 2ليية الفقيها ج  ( 7
 . لاحموت ون البوا  ا نقال  عن  ما عي 1 ص ال  ون  ( 7
 . 721ا ص 6 ج  ( 3
 . 221ا ص 71 واه  الكالها ج  ( 6
 . 77طا ش البفويل يف مواطي ال  نا ص  ( 3
 . 6 7ا ص 6املّلنة الكا ا ج  ( 8
 .  77ا ص 3ااها ج  ( 3
 . 231اينبواطا لا يّ امل اضلا ص  ( 1 
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4- لهو املهخوط ع ّ اإلمامية بل ايعإ  اي بمإا  عايإه بمإا عإن       . موطي من أم  بالقبل  

 . لخيبا  فيه عاما  أهل ال  اة  الهخيّ الثان  لفيه طلايات بعضخا نحيحة 

5-  . لدّ البا  الفقخا  فيه . موطي من أنقا القاال من القواص  

1-  . لدّ البا  فيه. االليا ّبس القاال بعّ عفو   

1-  . لدّ البا  فيه ليف و لفه. ّبس ااان  ّبل ي بكمل الول  اله ل   

1-  . لدّ البا  فيه. ّبس املو  الات دبل عبّل  

3- لدّ اافقإع عايإه اإلماميإةا للافقخإم بعإىل عامإا  ال إ اةا         . ّبس ال اطق يف الثالثة  

ّا   . للكن البافوا يف امل

 . لإلا يب نا بعضخا لاخلال  فيخا لي ن يّ أن ن بقو  املواطي

أن احلإإبس إلإإا يإإبم لابخمإإة أل ايّإإرتا  أل لب فيإإا     2لدإإّ يبإإ ت املوسإإوعة الكويبيإإة   

ّامة يف أبث  ااّيان نعإما دإّ بإّ    .  عقوبة أل    فاحلبس  أ مقووي لاااه لإلا هو مق

مإ ا يب هإا    القاض  أنه أفضإل مإن  إأل فيإام  بإها للكإن بإب أن ي ي  إل أضإ اطل الإحت          

 . ع ّما حيالل مّيّ االلوية

                                                 
 . 283ا ص 3الكايفا ج : ب لاية  طاط  (  
 . 237ا ص 6 ج  ( 2
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 حقوق السجناء

له  اعبا  عن إدإ اط   2لمبف ادة يف ببب أل     لدّ يب ت مفواال  يف بعىل الكبب 

 : لناب  ه ا أهماخا.  اإلساله حلقوق اإلن ان لمساّبه للادعيابه

ّاع الفقخإا  اإاط  عإن ضإمان ِفقّا      . ّقوده بعّ ،بوت ب ا اه  :ألي  لمإن  . 7نإه لعماإه   لدإّ مإ

 . هو الضامن  هل هو القاض  أه الهخوي أه هو احلابم 

 3لاوّدإ  الإ لن    7ّّقه يف ّضإوط اامعإة لالعيإّينا لمإن الفقخإا  مإن ألإاه بإالل           :،انيا 

لالظإإاه  أن اامإإ  خيباإإ  ابعإإا  ل إإو  اا ميإإة لمإإّ  اخل إإوط ا لإي فاانإإل هإإو        

 . احلضوط

 إإه لهإإو ب إإابقه يببإإش نإإو  الظإإ ل  لنإإو  اخل إإ ا لدإإّ طلت  ّّقإإه يف مالدإإا  أد با  :،الثا 

 . 6( الّاّي يف اخلوومة لالع اي)امل ش من مالدا  من ياّق ه : ب  ّ ضعي 

يلإإل لاسبهإإخّ حبإإبس ( أّكإاه ال إإ ون )يبإإ  نإإاّب  . ّّقإه يف البمباإإش بال فإإال   :طابعا 

 .  3ل ال فاهية لالبافع ا طا  يف سعة ها.  لألس   يف الّلط ايعبيايية ال   

 . 8ّّقه يف م حه اإل ا   لاياط  أداطبه  :لام ا 

احلإإ  يف اع يإإل ا ابمإإة لهإإو مقبضإإل اانإإل لالعّالإإة لمإإا أبإإّ عايإإه عيإإش        :سايسإإا 

 . 3الفقخا  

   ليبإإ ل بعإإىل الفقخإإا     1 لهإإو ّإإ ا أيّاإإه طلايإإة     . ّّقإإه يف ّضإإوط الال إإة معإإه     :سابعا 

 : أدوال فيهليب ت املوسوعة الكويبية ،ال،ة 

                                                 
 . لاوا ا ( أّكاه ال  ون)بما يف مواطي ال  ن لا ب    ل (  
 . بما يف وبا  ببب القضا  الفقخية ( 2
ا 7 ا ص 6ا املكاسإإإبا ج  27 ا ص 7ا الهإإإ ح الوإإإغأا ج  236ا ص 2امليبوإإإ  ال إإإافشا ج  : طا إإإش مإإإثال   ( 7
 .  2 ا ص 1 اإلنوا ا ج 
ا ص 3ج  ا ل 22ا ص 8 طا إش الوسإا لا ج   .  ت لاضإحة يف يلإل  ا لال لايا778الكايف يف الفقها لاحا ا ص  ( 7
76 . 
 . 31ا ص 21ال  ل   يف املب و ا ج  ( 3
 . 372ا ص 2يعا م اإلسالها ج  ( 6
ا مإإواطي 31 ا اخلإإ اجا ص 87ا ص 7 ا فقإإه ال إإ اةا ج  3  ا أّكإإاه ال إإ ونا ص  763لييإإة الفقيإإها ص   ( 3
 . 738ال  نا ص 
ا لالظاه  أنإه  312ص ( مواطي ال  ن)ا لم ميانش فيه ناّب 63 ص ( قضا  لالهخاي ال)بما  ا  يف بباب  ( 8

 . موبول لول  اام  مبالّظة الظ ل 
ا البف يإشا يبإن    3ا ص 8ا املب إو ا لاهإيخ ال وسإ ا ج    82ببإاب القضإا ا لاهإيخ اانوإاطتا ص     : ي ا ش ( 3
ا 2ا املخإاابا ج  76ا ص 3غإرا يبإن دّامإةا ج    ا امل237ا الب بيها لافأل  ابإايتا ص  273ا ص 2ااالبا ج 
 . 238ص 
 . 18 ااعف ياتا ص  ( 1 
ا طيا 77ا ص 3ا املغرا يبن دّامةا ج 731ا ص 2ا ليية الفقيها ج 772ا ص 7املب و ا لا وس ا ج : طا ش (   

 . 7 7ا ص 7ا باط ا يبن عابّينا ج 
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امل إإش لن إإببه لامالكيإإة  : القبإإول بإإه لن إإببه لاح اباإإة لبعإإىل الهإإافعيةا لالثإإان   : االل

 .  ا ك اام  لاقاض  لن ببه لبعىل الهافعية : لبعىل احل فية لالهافعيةا لالثالن

طّبإا الفقخإا  عاإل لإاله مالّظإة احلالإة الوإحاية لم إالة         . مالّظإة احلالإة الوإحاية    :،ام ا 

 . 2يىل لإل ا ه من احلبسا أل مّالااه يف يالل ال  ن ّبس امل 

 . 7لطفضه ال لنا لهو املعبمّ لّ  احل فية  7لدّ دباه البعىل . ّ ا البهغيل :ااسعا 

 . لالكبب الفقخية املب واعة 3لدّ أبّاه ال لايات  . ّ ا اإلنفاق عايه من بيع املال :عات ا 

 6لانبقاص الك امةا لهو مإا أبّاإه ال لايإات     م يم البعايب لانباا  اإلد اط :ّايت عه 

أن الفقخإإا  نواإوا عاإإل ّ مإة املعادبإإة لامحبإإوس أل    8ليبإإ ت املوسإوعة   3لالفقخإا   

 :  أل بعّ  أموطا م خا

عإإن البمثيإإل بااسإإ  ا فقإإال يف لنإإيابه  لدإإّ نخإإل الإإ   : البمثيإإل باا إإم -أ 

 . 3( ليمتثااوا)ام ا  ال  ايا 

ي بإإو  لاحإإابم الباييإإبا مبإإا فيإإه اإلهانإإة بضإإ ب : ل ضإإ ب الو إإه لحنإإو -ب 

الو ه لموضش املقاالا لبإاا  عإل اا إالل يف أع إاق ا بوسإنيا لبإاا ي       

ّا أل البعاي  بمإا   ّا ا بوس عال ااطس ع ّ ض بها سوا  بان لاح بو  م

ّاه   . 1 اق

ه حي ه الباييب بنّ اق اا م أل بعضه بقوإّ اإليإال  : البعايب بال اط لحنوها -ج 

لالبو يإإش إي لامما،اإإة يف العقوبإإةا فب إإو  ع إإّ بإإثأ مإإن الفقخإإا ا لي بإإو   

 . ل   ا بوس لعو ل ل  ُّه يف املا 

ي بإإإو  احلإإإبس يف مكإإإان مي إإإش فيإإإه    : الب ويإإإش لالبعإإإ يىل لاإإإاي لحنإإإول     -ي 

ا بإإإوس مإإإن ال عإإإاه لالهإإإ اب أل يف مكإإإان ّإإإاط أل مإإإع الهإإإمس أل يف     

                                                 
 . 727 – 727ا ص 6 ج  (  
ا م يإ  الوسإياةا   36ا ص 7ا العإ ل  الإو،قلا ج   721ا ص 6 قال  عإن موإايط بإثأ ا ج    املوسوعة الكويبية ن ( 2

 . 733ا ص 2لإلماه اخلميرا ج 
 . 733ا أّكاه ال  ونا ص 8 3مواطي ال  نا ص  ( 7
 . 8 7ا ص 7ا الفبال  اهل ّيةا ج 238ا ص 3ّاتية ابن عابّينا ج  ( 7
ا اخلإإإ اج ابإإإ  373ا ص 2ا عاإإإل الهإإإ ا شا ج 737ا ص 8 ا الوسإإإا لا ج 227ا ص 3بمإإإا يف الكإإإايفا ج  ( 3
 . 31 يوس  ص 
ا 32 ا ص 1 ا املوإإ   يف طلايإإات عّيإإّ ا ج   28 ا ص  ا البخإإايبا لا وسإإ ا ج   26ا ص 3الكإإايفا ج  ( 6
 . ا ل أها37 
ا 281ا ص  7ا لااإواه ا لا  فإ ا ج   36 ا ص 7ا لالهإ ا شا لاحّاإ ا ج   8 3ال خايةا لاهيخ ال وسإ ا ص   ( 3
 .  7 ا ص   ج  ا ا ّال 3 جا ص اخل ا
 . 726ا ص 6 اااا   ( 8
 . من ّّين ب يّل ااسام (   احلا  – 733 /7)أل  ه م ام  ( 3
 . الفبال  اهل ّياة ( 1 
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افإإال لفيإإه يلإإانا أل مي إإش مإإن املالبإإس يف      مكإإان بإإاطي أل يف بيإإع ا إإّ م    

 .  الايا فنن مات ا بوس فالّية عال احلابسا لديل القوي 

مإإ ه املعادبإإة بالب  يإإّ مإإن الثيإإاب ملإإا يف يلإإل مإإن        : الب  يإإّ مإإن املالبإإس   -ل 

 . به  لاعوط 

ي بغ  متكإني ا بإوس مإن الوضإو  لالوإال ا لي      : امل ش من الوال  لحنوها  -ل 

 . بامل ش م خماهو  معادببه 

ي بو  لإلماه أل  أل الباييب بإالاعن لال إب الفإاّش لسإب     : ال ب لالهبم  -  

يإإا وإإاما يإإا معبإإّتا   : ا بإإا  لااماخإإات لحنإإو يلإإلا لبإإو  الباييإإب بقولإإه     

 . 2لهكاا فوال الفقخا  يف امل ش من أنوا  البعايب اال   

 : نعما يب  بعىل الفقخا  ألااا  من البضيي  عال اوا  

 . 7من واه   ل به لم ي ا ش : م خا

 . 7من ّا  عال ا ك ل    ل به لم ي  ش : لم خا

 . 3املّيون يابوت يف ال  ن : لم خا

 . لدّ يب ت ال لايات ألااا  أل  

لهإو مإا يبإ ل الفقخإا      .  امبالك إياط  ناحلة طّيمإة ي ادبخإا احلإابم الوإا      :،ان  عه 

لا اامانإإة لالكياسإإة لالوإإالحا لال فإإ ا   مإإع ع إإوان نإإفات ال إإ اانا فإإاب    

 .  3بما أّبّلا عال م ادبة الّللة لا  ون لاببش أّواهلا  6لالايادة البّنيةا 

 

 

 

                                                 
 . 677ا ص 3املغرا ج  (  
 . 728ا ص 6 طا ش املوسوعة الكويبيةا ج  ( 2
 . 62ا ص 2ااّكاها ج   م ي ( 7
 . 373ا ص 3 ج  الوسا لا ( 7
 . 778الكايف يف الفقها ص  ( 3
 . 771ا ص 6 املوسوعةا ج  ( 6
ا امل خإاجا لا إولتا ص   37ا ص 7ا لالهإ ا شا لامحّقإ  احلّاإ ا ج     3ا ص 8نفس املوّطا لطا ش املب إو ا ج   ( 3
 . 238ا ص 2ا املخاابا لاهأا تا ج  33
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 خامتة 
 : ناب  فيخا بضعة أموط

باسبع اض ا لباطيخ ال  ون يف اإلساله ا الع ا احن افات لنإوط م عبإةا بمإا     :االل

مإن سإ ون سياسإية لاعإايب لّإبس ّبإل املإوت         فخ إاك نإوط  : نالّى نوطا  مه دة مه افة

2ّ، ا الكبب الباطخيية عن نإوط مهإ دة   بما م.   لس ن البالا  ل أها 
له إا ن إ ل    

لي ميك  ا أن حنماه ابعإات سإاوك أاباعإه امل حإ فني للك إه       ن اإلساله يين طمحة للادعيةأ

ّاه أطل  الوإإوط يف ال محإإ    ة لالوادعيإإة سإإوا  يف حيإإو  الفيإإ  إي أجنإإب العامإإا  الوإإاحلني لدإإ

  . اعاماه مش ااس   أل مش اجمل مني

 7إن اإإاطيخ ألطلبإإا اإإاطيخ فضإإيش ماإإا مبإإا يقإإا  ال فإإوس ليإإ قىل ّقإإوق اإلن إإان   :الثإإان 

ّاع  البحضإإ        لاكفي إإا فضإإا   الك ي إإة لحمإإابم البفبإإيش بإإل لإن ألطلبإإا اليإإوه الإإحت اإإ

ا لهاا ما تإخّل العإام يف سإ ن    لاو  أعّا ها بالوّهية اقوه بافضش ااساليب الوّهية

 وانبانإإامو يف بوبإإاا لسإإ ن أبإإ    يإإب يف بغإإّاي ل أهإإا مإإن ال إإ ون ال إإ ية يف ألطلبإإا    

 . ل أها

إن لضإإع ا الفعاإإ  يف العإإام اإلسإإالم  لضإإش يلسإإل لإإه ليلسإإ  بعإإّ انبهإإاط        :الثالإإن

  ايسإإإببّايا لال إإإ ن ال ياسإإإ  لاحلكإإإم الإإإّببااوطت الب إإإا   لاسإإإبغالل أتإإإّ أنإإإوا   

لمإإن ه إإا فإإ حن نإإّعو إ  اسبوإإّاط ل،يقإإة  امعإإة يف  إإال ّقإإوق ال إإ  ا           .  7البعإإايب 

ليعمخإإا مبإإا ت البوإإّي  عايإإه باإلعإإا  يف القإإاه   ل أهإإا مإإن الو،يقإإة اإلسإإالمية حلقإإوق   

 : اإلن ان لالحت او ح يف ماياخا العه ين مبا يا 

عقابه بغإأ مو إب تإ ع ا لي     لي بو  القبىل عال إن ان أل اقييّ ّ يبه أل نفيه أل"

بإإو  اع يضإإه لابعإإايب البإإّن  أل ال ف إإ  أل ات نإإو  مإإن املعإإامالت املاّلإإة أل القاسإإية أل         

بمإإا ي بإإو  إلضإإا  أت فإإ ي لاب إإاطب ال بيإإة أل العاميإإة إي  .  امل افيإإة لاك امإإة اإلن إإانية

انني ايسإبث ا ية  ب ضالا ليهرت  عّه اعُ س نحبه لّيااه لاي  ا بما ي بو  سن القو

 ". الحت اوال يلل لا ا ات الب فياية

 لاهلل اعا  هو املوف 

                                                 
ا 33 ا ص 2لمإ لج الإإاهب ج   افمإا بعإإّها ( 31)ّإوايع سإإ ة   73ا ص 8البّايإة لال خايإإة يبإن اا،إإأ ج   : ي ا إش  (  
 . ل أها  3ا ص  أيبا  ال  ون ج 
انظإإ  اإإاطيخ ال إإ ن اإلنإإالّ  لافكيكإإ  يف  اإإة     )يف معامابإإه لام إإا ني  (  )مإإن دبيإإل مإإا طلت عإإن عاإإ      ( 2
خمة بعثخا إ  اخلايفة يف ل،يقة م( طمحه اهلل)ا لما طلت عن القاض  أب  يوس  7 ص   العّي  6ايعبّال ال  ة 
 (. 31 يّى اخل اج اب  يوس  ص )هاطلن ال تيّ 

 733ا ل768ا ل733ا ل736ا ل778ص  3لمإإا طلت عإإن اخلايفإإة عمإإ  بإإإن عبإإّ العايإإا يف ابقإإات ابإإن سإإإعّ ج         
 . 73 لاخل اج اب  يوس  ص 

 . 31ص  3ج  ليف يا    معاط  ف يّ ل ّت 38ص  8ي ا ش ما  ا  يف يا    معاط  الب بان  ج  ( 7
لدّ تخّ بااب هال ال  وط نوطا  م خا بل عاناها مبا يهيب هلا ال ضيش يف عخّ نإّاه ي لهإ   إي انإه ألقإل      ( 7
 . دويّ  إسالمية
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 مقدمة

أرسله ربه الذي ( )احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد 

 وبعد،، .. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ..رمحة للعاملني

الرجال والنساء .. تشغل قضايا حقوق اإلنسان يف وقتنا احلاضر، اجملتمعات والدول

على حد سواء، وشهد عصرنا احلاضر قيام الكثري من املنظمات واهليئات اليت تهتم بهذه 

بإعداد التشريعات ولكن بريا يف تناوهلا، ليس بالدراسة فحسب؛ القضايا وتبذل جهدا ك

 .عديد من جوانبهاتسهم يف عالج الاليت واملمارسات والقوانني 

وملا كان السجني من البشر وله حقوق أساسية، فإن الكثري من املنظمات قد قامت 

ن حقوقه مل لعناية بقضاياه، وعلى الرغم من ذلك فإن السجني وكفالة احلد األدني مبا

 ..إزاءه يف كثري من الدول مستمرة ةترق إىل املطلوب، وأمست املمارسات اخلاطئ

جممع الفقه اإلسالمي العاملي عندما جعل قضية السجني وحقوقه يف وحسنا فعل 

جدول أعماله يف هذه الدورة، خصوصا وأن الدين اإلسالمي احلنيف، قد كفل لإلنسان 

  ، قبل املنظمات الدولية املعنية حبقوق اإلنسانأساسيةقا حقو( طليقا كان أم سجينا)

 ..مبئات السنني

مل  النيب وحنن نتعرض لدراسة حقوق السجني يف الشريعة اإلسالمية، نؤكد أن 

، إليواء اجملرمني يف بداية تكوين الدولة اإلسالمية -مبفهومه احلالي–السجن يتخذ 

وإمنا عرف السجن يف عصر ، وقت بعيد كما مل تعرف السجون يف اجلزيرة العربية منذ

أن العقوبات اليت وردت يف القرآن الكريم  :منها، وذلك ألسباب عديدة، اخللفاء الراشدين

ولعل ، يراتتعز مأ اكانت عقوبات بدنية سواء أكانت حدود، ويف السنة النبوية الشريفة

 :العتبارات عديدة، هذه العقوبات كانت وما زالت األفضل حتى اآلن

  أن الدول مل تنجح حتى اآلن يف جعل السجون مؤسسات إصالحية رغم أن الشعارات

 .(تأديب وتهذيب وإصالح)املكتوبة على السجون تقول بأنها 

  ينقل عنهم  ا،إجراًمأكثر منه أن السجني خيتلط بشكل أو بآخر بسجناء آخرين

صبح ضالعًا فبعد أن يكون مبتدءًا ي ،سوء األخالق وميارس معهم خمتلف الرذائل

 .وعرينًا يف اإلجرام
  أن حياة املسجون حياة غري سوية تكسب الذي يعيش فيها أحط أنواع السلوكيات

 .غري القومية وتعودهم على الكذب واملماطلة
، لنلقي (حقوق السجني يف الشريعة اإلسالمية: )ومن هنا نقدم هذه الورقة بعنوان

للسجني، وإبراز منهج اإلسالم يف إصالح  الضوء على ما قرره فقهاء املسلمني من حقوق

 ...الكون واحلياة، وصالحية املنهج اإلسالمي العاملي لقيادة احلياة إىل مراشدها
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 :عدة قضايا على النحو التاليوتتناول هذه الورقة، 

 مدخل لتحرير املفاهيم :أواًل . 

 ًوالغرض منها لعقوبةفلسفة ا :ثانيا . 

 ًالمتاريخ السجون يف اإلس :ثالثا . 

 ًمشروعية السجن يف اإلسالم :رابعا . 

 حق السجني يف التعليم: خامسًا . 

 حق السجني يف الرعاية الصحية والنظافة الشخصية :سادسًا . 

 ًحق السجني يف ممارسة العبادة :سابعا . 

 ًحق السجني يف الصالت األسرية :ثامنا . 

 ًمية حق املسجون فى الدفاع عن نفسه فى الشريعة اإلسال :تاسعا. 

 وباهلل تعاىل التوفيق
 جعفر عبد السالم. د.أ

 األمني العام لرابطة اجلامعات اإلسالمية
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 أوال

 املفاهيملتحرير  مدخل

أن نتعرف على مادة سجن ومدلوالتها يف اللغة العربية، ومن ثم جيدر بنا يف البداية 

 .. نقف على أصل املفردة

( )جاء يف املعجم الوسيط : سجن
سجنا ( سجنه)احلبس، يقال  عينت( سجن)ة دما أن  

( واجلمع)سجناء وسجنى وهي مسجونة وسجينة ( واجلمع)حبسه فهو مسجون وسجني 

( ليس شيء أحق بطول سجن من لسان)ويف احلديث  ،ويقال سجن لسانه ،سجنى وسجائن

كتاب : السجن وهو واد يف جهنم، وأيضا(: الِسجِّني. )مل ينشره و مل يظهره: وسجن اهلم

أي يثبت املضروب : ويقال ضرب سجني .والصلب الشديد ،جامع ألعمال الفجرة من الثقلني

َقاَل َربِّ  : ويف التنزيل العزيز ،سجون( واجلمع)احملبس ( السجن)و. مكانه وحيبسه

ِإَلْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِه َوِإلَّا َتْصِرْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ َأْصُب 

 (. )  اْلَجاِهِلنَي

 :السجن يف االصطالح

لعل أمشل ما ذكر يف هذا اجملال ما هناك عدة تعريفات للسجن يف االصطالح، و

وإمنا ، ليس هو السجن يف مكان ضيق: ن احلبس الشرعيب: )يف الفتاوى( 3)قاله ابن تيمية

واء كان يف بيت أو مسجد أو كان س ،تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه: هو

 (.بتوكيل نفس اخلصم أو وكيل اخلصم عليه

اجلزاء املقرر على  :السجن الشرعي هو ابن تيمية فإنوبناء على ما قاله شيخ اإلسالم 

بتعويقه ومنعه من التصرف بنفسه حسًا كان أو معنى  ،الشخص لعصيانه أمر الشارع

 .أديبًاملصلحة اجلماعة أو الفرد إصالحًا أو ت

يركز على  ،(بيفار)تعريف الغربية للسجن فنجد أن وإذا انتقينا بعض التعريفات 

إن السجن مؤسسة زجرية ووقائية تقوم مبهمة عزل األشرار ): قضية عزل األشرار، فيقول

 .(عن األخيار لضمان محاية هؤالء ووقايتهم

السجن )يطلقون أنهم ، نالحظ فقه وأقوال الفقهاء وعلماء اللغةوإذا تتبعنا كتب ال

ويطلقون كلمة احلبس أو احملبس أو السجن على ، كال منهما مبعنى اآلخر (واحلبس

 .املكان الذي تنفذ فيه عقوبة احلبس أو السجن ويقصدون بالكل نفس املعنى

                                                           
 . (سجن) املعجم الوسيط، مادة: إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار (  )
 . 33آية : سورة يوسف  ( )
 . 33/393جمموع فتاوى ابن تيمية : انظر  (3)
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 الدكتور حممد بن عبد اهلل اجلريويقرره ونرى مع ما 
عند استعماله  احلبسأن ب ( )

 .وقيف مدة قصرية لالستفهام أو التحقق من األمرمبعنى السجن يكون للت

كما . فيكون للتوقيف مدة طويلة ويف اجلرائم الكبرية وحنو ذلك السجنأما  

يكون إطالق احلبس على دور التوقيف لألشخاص اجملرمني يف اجلرائم أو املخالفات 

، يف أي حلظة من حمبسه الصغرية وهو ما يطلق عليه بالتوقيف االحتياطي ألنه رمبا يطلق

ن كلمة ، ألوذلك ، فإطالق لفظ السجن أوىل أما بعد احلكم أو اجلرائم الكبرية

َتْحِبُسوَنُهَما    :األول يف قوله تعـاىل: احلبس وردت يف القرآن الكريم يف موضعني فقط

  َماِن ِبالّلِه ِإِن اْرَتْبُتْمـــــِِمن َبْعِد الصَّاَلِة َفُيْقس
( )

.
  : ه تعاىلــوالثاني يف قول  . أي توقفونهما 

 َمْصُروفًا وَلِئْن َأخَّْرَنا َعْنُهُم اْلَعَذاَب ِإَلى ُأمٍَّة مَّْعُدوَدٍة لََّيُقوُلنَّ َما َيْحِبُسُه َأاَل َيْوَم َيْأِتيِهْم َلْيَس 

  َعْنُهْم َوَحاَق ِبِهم مَّا َكاُنوْا ِبِه َيْسَتْهِزُئوَن
(3)

.
. جيل العذابأي أن شيء مينعه من تع 

بقدر أخذ ما لدى الشاهدين من شهادة  اجدًّفكلمة احلبس هنا مبعنى التوقيف ملدة وجيزة 

أما كلمة السجن فقد وردت يف القرآن يف عشرة . والثانية مبعنى املنع، وإقسامهما عليها

َننَّ َوَلَيُكونًا مَِّن َوَلِئن لَّْم َيْفَعْل َما آُمُرُه َلُيْسَج  :مواضع وكلها وعيد وتهديد كقوله تعاىل

َقاَلْت َما َجَزاء َمْن َأَراَد ِبَأْهِلَك ُسَوءًا ِإالَّ َأن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب  :  وقوله تعاىل  (4)الصَّاِغِريَن

يوسف عليه السالم ملا لبث يف السجن بضع سنني مل سيدنا أن وأيضا جند  (5.)َأِليٌم

لمة سجن أقوى من كلمة وهكذا نلحظ أن ك  .ةيستعمل يف حقه كلمة حبس يف تلك املد

حبس وذلك واضح من سياق الكلمتني يف القرآن الكريم وهي اليت تتالئم مع حال 

وإذا انتقلنا للسنة النبوية جند أن األحدادث الواردة عن  النيب عليه  .اجملرمني واجلناة

و أيام قليلة بضع ساعات أأي ل ،بكلمة حبسالصالة والسالم يف هذا السياق، جاءت 

ا، وملا أنه عليه السالم مل يتخذ أماكن للسجن الطويل، فإن السنة النبوية أيضا تؤكد جد

 .إليه ذهبناما 

 .يتوىل أمر املسجوننيهو الشخص الذي  :والسجان

هو اإلنسان الذي ارتكب خمالفة أو جناية أوجبت دخوله املكان ليقضي  :والسجني

العقوبة يف السجن نوع املخالفة أواجلناية اليت ارتكبها،  فيه العقوبة املقررة، وتتبع مدة

ليس يف حق الفرد أو األفراد الذين اعتدى عليهم فقط، وإمنا يف حق اجملتمع بأسرة، الذي 

                                                           
السجن وموجباته يف الشريعة اإلسالمية، : الدكتور حممد بن عبد اهلل اجلريوي: صيل، راجعملزيد من التف  ( )

، (4)لرسائل اجلامعية مقارنا بنظام السجن والتوقيف وموجيباتهما يف اململكة العربية السعودية، سلسلة نشر ا
 .وما بعدها 83م، ص 1991 -ه1411جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، : الرياض

 . 101سورة املائدة آية (  )
 . 3سورة هود آية   (3)
 . 38سورة يوسف آية  ( 4)
 . 83سورة يوسف آية  ( 5)
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جمتمع تصان فيه األعراض، .. جيب أن يقوم على األمن واألمان والطمأنينة واالستقرار

 ...وحتفظ يف األموال، وحتقن فيه الدماء

بيد أن هناك بعض ... ه هي املقومات اليت جيب أن تسود يف اجملتمعات اإلنسانيةهذ 

األفراد يشذوا عن ذلك، ويسهموا يف تقويض فكرة اجلماعة اإلنسانية، برتويع األمنني، 

ومن هنا جاءت فكرة حبس .. واالعتداء على األعراض، وسلب األموال، وسفك الدماء

حلصر آذاه يف نطاق جغرايف صغري، ميكن السيطرة  ؛اجلاني باعتباره شاذا يف سلوكه

حقها يف العيش يف سالم  ، ولتمارس عليه، لتنجو اجلماعة اإلنسانية من خطره وأذاه

  ...ميكنها من العمل واإلنتاج

 ثانيا

 لعقوبةفلسفة ا

ويرمي ، نشأت مذاهب خمتلفة يف العقوبةعلى مدى التاريخ اإلنساني  والغرض منها

 .ية ينبغي أن حتققها العقوبةكل مذهب إىل غا

البد للجاني أن ينال جزاء ما من ثم فو، إن العقوبة انتقامية: مذهب يقولهناك ف 

 .اقرتفت يداه

–فنحن نعاقب القاتل املخطئ ، يرى أن العقوبة جيب أن تكون رادعةآخر ومذهب  

 .ملصريلكيال يعود مرة أخرى إىل فعلته اليت أودت به إىل هذا ا -على سبيل املثال

فنحن نعاقب وعليه ، العقوبة جيب أن تكون واعظة للغري يقرر أنومذهب ثالث 

 .القاتل لنحول دون وقوع القتل يف املستقبل

فنحن نعاقب لنصلح وهكذا ، حةيرى أن العقوبة جيب أن تكون ُمصِل رابعومذهب  

على الصالح  بل نساعده، وال لنعظ غريه، ال لننتقم منه وال لنكتفي شره، اجلاني أواًل

، فاملخطئ ال خيالف القوانني االجتماعية خمالفة عتيقة ،لنجعله أبعد عن النقص األخالقي

خرية كانت أو ، وهو ال يسعى إىل غاية بعينها، فهو من غري أن يتعمد اخلطأ خمطئ

  .( ) وجيتذبه التيار أينما سار، بل تسوقه الريح حيث هبت، شريرة

 :طار، وتهذيب اجلاني وإعادة تأهيليهسجن حلفظ اجملتمع من األخال

نه ال تسلخ عنه فإالفرد املسجون قد دخل السجن ليقضي عقوبة، أن على الرغم من 

ألن نظرة  ،بل تبقى له حقوق البد من مراعاتها وعدم جتاوزها ،حقوقه اإلنسانية واملدنية

ملرتكبة حبق أمن اإلسالم إىل السجن باعتباره مكانا لقضاء عقوبة املخالفة أو اجلناية ا

                                                           
 .وما بعدها 83ص، طبعة الكيالنيم: ، القاهرةفلسفة العقوبة: مهدي عالم الدكتور   ( )
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حلفظ كرامة اإلنسان وعدم إهدار  ال تنفصل أبدا عن انه مكاناجملتمع وسالمته، 

إىل احلياة العامة واإلسهام يف جعله إنسانًا سويًا عندما خيرج  ،حقوقه املدنية واإلنسانية

 .بعد إنتهاء العقوبة

 ثالثا

 تاريخ السجون يف اإلسالم

ماء تدل على أنه مل يتخذ مكان للحبس يف زمن على الرغم من أن أقوال عامة العل

أصابت  ، ويف هذا نظر فيما يبدو؛ ملا روى أن خيل رسول اهلل  وأبي بكر ،  النيب 

، وجعلت يف حظرية باب املسجد كانت السبايا  سفانة بنت حامت فقدم بها يف سبايا طئ

بأن املسلمني اختذوا والقصة معروفة ومشهورة وبناء عليه ميكن القول ... حيبسن فيها

، فلم يتخذ بدائية وملا كانت احلياة يف بدء اإلسالم .  مكانا وحبسوا فيه يف زمن النيب

للسجن باملعنى املفهوم، وإمنا كان السجني يوضع يف البيوت والدهليز ا الناس بنياًن

ابة حبس بعض الناس مقيدين إىل األعمدة ومن هؤالء أبو لبفكان يتم ، واخليامواملسجد 

، وآخرون حبسوا أنفسهم وربطوها  رفاعة بن عبد املنذر الذي مكث حمبوسا ست ليال

ومن احملبوسني أيضا مثانة بن أثال احلنفي، وبقي  باألعمدة لتخلفهم عن الغزو مع النيب 

إذا ( شريح القاضي)وتأكيد خلرب جواز احلبس يف املسجد فقد كان   . حمبوسا ثالثة أيام

أمر حببسه يف املسجد إىل أن يقوم مبا عليه، فإن أعطى احلق وإال  قضى على رجل حبق

كان يتم حبس السجناء و. البيوت اليت بناها العرب ألنفسهمأمر به إىل السجن يف هذه 

ضمن أماكن تتصف باالتساع الكايف واإلضاءة الطبيعية والتهوية والنظافة واملرافق 

دئ الشريعة اإلسالمية ومعاني الكرامة األخرى، واليت تستلزمها طبيعة احلياة ومبا

وقد أكد الفقهاء هذه املعاني ووصفوا احلبس الشرعي بالسعة وجودة التهوية، ... اإلنسانية

أن من يتسبب يف إيذاء السجناء : وضرورة جتنب السجناء شدة احلر والربد وقد ذكروا

حبس فيها  بعكس ذلك يتحمل تبعات القصاص والدية وحنوها، هذا ومن البوت اليت

وفيه حبس سهيل بن عمرو :   حفصة زوجة النيب السيدة بيت، السجناء يف العهد النبوي

ثبت أن و: دار نسيبة بنت احلارث األنصاريةو .وجعل يف حجرة من حجراته بعد غزوة بدر

ويبدو أن -بعد حكم سعد بن معاذ فيهم-حبس بعض يهود بين قريظة   رسول اهلل

دة كثرية احلجرات ألن املنقول أن عدد احملبوسني كان حوالي الدار كانت واسعة ممت

حبس جمموعة  أخرى من  روي أيضا أن رسول اهلل :   مة بن زيدادار أسو . سجني 100

أن احملبوس كان جيعل يف فيبدو أما احلبس يف الدهليز . فيهم بين قريظة بعد حكم سعد

يتم فكان أما عن احلبس يف اخليام . ااملمر املوصل ما بني باب الدار وساحتها أو غرفه
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عقب احلروب وحنوها، وقد تستغرق مدته ثالثة أيام أو أكثر، ألن اخليام وقتئذ هى 

   .( )املكان الوحيد حلفظ األسري السجناء يف ساحات املعارك حتى يتم الفصل يف شأنهم

عناية أية حال يبدو أن قضية السجون وإصالح السجناء يف اإلسالم قد وجدت  على

ومن األسس . خاصة من كبار الفقهاء، وأيضا من اخللفاء واحلكام عرب التاريخ اإلسالمي

املهمة يف رعاية املسجونني يف اإلسالم والذي يعترب حبق وثيقة إسالمية يفخر بها كل 

ال تدعن :"مصلح أو مناد إلصالح أوضاع السجون، ما قاله أبويوسف خماطبا هارون الرشيد

ا من املاضي يف وثاق ال يستطيع أن يصلي قائما، وال تبينت يف قيد إال رجال يف سجونهم أحد

مطلوبا بدم، وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم، فمر بالتقدير هلم ما يقوتهم يف 

وِلرجل .....طعامهم وأدمهم، وصري ذلك دراهم جتري عليهم يف كل شهر يدفع ذلك إليهم

من يف السجن ممن جيري عليهم الصدقة، وتكون  من أهل اخلري واإلصالح يثبت أمساء

األمساء عنده، ويدفع ذلك إليهم شهرا بشهر، ويكون لألجراء عشرة دراهم يف الشهر، 

وكسوتهم يف الشتاء قميص وكساء، ويف الصيف قميص وإزار، وجيري على النساء مثل 

لفاء يا أمري ومل تزل اخل:"..ويف خطاب أبو يوسف هلارون الرشيد، قال أيضا..... ذلك 

املؤمنني جتري على أهل السجون ما يقوتهم يف طعامهم، وأدامهم ، وكسوتهم للشتاء 

والصيف، وأول من فعل ذلك علي بن ابي طالب بالعراق، ثم فعله معاوية بالشام، ثم فعل 

 .( )"ذلك اخللفاء من بعده

 رابعا

 مشروعية السجن يف اإلسالم

 :ريميف القرآن الكومشتقاتها مادة سجن 

: سورتني األوىلوردت مادة سجن يف القرآن الكريم إحدى عشرة مرة، وجلها يف 

، وذلك (مرتني)، والثانية يف سورة املطففني (تسع مرات) سورة يوسف عليه السالم

 : باملشتقات التالية

 (مرات 1: السِّْجِن) .  

 (مرة واحدة: ُيْسَجن) . 

 (َّمرة واحدة: َلُيْسَجَنن)  . 

 (مرة واحدة: نَُّهَلَيْسُجُن) .  

 (وردت مرتني: ِسجِّني) . 

                                                           
  . املراجع السابقة  (  )
 .  939حممد بن عبداهلل اجلريوي، السجن وموجباته يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق،ص   (  )
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 :وذلك على النحو التالي

 قال تعاىل :  َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصُه ِمْن ُدُبٍر َوَأْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى اْلَباِب َقاَلْت َما

  . (1) َأِليٌم ْو َعَذاٌبُيْسَجَن َأَجَزاُء َمْن َأَراَد ِبَأْهِلَك ُسوًءا ِإلَّا َأْن 

 قال تعاىل :  َقاَلْت َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمُتنَِّني ِفيِه َوَلَقْد َراَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم َوَلِئْن َلْم

 .   (8) َيْفَعْل َما َآُمُرُه َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُكوَنْن ِمَن الصَّاِغِريَن

 قال تعاىل : َحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِه َوِإلَّا َتْصِرْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ َقاَل َربِّ السِّْجُن َأ

 . (3) َأْصُب ِإَلْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اْلَجاِهِلنَي

 قال تعاىل : ُثمَّ َبَدا َلُهْم ِمْن َبْعِد َما َرَأُوا اْلَآَياِت َلَيْسُجُننَُّه َحتَّى ِحنٍي  (4) .  

 قال تعاىل : َخَل َمَعُه السِّْجَن َفَتَياِن َقاَل َأَحُدُهَما ِإنِّي َأَراِني َأْعِصُر َخْمًرا َوَقاَل اْلَآَخُر َوَد

ِإنِّي َأَراِني َأْحِمُل َفْوَق َرْأِسي ُخْبًزا َتْأُكُل الطَّْيُر ِمْنُه َنبِّْئَنا ِبَتْأِويِلِه ِإنَّا َنَراَك ِمَن 

 . (3) اْلُمْحِسِننَي

  قال تعاىل :  َيا َصاِحَبِي السِّْجِن َأمَّا َأَحُدُكَما َفَيْسِقي َربَُّه َخْمًرا َوَأمَّا اْلَآَخُر َفُيْصَلُب

  .  (1) َفَتْأُكُل الطَّْيُر ِمْن َرْأِسِه ُقِضَي اْلَأْمُر الَِّذي ِفيِه َتْسَتْفِتَياِن

 قال تعاىل : ْيٌر َأِم اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّاُرَيا َصاِحَبِي السِّْجِن َأَأْرَباٌب ُمَتَفرُِّقوَن َخ  (9)  . 

  قال تعاىل :  َوَقاَل ِللَِّذي َظنَّ َأنَُّه َناٍج ِمْنُهَما اْذُكْرِني ِعْنَد َربَِّك َفَأْنَساُه الشَّْيَطاُن

  .  (3) ِذْكَر َربِِّه َفَلِبَث ِفي السِّْجِن ِبْضَع ِسِننَي

 قال تعاىل : َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجًَّدا َوَقاَل َيا َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن  َوَرَفَع َأَبَوْيِه

ْعِد َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّي َحقًّا َوَقْد َأْحَسَن ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَن السِّْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن َب

 .   (9) َبْيَن ِإْخَوِتي ِإنَّ َربِّي َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُمَأْن َنَزَغ الشَّْيَطاُن َبْيِني َو

 قال تعاىل : َوَما َأْدَراَك َما ِسجِّنٌي .َكلَّا ِإنَّ ِكَتاَب اْلُفجَّاِر َلِفي ِسجِّنٍي  (10). 

الكريم،  وباستقراء اآليات السابقة جند أن مادة سجن وردت جبالء يف القرآن

جميئ  ومعظمها يف سورة يوسف ويف قصته عليه السالم، مبا يدل على وجود السجن قبل
                                                           

 . 83: سورة يوسف، آية   (1)
 . 38: سورة يوسف، آية   (8)
 . 83: سورة يوسف، آية   (3)
 . 33: سورة يوسف، آية   (4)
 . 31: ةسورة يوسف، آي   (3)
 . 41: سورة يوسف، آية   (1)
 . 39: سورة يوسف، آية   (9)
 . 48: سورة يوسف، آية   (3)
 . 100: سورة يوسف، آية   (9)
 . 3-9: سورة املطففني، اآليتان  (10)
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وقد جاء السجن يف حاالت متعددة معظمها يف سياق التعذيب، . النيب عليه الصالة والسالم

وقد جاء ايضا على لسان يوسف عليه السال يف سياق التمنى هروبا من معصية اهلل عز 

 ..وجل

 :السنةلسجن من مشروعية ا

وسنورد بعضا منها ، وردت أحاديث كثرية تدل على مشروعية السجن واحلبس 

ال أبو داود السجستاني حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي جتنبا لإلطالة يف غري موضعها، ق

حبس رجاًل ) أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النيب 

 (.يف تهمة

حبس رجاًل يف تهمة يومًا وليلة ) أن النيب  احلاكم من حديث أبي هريرة وأخرج 

وهكذا فإن ما سبق من حديث النيب عليه الصالة والسالم يدل أن  (.استظهارًا واحتياطًا

ثم أمر بتخليته ، أو ساعة من نهار، حببسه يومًا وليلة أمر الرسول ، هناك رجاًل متهمًا

، وأنه فعله، قوع احلبس من الرسول عليه الصالة والسالموهذا دليل على و، وإطالقه

 .وِفعله سنة وحيث إن احلبس أحد معاني السجن فذلك دليل على مشروعية السجن

والتابعني ، دل اإلمجاع على مشروعية السجن أيضًا لوقوعه يف زمن الصحابةكما 

 مر ان اخلطاب اختذ عو. ومن بعدهم إىل اآلن يف مجيع األمصار واألعصار دون إنكار

دارًا للسجن بها  -وكان عاماًل لعمر على مكة   –فقد اشرتى نافع ابن احلارث ، سجنًا

أنه سجن احلطيئة الشاعر هلجائه الزبرقان : أيضًا  من صفوان بن أمية وروي عن عمر 

ومن ذلك أنه سجن ضابيء بن احلارث حتى مات يف  ابن بدر وفعله عثمان ابن عفان 

يف الكوفة سجنًا من قصب فسماه نافعًا فنقبه  ذ علي بن أبي طالب السجن واخت

اللصوص ثم بنى سجنًا من مدر ومساه خميسًا وسجن ابن الزبري مبكة من ذلك ما روى 

أخذني ابن الزبري فحبسين : الفاكهي من طريق عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد قال

 .أختطى اجلبال حتى سقطت عليى أبي مبنىبدار الندوة يف سجن عارم فانفلت منه فلم أزل 

أما .. احلبس ثابت يف الكتاب والسنة واإلمجاع: ال الزيلعي يف كتابه تبيني احلقائقوق

 .اإلمجاع فألن الصحابة ومن بعدهم أمجعوا عليه

ولذا فإن الفقهاء ال خيتلفون يف جواز السجن وإمنا اختلفوا يف جواز اختاذ بناية معدة 

وكانوا يف ذلك ، ًا تنفذ فيه تلك العقوبة يف حق من تستدعى حاله ذلكسجن: أي، للحبس

قالوا بعدم جواز اختاذ السجن وأنه ليس لإلمام أن يتخذ حمبسًا معدًا  : األول:على فريقني

وإمنا جيوز لإلمام أن يعوق من يستدعي أمره ذلك مبكان من األمكنة كالبيت ، لذلك 

: قالوا حيث اجلمهورفهو  الثاني أما.ي ذلك بالرتسيمواملسجد أو يقيم عليه حافظًا ويسم
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، ًا ويوقف فيه من يستدعي حاله ذلكمبشروعية اختاذ مكان خمصص يكون سجن

  ..ستند إليهاولكل فريق منهما دليله الذي 
ونتحدث يف الصفحات التالية عن أهم احلقوق اليت قررها اإلسالم للسجني، على 

 :النحو التالي
 خامسا

 يف التعليم حق السجني

للعودة إىل تؤدي إىل تأهيله بشتى أصنافها مبا حيتاج إىل الرعاية  إنسان السجني

من خالل التعليم وممارسة أعمااًل بأجر داخل بعد قضاءه العقوبة  مرة أخرى اجملتمع

نوضح مدى أهمية  ويف السطور التالية.ويتم تدريبه على حرف وأشغال يدوية فنية، السجن

فال بد ، فمما ال شك فيه أننا إذ أردنا أن نقوِّم سلوك املسجون، لم للمسجونالتعليم والتع

بداية أن نعلمه كيف يتخلص من اآلفات اليت جعلته يلقى هذا املصري وعلى رأس هذه 

لذلك جند أن ..( وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم): اآلفات آفة اجلهل وكما قال املتنيب

طلب العلم ) :ففي احلديث الشــريف، بالعلم ودعا إىل طلبهاإلسالم اهتم اهتمامًا بالغًا 

وقد حرص النيب عليه الصالة والسالم على تعليم الناس أحكام  (1)(فريضة على كل مسلم

 .اإلسالم

 على أن الغاية من احلبس هي استصالح السجني وتأديبه نيمتفقوإذا كان الفقهاء  

فهو ، العوامل املعينة على حتقيق ذلكهم ألعلم النافع من فإن ا، حق ينزجر عن مفاسده

ويعرفه ، ويبعده عن الغفلة واجلهل، ينمي مدارك السجني ويصحح أسلوب تفكريه اخلاطئ

ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن   :قال اهلل تعاىل، ويدفعه إىل حتمل املسئولية، مكانته يف احلياة

قد قام النيب يوسف عليه السالم و . َيَتَذكَُّر ُأْوُلوا اْلَأْلَباِب َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َلا َيْعَلُموَن ِإنََّما

وبذلك يتم ، ني إىل توحيد اهلل وتعظيمهـــودعا احملبوس، مبهمة التعليم والوعظ يف سجنه

َواتََّبْعُت  : قال تعاىل .ويعرفون الغاية اجلليلة من خلقهم ووجودهـم، تصحيح مسار حياتهم

ْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَن َلَنا َأن نُّْشِرَك ِبالّلِه ِمن َشْيٍء َذِلَك ِمن َفْضِل ِملََّة آَبآِئـي ِإ

َيا َصاِحَبِي السِّْجِن َأَأْرَباٌب مَُّتَفرُِّقوَن * الّلِه َعَلْيَنا َوَعَلى النَّاِس َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْشُكُروَن

َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِه ِإالَّ َأْسَماء َسمَّْيُتُموَها َأنُتْم َوآَبآُؤُكم مَّا * ْلَواِحُد اْلَقهَّاُرَخْيٌر َأِم الّلُه ا

َقيُِّم َوَلـِكنَّ َأنَزَل الّلُه ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلّلِه َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّيُن اْل

 . (8) َثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَنَأْك

                                                           
 . أخرجه ابن ماجة والبيهقي وغريهما  (1)
 . 40-33يوسف آية   (8)
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لقد اهتم املسلمون بتعليم السجناء يف السجون؛ ألنه من األسباب املساعدة على  

مثامة  ويف قصة حبس النيب ، الوصول إىل الغاية من احلبس وتغيري ما يف نفس السجني

تعليم  يف املسجد وتركه يتعرف إىل حياة املسلمني ليتأثر بهم وبأخالقهم أصل يف

بل روي أنه دفع به بعد ثالث ليال إىل من علَّمه اإلسالم فاغتسل ودخل املسجد .. .السجناء

 .(1) مسلمًا

وقد حفلت كتب ، وإن أوىل األمور معاجلة بالتعليم ما كان سببًا يف احلبس ذاته 

من أسباب ، الفقه والتاريخ بالنصوص والقصص املؤيدة لتعلم السجني وتعليمه ومتكينه

 :كذل

يف حماولة للتعليم واإلصالح بالقدوة واألسوة احلسنة ذكر الفقهاء أنه ميكن حبس  (1)

وقد أتى إىل سحنون بامرأة ، املرأة عند أمينة أو ذات زوج معروف باخلري والصالح 

كانت جتمع بني الرجال والنساء فأمر بضربها وحبسها ثم أخرجها وجعلها بني قوم 

 . (8)صاحلني

يف السجون اإلسالمية بإدخال الكتب واألقالم واألوراق للقراءة كان يسمح للسجناء  (8)

 . (3)الرشيد مع أبي العتاهية يف حبسه والكتابة كما فعل هارون

يتفقد السجون ويفحص أحوال  (كرم اهلل وجهه)كان علي بن أبي طالب  (3)

 ...ويبدو أن ذلك يشمل إرشادهم وتعليمهم، املسجونني

إنه حيبس لالستتابة ويذكَّر باإلسالم ويعرض عليه : الواويف معاجلة املرتد بالتعليم ق (4)

 .يرجع إىل دينهقلبه  ويكرر دعايته لعل

حذقت الكتابة ": ُحبس إبراهيم املوصلي يف أيام اخلليفة املهدي وحني خرج قال (3)

 . (4) "والقراءة يف السجن

ومل يقتصر التعلم يف السجن على غرس الفضيلة واملروءة والوعي االجتماعي  

واحلذق يف الكتابة والقراءة وإمنا جاوزه إىل أبعد من ذلك يف أنواع العلوم والفنون 

 .والثقافات

وإذا كان اإلسالم قد دعا إىل إفساح اجملال أمام تعلم السجناء وتعليمهم حتى ال 

فإنه شجعهم على بذل طاقاتهم يف إفادة غريهم وأثابهم ، يكونوا فريسة الفراغ واجلهالة

روي أن أناسًا من األسرى يوم بدر مل يكن هلم : مدة حبسهم واإلفراج عنهم ليلبتقعلى ذلك 

                                                           
 .8/439: ابن شبه  (1)
 . 133ص : حييى بن عمر  ،انظر أحكام السوق   (8)
 . 14/140 :  والبداية والنهاية البن كثري،  30/: 4نظر األغاني لألصفهاني ا  (3)
 . 3/110 :انظر األغاني لألصفهاني  (4)



12 

 

فداء فجعل رسول اهلل عليه الصالة والسالم هلم فداءهم أن يعلِّموا عشرة من أوالد املسلمني 

 (1).الكتابة ففعلوا فكان ممن تعلم منهم زيد بن ثابت

أشد ما حيتاجه السجني هو أن ، ذلك للسجنييف غاية األهمية التعليم الديين ويعد 

وإن أجنح العوامل يف ، تقويم سلوكه وغرس كراهية اجلرمية يف نفسه وإعادة الثقة إليه

ألنها باب كل اخلري وقد أكدت القواعد الدولية يف تنظيم  حتقيق ذلك الرتبية الدينية؛

ة الدينية يف السجون على أهمية تعليم السجناء أمور الدين وأوصت بوجوب االهتمام بالرتبي

من يرد اهلل به :)وتتفق هذه املعاني مع عموم قول النيب  ...مجيع برامج إصالح السجون

 (.خريًا يفقهه يف الدين

وقد حرص املسلمون على أولوية الرتبية الدينية يف اإلصالح االجتماعي وذكر  

، لها أمر دينهميعلم أه، أن من حق املسلمني على احلاكم إقامة فقيه يف كل قرية: الفقهاء

ليبذل ، وإذا كان كذلك فإن دخول املرشد الديين على السجناء من الواجبات الشرعية

معهم مجيع الوسائل العالجية والرتبوية واألخالقية والروحية وغريها من املؤثرات للوصول 

أول ما ينبغي على السجناء تعلمه ما يعرَّف باهلل تعاىل وال شك أن  .إىل هدف إصالحهم

بل إن الفقهاء يقولون بتعزير من ، وضح احلالل واحلرام وتقوم به العبادات والطاعاتوي

 .ترك تعلم هذه األمور عامة

أن ابن تيمية ملا حبس : ومن اآلثار اإلجيابية للدعوة والتعليم الديين يف السجون ما روي

، النرديف القاهرة وجد احملبوسني مشتغلني بأنواع من اللعب يلتهون به كالشطرنج و

فأنكر عليهم الشيخ أشد اإلنكار وأمرهم مبالزمة الصالة والتوجه إىل اهلل تعاىل 

، باألعمال الصاحلة والتسبيح والدعاء واالستغفار وعلمهم من السنة ما حيتاجون إليه

حتى صار السجن مبا فيه من االشتغال بالعلم ، ورغَّبهم يف أعمال اخلري وحضَّهم على ذلك

 (8).ن الزوايا والربط واملدارسوالدين خريًا م

أن الوعاظ وعلماء الدين يف السجون يقومون جبهود مكثفة لنشر الوعي : وقد ذكر

وقد حققوا نتائج ، الديين وتقويم سلوك احملبوسني واألخذ بأيديهم حنو اهلداية والرشاد

فصار كثري من السجناء يرتددون على املساجد ويشرتكون يف ، طيبة يف هذا اجملال

 .مراكز حتفيظ القرآن الكريم ويزورون املكتبات العامة للمطالعة والدراسة

وإن اإلسالم يرغب يف تعلم ما أمكن من أصناف العلوم ويدعو إىل العناية ، هذا

ويشجع على استخدام مجيع الوسائل املمكنة يف ذلك ، بتعليم األميني واألحداث 

ومن املفيد أن تكون األخرية حلقة ... ةكاإلذاعة والتلفزيون والصحف واملكتبات اهلادف

                                                           
 . 389ص  3ج:  البداية والنهاية البن كثري   (1)
 819العقوبة الدرية البن عبد اهلادي ص   (8)
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متناسقة مع النظام التعليمي العام للدولة حتى يستكمل السجني دراسته بعد خروجه من 

 (1).السجن

يهدف التعليم يف السجون إىل مكافحة اجلرمية والتخفيف من أسباب العودة وهكذا 

فبالعلم عمارة ، رة عامةإىل اإلجرام فهو ال يقل أهمية عن دور التعليم يف اجملتمع بصو

ولذا ، واخنفاض مستوى اجلرمية، الكون ومتتع اجملتمع باحلياة السعيدة اآلمنة املطمئنة

وكلما ارتفعت نسبة  ،جند أن نسبة اإلجرام تكثر عند غري املتعلمني أو من تعليمهم قليل

ويكاد ال يوجد ، فقلَّما جتد جامعيًا بالسجن ورمبا يندر، التعليم كلما قلَّ عدد اجملرمني

 .أحد ممن هو أعلى منه يف حني يكثر عدد اجملرمني كلما قلَّ مستوى التعليم

 :وأغراض التعليم يف السجون كثرية من أهمها

  تزويد السجني باملعرفة واملعلومات وتأهيله إصالحًا لذاته حتى يعود للمجتمع عضوًا

اسب اجلهل الذي هو مرتع صاحلًا مسلحًا بالعلم واملعرفة وحترير عقله وذهنه من رو

  .اجلرمية

  تأهيل السجني ومتكينه من احلصول على فرص العمل بعد اإلفراج عنه حتى يتمكن

 .من القيام بعمل شريف يوفر له وألفراد أسرته أسباب املعيشة الكرمية يف حياته
 أو احلصول على املستوى ، تهيئة الفرص وفتح اجملال أمام السجني الستكمال تعليمه

 .دنى من التعليم إذا كان أميًااأل
 والقضاء على أوقات ، مساعدة السجني على االنتفاع من وقت فراغه مبا يفيد ويثمر

أو التفكري فيما ، الفراغ لديه اليت قد تؤدي به إىل التبلد وعدم اإلحساس باملسئولية

 .ال يفيد أو فيما يضر نفسه أو اآلخرين
 إضافة إىل اكتساب ، صحية املفيدةمساعدة السجني على اكتساب العادات ال

 .االجتاهات اخللقية واالجتماعية السوية
  تنمية اإلحساس الذاتي لدى السجني وإشعاره باملسئولية أمام اهلل سبحانه وتعاىل

وغري ، فيدرك مغبة ما أقدم عليه ويقرر اإلقالع عن اجلنايات، واجلماعة املسلمة

 (8).ذلك
إنشاء مدارس إصالحية داخل السجون يتلقى فيها ومن هنا نرى أنه جيب على الدول 

ات وأن تقوم إدار، السجناء نفس الربامج اليت تدرس يف كافة مدارس التعليم خارج السجن

، وكتب، لسجون بتعيني املدرسني الالزمني هلذه املدارس وتزويدها مبا حتتاجه من أثاثا

                                                           
 .سجن ومعاملة السجناء يف اإلسالم مكتبة املنار بالكويتأحكام ال: نظر حسن أبو غدةا (1)
 . 881-814ص: واجلرمية واالحنراف ، 49- 41ص 1ج: انظر جمموعة قوانني السجون العربية  ( 8)
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ن للسجني بعد خروجه عمال مع الرتكيز على التعليم الفين واملهين الذي يضم. وأدوات

وقدرات ومواهب وال شك أن مراعاة اهتمامات ... حمرتما، يسهم يف إبعاده عن اجلرمية

السجناء، وتوجيهها واستغالهلا االستغالل األمثل من األهمية مبكان، ومن هنا يلزم عمل 

سجني وكم من .. دراسات تربوية ونفسية للسجناء للوقوف على تقديم العلوم النافعة هلم

أو حيفظ أجزاًء من القرآن ، دخل السجن أميًَّا وخرج منه حيمل مؤهاًل علمّيًا أو مهنيًا

وأحاديث نبوية شريفة مما يؤهله للعودة إىل احلياة الطبيعية السوية فيكون نافع . الكريم

 .لنفسه أواًل وألهله وجمتمعه ثانيًا

 سادسا

 حق السجني يف الرعاية الصحية والنظافة الشخصية

ونتعرض يف هذا املوضوع لدراسة حق السجني يف الرعاية الصحية والطبية، وحقه يف 

 :النظافة الشخصية من منظور إسالمي، على النحو التالي

 :حق السجني يف الرعاية الصحية

أكدت الشريعة اإلسالمية على ضرورة مراعاة السجني صحيا ، ونفسيا مع متكينه 

وغري ذلك، وإذا كانت  وغسل وطهارةمن وضوء  ممارسة سبل النظافة الشخصية،من 

حبسه، أو منعه من املأكل واملشرب واعتربته يف الشريعة قد حّرمت إيذاء احليوان سواء 

 .ظلما يودي مبرتكبه للنار، فما بالنا باإلنسان الذي فضله اهلل عن سائر املخلوقات
سجناء، وتفقد ضرورة تتبع أحوال ال الفقهاءقرر : يقول الدكتور حسن أبو غدة

باإلحسان إىل األسرى،  وقد أوصى النيب  والعناية بأحواهلم الصحية، أوضاعهم ،

أنه أمر أصحابه باإلحسان إىل مثامة والعناية به يف  وحسن معاملتهم، فثبت عنه 

 .(1)" حمبسه، وكان عليال

يعة وملا كانت العقوبة يف اإلسالم حفاظا على املصاحل والقواعد اليت جاءت الشر

وللخلفاء الراشدين  .(8) حلمايتها، فقد كان السجن موضع عناية يف أول األمر يف اإلسالم

 .تهم سواء داخل السجون أو خارجهجلدور فعال يف إرساء قيمة االعتناء بالسجني، ومعا

فبينما كان األمام علي رضي اهلل عن يتفقد أحوال السجون ويشاهد من فيها من 

: اهلم، جند أن اخللفية عمر بن عبدالعزيز كتب إىل عّماله يقولاملسجونني ، ويفحص أحو

انظروا من يف السجون وتعهدوا املرضى، والتعهد يف اللغة يعين التفقد وجتديد العهد 

 .بالشيء

                                                           
 390حسن أبو غدة  ( 1)
-هـ1411حممد بن عبداهلل اجلريوي، السجن وموجباته يف الشريعة اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، (8)

 933م،اجلزء األول، ص1991
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الذي توىل حكمه يف بدايه القرن الرابع اهلجري،  ويف زمن اخلليفة العباسي املقتدر

ا ساء حاله أدخل إليه الطبيب املشهور ثابت بن قام حببس خصمه ابن مقلة الوزير، فلم

سنان ابن ثابت ليعاجله يف سجنه، فأوصى ثابت بفصده، وكان يطعمه بيده ويرتفق به، 

 .(1)يضا يف زمن اخلليفة الراضي باهلل وفعل هذا أ

لتقرر حق املرض واألسري واملسجون يف العالج والرعاية اإلسالمية لقد أتت الشريعة 

قد امتدح اهلل سبحانه وتعاىل إطعام الطعام ول. حتفظ عليه انسانيته وكرامتهالصحية اليت 

وإذا كان  .(8) َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسرًيا : لألسرى، لقوله تعاىل

 إطعام الطعام لألسري مشروعا فاألمر كذلك بالنسبة للرعاية الصحية مبوجب اإلحسان

منه للتأديب واإلصالح، وليس  كبري ودفع الضرر عنه، السيما  وأن السجن يف جانب

لالنتقاص من آدمية السجني، مما يؤدي إىل حتسني وضعه وإصالحه  للتشفي واالنتقام، أو

 .إنسانا سويا للمجتمع داخل السجن؛ليخرج

يف جنيف  املنعقد ،مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني وقد وضع

ما يتعلق باألمور الصحية بالطبع منها و بعض القواعد الدنيا ملعاملة السجناء، م1933سنة 

 .(3)م1939يوليو  /واالجتماعي متوز أقرها اجمللس االقتصاديللسجني واليت 

                                                           
 بتصرف 391حسن أبو غدة ، ص. د ( 1)
 3:سورة اإلنسان آية (8)
  8091و    1939يوليو  /متوز  31املؤرخ يف ( 84-د)جيم   113أقر اجمللس االقتصادي واالجتماعي بقراريه   ( 3)

على النحو  تلخيص أهمهاوميكن . هذه القواعد الدنيا ملعاملة السجناء1999مايو /أيار  13املؤرخ يف  ( 18-د)
 :التالي

توفر اإلدارة لكل سجني، يف الساعات املعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته  -
 .وقواه، جيدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقديم

 .توفر لكل سجني إمكانية احلصول على ماء صاحل للشرب كلما احتاج إليه -
 :ن على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوايف أي مكان يكو-
جيب أن تكون النوافذ من االتساع حبيث متكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي يف القراءة والعمل،   -

 .ةوأن تكون مركبة على حنو يتيح دخول اهلواء النقي سواء وجدت أم مل توجد تهوية صناعي
  .كني السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهمجيب أن تكون اإلضاءة الصناعية كافية لتم -
لكل سجني غري مستخدم يف عمل يف اهلواء الطلق حق يف ساعة على األقل يف كل يوم ميارس فيها التمارين -

 .الرياضية املناسبة يف اهلواء الطلق، إذا مسح الطقس بذلك
. ن على بعض اإلملام بالطب النفسيجيب أن توفر يف كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على األقل، يكو-

أما …وينبغي أن يتم تنظيم اخلدمات الطبية على حنو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة احمللية أو الوطنية
 . السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إىل سجون متخصصة أو إىل مستشفيات مدنية

  .ت طبيب أسنان مؤهلجيب أن يكون يف وسع كل سجني أن يستعني خبدما -
 . يف سجون النساء، جيب أن تتوفر املنشآت اخلاصة الضرورية لتوفري الرعاية والعالج قبل الوالدة وبعدها -

وإذا ولد . وجيب، حيثما كان ذلك يف اإلمكان، اختاذ ترتيبات جلعل األطفال يولدون يف مستشفى مدني- 
 .ة ميالدهالطفل يف السجن، ال ينبغي أن يذكر ذلك يف شهاد

ومما ذكرناه عن احلقوق اليت جيب أن يتمتع بها السجني يف اإلسالم ما يفيد إقرار اإلسالم هلذه احلقوق 
 بشكل أوفى وأوسع
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إقرار حقوق يف الشريعة اإلسالمية قد سبقت املواثيق واملعاهدات الدولية أن وال شك 

 ..متنع تعذيبه أو اإلساءة إليه حبالالسجني، و

اليت سيطبق عليها حد – رعاية احلامل فعلى سبيل املثال نرى أن اإلسالم دعا إىل

وعدم تنفيذ العقوبة عليها حال محلها، فروي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن  -الرجم

وحيك ارجعي  :يارسول اهلل طهرني، فقال :جاءته امرأة من غامد من األرزد فقالت النيب 

: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، قال :فاستغفري اهلل وتوبي إليه، فقالت

 :أثيب أنت؟ قالت :فقال هلا نعم، :قالت قال أنت، إنها حبلى من الزنى، :قالت وما ذاك؟

إذا ال نرمجك حتى تضعي ما يف بطنك، قال فكفلها رجل من األنصار حتى  :نعم، قال

إذن ال نرمجها وندع ولدها صغريا  قد وضعت الغامدية، فقال :فقال ى النيب فأت وضعت،

ومما  .(1)إلّي رضاعه يا رسول اهلل فرمجها :ليس له من يرضعه، فقال رجل من األنصار

أن الشريعة قد اهتمت حبالة السجني الصحية بقدر ما اهتمت بصحته يتضح سبق 

ال جيوز قفل باب السجن على احملبوس وال جعله :"كثري من الفقهاء أنهوقد ذكر النفسية، 

التعريض للحر والربد الشديدين، واحلبس يف : ومن اإليذاء .يف بيت مظلم، وال إيذاؤه حبال

مكان سيء التهوية، وكذا اللعن والشتم وضرب الوجه، وغريه مما فيه إثارة الذعر يف 

 .(8)نه النفسينفس السجني ، أو حتقريه وهدم تواز

 :حق السجني يف النظافة الشخصية

، ودليال للجسم السليم تعد النظافة الشخصية لألفراد ومظهرهم اخلارجي عنوانا

ِإنَّ اللََّه   :سالمته من األمراض، ومن مظاهر حرص الشريعة على نظافة املسلم قوله تعاىل

وقد وردت  . (4) َوِثَياَبَك َفَطهِّْر) :وقوله جل شأنه  (3) ُيِحبُّ التَّوَّاِبنَي َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِِّريَن

إسباغ الوضوء، واإلكثار من تطهري الفم الطهارة والنظافة وأحاديث نبوية شريفة ترغب يف 

قبل غمسها يف اإلناء، وكذلك  بالسواك، وتدعو إىل غسل اليدين بعد االستيقاظ من النوم

لنظافة الشخصية اليت اليت حتقق ااألسباب من  ذلك أحاديث تؤكد ُغسل اجلمعة، وغري

وال شك أن حمافظة السجناء على ما تقدم من أسباب  .تسد الطريق على العلل واألمراض

 .من األوبئة واألسقام تهمالطهارة والنظافة جدير حبماي

وال خيفي األثر الصحي ...كر الفقهاء أن املسجون ال مينع من املاء للوضوء وحنوهوقد ذ

ينبغي  :نص اإلمام حممد بن احلسن على أنهو ..ن إسباغ الوضوء وتعدده يف كل يومالناتج م

حرص أبو هبرية الوزير على جتنيب وقد  .متكني السجني من إزالة شعره يف احلبس

                                                           
 .وما بعدها11/801أخرجه مسلم،كتاب احلدود باب حد الزنى ( 1)
  319حسن  أبوغدة، ص. د (8)
 888:سورة البقرة ،آية ( 3)
 4: سورة املدثر، آية ( 4)
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السجناء االزدحام  يف أماكن ضيقة وحارة حتقيقا ألسباب النظافة والطهارة، ومنعا من 

 .(1)انتشار األوساخ واألوبئة

االحنطاط واإلهمال واالضطهاد، -مؤرخ الديار املصرية- انتقد املقريزي قدو

وأما احلبس الذي هو اآلن " :تعاني منها السجون يف عصره بقولهكانت وسوء املعاملة اليت 

يضيق عنهم غري  فإنه ال جيوز عند أحد املسلمني، ذلك أنه جيمع اجلمع الكثري يف موضع

 .(8) "د يرى بعضهم عورة بعضمتمكنني من الوضوء والصالة، وق

كل سجني من تلبية  ليتمكنكون املراحيض كافية ومن هنا فإننا نطالب بأن ت

حبيث يكون يف االغتسال ن تتوفر منشآت ، وأاحتياجاته الطبيعية وبصورة نظيفة والئقة

يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه  أنمقدور كل سجني 

ة تبعا للفصل واملوقع اجلغرايف للمنطقة، على أال يقل ذلك عن مرة يف الصحة العام

أن ، مع حتقيق صيانتها ونظافتها وتوفري األدوات اخلاصة بنظافة السجناء على األسبوع

أن الفقهاء قد قرروا مع األخذ يف االعتبار . تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية

ه وحف شاربه وحلق عانته وتنظيف بدنه باالغتسال يف كل أن األفضل للمسلم تقليم أظفار

 .أسبوع مرة
 سابعا

 حق السجني يف ممارسة العبادة

أي يف حزبي، فأضاف " : فادخلي يف عبادي: "تعاىلقال  .الطاعةهي  :العبادة يف اللغة

إن ولذلك قالوا . يعبدون اهللألنهم عباد اهلل، : ويقال للمسلمني .معنى جديدًا وهو الوالء

تكثر " العبيد"مأخوذ من العبادة، فتكثر إضافته إىل اهلل تعاىل، ولفظ " العباد"لفظ 

إضافته إىل غري اهلل، ألنه مأخوذ من العبودية مبعنى الرق، وفرق بني العبادة والعبودية 

 ، ألنهاإن العبادة ال تكون يف اللغة إال هلل تعاىل: ومن هنا قال بعض العلماء .بذلك املعنى

 .(3) وحب خضوع

العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال، الباطنة و

والظاهرة، فالصالة والزكاة والصيام واحلج، وصدق احلديث، وأداء األمانة، وبر 

الوالدين، وصلة األرحام، والوفاء بالعهود، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واجلهاد 

واململوك من واألسري واإلحسان للجار واليتيم واملسكني وابن السبيل، للكفار واملنافقني، 

وكذلك حب اهلل . اآلدميني، والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة

                                                           
 . 393ص، أبو غدة، وما بعدها بتصرف  (1)
 . 910حممد بن عبداهلل اجلريوي، السجن وموجباته يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق،ص ( 8)
 .مكتبة وهبة: يوسف القرضاوي، العبادة يف اإلسالم، الطبعة الثالثة، الناشر: ملزيد من التفصيل يراجع ( 3)
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وخشية اهلل واإلنابة إليه وإخالص الدين له، والصرب حلكمه، والشكر   ورسوله

الرجاء لرمحته، واخلوف من عذابه، وأمثال لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، و

 .(1) ذلك هي من العبادة هلل

ق يف ممارسة العبادة والعمل حسب يف الشريعة اإلسالمية احل لسجنيللمحبوس أو او

توفري الغذاء له  جيبوباإلضافة إىل ذلك . ديانته، وال يتم بهذا اخلصوص أي متييز ضده

دا إرغامه على تناول أطعة أو أشربة ال تتوافق مع وال يصح أب الديينمعتقده وفق تعليمات 

أو الكتب الدينية  وأالشخصيات : مقدساته مناجتناب اإلساءة إىل  وجيب. تعاليم دينه

وذلك ألن الشريعة اإلسالمية هلا مقاصد سامية، تعمل على . لهاألماكن املقدسة بالنسبة 

اجملتمع الفاضل املرتابط املرتاحم يف تكوين : احرتام اآلدمية واهلوية الدينية ومن أهدافها

السراء والضراء، جمتمع حيب اخلري ويدعو إليه ويبغض الشر وحيذر منه، جمتمع تسوده 

الفضيلة وتقل فيه الرذيلة، جمتمع يتحلى بالفضائل وتضفي عليه صفة اجملتمع اإلسالمي 

تصدرت األمة  من خالل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، تلك الفضيلة اليت بسببها

نَّاِس لُكنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِل :  لقوله تعاىل: اإلسالمية مراكز الصدارة بني األمم

، وملا هلذه الفضيلة من مميزات،  َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه

حلياء وتقوى فيه صلة الفرد ومسؤوليته جتاه حيث أنها ستنشئ جمتمعًا فاضاًل يسوده ا

نفسه وأسرته وجمتمعه عندما يدرك اإلنسان أنه مسؤول عن تصرفاته وحماسب عليها من 

عندما يتكون  .(8)قبل أسرته أواًل ثم من قبل جمتمعه وهو ما يعرف بالضابط االجتماعي

اجلرمية يف معظم  وذلك ألن. اجملتمع الفاضل، فإن معدل انتشار اجلرمية حتمًا سيقل

حاالتها ناجتة عن عدم احلياء لدى اجملرم وعدم االهتمام واملباالة بردود أفعال اجملتمع جتاه 

السلوكيات املنحرفة، لذلك فإننا ندرك مدى احلاجة إىل تكوين اجملتمع الفاضل الذي 

حماربتها بشتى الوسائل املمكنة وميقت على ميقت اجلرمية وينبذها ويعمل جاهدًا 

مرتكبيها الذين ال يأبهون بشعور جمتمعهم وال بوصمة العار اليت تلصق بهم من جراء 

أفعاهلم املشينة، وبذلك عندما ُيصبح اجملتمع جمتمعًا فاضاًل، فإن اجملرم سيتوارى عن 

األنظار خجاًل ويؤنب نفسه، ويعقد العزم على عدم العودة حتى ال خيدش ذلك الشعور 

عودة إىل منهج اهلل، وإتقان عبادة اهلل سواء يف اجملتمع أو يف ومن هنا فإن ال .الفاضل

ن من ذلك أ.. السجون كفيل بإصالح اجملتمع والقضاء على غوائله وتقليل نسبة اجلرمية

آثار العبادة على النزالء أنها تصلهم خبالقهم وتزكي نفوسهم وتطهرها من رجس املعاصي 

جلرمية ومعاجلة نوازع االحنراف لدى النزالء وهي من أعظم األسلحة وأهمها يف حماربة ا

كالنقمة على اجملتمع وسلب أموال اآلخرين وانتهاك أعراضهم وغري ذلك من مظاهر 

اإلجرام، والنزيل متى ما صحا ضمريه وفاق من غفلته بفضل العبادة اليت تصله خبالقه 

                                                           
 ..93ابن تيمية، رسالة العبودية، ص  (1)
 .814، 813البشري، العدالة االجتماعية ومنع اجلرمية، ص   (8)
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ة وتقوي عالقته به، فإنه سوف حياسب نفسه على كل خطوة خطاها وكل معصي

وهو ساجد يف  اهللاقرتفها، ومن ثم حيصل الندم والتوبة واالستغفار واالنكسار بني يدي 

  .(1)صالته معرتف خبطيئته يرجو مغفرة ربه وخيشى عقابه

العامل املؤثر يف نفس اإلنسان السجون يعد  تنمية الوازع الديين لدى نزالءوال شك أن 

والوازع الديين هو  منعه من الشر ومفارقتهلدفعه لعمل الواجبات واالستزادة من اخلري و

العامل املعنوي والذي ينمو يف شعور املسلم ووجدانه ويولد لديه مناعة قوية حتول بينه وبني 

خمالفة أوامر اهلل وذلك ابتغاء مرضاة اهلل أوال والنجاة من عقابه ثانيًا والفوز بثوابه يف 

يمة االهتمام بتنمية اجلوانب التعبدية يف ومن هنا تتعاظم ق .(8)الدارين الدنيا واآلخرة

 .السجون

 ثامنا

 حق السجني يف الصالت األسرية

القيم الدينية حراسة وظيفة الدولة يف اإلسالم تقوم أساسًا على وملا كانت 

وتهدف إىل تكوين نوازع ذاتية وقائية يف نفس كل فرد، واألخالقية، اليت تهذب الطباع، 

فوس، وتأمر بالتحلي باملكارم، وحتث على التزام بالفضائل، وتغرس مراقبة اهلل يف الن

قد وردت روايات وفتاوى وآراء ترسم خطوط معاملة ف (3)وتقوي الرتابط األسري

تزويد السجن بأجهزة التدفئة والتهوية : ومنهاوحتدد حقوقه، بصورة حسنة  السجني

وتعميق الصلة بهم  ته وأهلهواإلضاءة والسماح له بالتفرج يف ساحة السجن، وااللتقاء بزوج

 .فذهب بعض الفقهاء إىل أن ذلك من حق السجنيخالل فرتة حمبسه، 

ويف البحر عن اخلالصة فإذا حبست املرأة زوجها ال » :وقال ابن العابدين يف رّد احملتار

: وقال أيضا «إذا خيف عليها الفساد استحسن املتأخرون أن حتبس معه :وفيه .حتبس معه

 .«موضع سرته سجنه ن كان يفإاجلماع دخلت عليه زوجته أو أمته  وإذا احتاج»

ن قتل أحدا إو ،فاجرحوه ن كان جرح أحدا إ"  :كتب عمر بن عبد العزيزوقد 

 .«وإال فاستودعوه السجن واجعلوا أهله قريبًا منه حتى يتوب  فاقتلوه،

                                                           
 ..391 – 343عبد الرمحن اخلليفي، الدعوة إىل اهلل يف السجون يف ضوء الكتاب والسنة، ص / د   (1)
 : صيل، راجعملزيد من التف  (8)

، هـ1411العربية السعودية مساعد احلديثي، مبادئ علم االجتماع اجلنائي،  مكتبة العبيكان،اململكة / د -
 . 141ص 

 .وما بعدها 8مثيب احلربي، الوازع الديين وأثره يف األمن، ص -
فضل : عرض وتقديم فقه املعتقالت والسجون بني الشريعة والقانون، الطبعة الثانية،:حسن عبد الغين أبوغدة .د.أ ( 3)

 .اهلل ممتاز
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أن يستدعي وان حبس الزوج فأحب القسم بني نسائه ب» :وقال ابن قدامه يف املغين

كان ذلك سكين مثلهن، وان مل تكن، مل إن كل واحدة يف ليلتها فعليهن طاعته 

 «تلزمهّن إجابته ألن عليهن يف ذلك ضررًا

ذا كان حمبوسًا يف موضع وله أربع زوجات ومتكن الدخول إ» وجاء يف املبسوط

ن لبواقي ألنه وجب عليه أن يقسم لإوالوصول إليه وقد كان قد قّسم يف حال انطالقه، ف

 .«ذلك حقهن

ولو حبس قبل القسمة، فاستدعى واحدة لزمه استدعاء ..» حكاميف قواعد االورد و

ثبات حق لقاء إيف  ومن هنا فقد صرح الفقهاء «ن امتنعت واحدة سقط حقهاإالباقيات ف

واملقصود من . تطلبه الغريزة اجلنسية، وهذا حق للزوج والزوجة ملا ااملسجون زوجته متهيد

من  ،نه قد تنشأأومما يؤيد ذلك  س الزوجة معه يف كلمات الفقهاء هو التمهيد لذلك،حب

املفسدة، ودفعها بالطريق املشروع واجب، فالبد من  ،التفريق بني الزوجني لفرتة طويلة

 . (1)تهيئة املقدمات املطلوبة والتمهيد لذلك

ه بها إال إذا حبس وقد منع املالكية مبيت الزوجة مع زوجها احملبوس أو استمتاع

وذلك  ،حبقها وقد ذكروا أنه ال يفرق يف السجن بني الزوجني احملبوسني يف حق عليهما

مكن من وال ُي ،بأن يسمح هلا بأن تسلم عليه وجتلس عنده إذا خال السجن من الرجال

وإمنا قصد بذلك استيفاء احلق من كل  ،وطئها منعا إلدخال الراحة عليه والرفق به

ل منهما مهموم والتفريق ليس مبشروع ويبدو أن اهلدف مما تقدم  هو احملافظة فك ،منهما

  .(8)ن األرجح هو وطء الزوج لزوجته إو .علي أدني  حد من حقوق الزوجية يف الصلة واأللفة

ومن احلقوق اليت كفلها اإلسالم للمحبوس عدم التدخل التعسفي أو غري القانوني يف 

سكنة أو مراسالته كما ال جيوز التعرض بشكل قانوني خصوصياته أو بعائلته أو مب

ويف عدم تفتيشه إال  ههذا جبانب حقه يف حرمة مسكن ،لشرفه أو مسعته وإفشاء إسراره

ا ألحكام القانون ويعاقب القانون علي دخول املنازل دون رضا أو بأمر قضائي مسبب وفًق

  .(3)بدون مرعاه القواعد املقررة يف القانون

له وألسرته سواء يف داخل املؤسسة  ةب االهتمام باملسجون وتوفري الرعايهذا جبان

االجتماعية مع املسجونني واملفرج عنهم  ةبرامج الرعاي ، ألناإلصالحية أو بعد اإلفراج عنه

                                                           
 م8010ء رنة حلقوق السجنادراسة فقهية مقا: عبد اجلبار الزر كوشي. أ ( 1)
وهذا احلكم من .حسن أبو غدة، أحكام السجن ومعاملة السجناء يف اإلسالم،مكتبة املنار، الكويت الدكتور  (8)

عن قوانيننا الوضعية، فحتى اآلن ال ُيسمح للسجني بإتيان زوجته، مما يؤدى أهم ما ميكن أن تتميز فيه الشريعة 
 .اجلنسي بني السجناء، والذي ينتشر بشكل واسع يف السجن املصريعواقب وخيمة أقلها الشذوذ إىل 

احلق يف العدالة اجلنائية، الندوة العلمية حول حقوق اإلنسان بني الشريعة : حممد حميي الدين عوض الدكتور  (3)
 89صـ  8001اإلسالمية والقانون الوضعي، الرياض 
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وتوقي  ،يف إعادة تكيف هذه الفئات مع احلياة االجتماعية اتلعب دورا كبري ،وأسرهم

   .(1)تملة أو العودة للجرمية مرة أخرية احملاخلطورة اإلجرامياجملتمع من 

كما جيب رعاية أسرة املسجون واملفرج عنهم وذلك من خالل متكني األسرة من 

استمرار صلتها باملسجون هذا جبانب تقديم املساعدة والدعم لألسرة ومعاونتها يف حل 

مواردها بسب سجن  وتدبري املوارد الالزمة إلعاشتها أو معاونتها عندما تنقطع ،مشكالتها

كما يف حالة توفري املساعدات )حيث ميكن أن تبادر هيئات ومؤسسات اجملتمع  ،العائل

ومجعيات رعاية  ،(رة الشئون االجتماعيةاعن طريق برنامج الضمان االجتماعي بوز

عندما تكون  ،املسجونني اليت توفر املعاشات الشهرية واملساعدات املالية ألسر املسجونني

كم السالب للحرية علي املسجون طويلة يرتتب عليها انقطاع الدخل الشهري الالزم مدة احل

  .(8)إلشباع احلاجات املعيشية لألسرة

االجتماعية سواء  املؤسسةوبهذا جند أن أمر رعاية أسرة املسجون حق وواجب تلتزم به 

هلل عز وجل وا. هو فقط هفنتيجة جرم املذنب جيب أن تعود علي ،كانت حكومية أم أهلية

َوَما  َمِن اْهَتَدى َفِإنََّما َيْهَتِدي ِلَنْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها َوَلا َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى: )قال

 .(3)(ُكنَّا ُمَعذِِّبنَي َحتَّى َنْبَعَث َرُسوًلا

ة إجرامية أو دعم بالرعاية تقي اجملتمع من خطوراألسرة عندما ُتوهكذا فإن 

عندما ترتك األسرة بعد سجن العائل  يظهر يف أي وقتاحنراف سلوكي أو أخالقي قد 

   ..واستمرار وقوعها حتت ضغط احلرمان والعوز واحلاجة

 تاسعا

 حق املسجون فى الدفاع عن نفسه فى الشريعة اإلسالمية

ناصر إقامة يف الشريعة اإلسالمية من أهم ععن نفسه يعد حق املسجون فى الدفاع 

العدل الذي يعترب من أعظم حقوق اإلنسان املستمدة من اهلل عز وجل مباشرة، إذ قصر اهلل 

هو العدل حكم اهلل و،  (4)ِإِن اْلُحْكُم ِإلَّا ِللَّه  :سبحانه وتعاىل احلكم على نفسه فقال 

عاىل يف كتابه ، إذ ال يعرف اهلل احملاباة وال اجملاملة وال التحامل، فيقول اهلل تاملطلق

َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس   : الكريم

 َراَكِإنَّا َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِبَما َأ  :، وقال تعاىل  (3)  ِباْلِقْسِط

                                                           
الرياض  8جـ  واملفرج عنهم وأسرهم يف اجملتمع العربي، رعاية املسجونني: حمروس حممود خليفة  الدكتور  (1)

 3صـ 1999
 املرجع السابق ( 8)
 13: سورة اإلسراء، آية ( 3)
 .19سورة يوسف آية  ( 4) 
 83ديد آية سورة احل   (3)
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حق الدفاع حق مقدس يهدف إىل حتقيق وهكذا فإن  . (1) اللَُّه َوَلا َتُكْن ِلْلَخاِئِننَي َخِصيًما

املساواة يف املراكز اإلجرائية بني اخلضوع أمام القضاء، وحيث ختتل هذه املساواة ختتل 

جيعل  فكرة العدالة ذاتها، ويؤدي هذا االختالل إىل عواقب وخيمة على اجملتمع، ألنه

 .قواعد القانون املوضوعي اليت تنظم العالقات بني األفراد يف اجملتمع عبثًا ال فائدة منها

وإن من أهم بواعث األمن واالطمئنان والشعور بالسكينة والراحة النفسية أن يشعر 

اإلنسان بأنه يف مأمن من أي حيف قضائي، وأن ما ُينسب إليه من ُتهم ال يصدق ألول 

ذ طريقًا واضحًا من التحقيق واحملاكمة، يف جو تسوده العدالة، وُتتاح له وهلة، بل يأخ

 فرصة الدفاع عن نفسه، وُتمحص فيه القضايا متحيصًا يقوم على النزاهة والدقة واحليدة

  .، حتى ال يعاقب بريء وال ينجو جمرماملطلقة

دليل االتهام  دإما بإثبات فسا حق املتهم السجني يف الدفاع عن نفسه،ومن هنا يتقرر 

حتول االتهام إىل  فالبد من السماح له بالدفاع عن نفسه وإال أو بإقامة الدليل على نقيضه،

فالشريعة اإلسالمية قد كفلت للمسجون حق الدفاع عن نفسه أمام جملس القضاء،  .إدانة

وكل ما ورد من املبادئ واأُلسس اليت تؤكد هذا احلق يف إعالنات حقوق اإلنسان، وما 

جسد يف الدساتري العاملية، ما هي إال أعمال كاشفة ملا قررته الشريعة اإلسالمية الصاحلة 

  .لكل زمان ومكان

متخصص - خرآحق الوكالة لشخص  ناإلسالمية للمسجووقد كفلت الشريعة 

 (.الوكالة)أمام القضاء وهو ما يعرف فى الفقه اإلسالمى بـ  هللدفاع عن -وخبري وطليق

التفويض، تقول وكلت أمرى إىل اهلل تعاىل أى فوضت أمرى إليه تعاىل، : هاالوكالة معناو

، واملراد  (8) َحْسُبَنا الّلُه َوِنْعَم اْلَوِكيُل: وتطلق أيضًا على احلفظ، ومنه قوله تعاىل

وقد شرعت الوكالة فى  .(3)استنابة اإلنسان غريه فيما يقبل النيابة عنه : بالوكاله هنا هى

ومن على مباشرة أموره والدفاع عن نفسه، ا حاجة إليها، فليس كل إنسان قادًراإلسالم لل

وقد جاء فى القرآن الكريم ما يدل  (4)حيتاج إىل توكيل غريه فى هذه األمور نيابة عنهثم 

قوله تعاىل فى قصة سيدنا يوسف  يف آيات عديدة منها،على مشروعية الوكالة للغري 

ي َظنَّ َأنَُّه َناٍج مِّْنُهَما اْذُكْرِني ِعنَد َربَِّك َفَأنَساُه الشَّْيَطاُن ِذْكَر َربِِّه َوَقاَل ِللَِّذ: عندما سجن

، فوكل سيدنا يوسف صاحب السجن أن يذكره عن   (3)َفَلِبَث ِفي السِّْجِن ِبْضَع ِسِننَي

 .امللك بعد خروجه من السجن

                                                           
  .103سورة النساء آية   (1)
 .193سورة آل عمران آية  ( 8)
 .881، ص 3رة جالسنة، دار الرتاث، القاه هالسيد سابق، فق ( 3)
 .سعد القبائلى، حق املتهم فى الدفاع فى الشريعة اإلسالمية، اجمللس األعلى للقضاء، ليبيا/ د ( 4)
 .48سورة يوسف آية  ( 3)
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الدفاع عن نفسه بنفسه  وإن كانت الشريعة اإلسالمية مل تتعرض حلق املتهم يف

بشكل صريح كما هو يف القانون الوضعي فإن هلذا احلق يف الشريعة اإلسالمية مظاهر 

حق املسجون فى االستعانة بغريه للدفاع عنه، حق املسجون فى حضور : عديدة أهمها

مساع أقواله أمام القاضى، حق املسجون فى املساواة، حق يف احملاكمة، حق املسجون 

 :وميكن اإلشارة إليها على النحو التالي .فى إثبات براءتهاملسجون 

 .حق املسجون باالستعانة بغريه للدفاع عنه: أواًل

ؤهل امل لبة من الغريااإلسالم للسجني احلق فى الدفاع عن نفسه عن طريق املطقرر 

إذا كان لديه ما مينعه من القيام بذلك بنفسه أو يف ذلك ينوب عنه ه وللدفاع عن لذلك

الدفاع عن نفسه  ه يفحقوأيضا -كما سبق- معنيانع ملكان ال يستطيع القيام به 

ثل هذا احلق سلفنا الصاحل مت، وقد (1)والرتافع إىل القاضى بنفسه وهذا باتفاق الفقهاء

وهو بن خملد، فقد اختصم إليه رجالن، فنظر إىل أحدهما اومنه القاضي األندلسي 

يا هذا : "احلق، فقال له ا يقول، ولعله توسم فيه مالزمةحيسن ما يقول، واآلخر ال يدري م

أعزك اهلل إمنا هو : له لو قدمت من يتكلم عنك فإني أرى صاحبك يدري ما يتكلم، فقال

 .(8)" احلق ما أكثر من قتله قول: احلق أقوله كائنا ما كان، فقال القاضي

 حق املسجون فى حضور احملاكمة: ثانيًا

سجني حضور حماكمته، وجيب على القاضي أال حيكم عليه من احلقوق الالزمة لل

كما  ،مبا يدحض هذه األدلةهو إال فى حضوره، ألنه مهما ُقّدم له من أدلة ضده فقد يأتي 

حتضر : أنه جاءه رجل قد ُفقئت عينه، فقال له عمر ُروي عن عمر بن اخلطاب 

فلعلك : أرى، فقال له عمريا أمري املؤمنني أما بك من الغضب إال ما : خصمك، فقال له

إذا مسعت حجة : فقأت عيين خصمك معًا، فحضر خصمه قد فقئت عيناه معًا، فقال عمر

 .وال ُيعلم لعمر من ذلك خمالف من الصحابة: اآلخر بان القضاء، قالوا

غري أنه يشرتط لتمتع السجني بهذا احلق أن يكون هذا السجني موجودًا يف حمل 

، أما إذا كان املتهم غري موجود يف والية القاضي أو أو هارب والية القاضي وغري متخف

متخف فقد اختلف الفقهاء بشأنه، فقد رأى األحناف عدم القضاء على الغائب حتى 

حيضر، بينما أجازت الشافعية واملالية واحلنابلة والظاهرية القضاء على الغائب إذا غاب 

يا أيها الذين :)اء، واستدلوا بقوله تعاىل عن البلد أو عن جملس القضاء، أو استرت عن القض

                                                           
 مرجع سابق ، فقه السجني  سعيد/ د ( 1)
 .م8001صباح بلحيمر، حقوق السجني يف الشريعة اإلسالمية، املغرب، / د ( 8)
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إن األمر بإقامة القسط ُيفيد العموم : فقالوا( آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء اهلل

 .(1)فيشمل احلاضر والغائب فيصبح بذلك القضاء على الغائب كاحلاضر
 قواله القاضي ألمساع يف حق املسجون : ثالثًا

ريعة اإلسالمية لتحقيق العدالة بني اخلصوم، مبدأ حق من أهم املبادئ املقررة يف الش

املسجون يف مساع أقواله أمام القضاء، وهو حق أصيل جيب أال يصادر حتت أي مصوغ، 

متكني املتهم من مساع مقاله قبل ته ألن لكل صاحب حق مقااًل، واألصل يف ضرور

،  م اهلل وجههكرَّ، لعلي بن أبي طالب   احلكم عليه، وذلك من حديث رسول اهلل

يا رسول : إىل اليمن قاضيًا فقلت بعثين رسول اهلل : عندما بعثه إىل اليمن قاضيًا، قال

إن اهلل سيهدي قلبك وُيثبت : "؟ فقال..اهلل ُترسلين وأنا حديث السن، وال علم لي بالقضاء

فال تقضني حتى تسمع من اآلخر، كما مسعت  ،لسانك، فإذا جلس بني يديك اخلصمان

مازلت قاضيًا، أو ما شككت يف قضاء : قال" أحرى أن يتبني لك القضاءفإنه األول،  من

  .(8)" بعد
وحق املتهم يف الدفاع عن نفسه، يقتضي متكينه من اإلدالء بأقواله يف حرية تامة، 

أيضا بدون تعذيب أو خديعة أو ضغط أو إكراه، أو أي شئ يؤثر على إرادته احلرة وله و

واالمتناع عن اإلجابة عن كل أو بعض أسئلة التحقيق، وإذا أقر على احلق فى الصمت، 

إذا أكره السجني على إقراره فهنا ال يؤخذ بإقراره وذلك و .الرجوع عن إقراره نفسه فله

غري مكره، ا ن من شروط قبول اإلقرار أن يكون املقر حرًّإالنتفاء صفة االختيار حيث 

  .(3)حبق العباد ماىل أكان فى ذلك مقرًا حبق اهلل تعأسواء 
 سجون فى املساواةحق امل: رابعًا

من املبادىء اليت يقوم عليها حق الدفاع أن يتساوى اخلصوم يف دفوعهم، فال ُيعطى 

أحدهما حقه يف الدفاع عن دعواه، وُيحرم اآلخر من هذا احلق، واملساواة بني اخلصمني 

العقيدة اإلسالمية، فال فرق أصل مهم من أصول  ،بصرف النظر عن اختالف مكانتهما

بني املسلم وغري املسلم، وال بني مسلم ومسلم فال حتمل العداوة والبغضاء على ترك العدل، 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِمنَي ِللَِّه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َوَلا َيْجِرَمنَُّكْم َشَنَآُن   :لقوله تعاىل 

 . (4)ا َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي ِبَما َتْعَمُلوَنَقْوٍم َعَلى َألَّ

وحتى يتمتع كل خصم باملساواة أمام القضاء، فإن اإلسالم ُيلزم القاضي بضرورة 

واالستماع مراعاة ما يؤدي إىل ذلك من إجراءات وأمور تستوجبها اخلصومة القضائية، 

                                                           
 .ى، حق املتهم فى الدفاع فى الشريعة اإلسالميةسعد القبائل/ د ( 1)
 .رواه أبو داود والرتمذى وابن ماجه ( 8)
 املراجع السابقة ( 3)
 .من سورة املائدة 3واآلية رقم  .سعد القبائلى، حق املتهم فى الدفاع فى الشريعة اإلسالمية/ د ( 4)
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إليهما، ومتكينهما من إبداء دفاعهما حبرية تامة من غري متييز بني الغين والفقر، أو بني 

من ُابتلي ): ()، أو بني املغمور وذي اجلاه والنفوذ، ويف هذا يقول الرسول الضعيفو القوي

لى وال يرفع صوته ع ،بالقضاء بني املسلمني فليسو بينهم يف اجمللس، واإلشارة، والنظر

وأكد على ذلك الرسول عليه الصالة والسالم يف  .(1)(أحد اخلصمني أكثر من اآلخر

حق املسجون : خامسًا .بعثه قاضيا إىل اليمن كما سبق حني وصيته لعلي بن أبي طالب 

 فى إثبات براءته

املتهم برئ حتى تثبت "تنصعلى أن فى القوانني الوضعية التى  يةفرتاضالقاعدة اال إن

قد ُوجدت يف الشريعة اإلسالمية من مدة تزيد على أربعة عشر قرنًا، حيث جاءت  "إدانته

بها نصوص القرآن والسنة، وبهذا فقد امتازت هذه الشريعة على القوانني الوضعية اليت مل 

تعرف هذه القاعدة إال يف أواخر القرن الثامن عشر امليالدي، حيث أدخلت يف القانون 

من  9ن نتائج الثورة الفرنسية، وُقررت ألول مرة يف املادة الوضعي الفرنسي كنتيجة م

م، ثم انتقلت القاعدة من التشريع 1939عالن العاملى حلقوق اإلنسان الصادر عاماإل

الفرنسي إىل التشريعات الوضعية األخرى، حتى أصبحت قاعدة عاملية يف القوانني الوضعية 

عاجز عن إثبات براءته، فى حمبسه فليس معنى أن السجني وهو وهكذا  .لكافة الدول

الوسائل املشروعة  لولت له الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية أن يثبت براءته بكخبل 

اليت من شأنها نفي التهمة ودرء  ،ويرفع عن نفسه الظلم بتقديم األدلة والبيانات للقضاء

احة، أو انعدام املسؤولية أو املسؤولية اجلنائية عنه، أو التعبري عن قيام سبب من أسباب اإلب

 .أي عذر من األعذار الشرعية

                                                           
 .نهنأخرجه الدراقطنى فى س ( 1)
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 اخلامتة

وبعد فهذا حبث عن حقوق السجني يف الشريعة اإلسالمية، تناولنا فيه منهج اإلسالم 

 ا، حتى ولو كان حمكومحقوق السجني باعتباره جزءا من حقوق اإلنسانالرائد يف إقرار 

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني   : ما جاء يف قوله تعاىلعليه، ذلك أن اهلل عز وجل كرم بين آدم ك

ْقَنا َآَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ِممَّْن َخَل

 . (1) َتْفِضيًلا

ا البحـث خصوصـا   وقد حرصت على أن تكون الرؤية اإلسالمية حاضرة يف بعـض ثنايـ  

وقـــد .  وأن الدراســـة ُتعـــين يف األســـاس بـــإبراز الرؤيـــة اإلســـالمية يف قضـــية حقـــوق الســـجني

يف مشـروعية السـجن   ، ووالغـرض منهـا   لعقوبـة فلسفة ا، ولمفاهيم املتعلقة بالسجنيتعرضنا ل

الرعايـة  ، والتأهيـل والتـدريب   حق السجني يف التعلـيم ، تاريخ السجون يف اإلسالماإلسالم، و

املعاملــة ، ويف الصــالت األســرية  ، وحقــهممارســة العبــادة ، ولصــحية والنظافــة الشخصــية  ا

  ..فى الدفاع عن نفسه فى الشريعة اإلسالمية هحق، واحلسنة

 .وأن يهيئ لنا مـن أمرنـا رشـدا    هذا العمل، منى يتقبل أنعز وجل  اهلل رجوويف النهاية أ

   اَلِتــي َأْنَعْمــَت َعَلــيَّ َوَعَلــى َواِلــَديَّ َوَأْن َأْعَمــَل َصــاِلحًا َتْرَضــاُه   َربِّ َأْوِزْعِنــي َأْن َأْشــُكَر ِنْعَمَتــَك

 .   (8) َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحنَي

 التوفيق وباهلل  . وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 جعفر عبد السالم. د.أ

 ابطة اجلامعات اإلسالميةاألمني العام لر

                                                           
  .90: سورة اإلسراء، آية ( 1)
 .19:النمل آيةسورة   (8)
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 إعداد

 الدكتورة سهيلة زين العابدين مّحاد

 يةدعضو اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باململكة العربية السعو

وعضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

هلل رب العددد ،  ا صال دددسّ صاللىدددسن  حمدددو لدددل    حمددد  ص حمدددو  لددد  ص ددد      احلمددد  

 .أمجع 

 مق مة

صترتدددل  حمدددو  دددم  ا،فددد  لا   ا،فددد  لا صالت ددداراة ،  لدددة اه لددد   ص   ددد  ا  اختحمفددد 

 ف  دد م مددر  ىلددر سا اه لدد   ص   ادد  رص  خ ل ددة ا صالت دداراة وقددان اه لدد   صصا،  تدد  ا

َّخات       الفحملفة ا،ا للة اصال ىلري ة الترري يدة   ىلريدة   ليت متا  ل اذية صاهل  ص لة 

سذ تع محمدد   ؛فحملددفة  لرددا ع القددر  الت لدد    ددر ا،اددا االفسنا لددة ع الع ددار الق  ددة سا 

   دا  دما اه لد      ف  دة وقاق  صصا،  ت  ن قً  ل  اصجن   أثقدا   امع  صفق  ما ا، ىلار

ت اراة صمف  لا أخرى  ىلدرة سا اه لد   أ اد      ع و  جن    لر    لة ا باا،  ة تفاق 

 مدد دّ اصتع محمدد  معدد  صفدددق  ددما ا، ىلددار اصودد ادة وقاقددد  صصا،  تدد  ن قددً  هلددم  ال ىلدددرّ ا         

  ل ارصي لة اليت    ة      ا،ما ل ا، دية   ، ر للة صالفرصي ية الق ئمة  حمو التفلري 

ا ل الق ئمددة  حمددو م ديددة اه لدد   اجل لددا احللدداا ا لحملددحمام اه لدد  ا اصنددري ذلدد  مددر ا،ددم 

ربة احلريددددة صالدددديت ا تدددد  صالدددديت كحمدددد   ددددا اا  دددد ة الف ددددر ال ربددددا ا    صولاا لتدددد  ا

اوق مر وقان اه ل     رل   متو ش ء م  مر ش ء دص  ضاابط شدر لة ن ،د  أ ا   اجل للة

 . الطرفْلر راضل ا معت ية بمل   حمو وقان اآلخرير مر بين اه ل   

 ا   ع حت يد  م  لدة اه لد     ئ مد خلطر احندر   در اجلد دّ صال دااب     ص س الت داريْ 

 .صب لت لا حت ي  متطحم  ت  صاوتل ، ت  صصا،  ت  

 ب د عت  ا  صاالدرى  صاهلل ،اا ش    خ لق  ما ال ا  صمد  فلد  اصمدر فلد  ا دا اال حمدا       

 ف دد د م  لددة اه لدد   صصضدد  الت ددريع ة الدديت حتفددي هلددما اه لدد    ل ا تدد  صوقاقدد  ع       

احللدد ّ دص  ات تدد اء  حمددو وقددان اآلخددرير  للدديدا رلدد لت  فل دد  ن قددً  ،دد  صضددع   اخلدد لق لدد     

 .ت ح دًا ل  صا،  ت   م  و اد ل  وقاق ا ملَّخرًا  ا م  ع  ما ال ا  خل م

ف ه لد   ع اهلدسن    ي ىلر اهلدسن سا اه لد    ىلدرّ شد محمة م تقدا  حمدو التر ئدة ا       ص

ر ق تة مر ن  االرض ص ف ة مر رص  اهلل امت ج اتث    ع  لد    م دّ صرص  ا ف ا م يج م

ِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَلاِئَكةِة ِإنيةي َاةاِل       :  صاو  مرتابط رنا اختسف م ا صياضح  ما قال  تع ا

 .   َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن، َبَشًرا ِمن ِطنٍي 

فل د  بد      صصضد  تع للمد  لد  ماا   د     صق  تع ما اهلسن مد  اه لد   صفدق  دم  ال ىلدرّ ا     

ا، دّ صالدرص  فحمدا يد َّخل لحمرلد  وقدً  للداع وقدان الدرص  فل درن ا، د   ا صم يد َّخل لحمدرص              

ص  د  تترحمدو ل د  معرد ّ اهلدسن ع ماا  تد  بد          اللاع وقان اجلل  فل دلح اررمد ة  وقً  

                                                           
 .ص مر لارّ  17ا   1اآلية  (  
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ف ه ل   ع الت دار اهلدسما مدر ولدي ن لعتد         ل   ا، دية صو ، ت  الرصولة ارن  ة اه

فقدط ا ديدة اه لد      ف دا ت يديمر    ماو  ب  ال ااوا ا، دية صالرصولة صاحل ، ة ال فللة ا

  :يقدددداا تعدددد ا   ة صاهل  ص لددددة ايدددد     ل اذلددددصت يدددديمر بر    لددددة اه   ا  ل ارصي لددددة 

َدُعوَها َما َكَتْبَناَها َعَلةْيِه ْ َوَرْهَباِنيًَّة اْبَت س امد  اه لد   مد دّ صرص  معدً  ياضدح  دما قالد          ا

 .  َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اللَُّه الدَّاَر اْلآِاَرَة َوَلا َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا : تع ا 

مدد  متتدد  سا  صت تقت ددر  ىلددرّ اهلددسن سا اه لدد   مددر ولددي ن لعتدد  صم ا  تدد  ا صس ا         

 م  متت  سا  ل ا ت  صدصر  ع احللد ّ اف ه لد     ا  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم   : ت ر  

َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنيي َجاِعل  ِفي  ع القر   خمحمان م حمف ذص رل لة  ا اتلتَّخس  

ََْمةةِدَك  اأَلْرِض َاِليَفةةًة َقةةال وْا َجَتْجَعةةُل ِفيَهةةا َمةة َُ ِب َْةةُن ُنَسةةبي ن ُيْفِسةةُد ِفيَهةةا َوَيْسةةِفك  الةةديَماء َوَن

 ف ه ل   م خيحمق   اً   م  تقاا الا،ادية اا   َوُنَقديُس َلَك َقاَل ِإنيي َجْعَلُ  َما اَل َتْعَلُموَن

ص دا   ا صذلد  لت قلدق ال  يدة العحملد  مدر خحمقد  ا      " مد رّ االرض "صس امد  خحمدق ، مدة  دربى  دا      

 . َوَما َاَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن    دّ اهلل 

ف شددرتا الت حملددف ب لعقددا افدد    صم دد ا الت حملددف العقدا ا  ف ه لد    دد ئر م حمددف ا     

ف ه لدد    لددما جندد   لددقط  ددر ال دد ري صا،عتددا  صا  ددا  ا ا عدد ن العقددا لددقط الت حملددف ؛

عددين ص،دداد ف ددر اصدصر العقددا ع  ددم  القتددلة ،دد    صص،دداد  قددا ي م حمددف ال ادد  ذص  قددا ا 

ص ا ماض  ا ت  ر اهلسن صتعىللم  لل ا  ع ال ر،ة االصا مر اال ملة صالفع للدة    ىللا ا

صمت ل   مر الدتلع ب احلقد ئق    صالعط ء اصمر الا اا ب ه ل   سا م اخا احلق صاخلري ا

قدة اه د   بد هلل الدما  دأل ص،داد        صع نحملعت د  وقل  اليت متأل أر، ء  ما ال دا  ا،عمدار ا  

صبمل  ف ا مليصا  ر اختل ر  لل  لدل   ف ه ل   الع قا  ل  ب  اخلري صال ر ا ال ا  ا

ص دما   ق  يقداا ق ئدا أ ا اه لد   ملدريا     صيع قل صُير  ى س  أخط  صتع ى  حمو وقان ال ري ا

 ق ر  ف لف حي لل  ر أمر للل ل  ؟

لاددر املددلار ع بعددب ،اا ددل    ت ددار اهلددسما ملددلار صخم  اه لدد   ع ال :  أقدداا ص  دد   

ف دا ملدلار وتدا   للد ر ال دا  الديت ت يلدتطل          صفق ن لعت  اليت خحمدق  حمل د  ا   اول ت 

اخلددرصج    دد   قدداا   اجل ذبلددة صالتدد ط اجلدداا اصقدداا   اجللددا مددر اهلتددا صالدد صرّ         

سذ  ص ما مر رمحة اهلل ب ه لد   ؛ صنري   مر الل ر ال ا لة ا صقاا   احلرارّ ا ال ماية ا

لا م ي ر ملريًا ع قاا   اجللا  لف يلتطل  أ  ُيللِّر أ، د ّ ،لدم  لتديدا صف ئف د      

 ص ا   ئا؟

خيتدد  لحملدد ر ال ا لددة ا صمددر ، ددة أخددرى لدد     ه لدد   ع بعددب ،اا ددل ول تدد  ملددري  ف     

َوَنْفةٍس    ر  دما اتختلد ر   صمليصلة ق رّ صسرادّ ورّ ختت ر م  تري  مر االفع ا صالت رف ة 

 اف  دد  يدد تا اتختلدد ر ا   وَهةةَدْيَناُ  النَّْجةةدْين    َفَأْلَهَمَهةةا ف ُجوَرَهةةا َوَتْقَواَهةةا  ،َوَمةةا َسةةوَّاَها 

سذ ُي دلِّر اهلل ،داا    فم دان اه لد   قد درًا  حمدو التمللد  بد  اخلدري صال در ا ف دا ودر اتختلد ر ؛          
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 ا م  مد  ا صلد  أ  خيتد ر أي مد  يلدحم  ا ثداا يت مدا بع ئدم           ش    ل  اخلري صال ر ا صنريق

ملدديصللة اختلدد ر  ا فُلادد ب صُيردد  ى خْلددرًا  حمددو اخلددري ا صُيع قددل ع الدد   ل  صاآلخددرّ س  لددحم    

نريددق اجلر ددة صال ددرا ص  دد  يدد تا دصر ا تمدد  ع مع ق ددة مددر أ،ددرن ع وددق الع دد د صوددق         

ا  يت ما ا تم  ملديصللة الت دريا  ا  ر أخط ئ  ا صتا تم  ا فس  قاا س ا اه ل   مليص

ات ا صبعددب د دد ّ وقددان اه لدد   مددا،   ا تقدد د     مدد  يقدداا صاضددعاا القدداا   الاضددعلة ا  

ال ا سلددق ا وددق ا تمدد  ا،تماددا ع  ع ال ددريعة اهلددسملة  ا    يرلحمعقابدد ة صاحلدد صد صالتعدد

 العقد ب ا صب لتد لا ت دل  الفاضدو ا     لحمطة ال صلة ع الت ريا يلدقط احلدران اصيلدقط معد     

ا ف فىلددً  حلقددان   صُت ت دد  اال ددراض اصُتلددحمل االمددااا صُتددران الدد م ء    صُترت ددل اجلددرائا ا 

: أدرى وحمقدد  ا صادد  ي ددحمح هلددا  اص ددا   يراخلدد لق الق دد ص صاحلدد صد صالتعدداه لدد   أص،دد  

نَّ ن بالَعْيِن واأَلْنَف ِباأْلْنِف واأل ذَن باأل ذنِ والسيَوَكَتْبَنا َعَلْيِهْ  ِفيَها جنَّ النَّفَس ِبالنَّْفس َواْلَعْي

ف    ب م  العقاب ة حتفي وقدان ا دين  حمدل اا ا،عتد ى  حمدل ا       بالسيني واجل ُروح َقصاص

لل رم  ا س ل   ق ا سق ام   حمو ،ر دة مد  أ اد  لدا  ُيع قدل ب ،ادا لل دا   دما العقد ب          

،ر ت  اصب لت لا ُت فدي وقدان اجلملد  اصل در الدما  درا        راد ً  ل  صل ري ا فس يق ن  حمو 

اآل  أ ا م ىلمدد ة وقددان اه لدد   ال صللددة تدد اف   ددر اجلدد  ا ا صت تدد اف   ددر ا ددين  حملدد  ا  

صُت دد ،ا ال ددريعة اهلددسملة ال ا دد  حتفددي وقددان ا ددين  حملدد  صوقددان ا تمدد  بقطدد  دابددر         

  .اجلر ة بفرض   العق ب  حمل   

 

 

 

 

 

    

                                                           
بت ر  صاخت  ر ا دار   58 -514سول       الق صس ب  العحمم  لة صالفرصي ية ا ص : ل لحمة  ير الع ب ير مح د -  

 ن991  - د   5 الفرر اهلسملة لحم  ر صالتا ي  اا، ي ة ا، ارّا



 

 

4 

 لفصل األولا

 حفظ حقوق الكرامة اإلنسانية يف اإلسالم

 تعريف احل  

احلددق : " صلحم ددق معدد    دداريّ اقدد ا ابددر م ىلددار ع للدد   العددرب    مجدد  احلددق وقددان ا

مع د    : "صقد ا اال  درا   . صوق االمر حيق صَيُ ُق وقً  صوقاقً    ر وقً  صث د    قلب ال  نا ا

  "ص،ل جيل ص،ابً  

ا صاحلدق ع الحم دة   "  ا ال اء الا ب  الدما ت يلداإ س  د ر     : " صع تعريف ة اجلر،  ا

 يطحمق  حمو اهلل ،دا ،سلد  ا صيطحمدق  دفة هلل تعد ا ا     : م    ا  ل  سنسق ة ت ي   حمو   رّ 

ا ص حمددو  ص حمددو احل مددة  ص حمددو ال دد ن ا ص حمددو الددلق  ا   ا ص حمددو اهلددسن ا  ص حمددو العدد ا 

 .ا صال   الااضح ت ن ال  ماصال ص حمو ال عي بع  ا،اة ا احلي صال  لل ا

 احل  يف االصطالح

صفددرت قدد  ا ا  فددرت فق ددا شددر ا ا يتفددرت تعريددف احلددق ع ات ددطس  سا فددر   ا    

 .صضعا

 تعريف احل  يف املصطلَ الشرعي 

فحمدلل لحم دق تعريدف ،د م  مد         "تع دة تعريف ة الفق  ء ع ال ريعة اهلسملة لحم دق ا 

صت خيتحمدف الدتعم ل     صس امد  يلدتعما فلمد  صضد  لد  ا      راد م د  ا يقط  بت  ي    حمو ا،ع و ا،د 

ف ا يلتعمحما   دائمً  فلمد  ث د  ه لد   اقتتدو ال درت           الفق  ء  ر التعم ل  الحم اا ا

مددر أ،ددا  دد حل  اصلددما يطحمددق ع الفقدد  اهلددسما  حمددو  ددا  دد  اأص م ددحم ة ت ددا  لدد     

أص  أص بدمهل  ع بعدب االولد   ا    ندريم ا  أص م ع د   در   اقتتو ال درت لدحمطة ا،ط ل دة ب د  ا    

صيطحمددق  صيطحمددق  حمددو ا،نحمدد   فلدد  ا فلطحمددق  حمددو اال لدد   ا،محما ددة ا الت دد  ا    دد   ددمل  ا

 7."أص ا،  حل  حمو ص،    ن  حمو ا،  ف  ا

 حل  يف املصطلَ القانوني الوضعي ا

 يدف احلدق ا  اختحمف ا،ف رص  ال ربلا  ا، تمدا  بف درّ احلدق ا صا،تملد ا  ب د  ع تعر     

ا،ددم ل ال َّخ ددا اصا،ددم ل ا،اضددا ا اصأ دد  ب ا،ددم ل ال َّخ ددا    : أ م دد   سا مددما ل ا

ع  لدحمطة سراديدة يلدتعمحم    د ول احلدق     " ي ىلرص  سا احلدق مدر  اصيدة  د و  ا فلعرِّفا د  ب  اد        

 ددا الددما ي ىلددر سا ماضددات احلددق ت سا : صا،ددم ل ا،اضددا ا  ."ودد صد القدد  ا  اصحتدد  مح يتدد 

    ."م حم ة حيمل   الق  ا  " ف حلق      ما ا،م ل  ا    و   ا شَّخص

                                                           
 .لل   العرب: ابر م ىلار  -  
أو دد ن ا،عدد مسة  : ا قددًس  ددر  حمددا اخلفلددف       وقددان اه لدد   ع اهلددسن اص   : ب دد  أمحدد  الىل دد ر    راصيددة .د - 7
 .ال ر لة
 .5 ص : ا،ر،  الل بق  -  
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 حفظ الكرامة اإلنسانية يف اإلسالم

مدر مق  د  ال درائ  اللدم صية     .   ( َصَلَقْ  َ رَىْمَ د  َب ندا  َدنَ  )لق   رىن اهلسن اه ل    

العقدا ا  الد ير ا الد فل ا   : ) ق ن ة صاهلدسملة خ  دة ار فىلدة  حمدو التدرصراة اخلمدل       

س ى وفي اال اا اخلملة ا يلدت لا أ   : " يقاا اهم ن أبا و م  ال  الا ا  ( ال لا ا ا، ا 

ت ت ددتما  حملدد  محمددة مددر ا،حمددا ا صشددريعة مددر ال ددرائ  ع حتددريا ال فددر ا صالقتددا ا صال  دد ا   

 7" صاللرقة ا صشرب ا،ل راة 

   واألمان ح  احلياة :جواًل 

ص    ص،داد  تط دق بقلدة     صب  ت  أ ل ئر احلقان ا إل ل   ااحلل ّ  ا احلق االصا ل وق

 صوق اه ل   ع احللد ّ م  دة مدر اهلل تعد ا ا     احلقان اص    ا ت  ئ  ت ع ن معىلا احلقانا

ص دما   .،ر دة ع  ىلدر اهلدسن      دا ا تد اء  حملد  يعتدرب     ص صللل لإل ل   فتا ع سجيد د  ا 

لد ئر االفدراد صا تمد  صال صلدة مح يدة       صجيدل  حمدو   احلق م فاا ب ل دريعة ل دا س لد   ا   

 .صي  ين  حمو ذل  ورمة ات ت اء ال   ا صا،ع اا   ما احلق مر  ا ا ت اء ا

  االعتداء البدني 

صقد   د ا    ا ا أص التعدميل  مر ورمدة ات تد اء ال د  ا ا تد اء اه لد    حمدو ندري  ب لقتدا        

حممة ،ر دة ضد  اه لد  لة  حمد       القر   ال دريا س  د ن الدرص  اه لد  لة ملدحممة أص ندري ملد       

 فرعدا  قابت د  ع اآلخدرّ اخلحمداد ع ال اد را     ا ص دا ال درم بد هلل     صقر    بد  رب ال  د ئر ا  

صالق د ص ع   صوق احلل ّ ث ب  ل ا  فل فقتا صاو ّ م    ا تد اء  حمدو ودق احللد ّ ذاتد ا     

مندْر َأْ،داذ َذلندَ     : ) يقداا تعد ا    القتا  ا  ل  ة حلق احلل ّ الما ت رتم فل  ال فاس مجلعً ا

َ َتْ َ دد   حمددو بددين سذْلددرائلا َأ اددُ  َمددْر َقَتددَا َ فنلددً  بنَ ْلددرذ َ فنددَل أْص َفَلدد د  فنددا ااَلْرضذ َفَ َ  اَمدد  َقَتددَا    

  (ال ا َس َ،منلعً  َصَمر َأْوَل َ   َفَ َ  اَم  َأْوَل  ال ا َس َ،منلَعً 

لدر يد اا ا،ديمر ع فلد ة     : ) ة القتدا م  د    صع الل ة ا،ط رّ أو ديي  اريّ ت   ورم

أيتددً  قالدد   حملدد  ال ددسّ  رصى  ال َّخدد راا ص.رصا  ال َّخدد را( مددر دي دد  مدد م ي ددل دمددً  ورامددً  

اصت يتعد ى حتدريا القتدا  حمدو     ( أصا م  ُيقتو بد  ال د س يدان القل مدة ع الد م ء     : ) صاللسن 

مدر  : ) ال سّ صاللسن ع رصاية لحم َّخد را   فلقاا  حمل  ا،لحمم  اصس ام  ي ما نري ا،لحمم  ا

 (قتا  فلً  مع   ًا م ير  رائ ة اجل ة

فقدد  أمجدد  العحممدد ء  حمددو ورمددة قتددا     اه، دد ض اصمددر ورمددة ات تدد اء ال دد  ا أيتددً      

أص ات تدد اء اخلدد ر،ا  حمددو   صس  و ددا اه، دد ض ا  اجلدد   بعدد   فددح الددرص  فلدد  ست  لعددمر ا   

ُثداا   صس   د ا ولدً  ا   رّ اص دا   د  أص أمدة قلمت د  ُ  در ديدة أمد  ا       اجل   ف  ا ملتً  ففلد  ال د  

                                                           
 .11: اهلراء  -  
 .ا   ر صتا ي  ال ار الع ،لة لحم ت ب 51 ىلرية ا،ق        ال  نيب ا ص : أمح  الريلا ا  - 7
 .7  ية : لارّ ا، ئ ّ  -  
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فدم ل بعتد ا سا    صاختحمفاا ع سلق ا اجل   ق ا  فح الرص  ا .م ة فترل فل  دية   محمة

 .ال ا    ر مي ًس لحمق رّ  حمو احلل ّ صا تم ا ال ما صم ع   خرص  ا اهب وة ا

ا  ماء ا صالددما يدديدا سا ت دداي  ع اخلحمقددةصمددر ورمددة ات تدد اء ال دد  ا التعددميل صاهيدد 

قطد  أذ  ا أص للد   ا   ا أص  ل ل ا،ااد احل رقة  حمو الا،  ا أص اجللا بق   ت داي    

 سخل ... ا أص سو اث    ة م م ةأص برت ي  ا أص ر،ا ا أص سلق ا أل    

  :االعتداء املعنوي 

 . ا ا أا   صا   ل  رامة اه ل   صا ت  ر  الماتا صاه ل 

 ح  األمان 

أل لددا لدد  ب حلفدد ف  حمددو   ً ص يدد دّ ع وفددي اهلددسن لحم لدد ّ اه لدد  لة ،عددا االمددر وقدد  

ا،  حل الترصرية اليت تق   ب   اال مد ا صالت درف ة الديت تتاقدف  حمل د   دل  ة االر د          

ص ددا الدد ير صالدد فل صالعقددا صال لددا صا،دد ا اف ددم  االمددار اخلملددة يتاقددف  حمل دد   ا اخلملددة 

 . حل ال  س ع ول ت ا ال ي لة صال  لاية اف ذا فق  بعت   اختحم  احلل ّ اه ل  لةقل ن م 

 احلفاظ على العقل :  ثانًيا

اه دد   ع اهلددسن القدد ئا  حمددو العقددا ا صالدد  اّ سا التدد بر صالتف ددر ا صالددتعم ا         

العقا ع  ا م  ع ال دا  ا صمقامد ة احللد ّ ا فد لقر   ال دريا حيداا  حمدو أ ادر مدر          

: خحمق اهلل ا وتو ع ال فل ال  درية م ئيت  ية ت  ا سا التعم ا العقا صالت بر صالتف ر ع 

 ( صع أ فل ا أفس ُت  نرص ) 

  معنى العقل ومفهومه

اجل م  المر ا مد خاذ مدر  قحمد     : ع الحم ة  م  ع لل   العرب"  قا"مر دتتة م دّ 

 ل  فلدد  صيرد دد   ددر  اا دد ا أ خددم مددر الددما حيدد" الع قددا"الدد عري سذا مجعدد  قاائمدد ا صقلددا 

التا د  ع  : صالعقدا . م  تعقحم  بقحم د  : صا،عقاا. قاهلا ق  ا تقا لل    سذا ُو ل صم   ال سن

صُلما العقا  قدس؛ ال د  يعقدا  د و    در التدارا ع       . القحملا صالقحمل العقا: صالعقا. االمار

لفدس  قحمدل  قدااا صللد   لديصاا       :ا،  ل ا صب ما يتمل  اه ل   مر ل ئر احللاا ا صيق ا

ب لعقدا ع  ص  در القداا س ى ا،ق داد    .  قا ال داء يعقحمد   قحًمد  أا ف مد     ص. ف ا: صقحمل  قاا

 :الت ار اهلسما أمرا 

االداّ ال ري ية ع اه ل   اليت ي رم ب   االشدل ء  حمدو مد   دا  حملد  مدر وقد ئق         (أ )

 . اهدرا لة ع اه ل  ف ا الط قة " العقا ال ري ا"ا،ع وا صيلمل   بعت ا 

م  تافر   م  االداّ ال ري ية صتحم  الط قة اهدرا لة مر و دلحمة معرفلدة صخدربّ     (ب )

صف رّ صيلمل   بعت ا العقا ا، تلل ف ا  تلرة لحمعقا ال ري اا ص ا ي مدا  

الف ر اهلدسماا   أ  التعما صي قص أ  أ ماا ص ا م  ذ ل سلل  ا، صردا ع
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فحملددفة اال،  لددة صالددما يت دد ث  ددر العقددا ارددب ع ال (    دد)صي دد   مددم ل 

 (. العمحما)ا صالعقا التررييب (الفطرا)

ت  قا اه لد   الفدرد فقدطا فل دا      " االعقا اجلمع" و العقا أيتً  سا صي  ر  مع

مع    جممدات الط قد ة اهدرا لدة لألمدة صالديت يد صر واهلد  ف در االمدة ص حمام د  صخربت د ا            

لمة الماتلدة لحمف در اه لد  ا ب  ت د ر   د تج  قداا االمدة صأ دا ال  دو          ولي يعت  اهلسن ب لق

صالديت ترلدا ملد ر الفقد  صور تد  ع التد ريح بد  تاا دا مد  اال دداا          . صأصلدا االل د ب فل د    

صا،ت ددد د اللددد بق  مدددر   ولدددةا صا يددد  صا،ت ددد د مدددر   ولدددة أخدددرى اددد  حيقدددق الرتا دددا    

 ية صالفق لة با صالاق فلة احلتد رية الديت   الف راا صيلت    تطاير و مة الرؤية ا،ق  

 . متل  االمة

   ضرورة العقل وجهميته يف الشرع

لق  ُ  نَا اهلسن ب لعقا    يدة م يلد ق  سلل د  ديدر  خدر مدر االديد   اللدم صيةا فتقدرأ          

ا صت مد  ع مع   د  مدر أ د ء  دم       "العقدا "ق ماس ال تد ب ا،قد سا فدس اد  فلد   حممدة       

 دم  ا،د دّ م    ية ا،تفردّ اليت ف تا اه ل   ب    حمو مجل  ا،َّخحماق ةا ت ال ىاخل  لة ال  ر

 د  م يعتد  ب د  فل مد  أل لدً  لف دا الد ير صدتئحمد ا          ا بدا ال ى تم ر ع  تل الع د ير مطحمًقد  

صات ت  ر ب ا فحما تتطار  حمان وداا الد ص  مد  تطدارة ع فدا الفقد  صالف در اهلدسماا         

،  سللد   مد  ع اهلدسنا أص قد ئا بد  ص حملد ا ماحممد   د   ع  د ا          فس اخلط ب ب ل ير ما

صمددد اخا العقلددد ّ . القدددر   التف دددر صالتددد بر صال ىلدددر ع العددد م مدددر أ ىلدددا صفددد ئف العقدددا  

 . صاه   

ذ در أصلدا   مرّا ص 41ال ريا فق  ، ء    ء    ذ ر العقا ب    صأفع ل  ع القر  أمى

أا  -ب لتدا  -مجد  ُ  لدة  ) حممدة أصلدا ال  دو    صّا أا العقاا ففا بت    رّ مر االل  با

ص ما دللدا  حمدو ا ت د ر العقدا صم  لتد  ع      . ا فق  ، ءة مرّ صاو ّ ع  خر لارّ ن (العقاا

الىل ددا  ت  الرؤيدة اهلددسملةا  مدد    ددو ال ددرت  ددر اتلددت تا ب ت تمدد د  حمددو الىل ددا ؛ ال ى 

 . اتلت تا ب ل  اص ت ين مر احلق شلئً ا ص  و  ر ات  ت اهلاى صحت لم  ع

 وترجع جهمية العقل إىل اآلتي

ب لعقددا ملدد  اهلل اه لدد  ؛ ال ىدد  م  دد  الف ددر الددما ،عحمدد  م دد أ  مدد ا اه لدد   ص   يددة   ( )

شددرف  صفتددحم   حمددو ال  ئ دد ةا صملدد   بدد هرادّ صقدد رّ الت ددر  صالتلددَّخري لحم ددا            

بر صت ريف احللد ّ  صاحلل ّا ا  ص    مر العقا صم  أصد   فل  مر فطرّ لإلدرام صالت 

صا،قدد راة صفددق مدد   حممدد  مددر  اامللدد   صألدد  ب   صملدد   ت  ا فلعحمددا صحيلددر ناا لددة      

ف لعقدا اه لد  ا   ... صالت ام  ب حلقا صي  ط صيط و صيفل  ب ،ت  ب احلق صات د ت اهلداى  

أداّ اهدرام صالف ا صال ىلر صالتحمقا صالتمللد  صا،اا  دة بد  اخلدري صال فد  صالتدررا ص دا        
                                                           

 ا  دد   .دصائددر التاولدد  صالا،اديددة ع الت ددار اهلددسما ا سلددسن أص  تيددر    .. مق لددة العقددا صالدد ير : فددا ا خحملددا . د -  
17/18/711   
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صالعقدا اد  أ صدت   . ة اه ل   الداء ملئاللة الا،اد صالفعا ع   م ال   دّ صاحللد ّ صللحم

  حيداا ع ذاتد  بد ي ل ة ا،عد  ا       الاللحمة االل للة لإلدرام ف  ىمر فطرّ سا ،  ل أ ى

صالعسقد ة بدد  اه لد   صاحللدد ّ صالا،داد صال  ئ دد ةا صيد ين  حمل دد  م طقد  صمف  لمدد       

 .   م  ا ت ريف صت حملف ف ا م  ا ول ب صملئاللةا،اد؛ صال ىاالل للة ع  ما ال

العقا اه ل  ا صق رت   حمو اهدرام صالتملل  صالتم لص  دا صلدلحمة اه لد   سا سدرام     (7)

صب دد ء احللدد ّ ص ىلم دد   ا ف داى الدداوا صصضددع  ماضدد  اهرشدد د صالتا،لد  لعمددا اه لدد    

ت يددتا ت  يددا الدد ص  حمددو الااقدد ا فدد  ري  . صسجن  ات دد  ادد  حيقددق ن يددة الدداوا صمق  دد  

. صالعقدا ابتد اء  لدد  بد  الداوا ال دد لحا صبد  الد ،ا صاخلرافددة صال    دة ال  ذبددة       

ف دا صلدلحمت  ق دا ذلد      ا    صللحمة اه ل   سا الف در ال د لح صالعحمدا ال د ف      ف م  أ ى

 . سا اهل اية صسا اه    ب لاوا صرل تة اللم ء

مددر ن قدد ة سدرا لددة أصد  دد  اهلل فلدد  ذاة دصر م ددا ع   العقددا ادد   حمدد     ددمل  فدد  ى ( )

ات،ت  د صالتر ي  سا يان القل مة؛ صذل  ب ل ىلر سا ا قط ت الاواا ف لعقدا لد  دصر ع   

التدقراء اجل ئل ة صاالدلة التف دلحملة الديت جيمع د  مف دان مع داا  د نا ب  ت د ر  م  دو         

 مددة الدديت تلتددد ر  مق  دد   مددر م دد  ا العدد اا ص ددو اال دداا ال حملددةا صالقاا دد  الع  

صم دد حل س لدد  لة م ديددة صمع ايددة يعددرب    دد  ب حل ،دد ة صا،ط لددلا صالعقددا يددرد الفددرصت    

صاجل ئل ة اليت ت  ا ع الااق ا صللل هلد   دص سا اال داا صال حملد ة ا،  ا دة مدر       

صالعقا يقدلا الد ىلا صا،يللد ة الديت يتدمرت ب د  لت قلدق        . خسا م  ُ ر  ب لقل س صنري 

 ددم  ال حملدد ة  ال حملدد ة صاال دداا صالقاا دد  الع مددة ع الااقدد  ا،ددت ريا صست فدد  ى    ددم  

صاال اا مر ولي ذات   ت حتقق هل  ع اخل رج ست  ر نريدق تحمد  الد ىلا الديت ييللد        

 . صمر ثا     العقا أداّ ص ا ال ير بقت ي  الااق . ال ىلر العقحما

الت حملدف   ؛ ال ى أص صضدع   اأص ختدلري    أص  فًّ  م  ا الت حملف وط ب ال  رت نحم   العقا (5)

خطدد با صخطدد ب مددر ت  قددا لدد  صت ف ددا حدد اا فدد   ا ا صال دديب الددما ت  لدد ا     

ا،ق اد مر الت حملف  م  يتاقف  حمو ف دا أ دا اخلطد با ف دا      يتعمر ت حملف ؛ ال ى

الت حملدف خطد ب مدر اهلل     سذ  فعمد د الت حملدف العقدا؛ ال ى   . يتاقف  حمو ف دا تف  دلحم   

 . َيدتحمقو ذل  اخلط ب ست مر يعقا صي رم مع    صت

مدر أ داا ا، د حل الديت       عقدا صأ ملتد  ا، دحم لة با دف  أ دحمً     ص  ما ت  ص ضرصرّ ال

ب ص    ت جم ا لا،اد اه ل   صت حلل ت  ات،تم  لة مر بق ءا  مل  ب ص  العقا ت يا،د   

للة يصحما صالتا،ل ا صت جم ا ،لد صالع جم ا لحمتحمقا  ر رل لة الاوا با ف   م  رًا لحممعرفة

اخلسفة اه ل  لة صس م ر ال ا  دص  ص،اد العقا صس م ا دصر  صصفلفتد  ع الف دا صاهدرام   
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 ن وفىلد  ب  ت د ر   ل  دً     صالتملل  ب  ا،  حل صا،ف لد ا صمدر   د   فحمد  ال دريعة أو د      

 .    ل صر  صصفلفت  ع ال ا ع اه ل  ا صض بًط ص،اديً 

  شريعة يف حفظ العقلقواعد ال

فد خطر أ داات اتحندرا   دا      دريعة ع وفدي العقداا     صمر  ما ا، طحمدق يد تا م ىلدار ال   

اللدحمام  د ب  م د  صمتد ثر      احنرا  الف ر صال ع  ب   ر الق   سفراندً  أص تفريطدً ا ذلد  أ ى   

 ب ا صهلما      الع  ية بتقايا الف در صت د لح ات تقد د  دا أصا  قطدة ع أا بر د مج مدر       

ع  أت صس ى"برامج اه س  اليت ، ء ب   اال  ل ءا صلمل  يقاا الرلداا  دحمو اهلل  حملد  صلدحما     

اجللدد  متدد ة سذا  ددحم    ددحمح اجللدد   حمدد ا صسذا فلدد ة فلدد  اجللدد   حمدد ا أت ص ددا   

 . صالقحمل أو  مع  ا العقا  م  ل ق". القحمل

  يعاد سا االمدار  صاتحنرا  الف را ي تج  ر خحما ع ال   ء الف راا ص ما اخلحما ق

 : اآلتلة أص سا أو   

ال ت با الل ةا اهمج تا القلد سا أص اه دراض  در    : اجل ا ب  اا الت ري  ( )

الدمير ت   " القدر  ل  " االخم ب م  اال اا أص سو ا  ا ماا مر  داا أ فلد ا ب  

 . يرص  ع نري القر   ورةا صي  رص  ورلة الل ة

ااا   جل دددا ا خدددم االدلدددة صأدصاة  اجل دددا ا ددد  ج التع مدددا مددد   دددم  اال ددد  (7)

صألد لل   ا صسمجد ًت اد  ج     -ل ة الداوا -اتلت   ا أص اجل ا ب لحم ة العربلة 

 . حتحملا   اص الاوا صالت   ا احل ا م   

 صمجدد ت االمددرير اللدد بق   دد صر ات،ت دد د مددر نددري أ حمدد  مدد  اجل ددا اق  دد       ( )

 .  ال ريعة صا،  حل ا،عتربّ شر  

ا صالعق ئ ا      لد   ثد ر لل لدلة خطدريّ ع ا،م رلدة اللل لدلة       صاتحنرا  الف ر

ع الت ريح اهلسما ارت ط  ب ،اقف مر ال ىل ن اللل لا صالقل دّ اللل للةا ص رفد  فق دً    

بقتلة اخلرصج  حمو احل  نا صت فري ا تم ا ص     قتدلة اهم مدة  دا ا،ر د  الدما      

لددا ع تدد ريح اهلددسن  دداًس ع ف ددر   الددتقطل أ دد  ب  ددما الف ددر ع أصا خددس  لل   

صف  رّ اتحنرا  صال حما الف را لد عب تلد راة ل د اّ اهلدسملة تعداد      . اخلاارج صال لعة

ع بعب أل  ب   سا اخلحما ع ال   ء الف را صا،  راا الما أدى سا  داري مدر اللدحم ل ة    

  7.مةصا،ااقف اليت تدتد  قب م  ا،ق    صا،  حل ال ر لة الع مة لأل

 احلفاظ على الدين :ثالًثا 

اهلسن يقدر وريدة الف در صالد ير صالا،د ا  ا صقد  أ حم  د  اهلل ،دا شد    ق دا أربعدة              

ا 5( ل ددا ديدد  ا صلددا ديددر  ) ا   (ت س ددرا  ع الدد ير : )   ددر قر  دد  صثحمددي ع قالدد  تعدد ا    

                                                           
 .ا،ر،  الل بق -  
 .ا،ر،  الل بق - 7
 .742: ال قرّ  -  
 .2: ال  فرص   - 5
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اهلدسن ب حلريدة   صل دَا احلريدة ع أداء شدع ئر دي د  ا صقد  متتد  ندري ا،لدحمم  ع فدا دصلدة           

ال ي لة ا صأداء شع ئر ا ال ي لة ب  ما وريت ا ا صق    دو اهلل ،دا شد     در التعدرض ع      

احلددرصب لحم  دد ئل اصا،ع بدد  ا ص حمددو ر،دد ا الدد ير ا ص،عددا هلدد  ورمددة   رمددة ا،لدد ،  ا  

ُدبَمتع ض  َصَلْاَل  َدفنُ  الحمَى ن ال َى َس َبْعَتُ ْا: )ت   ا صال ف ت     ا يقاا تع اجيل مح ي ٍ  َع ْض َ دَاامنُ    بِببع

صقالد  ،دا    ا (  َصبنَلٌ  َصَ حَمَااٌة َصَمَل ،نُ  ُيْمَ ُر فنلَ   اْلُا الحمَى ن َ انري ا َصَلَلْ ُ َر َى الحمَىُ  َمْر َيْ ُ درُ 

ص در ابدر     7( َس َصَلدْا َشد َء َرب دَ  َلد َمَر َمدْر فندا الندَ ْرضذ   حَمُ دْا َ،منلع د  َأَفَ ْ دَ  ُت ندرذُ  ال اد               ):ش   

" :بعدب ،لاشد  قد ا   خطل ع  حمل  صلحما     سذا أ ى ال يب  حمو اهلل : اهلل        س رضا

 مدد   قدد  الرلدداا  ددحمو اهلل  حملدد  صلددحما صثلقددة ا، ي ددة مدد    ا" ت تقتحمدداا أ دد  ب ال دداام  

صمدد    دد رى جنددرا  ا صمدد   ا وددق وريددة العقلدد ّ ا      لدد    ا، ي ددة اددر فددل ا الل دداد ا     

شع ئر ا ال ي لة ع مع ب  ا ص   ئل ا ا  م  أ طو اخلحملفة  مر بر اخلّطد ب   ص  رلة

ضا اهلل   د    د    رضا اهلل         االم   ال ا بل  ا،ق س ا صأ طو  مرص بر الع ص ر

ص  رلدة شدع ئر ا ال ي لدةا  مد  أ ى اللدحمط         لعقلد ّ ا ا صودريت ا ع ا االم   ال ا م در 

ا القلط طل لة ف حًت  دد ل طريرم ا، ي دة اللدحمطة  حمدو ر لتد      حم  الف تح أ طو ددد و  دخ

ودرص س دس  القد  رّ    ص .مر ال   رى ا حبلي ت تت خا ال صلة ع  ق ئ  ا صت ع    دات ا

 حمدو وريدة العقلد ّ ا  ا ًقد  مدر م د أ       ن 991 حلقان اه ل   ع اهلسن الما متى س س   ل ة 

ت س ددرا  ع )  لدد   ع وريددة  قل تدد  ع قالدد  تعدد ا   اهلددسن الددمى أصىا مددر  دد دى حبددق اه  

افرد ء ع ا،د دّ الع شدرّ مدر  دما      ( ل ا ديد  ا صلدا ديدر    : ) اصع قال  ،ا ش    ( ال ير 

اهلسن  ا دير الفطرّا صت جيا    رلة أا لدا  مدر اه درا   حمدو     : " اه س   ما ال ص 

. ر ا أص سحلدد دو ت ددلري دي دد  ا سا ديددر  خدداه لدد    ا أص الددت سا فقددر  ا أص ، حمدد  حلمحمدد   حمدد

ل ددا س لدد   احلددق ع أ  : " مددر ذاة اه ددس   ددما الدد ص ( 8 )مددر ا،دد دّ( أ)ص،دد ء ع ال  دد  

 ." يعلش  م     حمو  فل  صدي   صأ حم  ص رض  صم ل 

مددر ا،لادد ن العربددا حلقددان اه لدد   الددما أ  حمددر   دد  لدد ة      ( 1 ) مدد    ىدد  ا،دد دّ رقددا   

 : ن 991 

ا شددَّخص احلددق ع وريددة الف ددر صالعقلدد ّ صالدد ير ا صت جيددا  فددرض أيددة قلدداد     ل دد"  ( )

 " حمل   سل   ا   صى  حمل  الت ري  ال  فم

ا أص   رلدددة شدددع ئر   ت جيدددا  سختددد ت وريدددة اه لددد   ع سف ددد ر دي ددد  ا أص معتقددد   "  (7)

ا  لحمقلدداد الدديت يدد ص  حمل دد  القدد  ا  ا صالدديت ت دد   د  ا أص مدد  نددري  ا سل دد   رفدداال ي لددة 

ا ن اه ل   حلم ية اللسمة الع مدة ضرصرية ع جمتم  متل مح حيرتن احلري ة ا صوقا

 ."أص ال ىل ن الع ن ا أص ال  ة الع مة ا أص حلم ية وقان اآلخرير صوري ت ا االل للة

لق  ، ءة اآلي ة القر  لة صاالو ديي ال  اية لرتلدلح العقلد ّ ع قحمداب الع د د ا صد داّ      

هلل لدد      صتعدد ا ا صسفددراد  ب لع اديددة ا صلحمتدد فري مددر ال ددرم صاختدد ذ      ال دد س سا تاولدد  ا 

                                                           
 .51: احلج  -  
 .99: يا ل  - 7
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االرب ب مر دص  اهلل ا ص،عا م  دص   ما ا،ق   خ دم   صصللحمة سا سق متد  صر  يتد  ا فقالد     

لنَئحمَىد  َي  داَ    ُرُلحًم  ُمَ  نىرذيَر َصُم دمنرذيَر  )ا صقال   ( سّل  لنَلْعُ ُ ص  صَم  َخحَمقنُ  اجلنرا َصاهذْ ل: ) تع ا 

 دم  اآليد ة ت دلِّر أ ى ا،ق داد     7( َصَ  َ  الحمَىدُ  َ  ذيد  ا َو نلم د     لنحم َى سذ َ حَمو الحمَى ن ُورَىٌة َبْعَ  الرُىُلاذ

مر بعاة الرلا ت حملغ  ما ال ير لحم  س وتو يفردصا اهلل ب لع د دّ ا صوتدو ت ي دا  هلدا وردة      

َصَمددر َيْ َتددغذ َنْلددَر   : ) ع ار فىلددة  حمددو الدد ير   يقدداا لدد      صتعدد ا   ا حمددو اهلل يددان القل مددة   

ّنفنا  اهذْلَسنذ دني ً  َفحَمر ُيقنَ َا منْ ُ  َصُ َا   (  النََّخ لنرذيَرمنَر  اآلخنَر

 عقوبة الردة يف اإلسالم

 الد نىيرذ فندا   َت سذ ندَرا َ : )س ى  قابة الردّ ت تت  قب م  ورية العقل ّ ا صم  قال  تع ا    

ّن الندُاْثَقوَ  َق  تَى  َت َ لَىَر الرُىْشُ  منَر النَ اذى َفَمْر َي نف ْر بن لطَى ن اةن َصُيْيمنر بن لحّم ن َفَق ن اْلَتْمَلَ  بند لنُعْرَص

مددر اه ددس  العدد ،ا حلقددان    ( 8 ) فدد خلس  ع ا،دد دّ  .   5( ا فنَ دد َن َلَ دد  َصالحّمددُ  َلددمنلٌ  َ حمنددلاٌ    

 ير ا صاخلدس    د  فلمد  خيدتص ب ،لدحما ؛ سذ ت حيدق لد  أ         اه ل   واا احلرية ع ت لري ال

َأ نَمحمندُ  َل  دْا   النَلْاَن )صأ محم   ي ري دي   ا ال ى اهلسن خ متة االدي   اللم صية ا ص ا أمت   

 ا ف ددا ي ددري ا،لددحما دي ددد    4( دني  دد  الن ذْلددحَم َن   َصَرضنددلُ  َل  ددداُ َصَأْتَمْمددُ  َ حَمددْل  ْا  نْعَمتنددا     دنيددَ   اْ 

 ا، تما ب ير م ي تما؟ 

م دي د   ا صس  أ در  حمدو تدر   ا ص حملد  أ  ُيلدتت ب صُي د فر    دي   يعت  مرت  اا،لحما س  نلىر  

ف ا يعحما أ ى  ما ال ير س  تر   بع  ال خاا فلد  يعد  مرتد  ا ا     ايقتا اصا،لحما    م  يلحما

  يعدد    دد  ا بدد  الع دد  ص حملدد   قابددة ا صق ددا ب ددما ا ص حملدد  اتلتدد ان ادد     دد  اهلل  حملدد  ال ىدد  

 .صخ لق 

صع الع ر احل يي اه ل   الما يحمت ن ا صخا ب لت ام ت  أم ن ال صلدة لد   قابد ة قد        

ت ا سا اه  ان ا صع ال صا ال لا لة ا،ع  رّ يعترب أ ى مر يعاد سا ديدر  د    حملد  ق دا     

  ت دا  قد     حمل   قابد ة ال لا لةا أص مر يرتم احل ب ال لا ا يعترب خ ئ    لحم  ب ا صُتاّق

ا مر ب هلل وق  ع رد   دي العد با   تحم  ال صا ت  ر  حمو مر يي سا اه  ان ا صم   ما ف  ى

أ دا ال تد ب    صالت  اء ا،لت  ئ   ر دير اهلل   ى ص،ا ا فق  قدص اهلل تعد ا مدر مااقدف    

 1" قتحما مر ب ىا دي   ف " صيقاا الرلاا  حمو اهلل  حمل  صلحما .2م  يي    م  ا،ع  ا

                                                           
 .42 : الماري ة  -  
 .24 :  ال ل ء - 7
 .84:  ا  مرا   -  
 .742: ال قرّ  - 5
 . : ا، ئ ّ  - 4
الدددد ة  ا ا  2\7وقددددان اه لدددد   ع ا،محم ددددة العربلددددة اللددددعادية ا   :  دددد حل بددددر   دددد  الددددرمحر ال ددددري ّ   . د - 2
 .ن 711\ د577 
 (.4 74) قا ل ر ابر م ،  ا و يي ر: رصا  ال َّخ را ع   ل    ر ابر    س رضا اهلل    م  اابر م ،    - 1
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  والنسل ظ على العرضااحلف: رابًعا 

َف ْ،حمندُ صا   ال َىا نَلدة  َصال َىا ندا  : ) وف ًف   حمو اال راض صال لا ورن اهلل ال    ا يقاا تعد ا  

ّ  َصَلدد  َت نُخددْم  ا بن ذَمدد  َرأنَفددٌة فنددا دنيددرذ الحمَىدد ن سذ     ددُتْا ُتْيمنُ ددا َ   بن لحمَىدد ن    دداَى َصاوندد   منىْ ُ َمدد  منَئددَة َ،حمنددَ 

 ضد فة لعقابدة اجلحمد  فد  ى القدرا  يقدرىر      س  (َصالنَلْانذ الن خنرذ َصلنَلْ َ ْ  َ َماَبُ َم  َن ئنَفٌة منىدَر النُمدْيمن ن َ  

 قابة الطرد مر ا، د ا  حمدو ال ا لدة ا،طحمقدة الديت مد   الد  ع بلد   ص، د  لقتد ء  د ىت   اذا            

ال َى دوُى سذَذا   يَ د     أَيد )مدر لدارّ الطدسن    (  )يدة  ص دا مد  صرد ع اآل  ا رت  ب   جلر ة ال   اث   

َّ َص اتَىق اا الحمَىَ  َربَى دْا ت ختنرذُ،داُ رَى مندر ُبُلد     اتن ذرَى نحمَىقنُتُا ال نىل َء َفطحمنىق اُ رَى لنعن َىت ذرَى َص َأْو اا النعن َى

صُد الحمَىدد ن َص َمددر َيَتَعدد َى ُوددُ صَد الحمَىدد ن َفَقددْ  فحَمددَا  ون ددة مُىَ لنىَ ددة َص تنحمندد  ُودد ُ َ َص ت خينددُرْ،َر سذت َأ  َيدد نتنَ  بنف

 (. َ فنلُ  ت َتْ رذى َلَعاَى الحمَىَ  حين نث َبْعَ  َذلن  َأْمرًا

ص   م أيت   قابة أخرى يتلف   القرا  لحميت ت  ا بع  الطسن ب درا ث داة اجلر دة    

  مدر ا،د ا   تدو تدرد لد  بعت د     ص، د  مدر الد صاج مدرىّ أخدرى و     (   ع د  )ص و أ  يعتدحم    ا  حمل  

َيدد  َأيىَ دد  اّلددمنيَر ﴿ مددر لددارّ ال لدد ء( 9 )يددة ص ددما مدد  ،دد ء ع اآلا الددما أ طدد   هلدد  ع ال دد ان

 َأ   َمُ اان َت َي ناى َل  ْا َأ  َترذُثاان ال ىَل َء َ ْر ً  َصَت َتْعُتحم اُ رى لنَتدْمَ ُ اان بندَ ْعبذ َمد   َتْلُتُمداُ رى سذتّ    

أمىدد  اذا ت ايدد ة ال دداا    حمددو احنددرا  امددرأّ دص  ث دداة ال  دد   حمل دد    .﴾َف ونَ ددة  مىَ لىَ ددة َيدد نتنَ  بن

احلد ل ع ال لد  وتدو متداة أص جيعدا       ابطريقة بلى ة ف  ى  قابت   بع  أش  د أربعة شد اد  د  

َة مندر  َصالّستندا َيد نتنَ  النَف ونَ د   ) مدر لدارّ ال لد ء    ( 4 )يدة  ص دما مد  قررتد  اآل   ا اهلل هل  خمر،د  

 ىَلدد ئن  ْا َف ْلَتْ ددد ذُ صان َ حَمددْل ذرى َأْرَبعدددًة مىددْ   ْا َفددد ذ  َشدد ذُ صان َفَ ْملنددد  اُ رى فنددا النُ ُلددداةن َوتىدددَو      

  .﴾َيَتَاّف ُ رى النَمْاُة َأْص َيْرَعَا الحّمُ  َلُ رى َل نلًس

صالف و ددة بدد  ال لدد ء   ا (الحمددااا)   ددر الف و ددة بدد  الر،دد ا    يت ىدد ث القددر  مل  دد

 .(م ع ال لاةمل ماا اه) ص يم ر الع ي  مر العقاب ة ع   ت  احل لت  ا (الل  ن)

مثدد    ،حمدد ّ   بتدد  وددرىن اخلدد لق ،ددا شدد    قددم  ار دد  ة ب ل  دد  اص،عددا  قا      مدد 

ا صقالد  تعد ا   7(َ،حمندَ ًّ َصالَىمنيَر َيْرُماَ  النُمْ َ َ  ةن ُثاَى َلْا َي نُتاا بنَ ْرَبَعةن ُشَ َ اء َف ْ،حمنُ صُ ْا َثَم  نَ  )

ّن     ) صالقددم  قدد    .(سذ َى الَىددمنيَر َيْرُمدداَ  النُمْ َ ددَ  ةن النَ  فنحَمدد ةن النُمْيمنَ دد ةن ل عنُ دداا فنددا الدد ُىْ َل  َصالندد خنَر

  د   د د مدر    صس   د   التعدريب   ( أا بد لتعريب أص ال   يدة  )ي ا  ب لت ريح أص ب لتحمملح 

صالل ل ع ذلد   .   الق ذ  بق   القم  فلق ن  حمل  احل ست سذا ا رت  الفق  ء ت يعترب قمًف

صاحلد صد تد رأ ب ل د   ة  مد  صرد ع ود يي      ا صاتوتم ا شد  ة "ا أ  التعريب فل  اوتم ا

ص ا ملحممة  فلفدة ت دا    . "ادرأصا احل صد ب ل    ة " : حما اهلل  حمل  صلحما -رلاا اهلل

ا صحبريددة اهرادّا صبدد ل حماإا  لعقدداصبا صب لعفدد   الددما يدد مر بدد  دي  دد     ا ح دد ة ب هلددسن 

 "مدر أشدرم بد هلل فحمدلل ا  در     ": اهلل  حمل  صلحما وصع ذل  يقاا رلاا اهلل  حما ت صجصب ل

 )صملحماا ال َّخ را)

                                                           
 .7: ال ار -  
 .5: ال ار  - 7
 . 7: ال ار  -  
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 احلفاظ على املال : اامًسا 

: ا شد     ص قد ا ،د   (َصَت ُتْيُتاان اللُىَفَ  ء َأْمَااَل  ُا الَىتندا َ،َعدَا الحّمدُ  َل  دْا قنَل مدً       )تع اق ا 

( الحّمد ن َصالحّمدُ  َ  ذيدٌ  َو ندلاٌ    َ،َ اء بنَمد  َ َلدَ   َ َ د ًت منىدَر      َصاللَى رذُن َصاللَى رذَقة  َف قنَطُعاان َأْي نَيُ َم )
ا صقدد ا  حملدد    " اللدد رن يلددرن ال لتددة فتقطدد  يدد      لعددر اهلل" صلددحما  صقدد ا  ددحمو اهلل  حملدد   7

ف رمد  ال دريعة اللدرقة صالت دمير ا      5"  حمو اللد  مد  أخدمة وتدو تديدا     : " صاللسن  ال سّ

 4.صأص،   التم   وفىًل  لحمم ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

                                       

                                                           
 .4: ال ل ء  -  
 .8 : ا، ئ ّ  - 7
 .رصا  ال َّخ را ع   ل    -  
 .ا صق ا ولر   لح \ ل ر الرتمما ا : ا الرتمما 877\ ل ر أبا داصد ا: أبا داصد   - 5
دار :  ناالريدد ض 7119\ 1 5 ا  ا ا24لددة اص مق  دد  ال ددريعة   دد  ابددر تلم  : يالددف أمحدد  حمدد  ال دد صا   . د - 4

 .ال ملعا لحم  ر صالتا ي  
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 الفصل الثاني

 السجن ومشروعيته يف اإلسالم

 تعريف السجن

 :الّسجن لغة 

الل  م    ار ل ا صاجلم    ا بفتح الل  م  ر لرر اع و و ل ا صب لر 

لدلل  : صيق ا ع ا،اا  ( منمَى  َيْ ُ اَ  نا سذَلْل ن َربنى اللنىْرُر َأَولُى سذَلاَى  )را  ا صع الت  يا الع ي  ل

شاء أوق بطاا لرر مر لل   ا صالق ئا  دا ال د  با اجلحملدا   د  اهلل بدر ملدعاد رضدا        

 .اهلل     

: أودد ل فرل دد  ع لدد لا اهلل أا : و الددربط ا يقدد ا صاحلدد ل ضدد  التَّخحملددة ا ف ددا اع دد 

لددر  : صُيقدد ا لحممددرأّ  .لددر  ء صَلددر و: صمجعدد  .ا  لددر  ا صملددر :صُيقدد ا الر،ددا  .صقددف

  .صلر ئر ( بفتح الل  صل ا  اجللا ) َلْر و : صلرل ة صملرا ة ا صلحمرم  ة 

 ل  ا صيلمو مدر  و: لر   لر    اع و : صُيق ا  .لرا : ار ل ا مجع  : صاللرر 

 .م مار اللرر: لرى   ا صاللرى   : يتاا أمر ا،لرا   صورالت ا  ل ،ر ا صمجع  

ماضدد  الَلددرر ا ص ددا مددر أ دد ء ، دد ا ا صقلددا س ىدد  ماضدد  فلدد   تدد ب       : صاللنددرى   

  (  َ حمَى  سذ َى  نَت َب النف رَى رذ َلفنا لنرنىَ : )ا ق ا تع ا 7 رالفرى

  : السجن اصطالًحا

قد ا  . ا صمر  يتء ابر تلملة صال  لد  ا  ( ا،  ر) قحملا مر الفق  ء مر  رى  الَلرر 

 ددا م دد  : صقدد ا ال  لدد  ا 5.  ددا تعايددق ال ددَّخص صم عدد  مددر الت ددر  ب فلدد  : " ابددر تلملددة 

 4.ال َّخص مر اخلرصج سا أش  ل  صم م ت  ال ي لة صات،تم  لة

فدد  ى ا،ع ددو ال ددر ا    "أبددا ندد ّ دددد   دددد  مدد  يقدداا االلددت ذ الدد  تار ولددر      ص مدد  ي دد ص   

: ع  دسن ابدر تلملدة صندري  مد  يفلد       لحملرر م قاا  ر ا،ع و الحم اا الد اا  حمدو مطحمدق ا، د  ا ص    

ا أص ا،لدددر  لدددرر ا ص حملدد  فحمدددلل مدددر لددداا ن  صاجلعددا ع ال لددد  ا الددربط ب ل دددررّ َلدددرر  أ ى 

و ا،تعد ر   حملد  اآل  ا   ا،ع د اللرر ال ر ا اجلعا ع ب ل   خ ص معد  لدمل  ا ص دما أ دا مدر      

 2. " صخ  ة ع الق  ا  ا ولي ُيطحمق اللرر  حمو ت فلم احل ا ع م    مع  لحم  ل

                                                           
 .  : يالف  -  
خمتد ر  : ا،عرا الاللط ا الرا ا : الق ماس ارلط اجمم  الحم ة العربلة : لل   العرب ا الفريص  أب دا: ابر م ىلار  - 7
 .ال    
 .1: ا،طففا   -  
فقد  ذ در التعريدف اصم ي لد       . 17 الطدرن احل ملدة ا ص   : ابدر القدلا   : ر ؛ صا ىلد 98 \4 الفت صى ا : ابر تلملة  - 5

فقد  ا،عدتقسة صاللدرا  بد  ال دريعة      : ولر   د  ال دين أبدا ند ّ     . د. أ.] ل لَّخ  ابر تلملة ا ص ا ل   م   ا صاضح 
 .صالق  ا 
 .ن1 9  \د 78  ا،ط عة اجلم للة ا ر ا : ب ائ  ال   ئ  ع ترتلل ال رائ :ال  ل  ا   - 4
 .51فق  ا،عتقسة صاللرا  ب  ال ريعة صالق  ا  ا ص : ولر أبا ن ّ . د. أ  - 2
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  :لغة واصطالًحا تعريف احلبس

"  ُوُ داس  " احل ل  ا ا،   صاهمل م ا م  ر و لت  ا صيطحمق  حمدو ا،اضد  ا صمجعد     

ح الدددا  ا صُودددُ لا : ة ح ددداس صو دددلل ا صلحمرم  ددد: ا صُيقددد ا لحمر،دددا " ف حم ددداس : " مادددا 

  . و بل: ا ص،ر يق  م   احل ل و  ئل: و للة ا صلحمرم  : لحممرأّ ص

  ما صم يفرن القر   ال ريا صاحل يي ال ريف ب  اللرر صاحلد ل ع ال تلدة؛ ال ى   

سذلَىد  َأْ    اَأَراَد بنَ ْ حمندَ  ُلداء   َمدْر   َق َلدْ  َمد  َ،دَ اءُ   : )م  اع دو ا، د  صالتعايدق مطحمًقد  ا قد ا تعد ا       

( َفُلقنلنددَم  ذ بن لحّمدد ن  َبْعدد ن ال َىددَسّنمنددر  َتْ  نُلدداَ ُ َم : )ا صقدد ا أيت دد   7(  ...ُيْلددَرَر َأْص َ ددَماٌب َألنددلٌا 
ص،د ء   4." س ى اهلل ود ل  در م دة الفلدا    " ا صع  خر 5." ر ا،يمر رال  ل  ل: " صع احل يي  

 8. ت ريحصالا 1 صاالدب  2 ما ع  تل الفق   حنا 

 : تعريف احلبس قانوًنا

ا،د ّ  ( ا، د ر " ) الَلدرر " أمى  ع الق  ا  ف المر خمتحمف ا ف لق  ا  ا، را يري  بحمفي 

ا صت لديت ت تد قص  در أربد  ص  درير لد  ة      اليت ت ت قص  ر ثسثة ل   ا صب حل ل ا، ّ ا

  9. ت ي   حمو ثسث ل  

لدااء    لحمعقابدة القحملحمدة صال داريّ   " ا، د ر  " صالق  ا  ال اييت يلتعما  حممدة احلد ل    

ع ذلد  لحم تلدة   (  بد لفتح  )أص ميبد  ا ا صت ُيلدتعما لفدي اللادرر           م ت   يام   صاو  ا ا

ة  حمدددو م ددد   ت فلدددم ددددددددددددر لحم تلدددددددل لب "  اللِّدددرر "تعما لفدددي دددددد حمدددو العقابدددة ا بدددا ُيل

لحم تلددة  حمددو ( ا، دد ر) اللاددرر  " م ا لفددي صالقدد  ا  التا لددا يقت ددر  حمددو الددتع 1 . العقابددة

ا، ّ اليت ت تتر ص    رّ أ اان ا ف ذا  ادة  ى    االش  ا ال  قة مد   بلد   ا،د ّا صيطحمدق     

( بد لفتح ) اللادرر " فدس ودرج  حمل د  مدر الدتعم ا لفدي          .اللىرنر لحم تلة  حمو ا،   "  حممة

ات    د   ال ىلدر  در اتلدتعم تة الق  ا لدة ددد      صاحل ل م  رْير اع و التعايدق مطحمًقد  دددد ب دب     

اع ددو ( ب ل لددر" ) اللِّددرر" تلددتعم ا أ ددا الحم ددة صالفقدد  ا صت بدد س مددر الددتعم ا  حممددة   

                                                           
ا، د    ا،د ري ع نريدل    : لل   العرب ا س   لا بر مّح د اجلا را ل     ا أمح  بدر  حمدا الفلداما    : ابر م ىلار -  

 (.و ل) ال ر  ال  ري لحمرافعا ا م دّ 
 .74: يالف  - 7
 .12  :ا، ئ ّ  -  
 .7717\5: ملحما  - 5
 \ ددد91  الحميلددي صا،ر،دد   فلمدد  اتفددق  حملدد  ال ددلَّخ   ا ن دد  ص ارّ االصقدد   ال ايتلددة ا   : حمدد  فددياد   دد  ال دد قا   - 4
 .ن911 
 .22 \5: و شلة ابر   ب ير  - 2
 .781\ ال ل   ا : اجل وي - 1
 797\ ا ال  ما : ا ابر االثري  1\5 ال  اية صال   ية ا : ابر  اري  - 8
 ."و ل" ص " لرر " دائرّ ا،ع ر  ا م دّ : ا ىلر  طلة اهلل  - 9
ا مط عدددة دار ال دددرن االصلدددط  189 -188قددد  ا  اه،ددراءاة اجل  ئلدددة ا ص  : سبددرا لا أمحددد  حمددد  سبدددرا لا  . د -1 
 .924 ب لق  رّ ا 
 .92ا 94ا   ا 1 ا 4: الف ا : ا ىلر ا حمة التا للة  -   
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ال ى ذلد   دا ا،ت د در سا الدم ر     " العقابدة " م    احل ل ا صالتعم ا  حممة احل ل اع دو  

  . ن ل   

 : الوقف لغة

 .و أو  س صُوُ لاحَلْ ل ا صمجع  أصق   صصقا  اع 

  :الوقف اصطالًحا

 . صالتاافق الحم اا ب  الاقف صاحل ل 7.س ط ء م فعة شاء م ّ ص،اد   حمو محم  ا،عطا 

 . صاحل ل

 .ف  ى احل ل ي  ن  حمو االشَّخ ص اصالاقف  حمو اال ل  : أمى  ال حمة الفق لة 

 : الوقف قانوًنا

ت ء ع أو  م ا لعد ن  احل لة صاللر  ء المير م ي   الق: ُيق   ب لتاقلف صا،اقا  

مدر  " م  د  مد  اللدر  ء اآلخدرير     صُيع مدا  ديتء مع محمدة أقدا ت د د ا      . ا ص  ا مروحمة اتت  ن 

 .ولي ا،    صالحم  س صال ي رّ صنري  

  :لغة واصطالًحااالعتقال  

سذا ُودد ل : و لددت  ا صا تقددا للدد     : ا تقحمدد  الر،ددا : احلدد ل ا ُيقدد ا :  ددا ع الحم ددة 

ا صمددر ذلدد  قدداا ال دد  ر أثددري الدد ير أودد  شددعراء احل مددة ع القددر       ن صم دد   ددر ال ددس 

 :الل دس  دد ص ا ع و ل  

أف د ا اللرر م    قحًم                  لعقحم   ا ا تق ًل      
5
 

  :االعتقال قانوًنا

ا،اقدا  ق دا ار  مدة دددد  مد  تقد ن   ًفد  دددد ال ى         : صُيراد ب ل َّخص ا،عتقدا ع القد  ا    

 .  4 ر م  شرّ أمار  وتو ُي   ا و ل ا،ت ا :   ت تق ا  ا التاقلف ا صي فا   أ ىا

 : األسر لغة

بتدا اهلمد ّ   ) ا صُيرمد   حمدو ألدرى صأ لد رى     ق ا لحمااود  ألدري  ا صُي" ألرت "  ا م  ر 

ا ا   ألدري ا صملدر  : صُيلدمىو  دا أخلدم    .  ا القل  الما ُي د  بد  االلدري   : ا صاهل ر( صفت   

 :   صابر العربدا ع تفلدري اآليدة   ق ا جم  .2ألري :  اس ع قل  ا أص لرر ُيق ا ل  ص ا ح

                                                           
 . 5مر،  ل بق ا ص : ّ ولر أبا ن . د. أ -  
: ا ابدر ،د ا   . 1 7 \7: أبدا احللدر   ؛  7714اه حملدا شدر  خمت در خحملدا ا     ،داا ر  :   حل     اللدمل  اال  درا    - 7
75  . 
 ".  قا: " ا،عرا الاللط ا م دّ : الفلاما  -  
 فة العراقلة ا ن د  بدريصة   ا   ر ص ارّ الاق11ال عر العراقا ع القر  الل دس اهلررا ا ص : م  ر     اللادا ا - 5
 . ن 981 ا 
 " . قا: " م دّ : ا،عرا الاللط  - 4
 "ألر" م دّ: ابر م ىلار ؛ الفريص  ب دا  - 2
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حلد يي  ا صع ا 7ا،لدرا   : االلدري   (َصُيطنعنُماَ  الطَىَع َن َ حَمدو ُو نىد ن منْلد نل    َصَيتنلم د  َصَألندري ا      ) 

الددتاا   ا قدد ا لر،ددا ودد ل ر،حًمدد  ع  ربلىددة لددحما أ ى رلدداا اهلل  ددحمو اهلل  حملدد  ص: ال ددريف 

 5م  تري  أ  تفعا ب لريم؟ :  حمل  

 : احلجز

:   ُيددراد بدد    دد  القدد  ا ل ا ف ددا بددما يتفددق مدد  احلدد ل سّلدد  أ ىدد 4ا، دد : مددر مع  لدد  الحم ايددة

ا ص دا صلدلحمة أمدر    ا أص اهيقد   الت فىلدا   احلرد  اتودرتا ا  : ناا صيلدما   الت بري اتوتلد  

يتسفو ب   اقرتا  ،رائا ، ي ّ ا صق  ت دا   ضدم     لت فلدم العقابدة ا أص نريقدة لتاقلدف       

 .لري ال  ي

ا دتلدة ل ايدة صا دطسولة    ص  ما جن  أ ى لحملرر صاحلد ل صااللدر صاحلرد  صات تقد     

 .رصج سا أش  ل ا ُيراد ب   تعايق ال َّخص  ر الت ر  ب فل  ا صاخلمتق ربة

 مشروعية عقوبة احلبس يف اإلسالم

يلاد ات تق د ل ى الع ي  مر ال  وا  بد  ى العقابد ة احل لدلة لللد  ذاة ماضدات ع      

بعدد  تطددار   ة وقددان اللددر  م تطددر  سّلددفددا ال ىلدد ن اجل دد ئا اهلددسماا خ  ددة صأ ى ملدد ل

ملة ا ت دد     يددة دقلقددة   ل ددر ال ددريعة اهلددس   8 ا الف ددر اجل دد ئا صالعقدد با ع القددر     

ب ل رصا الع مة اليت يدتا فل د  ت فلدم العقابدة ا لدااء العقابد ة اللد ل ة لحم ريدة أص العقابد ة          

ال   لددة ا ف س مدد  حت مدد  م دد ده معل ددة  ددا اا بددة ضددم   ة ،روحمددة الت فلددما  عدد ن      

العقابد ة     ىاهيسن صت ،لا الت فلم الل  ب س ل  لة أص الت فلم ب اليلدرا ص مد   دا معحمدان فد     

اللدد ل ة لحم ريددة  ددا تحمدد  العقابدد ة الدديت ت دد رج ضددمر سندد ر مدد  يعددر  ع الفقدد  اهلددسما        

 .ب لعقاب ة التع يرية

 مشروعية عقوبة احلبس يف القرآن الكري 

  :ب م  اآلي ة ال ر  ة    صق  الت ا العحمم ء  حمو أ ا م رص لة احل ل  

  (   ََف ْلَتْ د ذُ صا َ حَمدْل ذرَى َأْرَبَعدًة مندْ   ْا َفد ذْ  َشد ذُ صا         نَلد ئن  اْ ْر مند  َصالحمَى تنا َيد نتنَ  النَف ونَ دة

ا صبل    دما  2( ...َفَ ْملن  اُ رَى فنا النُ ُلاةن َوتَىو َيَتَافَى ُ رَى النَمْاُة َأْص َيْرَعَا الحمَىُ  َلُ رَى َل نلحًم  

بددمل  أربعددة شدد اد  أ ىدد     دد  ا،ددرأّ ع  دد ر اهلددسن سذا   دد  ا صشدد    حمل دد    :  ددما 

صاختحمدف العحممد ء وداا  لدح  دم        .ا ثدا شدرت اهلل هلد  أو  م د  أخدرى     1و ل  ع ال ل  

                                                           
 .8: اه ل    -  
 .882  \5: ؛ ابر العربا 554\5: ابر  اري  - 7
 .ن فلة :  ربلة   -  
 .711ا 84 \1 ، م  : ابر االثري : أبا داصصد ا ص ا ولر ا ا ىلر  - 5
 .ور : م دّ : الفريص   ب دا  - 4
 .4 : ال ل ء  - 2
ا    در دار ال تد ب   82  \7أو د ن القدر   ا   ( :  دد 11 مدر  حممد ء احل فلدة ة    ) أمح  بدر  حمدا الدرا ا اجل د ص       - 1
 .العربا ا بريصة 

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=4691ccbdeb750d35
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ا  اآلية مر ولي و ل ال ا لدة ف دا م لداا بد لر،ا خ  دة ا صبقدا و مد  مد  اجلحمد           

أص تا ددد  ا ب حلددد  الدددما  ددد ا   دددا  ددد   وددد  ا بماتددد  ا: صاختحمفددداا ع احلددد ل ا، لددداا 

 ى احل ل ُ لح ع ال  و فقط ب جلحم  صالر،ا ا صبقا م رص    صم  ا مر ق ا س ابع ئم؟

  7.ع نري ذل 

   ( َُصَيْلَعْاَ  فنا ااَلْرضذ َفَل د ا َأْ  ُيَقتَىحم اا َأْص ُيَ حمَىُ اا  س ىم  َ،َ اُء الَىمنيَر ُيَ  رذُباَ  الحمَىَ  َصَرُلاَل

ُي َفْاا منَر ااَلْرضذ َذلنَ  َلُ دْا خندْ ٌا فندا الد ُى َل  َصَلُ دْا       َأْص ُتَقطَىَ  َأْي ني ذْا َصَأْرُ،حم ُ ْا منْر خنس   َأْص

ّن  ولي فلىر ال فدا  ( أص ُي فاا مر االرض: ) قال  تع ا : ا ص،  اتلت تا  ( ...فنا اآلخنَر

 5. ال فا ب للرر

  (       َبْلد ن  ْا سذَذا َوَتدَر َأَودَ   ُا النَمدْاُة  ّ وندَ  النَا ندلاةن اْثَ د  ذ َذَصا    ين  َأي َ   ال منيَر  َمُ داان َشدَ  َد

َ ددْ َا مِّدد   ْا َأْص  َخددَرا ذ منددْر َنْلددرذ  ْا سذْ  َأ ددُتْا َضددَرْبُتْا فنددا ااَلْرضذ َفَ َ دد َبْت  ا م  نددلَ ة       

  َصَلدْا َ د َ    النَمْاةن َتْ  نُلاَ ُ َم  منر َبْع ن ال اَسّن َفُلقنلنَم  ذ بن لحّم ن سذ ذ اْرَتْ ُتْا َت َ ْ َترذا بن ن َثَم  

َّ الحّم ن سذ ا  سذذ ا ل منَر اآلثنمنَ    4 (َذا ق ْرَبو َصَت َ  نُتُا َشَ  َد

  (َصُخُمصُ ْا َصاْوُ ُرصُ ْا َف قنُتحم اان النُمْ رذ نَ  َوْلُي َصَ، تُىُماُ ْا) ا صتق ن أ ى احل در  دا   2

   1.ل  م لاخة ا احل ل ا ص ا ا،ق اد ب آلية     مج  ة مر ا،فلرير ا ص ا لل

 ( َااَلْ َف دنفنا  َص َخرذيَر ُمَقرَى ن ) ..8  

  (   َق َا َربِّ اللِّْرُر َأَول  سذَلاا منماد  َيدْ ُ اَ  نا سذَلْلد ن)..
9
صذ در أ ى يالدف  حملد  اللدسن دخدا       

ا صاللدرر ث بد  بد ص    1 ( فحم دي ع اللدرر بتد  لد      ) اللرر صل ي فل  بت  لد    

 .ال ت ب صالل ة صاهمج ت

 (ال َىد ننرذيرَ َصَلَل  اَ ْر مندَر   َصَلئنْر َلْا َيفنَعْا َم  َ ُمُرُ  َلُلْلَرَ رَى)
  
ا فد هلل تعد ا   د م  قدص      

 حمل دد   ددم  الق ددة أ  ددر سدخدد ا يالددف  حملدد  اللددسن اللددرر ،دد  ع ذلدد  مددر الىلحمددا ا  

 7 .صل    م ي  ر احل ل ذات  ا با أصرد  صأقر 

                                                           
 .12 \7أو  ن القر   ا : ا اجل ى ص 82  \ ال     : ال خم را   -  
 .41\2الفرصت ا : ا ابر مفحمح 88\71ا، لاا ا : ا اللرخلا 12  \ القر   ا أو  ن : ابر العربا  - 7
 .   : ا، ئ ّ  -  
 \5ت ددل  احلقدد ئق شددر    دد  الدد ق ئق ا : ا صال يحمعددا  5\7تللددري القدد ير تخت دد ر تفلددري ابددر  دداري ا : الرفدد  ا  - 5
 .  4ا 7 4\7عة اهلسملة ا ال ىلرية الع مة لحمما،  ة صالعقاد ع ال ري: ا ص   ا ارم   ا 19 
 .12 : ا، ئ ّ  - 4
 . 4:التابة  - 2
 ..27فق  ا،عتقسة صاللرا  ب  ال ريعة صالق  ا  ا ص : ولر أبا ن ّ . د. أ - 1
 .8 : ص  - 8
 .  : يالف  - 9
 .57: يالف  - 1 
 .4 : يالف  -   
 . 2ق  ا  ا ص فق  ا،عتقسة صاللرا  ب  ال ريعة صال: ولر أبا ن ّ . د. أ - 7 
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  ( َوتَىو سذَذا َأْثََّخ ُتُماُ ْا َفُ  ُىصا النَاَثد َن َف ذمَىد  َم ىدً      َفَتْرَب الرذىَق بنَ َفُرصا َف ذذا َلقنلُتُا الَىمنيَر

ا صاآليددة ح مددة نددري م لدداخة   دد       (َبْعددُ  َصسذمَىدد  فنددَ اء َوتَىددو َتَتددَ  النَ ددْرُب َأْصَ اَرَ دد       

ع دد  هلددا مددر ا صفل دد  االمددر اق تحمددة ال فدد ر صتقللدد  ألددرا ا م 7ارققدد  مددر ا،فلددرير 

  .اهلرب ا صااللري ع احلقلقة ح اس ا با يلمو ملرا   

 مشروعية عقوبة احلبس يف السنة النبوية

م  رصا  أبا داصد ع ل     ر ب   بر و لا  ر أبلد   در ،د   أ ى رلداا اهلل  دحمو اهلل      

 5" و ل ر،حًم  ع ت مة ":  حمل  صلحما 

ا ص،دد  4" ا،دد  حيددا  رضدد  ص قابتدد   لددا الا: " صمددر ذلدد  قالدد   ددحمو اهلل  حملدد  صلددحما     

ت حملي العقابدة ا صمدر ضدمر    : ف  ى مع    ( حيا  رض ) اتلت تا قال   حمو اهلل  حمل  صلحما 

 .ذل  العقابة ب حل ل

س ى امت د ت ا،د ير   : ا صص،د  اتلدت تا   2" مطا ال دين فحمدا  : " صقال   حمو اهلل  حمل  صلحما 

ر ذلد   داري مدر    الىل م حي ل ا  مد  فلىد    ر قت ء دي   م  الق رّ  حمل  مر الىلحما ا صس ى

 1. العحمم ء

 مشروعية عقوبة السجن يف اإلمجاع

صأمد  اهمجد ت فدأل ى    : " م   ص  حمل    ول ت ل  احلقد ئق شدر    د  الد ق ئق بقالد        

 8." ال   بة ددد رضا اهلل    ا ددد صمر بع  ا أمجعاا  حمل 

م ي  مر  ت ئج ا،  ق  تحمق  أ،ريد   احل اا  حمو احلكمة من مشروعية السجن يف اإلسالم

 احل اا  حمو م ي  مر  ت ئج ا،  ق  ةترا، . هلما ب  ا   ن  +

ا     دد  العقابددة  ددا اجلدد اء ا،قددرر ، ددحم ة اجلم  ددة  حمددو   ددل   أمددر ال دد رت   سذا  

لت د  ت  دا س دس     ا،ق اد مدر فدرض العقابدة  حمدو   دل   أمدر ا       ا ف  ى ولل بعب الفق  ء

ال  ر صمح يت ا مر ا،ف لد  صالدت ف ذ ا مدر اجل  لدة صسرشد د ا مدر التدسلة ص ف دا  در          

اا د  ق دا الفعداا    م: ا  م  يرى بعدب الفق د ء  دا   صبعا ا  حمو الط  ةا ف لعقاب ةا،ع  ا 

عدادّ  العحما ب ر لت     د  اهقد ان  حمدو الفعدا صسق مت د  بعد     د  ال        ف  ى اى صا،ر بع   صمر َث

 .سلل  

                                                           
 .5: حم   -  
 .ا ىلر تفلري  م  اآلية ع تفلري ابر  اري صابر العربا - 7
 . 2فق  ا،عتقسة صاللرا  ب  ال ريعة صالق  ا  ا ص : ولر أبا ن ّ . د. أ -  
 (. 21 )و يي رقا  >ل ر أبا داصد : أبا داصد  - 5
 (.7571)او يي رقا    8 \7ل ر ابر م ،  ا : م ،  ا صابر 1  \1 فتح ال  را ا : ابر ورر العلقس ا  - 4
 ( .7515)ا و يي رقا   8\7ل ر ابر م ،  ا : ا صابر م ،  2   \1 فتح ال  را ا : ابر ورر العلقس ا  - 2
 .85اللايحما ا ص - 1
 .19 \5: ال يحمعا  - 8

http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&rlz=1T4ADFA_enSA464SA465&q=%D9%81%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8&oq=%D9%81%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=s&gs_upl=473914l478257l0l480329l11l11l0l0l0l0l1254l2652l1.2.1.6-1.1l6l0
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&rlz=1T4ADFA_enSA464SA465&q=%D9%81%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8&oq=%D9%81%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=s&gs_upl=473914l478257l0l480329l11l11l0l0l0l0l1254l2652l1.2.1.6-1.1l6l0
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&rlz=1T4ADFA_enSA464SA465&q=%D9%81%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8&oq=%D9%81%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=s&gs_upl=473914l478257l0l480329l11l11l0l0l0l0l1254l2652l1.2.1.6-1.1l6l0
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ص  دددما فددد  ى العقددد ب ع مق  ددد  ال دددريعة اهلدددسملة مقدددرر ه دددس  االفدددراد صمح يدددة       

ودد    صتق ل  دد  يتقددرر حبلددل  ا  مدد  أ ى اجلم  ددة ص ددل  ة  ىل م دد  ات،تمدد  ا صاحلتدد را

 ا يقداا ابدر تلملدة بد  ى     ا صذل  اد  يلد ا ع حتقلدق أم  د  صالدتقرار        و ،ة اجلم  ة سلل  

مدد  شددر   رمحددة مددر اهلل تعدد ا بع دد د  ا ف ددا  دد درّ  ددر رمحددة اخلحمددق صسرادّ      س ى : العقابددة

اهول   سلل اا صهلما ي   ا ،در يع قدل ال د س  حمدو ذ داب ا أ  يق د  بدمل  اهولد   سلدل ا          

ص مد  يق د  الط لدل مع جلدة ا،دريبا      ا  ا  مد  يق د  الاالد  ت ديدل صلد         صالرمحة هلا

أت خيرج  ر سن ر  ال  لح الما ر ت  مق  د  ال دريعةا    صلمل  ف   ت  لل اجل  ا ي   ا

ف ت تقدد ن ت يعدد   دد ف  لحمعقابددةا صالعقدد ب ت يعددين ات تقدد ن مددر مرت ددل اجلددرنا بددا يعددين        

وردددا العقددد ب خيتحمدددف بددد ختس  اجلدددرن   ا ص  دددما فددد  ى  ثدددا ال ،دددر ث  ل ددداتلت دددس  أصًلددد

ا ب ل لدد ة لحمفعددا  لددلل صاودد   ا،رت ددل ا  مدد  أ دد  خيتحمددف بدد ختس  االشددَّخ صا ف لعقدد ب    

ال ددريعة  فعحمددو   ددل القدداا   الاضددعلةا فدد  ى    ... الااودد ا بددا خيتحمددف ولددل االشددَّخ ص   

اهلدسملة م تفددرض ل دا ،ر ددة مدر ،ددرائا التعدد  ير  قابدة معل ددة ا بدا تر دد  لحمق ضددا      

ة تقلل  الق ضا بعقابة معل ة قد    د  العقابد    احلرية ع اختل ر  ات العقابة ص م  ا ذل  أ ى

 .مر بحماإ مق      ا،تماحمة ع ال ،ر صاه س 

صيعترب احل ل مدر العقابد ة التع يريدة الديت   در لحمق ضدا احل دا ب د  سذا رأى فلد            

 .ا، ّ حتقلق ن ية العقابة ص  ف  ا ص ا  ا    ح د ا، ّ صنري ح د

 السجن يف اإلسالم ومعاملة السجناء داال السجن

 السجن يف اإلسالم

 ب  أ ى رلاا اهلل  حمو اهلل  حمل  صلحما اصخحملفت  الراش  أب  ب ر ال د يق ددد رضدا    مر الا   

سمى  ع ال لد  ا أص ع ا،لدر    : اهلل      ددد م يتَّخما لر    معل    ا با     اللرر     م  

بددربط اللددر  ع لدد رية مددر لدداارا ا،لددر  ا أص ي ددا  اس مددة اخل ددا خل ددم  وتددو      

ع  دما احلد يي الدما رصا  أبدا داصد صابدر م ،د   در اهلرمد س بدر           يقتل  وق  ا ص ما ث بد  

ا ثدا  " ال مد  :" فقد ا  أتلدُ  الد يب  دحمو اهلل  حملد  صلدحما ب دريا لدا ا        : " و لل  ر أبل  ا ق ا 

فد ا  دما  حمدو أ ى رلداا اهلل  دحمو اهلل        ؟"أ  تفعدا ب لدريم  خ  بين متلا م  تريد   ي  أ: " ق ا 

  ا صقدد  بقددا احلدد ا  حمددو مدد   دد   أث دد ء خسفددة ال دد يق دددد  حملدد  صلددحما م يتَّخددم لددر    معل  دد

رضا اهلل     دد ص   م  ا ت رة الر لة ا صتالع  رقعة اخلسفة اهلسملة ع  مر الفد رصن  

دار ا ا ددة ا، رمددة مددر  ددفاا  بددر أملددة ب ربعددة  ت  در ددا ا أشددرتى  دددد دددد رضددا اهلل   دد  

أمري ا،يم    ام   بر  ّفد   دددد رضدا      خلسفة بع ا ا ص،  تاافل  ا  7ص،عحم   لر    حي ل 

  لد ا ا فدسة ا،لد ،       ّ د ا صل    م ي ر و دل   "   فع  "   اهلل     دددد ب و لر    ص  

   :ا صق ا فل  شعر ا ا ولي ق ا  " خملل "    ا ص ىم  ا ف  و لر     خر

                                                           
 (.279 ) ا و يي رقا 5  \ صد ا ل ر أبا دا: ا صأبا داصد ( 7578) ل ر ابر م ،ة ا و يي رقا : ابر م ،   -  
ا 4 7\7ا صابر فروا  ا ت  درّ احل د ن    5 \51 الطرن احل ملة ع اللل لة ال ر لة ا ص : ابر قلا اجلا ية  - 7

 .525ا 52\ لل  ل بق  فق  الل ة ا 
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  أت ترا ا  لِّل   م لل        بَ ْلُ  بع    ف  خملل

صب ددما ي ددا  أمددري ا،دديم    حمددا بددر أبددا ن لددل ددددد رضددا اهلل   دد  دددد أصا مددر ب ددو لددرر ع    

   .اهلسن 

 مشروعية احلبس االحتياطي

اللل لة الع دلة صالت ر  احل لاا صذلد  سذا   أ،   اهلسن و ل ا،ت اا صا ترب  مر

ت اا أص    د  لد  لداابق    ال   صالري ة  حمو ا،د  ت يى ة الت مة بقري ة قاية أص ف رة  سم ة

 ··ع اتحنرا  صاجلر ة

أ ى رلدداا اهلل  ددحمو اهلل  حملدد  صلددحما : صالرتمددما صال لدد ئا ب لدد  د ولددر رصى أبددا داصد

 "·يامً  صللحمة" د اى قتا"ن  ب  و ل ر،ًس ع ت مة

دد ود ل ي اديدً  ات دا ع قتدا فتد ّا فحمدا         صرصى ال لَّخ   أ ى الد يب د  دحمو اهلل  حملد  صلدحما     

 ·وتو أقر أ   قتحم  ا فقتحم  ي ا ب 

أ،  ة القاا   ا،ع  درّ   مدة ود ل ا،دت اا  حمدو خدس  بل  د  ع حت يد  ن لعدة           صق 

 7هل ؟  ا  ا ،  ئلةا أن ،  لةا أن متحم ل ب  ا أن م لئً : ا،ربرّ هلما احل ل االفع ا

 مدة احلبس  االحتياطي 

   حمددو ثسثددة أيدد نا صأ،دد  ة مدد ّ ودد ل ا،ددت ا ت ي   ددا أ  ت يدد أ : يددرى بعددب الفق دد ء

لددلل هلدد  ودد  أ حمددوا بددا  ددا ولددل ا،ت دد د    : صقدد ا  خددرص  مج  ددة أخددرى أ  ت حمددغ شدد رًاا 

صا، ّ اليت   ر أ  ي   ف فل د  ود ا ا،دت اا صاتفقداا      الق ضا صتق ير  لىلرص  الت مةا

 د    و ل ا،ت ا  ر احل  الس نا با جيل التعرلا ق ر اهم مجلعً   حمو أ   ت جيا  ت خري

 ·احلقلقةا صسف  ر   دص  ت خري صت   نحمة ع الت قلق مع  صال  ف  ر

ع الت قلق ع ت مة قتاا را  ت ت فدا ع   صق  أش ر بعت ا سا أ  ا، ّ اليت ت فا

 ·ذل ا صالع ل   لح أيتً  الت قلق ع ت مة ت يلف أص لرقة أص نري

أيدد ن ع الددت ط ن ا، ددت    ثسثددة دماا صقدد  ذ  دد  بعددب القدداا   سا أ د  ت ُيدد اد  حمددو   

ب ا صأ،  ة قاا   أخرى ود ل   فل ا صت ُي اد  حمو   رير يامً  ع تاقلف صمل ءلة ا،ىل ا 

دد  حمدو فرتتد  سا ةلدة      ا،دت ا مد ّ ةلدة   در يامدً ا   در مت يد    د ولدل احل ،دة           

 حمدو ذلد  بقد ء    ت يرتتدل   مد  مسوىلدة  د ن ،داا  الت د ني ع الت قلدق وتدو        ···صأربع  يامد ً 

  ·ا،ت ا ع احل ل فحممً  دص  و ،ة سا ذل 

اختحمفدداا ع مدد ّ احلدد ل اتوتلدد نا ا فقلددا شدد ر ا    : " صيقدداا ا،لت دد ر  دد حل احل دد صا   

صا،درصا  . صقلا للل اق ر ابا  ا ماقا   حمو رأا اهم ن صا،ت  د   حمدو أّلد  ت دا  ا،د ّ نايحمدة     

                                                           
 .81 ا19 \5ت ل  احلق ئق ا : ال يحمعا  -  
 (. 55) قا جمحمة الا ا اهلسما ا   د ر: ولر أبا ن ّ . د. أ - 7
 .ا،ر،  الل بق -  
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ا " مدر   د ر   لد  ة " ا صع رصايدة  " يام د  صللحمدة فقدط   "  مة أ ى ال يب  حمو اهلل  حمل  صلحما َو َل ع ت

صَوددَ َل ر،حًمدد  مدد ّ يلددريّ ا ثدداى أنحمقدد  بعدد  أ  ف ددرة براءتدد  ا  ددما صس   دد ى   ددم  الرصايدد ة ا  

فدد لقاا الددرا،ح أ ى احلدد ل اتوتلدد نا ا أا احلدد ل ع ت مددة ا جيددل أ  ي ددا  الق ددر مدد ّ         

  ا  ا،دد ىلاا لحم دد ل اتوتلدد ناا صأ  ت متدد د    ددة ا صالاا،ددل أ  حيدد د   ال ىلدد ن ا أص القدد

  .سّل  بع  الرتاف  جم د ا ع ا،اضات ا صال ىلر فلم  ، ى مر القرائر صاالدلة

لد  ة ا  ( 75)صع  ىل ن اه،راءاة اللعادا ت ت ي  م ّ سي ات ا،ت ا دار التاقلدف  حمدو   

ا،َّخت دة ب لئدة الت قلدق     ائرّ ف ذا مت   م  ا، ّ ص،ل  حمو م مار التاقلف سبسإ رئدلل الد  

د دد ء العدد ن الدديت يت ع دد  ارقددق ا ص حمددو الدد ائرّ أ  ت دد در سا الددترااب  و ًلدد  ا أص تدد مر     صات

 .ب خسء ل لحم 

 تعويض املته  احملبوس حال ظهور براءته

س   حمدو ال صلدة مع ق دة    : ا،لتَّخحمص مر ا،ل ئا اآل فة يد  ا سا القداا   س ى ا،  أ الل بق 

تل ل ع و ل ا،ت اا أص يت خر ع اهفراج     ب دري قري دة مق الدة أص ما،دل     ي أص تتم  مر

ص ددما تعددايب ا،ددت ا  ددر االضددرار الااقعددة  حملدد  ع مدد ّ و لدد ا صخ ا ددً  سذا     شددر اا

 ·الس ن ا، رصت  رفً  لحم  ف     صالترباء و ل  حبلل م  ل ق بل    ا ص ة احل 

 الددر ان ع ،دد  حنددر ب دد د  مدد  رصا    دد    ددر ا تمدد د  دلددلًس مي لددً    ددماا ص دد 

ق لحمدة   أ  ر،حمد  مدر  : صنري دا  "ارحمدو " ا صابدر ود ن ع  "االمدااا "صأبا   لد ّ  ع   "فا،  "

هلداا ف  د ح    "سبدا " نف ر   ت ال   واا ا، ي ةا ص حمل     س مدر ق لحمدة نطفد   مع دا ف در     

مدد ا فدد ق حماا سا رلدداا اهلل ب  ال طفدد  لا  قدد  أضددحماا بعرييددر مددر سبحمدد اا فدد ت ماا ال فدد ري  

" ل اذ دل فد لتم  : صقد ا لخخدر    حمو اهلل  حمل  صلحما صذ رصا أمر ا ف  ل أو  ال ف ري ا

نفدر  : الدت فر لداا فقد ا   :  حمل  صلدحما لحمم  داس   ص  د ب م ا فق ا ال يب  حمو اهلل "ال عريْير 

 ·تا يان اللم مةفق: صقتحم  ع ل لحم ا ق ا الراصا صل ا: اهلل ل  ي  رلاا اهللا فق ا ال يب

بت مدة ثدا ف درة براءتد ا ف نحمقد  الد يب  دحمو اهلل  حملد           أ ى الر،ا ود ل : صص،  ال تلة

ع ل لا اهللا صأ ىلا ب دما الد   ء ال  داا صب دم  ال د  دّ       صلحما ص ااض  ب   ئ  ل  ب ل   دّ

لا اهلل صت حتلدَّا الدمير قتحمداا ع لد     : )قد ا تعد ا   7اهلل تعد اا  ذاة ا،   دة العىللمدة   د    

 ·  (···    رب ا ير قا  أمااتً  با أول ء

 رمبدج التعويض عن الضر وقائع جارى تؤكد

ال لد ئا أ  رلداا اهلل  دحمو اهلل     مد  رصا  : ّ     ر ا ت د ر  م لدرمً  مد   دما ا، د أ     

 صأ لا  حمل ا فطع   الد يب بعر،دا     حمل  صلحما     يقلا شلئً  ب  أ   ب ا ف ق ا ر،ا

 ·با  فاة ي  رلاا اهلل: ق ا "اقتص" تع ا ف لتق :   فررو ا فق ا    مع " اد"

                                                           
 وقان اللر  ع اهلسنا م ت ى ا،لت  ر   حل احل  صا: ا،لت  ر   حل احل  صا -  

 http://salehelhnawy.yoo7.com/t1941-topic 
 (. 55) جمحمة الا ا اهلسما ا   د رقا : ولر أبا ن ّ . د. أ - 7
 .29 : ا  مرا   -  
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دد   دو  در نداا  الر،د ا مد  ال لد ء ثدا رأى           مدر د رضدا اهلل   د      صمر  ما الق لدا أ ى 

م ي حم    د ن  حملد  أ  يقدتصى م د  أص يعفدا   د ا        ر،ًس يفعحم  فترب  ب ل رّا ص،   حما أ    ل 

 [·رصا  ال ل ئا" ] حمو اهلل  حمل  صلحما يقصى مر  فل  يبرأي  ال "  :صمر ا، قاا     قال 

 التعويض يشمل األضرار املادية واملعنوية

الددم ر أ  التعددايب  ددر االضددرار ا، ديددة يلددحّما بدد  ع ضدداء ال  دداص      قدد  يت دد در سا 

 · ما  يعر  ب الضرار ا،ع اية أص االدبلة؟ الل بقةا وس  التعايب

 حمو اهلل  حمل  صلحما ار اس مر ال فد ري  د ع    ال يب أ  التلم  : صاجلااب  حمو  ما

 :االضرار ا،ع ايةا صيت   سلل  م  يحما الق ة اآل فة د ي حمح ع التعايب  ر

ت : صنري ا مدر ود يي الد يب  دحمو اهلل  حملد  صلدحما       م  رصا  أمح  صاحل  ا صابر م ،  ( )

قدد  ي ددا  ا،ع دداا صمع ايددً ا صالتددرر ي ددا  م ديددً   ضددرر صت ضددرارا صمددر ا،عحمددان أ 

 : ال   ر صأش  مر ا، داا ق ا أفىل 

 صت يحمتئا م  ،ر  الحمل    ،راو ة الل    هل  التئ ن 

ص،اب س الة الترر شر ً ا صذل  ا تمد دًا  حمدو الق  د ّ    :      حمم ء ا،لحمم  مر ا،قرر (7)

 ·صس الة الترر ت ا  ب  الة  ث ر  صت ا ل ت "ا الترر ي ا" :ا،تفق  حمل   الفق لة

أ  مددر لددرر نددري  بق دد  تفايدد  م فعددة  حملدد  يتددمر ذلدد ا صيعحمددا       :  ذ ددر ا، ل لددة  ( )

 ·أص ب لقري ة ق    بقال 

·أ،رت   ص احل  بحمة  حمو أ  مر ن ل ورًا صو ل  فعحمل  (5)
 
 

 الدول مواقف إجيابية يف هذا الصدد من بعض

 اا د  بعدب الدد صا سا ص،داب تعدايب ا،ددت ا ار داس   د  ف ددار براءتد   در   مددة        

بحمرل ددد ا : الضدددرار الددديت حلقددد  بددد ا لدددااء    ددد  م ديدددة أص مع ايدددةا صمدددر  دددم  الددد صا  ا

 ·صالاتي ة ا،ت  ّا صفر ل  صلايلراا

ا،محم دددة العربلدددة  : مددد   ددد رة أو ددد ن قتددد ئلة ع بعدددب ال حمددد ا  العربلدددة م  ددد 

مع ايدة حلقد     ا صال اي  فل   تعايب مدت م  د  د  اا قد  و لداا د  در أضدرار        7اللعادية

 .صتعترب  م  ا،ااقف خطااة سجي بلة ع الطريق ال  لحب اا 

 حمو مد  لد ق رأة بعدب الد صا ص،داب س دس  بدراءّ ا،دت ا ع ال د  فة صصلد ئا            ص ي دّ

االخرىا صذل  مر أ،ا العما  حمدو رد ات ت د ر االدبدا صات،تمد  ا سللد ا صت د لح        اه سن

 ·ص ارت  ع أذ    ال  س صضع 

                                                           
 (. 55) جمحمة الا ا اهلسما ا   د رقا  :ولر أبا ن ّ . د. أ  -  

مدر  ىلد ن ديداا     ( 8)مدر  ىلد ن اه،دراءاة اجل ائلدة ا صا،د دّ      ( 1  ) ا ( 8 ) ع اللدعادية  ُتعطدا  دما احلدق  ا، دتد         7 -
 . د مر  ىل ن م يرية االمر الع ن 11  \  \79صت ريح  57\مر ا،رلان ا،حم ا  رقا ن  8\7ا،ىل م ا صا، دّ 
 



 

 

24 

  احلدد ل بت مدة أمددر مقدرر ع ال ددرائ  صاال ىلمدة   مددةا    أ:  دد  لد ق  ص  دما يتتدح   

صال  ف  ر الف  حم  صالا اا سا احلقلقةا نري أ   مر اال ملدة   صذل  ر  رّ اجلر ة

الت قلددق مدد  ا،ددت م  ص دد ن التمدد دا ع و لدد ا مددر نددري قري ددة قايددة    ا دد   التعرلددا ع

 ·م رصت مق الة صت ما،ل

ملداىإا   حمم ة اه،رائلدةا ف ن لد  ود ل ا،دت ا مدر ندري      ف ذا ا ص ة ، ة م  تحمد  ا،لد  

 تا،ددل  حمل دد  أ  تعاضدد   مدد  حلقدد  مددر أضددرار م ديددة صمع ايددةا صتلدد ءا االشددَّخ ص الددمير

ب شرصا  م  الترد ص اة صت د ا ب دا اجلد اءاة ا،  لد ةا صبدمل    در ضدم   صر  يدة وريدة           

 ريعة اهلسملة صاتا   ةس ل   صأم   الفرداا ص ما ع جممحم  يحمتقا م  تع للا ال   ا

 ·الق  ا لة ا،ع  رّ
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 الفصل الثالث

 واألسري حقوق املسجون واحملبوس واملعتقل

 حقوق السجني يف اإلسالم

 :ا صمر  م  احلقان ورص اهلسن  حمو وفي وقان اللر  

 مكان االحتجاز :  جواًل

أ  ي دا  احلد ل   ا صس ىمد  ي   دا    ر ا للل  ا احل ل ع م د   ضدلق  ددددال احل ل  

ار دداسا صت ،عحمدد  ع بلدد  مىلحمددا ا صت سيددماؤ     حمددوت جيددا  قفددا بدد ب اللددرر   ا صع   دصالدد

  .احل ل ع م    لاء الت ايةا صمر اهيماء التعريب لحم ر صالربد ال  ي ْير .  حب ا 

 الطعام والكساء:  ثانًيا

مددر الطعدد ن  ا صأ  يعطددو  ددا صاودد   ف يتدد  فددق  حمددو مددر ع اللددرر مددر بلدد  ا،دد ا  ي 

 ء صا،لد ر ال د ا ،دار    ا صم   ا،ل ،     حيتد ،ا  سللد  مدر ال دماء صال لد     7  سصالحم

 5ا  ".يع قل اهلل  حمل 

 العناية بصَة السجني:  ثالًثا

ات تم ن ب  ة اللر  صضدم   لدسمت  يعد  مدر العاامدا ا،ا دحمة سا حتقلدق أ د ا           ( )

   در  دا  ال  داص ال در لة     احل ل ع س س  اللدر  ء اصتقدايا لدحما  ا ا فتدحمً    

الع مة اا،دل ار فىلدة  حمدو الد فل اه لد  لةا صسبع د د   در ألد  ب ا،درض  صالعرد            

صاهلسم ا صق  وفا الت ريح اهلدسما ب خ د ر ال  د ن ة ال د لة صالط لدة الديت بدمل         

فقد    ع اللرا  اهلسملةا ب هض فة سا ال  اص الفق لة ا أمى   ر ود ل ا،دريبا  

أ ى ا،رض ت يعترب مدر  : فق  ء مل لة و ل ا، ير ا،ريب ا فريى أو  ال  فعلة حبي ال

ا بدا  أ ى ا،د ير ا،دريب ت ُي د ل   :" ة ماا   احل ل ا صالقاا اآلخر ا،عتم      ال  فعل

ا أمىد  مدر ُو دا  حملد  حبد  فلمد  دص  الد فلا ص دا معدمصر          4يا ا بد  اصُيلدتاثق  حملد    

ر ا ثاى و ارض صحنا  ُو ل وتو ي صا  م
2

ا ف       ود   ع الد فل م يديخر سّلد      

ف  د  ب اال دمار    ا لق د ص اذلد    1ا،الداد     د   احل ما تيخر وتو تتد ا صيلدت ين  

                                                           
 .19 \5 الفت صى : ا ابر تلملة 88 \7احل شلة : الرمحما  -  
 .مر  ىل ن اللرر صالتاقلف اللعادا 77ا7 تعطا  ما احلق لحملر  ا، دت    - 7
 .51 الطرن احل ملة ع اللل لة ال ر لة ا ص : ابر القلا اجلا ية  - 
لدر ا ع اللد   ة ا،عتد دّا ص، دة نعد ن ذاة       تدافر اهدارّ ل دا  (  ): م  ، ء ع القاا   ال  ل  ب ما ال  د اآلتا - 5

تددافر ل ددا لددر   ( 7).ال ا لددة صولدد ة اه دد اد صالتقدد يا قلمددة نمائلددة   فلددة لحم فدد ف  حمددو  دد ت  صقدداا ا ،لدد ّ    
 .سم   لة احل اا  حمو م ء   حل لحم رب  حمم  اوت ج سلل 

: ا اجلمددا  59االشدد    ا ص : ا اللددلانا 797\7: ا القحملددابا  78 \ : ا الدد ردير 18 \4احل شددلة ا : ابددر   بدد ير  - 4
 .781-711\4: ا ا،رداصا 52  \4احل شلة ا 
 .   \5ا وأل : ا اال   را 712\4ا، ص ة ا : ا اهم ن م ل  2 \5: احل  فا صابر   ب ير   2
 .59 ا 79 \5: ا ال  را  1 \8ا، ين : ا ابر ق امة 77  \ : ا ال ردير 2 \5: احل  فا  - 1
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ا صا،ىل دا  مححمد   وتدو    4صا،رضد   ا5صال فل ءا   ا صاحل ما7ا،ريب:  ا،عتربّ شر     ا

ا الديت  يدر ات،ت  ديدة  مدر ملد ئا التع    :  و ل ا،ريب.1ا صا رص  ا صا،ترصب2تلتربأ

ر،  أمر ال  ى فل   سا الق ضا ا مدر خدسا تقد ير  ،ا،دل احلد ل صخطدارّ ا،درض ا        

. ع اللدرر ا أص التا دلة اع محمتد  مع محمدة  لد ّ ت ع د  حل لد        صسم    ر  يدة ار داس   

ف ،رصا  ر الد يب  دحمو اهلل  حملد  صلدحما أ ىد  ود ل ُثم مدة ع ا،لدر  ا ص د    حملحًمد  ا           

ا  م  أص ا سا بعب أ   ب  القل ن  حمو وفدي   8" أول اا سل ر : "    ب  فق ا ال

 مدد  صرصا  ددر  مددر ص حمددا رضددا اهلل    مدد  أ ى. امددرأتْلر و حمددل  مددر ال  ددو وتددو تتددع  

 ى قاا دد  ال ددريعة ت تقددر أ  يفتددا احلدد ل مددر نددري ما،ددل  ثددا س. و لدد  ع حنددا ذلدد  

ق ئحم  حب ل ا،ريب   اا  حمدو ضدرصرّ   شر ا سا  سم اللر  ا  حمو أ ى الفق  ء ال

صسذا مددرض ار دداس ع لددر   ا صأم ددر  س،دد  فلدد  ا فددس   9.تددافري ألدد  ب مع جلتدد 

  صخ متد   دددخيرج حل اا ا،ق اد ا صت ُيم   الط لل صاخل دن مر ال خاا  حمل  ،ع جلت

بددا  ا   اصذلدد  نددري ،دد ئ 1 رصرّ سللدد  يفتددا سا  س دد  دددددا ال ى م عدد  ّ دد  تدد  ا الت

 7 .س س   ا أص اهضرار ب  مليصللة ، ائلة ل يرتتل  حم

صالددما ي دد ص مددر  ددسن ال دد فعلة صا، ل لددة اصبدد   ددر  بعددب احل فلددة   خل ىدد        

ا بدا س ى ال د فعلة     أ ى  خيرج مر لر   لحمعسج صا،د اصاّ  دل  ة ل فلد     : صال م ا بر اهلم ن 

ة اهلدددسملة بددد  االمدددراض    دددريعصت تفدددرن ال 5 .يعددد ص  ا،دددرض م  ع ددد  مدددر ماا ددد  احلددد ل   

ع س دسو  ا صسشدع ر     ا صب  االمراض ال فللة ا ال ى سبع د    ر ار داس يلد ا  اجللملة

 .ب ،ليصللة

                                                                                                                                                                                
 .748\ ن ية : ا ال رما 75  \5: ا ارحمو  72\7: ا اآلب -  
ا ال دددا   ا م  لدددا  8  \5: ا القحملدددابا  1 8: ا ابدددر ق امدددة 8 5\7: ا ابدددر رشددد  794\ الفدددرصن : ال رابللدددا - 7
 ..7 \1االصن ر ا 
 . 1 \8: ا ابر ق امة 77 \5: ا ال ردير 2  \5: احل  فا  -  
 .بر ق امة صاال   را صال ا   اا،ااض  الل بقة     احل  فا اصا - 5
 .ا،ااض  الل بقة     احل  فا صاآلبا صابر ق امة - 4
 . 71ا 721 \7: ال عل ا   2
 .   \5 وأل : اال   را  - 1
 .2 5\7ت ريح ا، ي ة ا: ابر ش ة  - 8
 . 78\ : ا ال لاقا 18  \4: ا احل  فا صابر   ب ير  51 \4: ابر اهلم ن  - 9
ا صتد ريح  ( 5197) حلق لحملر  تئ ة اخل م ة الط لة ب للرا  اللدعادية اا،دل القدرار الدا ارا رقدا      مت ح  ما ا - 1 
ا 119 \9  ا صتعملا اهدارّ الع مة لحملدرا  رقدا   98  \9\77ا صت ريح ( 2 98)  دا صالقرار الا ارا رقا 98  \1 \77
  د4 5 \2\1 صت ريح 
 . 9\7: ا اآلبا  51\4الفتح : ابر اهلمى ن  -   
 .72\4: ا ا،ا حما 757\5: ا ال ردير  25 \1: ا ابر ق امة 5\5: ا اال   را 91\5: القحملابا  - 7 
 .14 \7: ا اخل     51\4: ا ابر اهلم ن .787 - 78 \ : ا ال لاقا 797\7: ا القحملابا    \5: اال   را  -   
 دد أ  طدا لحملدر  ا،دريب ودق اهفدراج   د         511 \ \9 ا صتد ريح  ( 58 ) ع اللعادية اا،ل القرار الدا ارا رقدا    - 5 

ميقت   سذا ث   أ ى  ت   ر شف ؤ  سّل  ورص،  مر اللرر ا أص اهفراج ال ائا  ر ال  يدا ا، د ب ادرض ملئداس مدر      
 .شف ئ  ا أص ي  د ول ت  ب خلطر ا  ص يعر    ر  ا  حمل   ا أص ي  د ول ت  ص  ة ا،َّخ لط  ل 
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تت د  أودااا اللدر  ء ال د لة ا صاللدياا  در مريتد ا ا        ا،لحمما   صّ   قرر  الفق  ء 

ا،َّخت دد  ع االمددار صس دد اد م دد   ع احلدد ل للقددلا فلدد  الط لددل ا أص ا،ددرض صحنددا  مددر    

، ا لحمعدددسج ع ا،لت دددفل ة الط لدددة ا صر  يدددة اللدددر  ء ا،رضدددو ا صذلددد  ُي  ل ددد   دددر سخدددرا 

ت خيدرج ار داس لحممع جلدة هم د   ذلد  ع      : ا ص ا م  أش ر سلل  الفق  ء و  قد لاا  الع مة

بر  يدة  صقد  ا دتا ا،لدحمما      .اللرر ا صع سن ر  م  ا،  ده      ما ا،لحمم  م دم القد ن  

 :اللرا  ا صتف ص اللر  ء ا صاللياا  ر أوااهلا ا صالع  ية ب  ت ا  حمو ال  ا الت لا 

  أ د  ب  ب هولد   سا   ال يب  حمو اهلل  حمل  صلحما ث       أ ى   حمل  ال سّ صاللسن أمر

ا ص ما تا دلت  خدري ا بد مرأتْلر ُو حمدل  مدر      ص     حملحًم   مث مة ا صالع  ية ب  ع و ل  ا

بد ،رض ا ،د  فلد  مدر التدعف       ا صمر ا،عحمدان أ ى احلمدا شد ل      و وتو تتع  مححمْل م  ال 

   (مَححمْتُ  أ م ُ  صْ     َ حَمو صْ َر: ) ا،  ر سلل  ع قال  تع ا 

     د   ب ل افدة يتفقد  اللدرا  ا صي د    مدر فل د         :  حما بر أبا ن لل رضدا اهلل   د 

حم ن مر ذل     يت  ب للر  ء ا،رضو ا صبدما  ا صي7مر ا،لرا   ا صيف ص  ر أوااهلا 

 .صبما ا،ع جلة هلا 

      ا ىلددرصا مددر ع اللددرا     :  تددل سا  م لدد  ايقدداا   :  مددر بددر   دد  الع يدد  رمحدد  اهلل

 .5ا،رضو   صتع ى صا

    411 ،عددا ع مل ا لتدد    د دد719فقدد  رصا   دد  أ ىدد  ع لدد ة   : اخلحملفددة الع  لددا ا،عتتدد 

ال فقددد ة  صي ددد ص أ ىا4ا  صأقاات دد  صمي  ددد  صم ئ دد    دي دد ر ذ ددديب ع ال دد ر ل فقددد ة اللدددر  

.ا،م ارّ تتتمر العسج صاالدصية ا صم  ُيلتحم ن ذل  مر أمار الطل
2

 

  و ددا ع ب ايددة القددر  الرابدد  اهلرددرا ا صودد ل خ ددم  ابددر  : اخلحملفددة الع  لددا ا،قتدد ر

ر ث ب  بدر قدرىّ   فحممى  ل ءة و ل  أدخا سلل  الط لل ا،  ار ث ب  بر ل    ب... مقحمة الا ير 

للع جل  ع لر   ا ف ص و ث ب  بق    ا ص    يطعمد  بلد   اصيرتفدق بد ا صفعدا  دما       

 8ا 1.أيت   ع  مر اخلحملفة الراضا ب هلل

      صسذا ،رى ار اس ع لر  ا فرم ار الفق  ء يقالا  باقف ت فلدم و لد  اصسخرا،د  مدر

 9. اللرر

                                                           
 .5 : لقم    -  
 .9 7ا، رب ا ص: ،طر ا ا - 7
 .التفق  صا ي  الع   ب ل اء: التع   ع الحم ة  -  
 .47 : ا الرف  ا 42 \4: ابر لع   - 5
 74 ص : ا   شار 94 \7احلت رّ :  دن مت   - 4
 .ت حمفة اللر  ع اللعادية ةلم ئة ري ا يامل   - 2
 .12  -14 ص : ابر أبا أ ل عة  - 1
ال ريعة اهلسملة  ل قاا فق  ء الق  ا  ال صلا لمير قررصا ع القاا   ال  ل  ب    الع  يدة ب د ة   ص    جن  فق  ء  -  8
 .87اص72- 77اللر  ع القاا   
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 العناية بنظافة السجناء:رابًعا 

ن ال ىل فددة قدداان ال دد ة ص  دداا  قدداّ اجللددا صلددسمت  مددر االمددراض ا         يعتددرب اهلددس 

فدد ،يمر القدداا خددري صأوددل سا اهلل مددر ا،دديمر التددعلف ا ص  دد م   دداص شددر لة   ددر    

فدرد ا،لدحما صمسبلد  ا صمد      لا ت  ر   أ اًل  ع تقريدر م د ده ال ىل فدة ال َّخ دلة ع ،لدا ا     

  أواالد  ا ب هضد فة سلدا بعدب ال  داص      ي   ا  حملد  اتت د   بد  صار فىلدة  حملد  ع مجلد      

س ى اهلل ُي ددل  : ) قدد ا تعدد ا  :صالاقدد ئ  ع  ىل فددة ار الدد  خ  ددة ا صبلدد   ذلدد  فلمدد  يحمددا     

ا صق  بلىر ال يب  دحمو اهلل  حملد  صلدحما أمدار الفطدرّ ددد الديت ُتعتدرب          ( التاىابن  صُي نل  ا، َتط ِّرير

ا 7بدط ا صوحمدق الع  دة صاتلدت ر ء ا صنلدا الدربا،ا        تدف اه : ال ىل فة وقلقة أمر   ددد  ص دا   

  .صقصى االفف ر ا صقصى ال  رب ا صالت   ن ا، ء ا صالتلاىم ا صحنا ذل 

صلمل  ذ ر الفق  ء أ ى ا،لرا  ت     مدر ا،د ء لحماضداء صحندا  ا ص د   ال دايطا ددد         

ا صقد  ودرص    5مر أ   ب ال  فعا دد ي تلا  ا مجعة ا صيتطلل اصي لا ثل ب  ع و لد  

ورص ابر  د ريّ الدا ير  حمدو ا لدل اللدر  ء ات دود ن ع أمد  ر ضدلقة صود رّ ا حتقلًقد            

ت أ در  أ ىد  جيدا     : " اصقد ا  الل  ب ال ىل فة صالط  رّ ا صم ع   مر ا ت  ر االصلد ا صاالصبئدة   

  دد  أودد  مددر ا،لددحمم  مجدد  ال دداري ع ودد ل يتددلق  دد  ا ا نددري متم دد   مددر الاضدداء   

 2ا 4.صُ قا ماا ذل   ر ا، صردا ا ص ا مقتتو  سن ابر تلملة اصابر القلاصال سّ ا 

 العقاب :  اامًسا

الحمعدر صال دتا صضدرب الا،د  صندري  ّ د  فلد  سثد رّ         ُيم   اهيماء ب للدر  ا صمدر سيمائد      ( )

الم ر ع  فل اللر  ا أص حتقري  ص  ن تاا    ال فلا صمنا شَّخ لت   م   أق ربد   

 . مر  ي رت 

تحمف الفق  ء ع ،اا  ضرب ا،ت ا ا،عدرص  بفلدق  صفردار  ولدي أ ى مد  ا مدر ذ دل        اخ (7)

 : ا ص    خسف ا  حمو ال  ا الت لاسا   ن ،اا  ضرب ا صم  ا مر ق ا جباا  ضرب 

اهم ن أ  غ مر فق د ء ا، ل لدة صاهمد ن ابدر     : الق ئحما  بع ن ،اا  الترب اص ا :  أصًت ( )

سا   ن ،اا  ضرب ا،ت ا سنسًقد  ا أص ملىد  ب داء مدر     و ن الىل  را ا ف يتء ذ  اا 

 : العماب صورت ا ع  ما م  يحما 

      م  ث   ع ال  ل   صنري م   ر رلاا اهلل  حمو اهلل  حمل  صلدحما أ ىد  خطدل ب ل د س ا

فدد  ى دمدد ء ا ا صأمدداال ا ا صأ راضدد ا ا صأب دد ر ا  حمددل ا    : أمىدد  بعدد   : " فقدد ا 

                                                           
 .777: ال قرّ  -  
 .العق  اليت ع ف ار اال  ب : الربا،ا  - 7
 .114ا  11 \5م  ، : ابر االثري : أخرج أو ديي أمار الفطرّ ال لَّخ   صأ   ب الل ر ا ا ىلر -  
 .81ص : ن ق ة : ا ال ريا ا 12 \ الط ق ة : الل  ا  - 5
 .17 الطرن ا ص : ا ابر القلا 98 \4 الفت صى : ا ابر تلملة 794\ الرتاتلل اهدارية : ال ت  ا  - 4
 .9 -4 القاا   : ص    جن  صاضعا القاا   ال  ل  مر فق  ء الق  ا  ال صلا م ي تاا جب ي  ا ا ىلر 2
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س ى : ا صص،د  اتلدت تا    " ا  دما ع بحمد  ا  دما   يدام ا  دما ع شد ر   وران   رمة 

  حبق دد  ا ا،ددت ا ت احلدد يي  ددريح ال تلددة ع ورمددة الدد م ء ا صاال ددراض ا صاالب دد ر سّلدد 

ريئ   ق ا ث داة الت مدة  حملد  ا فدس حيدا ضدرب  ا صت ملد  ب داء مدر االذى سّلد  حبدق             اا ب

 .7 جيا صتعميل اللر  ا،ت ا ب لترب صنري  تعميل ب ري وق ا فس

م  ث   ع ال  ل ْلر  ر رلداا اهلل  دحمو اهلل  حملد  صلدحما ا أ ىد  قد ا ع       : صمر أدلت ا 

".لا     رامًج  أو  ا ب ري بل ة لرمجت  : " ا،رأّ اليت ت     
 

 

أ ى م  ي صر ع ال فل ا صمد  ُي د ت بد  ال د س مدر لداء فدر بد آلخرير         .. ص،  اتلت تا 

    ذلد  و لد  ا فدس ُيلدت    بد  تعدميل ا،لدحما ا  مد  أ ى          حيتما اخلط  صال ااب ا صمر

ا ت ي   دا أ  يدتا اردرد الىلدر     ف دمل  التع يدر  ا  اهقدرار  أص حمل  سّل  ب ل ل ةا احل  ت ُيق ن 

 .5صالتَّخم  

 ح  السجني يف الطعن يف األحكام الصادرة ضد  إذا توفرت مسوغات الطعن :سادًسا 

در  حمددو اللددر  سذا  دد   ماافًقدد  ،دد  ع ال تدد ب     احل ددا ال دد   ذ ددر الفق دد ء أ ى   

  ي دا  و م د  قطعل د  ت حيتمدا ا،را،عدة ا صت      صالل ة ا ص  در ا  ر ل  صتية القت ء ف  ىد 

جيا   قت  ن ،  تافرة ل   م  ال درصا ا صل در   د م ود تة قد  جيدا  مع د  الطعدر ع         

ص القر   ال دريا ا أص اللد ة   سذا     احل ا خم لًف  ل : احل ا ا ص م  احل تة ا ا 

ا   ي ا  و م   ندري ملدتقر  ال  ل ة ا أص اهمج ت اأص القل سا أص لحمقاا   ال ر لة ف  ى

لدا تا،د  احلدق  حمدو ا،دت ا  ع ،  يدة       : صم تتافر ل  شرصا اللسمة مر الد قبا ماد ا ذلد     

  ا أص بقحمد   ل لدد  ا أص لد   ا صل ددر احل دا  دد ر مدر الق ضددا بقطد  اللدد  بد ا قحمدد  العدد      

بقحم  الع  ب ا اللر ا أص القتا ب ا العتدا التد لف مدر ا دين  حملد  ا ف دما و دا مطعدا          

َصَ َتْ َ   َ حَمْل ذْا فنلَ   َأ َى ال َىفنَل بن ل َىفنلذ )ع قال  تع ا  4  خم لف ل ص القر   ال ريافل  ال ى

...(  ُذ ذ َصاللنىرَى بن للنىرذى َصالنُرُرصَ  قنَ  ٌصبن ل َىفنلذ َصالنَعْلَر بن لنَعْلرذ َصااَل َف بن اَل فن َصاال ُذَ  بن ال 
2

 

صقدد  أخددم القتدد ّ ب ودد   ددم  االلدد  ب ع الطعددر ع االو دد ن شددريطة  دد ن ص،دداد                 

الدد للا ا،عدد رض صالددرا،ح لتحمدد  ا،لددان ة ا فدد ذا ص،دد  الدد للا الددرا،ح صا،عدد رض ،لددان ة     

 1.الطعر ا فس جيا   قب ذل  احل ا

                                                           
 (.219 ) ا و يي رقا 12  \ ا صملحما  9 \8  لح ال َّخ را ا : ال َّخ را  -  
 . 1 \  ارحمو ا : ابر و ن  - 7
 (.591 ) ا و يي رقا 4   \7ا صملحما ا   \8ا 81 \2  لح ال َّخ را ا : ال َّخ را  -  
 .1  ا 2  \1 لا االصن ر : ا صال ا   ا  8  \7 فتح ال  را ا : ابر ورر  - 5
ن ا ، معددة  دد يف  7115 \ ددد574 : ا الريدد ض  ا ا48فقدد  اللددرر صاللددر  ء ا ص  : ل  بددر ملددفر الددااد ا  لددع. د- 4
 .العربلة لحمعحمان االم لة
 .54: ا، ئ ّ  - 2
 .49فق  اللرر صاللر  ء ا ص : لعل  بر ملفر الااد ا . د - 1
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  :لسجني يف الطعن يف الشهادة ضد ح  ا:سابًعا 

ف ذا ش   ال  اد ض  اللر  ا  يا    حمل  م  ُلرر بلد    مدر ت مدة ا أص ودق هلل ا     

اللدر  أ  يلد ل  الق ضدا  مد  سذا  د   ل يد  ،در  ع شد  دّ         وق مر  أص وق آلدما ا ف  ى

 د ة شد  دّ   ا فمر وق  أ  يق ن ا،ربراة ا أص االدلة اليت تلقط ش  دت ا ا  ع ن ال  اد

الالددد  لاالددد   ا ص ددد ن  ددد ة شددد  دّ الع ددد  للدددل   ا صأ تقددد  يق بحمددد  اآل  شددد  دّ اخلددد دن      

ال د  دّ ادر  فع د  لحمم د اد  حملد  أ  يد   لحمق ضدا ا صاحلردة ع          ،َّخ صم ا صماحم  لا  حمدا أ ى 

 ما م  رصت  أن ا،يم   اللل ّ   ئ ة رضا اهلل    د   در رلداا اهلل  دحمو اهلل  حملد  صلدحما       

ت اا  ش  دّ خد ئر صت جمحمداد ود  ا ا صت ذا نمدر  حمدو أخلد  صت فد          : "   ق ا ا    أ ىمرف

 ددة ا،دد  ا ا ف  دد  ا فدد    دد   لحممدد  و  حملدد  بل ددة   فددا ت فددا مدد  أث تتدد  بلى ع صتء صت قرابدة  

اختحمف الفق د ء ع و دا ،داا  تحمد  ال ل دة ا صمد ى االخدم ب د  ا صو دا ت ثري د   حمدو بل دة             

فم  ا ق ا ت ييخدم ب د  اصمد  ا اهمد ن أبدا و لفدة ا صأبدا يالدف اصاهمد ن م لد  ا           اهث  ة ا

 فدددا بعدددب فق ددد ء احل فلدددة   صبعدددب فق ددد ء ا،دددم ل احل  حمدددا ا صمدددر قددد ا بق ددداا شددد  دّ ال    

سو ندة  : ا صفق  ء ال  فعلة اصمج ار فقد ء ا،دم ل احل  حمدا اصوردت ا ع اجلداا       صا، ل لة

 7.         حمو أمر معحمان فُتق اث  ة اولي أ ى حما ش  دّ ال فا بعحما ش  دّ اه

صأرى أ  ييخم اد  ذ دل سللد  الفريدق الاد  ا اجبداا  االخدم ب د  دّ ال فدا متدو    د             

شد  دّ اهث د ة حتتمدا      د  شد  دّ حتتمدا ال د ن ا مد  أ ى     و ئطة بعحما شد  دّ اهث د ة ا ال ى  

 . ال مب

  االتصال بالعامل اخلارجي:  ثامًنا 

مر ودق اللدر  ع ال دريعة اهلدسملة أ  يد صر  أ حمد  صأ د ق ؤ  ب لقد ر          : ح  الزيارة ( )

لحم ي رّ ماقا   حمو  ات اجلرن الما لدرر   صاخلرصج  .الما ت يفاة ا،ق اد مر لر  

 . حمل ا ص ىلر احل  ا ع م ى ا، حم ة مر خرص، 

                                                           
ا ماقاًفد   حمدو  مدر بدر اخلطد ب      42 ا44 \1 اللد ر ال دربى ا   : ا ال ل قا 711\5ل ر ال ارقطين ا: ال ارقطين  -  

 ( 22 7) او يي رقا 197\7رضا اهلل     ا ابر م ،  ا 
: ا الطرابحملددا597: اللددلانا .7 5\2   ددف الق دد ت ا: ا ال  دداتا   9\7ا ابددر   دد  الددرب ا  871\ : ابددر   بدد ير  - 7
 . 2\5: ا القراع  4 \ ا ال يحمعا ا 5  ص
 
ع الت تد ر ال تددل صال دد ف صا دسة ا، ددر  ب دد   حمدو  فقتدد  اخل  ددة ا     ا، درت اللددعادا أ طدو لحملددر  وقدد    - 

صت    ع لرر صدار لحمتاقلف م ت ة حتاا  ت    دي لة ص حمملة صأخسقلة لللدتفل  م  د  اللدر  ا  مد  أ طد   ودق       
ا صالقدرار   مدر  ىلد ن اللدرر صالتاقلدف    ( 8 )التعحملا صماا حمة ال رالة ا صات تلد ب لحمر معد ة ا صذلد  اا،دل ا،د دّ      

 ددد ا  مدد  أ طدد   وددق  يدد رّ أ حمدد      99  \5\ صتدد ريح ( 549 ) ددد ا صرقددا  98  \9\77صتدد ريح ( 7977) الددا ارا رقددا  
 ددد ا مدد  512 \1\ 7صتدد ريح ( 1 74) مدر  ىلدد ن اللددرر صالتاقلدف ا صالقددرار الددا ارا رقدا    ( 7)صنري دا اا،ددل ا،دد دّ  
  ااا،ددل قددرار  دد ول اللددما ا،حم ددا ص يددر ال اخحملددة رقددا      وددق ا،رالددحمة مدد  أ حمدد  ا صاتت دد ا ب ددا   تفل دد   ءأ طدد 
ا صبحمدددغ  ددد د ات ددد تة اللدددر  ء ع لدددرا  ا،  ودددي الع مدددة اللدددعادية ع الفدددرتّ مدددر  . دددد 98  \9\77صتددد ريح 9 79)
ا صذل  ن ًقد  لتقريدر    (858.899)ات  ًل  ا صبحمغ   د ال ي راة ع  فل الفرتّ ( 1 7.  5) د   5 \ \75 -1 5 \ \ 
 ددد ا،اافددق   5 \5\5\  صا لددرا  ا،  وددي الع مددة ع ا،محم ددة ا،  ددار ع  {علددة الان لددة حلقددان اه لدد    ددر أ اجلم
 ( http://nshr.org.sa/tabid/141/Article/809/Default.aspx)ن ا 7 71\ \5

http://nshr.org.sa/tabid/141/Article/809/Default.aspx
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 اس صق  أ   الفق  ء ا،لحمما  م م الق ن  حمو أ ملة سبق ء ال حمة ق ئمة ب  احل  

اال ا ع صض  احل ل ال ر ا تعايق اللر  ا  صب  اجل  ة االخرى ع ا تم  ا ال ى

صم ع  مر اخلرصج سا أش  ل  صم م ت  فقطا صذل  أمر ميم بمات   رد  ا   حيرن 

 ما   ت  اتتف قل ة ال صللة احل ياة ا صس ىار اس مر   رلة   ما وريت  ا ص ما م  أيى

 . ع التمرار  سق ة اللر  ال اخحملة صاخل ر،لة احل ل ت ييثر 

 ددر الدد يب  فقدد   ددحى اه املةةريض ، جو صةةالة اجلنةةازة عليةةهاةةروا احملبةةوس لعيةةادة قريبةة  (7)

ات دد ت : صذ ددر م  دد  : وددق ا،لددحما  حمددو ا،لددحما ةددل : "   قدد ا  ددحمو اهلل  حملدد  صلددحما أ ىدد

، د  ّ  ر لدر   حلتدار   ا صلحمفق  ء أربعة أقااا ع اللم   لحملدر  بد خلرصج مد   7اجل  ئ 

فلة مر ق لاا بع ن خرص،  اصمد  ا مدر قد ا جبداا  خدرصج      قريل ا أص   يق ا فمر احل 

ت نري ددا ا ص ددا ا،فتددو بدد    دد  احل فلددةا     اللددر  ب فلددا جل دد  ّ أ ددال  صفرص دد     

صالت لر بعدب ا، ل لدة سخرا،د  ب فلدا با،د  حلتدار ، د  ّ أود  أبايد  سذا  د             

خيددرج ا صالت لدد اا أيت دد  سخرا،دد  ب فلددا با،دد  ،ددرض أبايدد     فددس اآلخددر ول دد  ا صسّلدد

 "  .ا،راد ب ،رض م      ش ي  ا : " صصل   صأخل  صقريل القرابة ت بعل    ا صق لاا 

لحم   ا سخدراج ار داس حلتدار اجل د  ّ صنري د  س  رأى ع       فريْص  أ ى:   ال  فعلة أمى 

 .حمو ع لر    حمو ال  لل ا صلا ع ال حم ر اخلرصج  حمو ار اس  ذل  م حم ة ا ف   تعمى

صالددما يتفددق مدد  مق  دد  ال ددريعة اهلددسملة أ  ُيلددمح لحملددر  بدد خلرصج مددر لددر         

ا أص أخااتد  س   د   مدرض     أخااتد  ل ي رّ أو  صال ي  ا أص أود  أصتدا أص  ص،تد  ا أص أود     

اختد ذ اه،دراءاة   أو  ا مرض   ش ي  ا ا أص وتار ،   ّ أو  ا  اصتق ا العد اء فدل ا  مد     

 5.الت م ة لعادّ اللر  سا لر  

مدر  دسة اللدر  ات،تم  لدة ا، درص ة ع       :مشاركة السجني يف الشةعائر الدينيةة    ( )

 .4داخا اللرر م  ر ت  ع أداء ال ع ئر ال ي لة   سّ اجلم  ة صالعل ير 

لددر  ء فقدد  و فىلدد  ال ددريعة اهلددسملة  حمددو  دد ة ال  : 2 الرتفيةةه والرياضةةة البدنيةةة  (5)

ال فلددلة صال   لددة  مددر خددسا ودد ل االقربدد ء مدد  بعتدد ا ا صاللددم   لحملددر  ا  دثددة   

ا ئر ال ي لة  ع مج  ة داخا اللدرر اللر  ء اآلخرير ا صترنلل اجلمل  ع أداء ال ع 

صاللددم   هلددا بدد لتراا ع لدد و ة اللددرر لحمرتصيددح  ددر الدد فل ا ص اددا ذلدد  وفددي           

                                                           
 .41الق   ّ : ؛ جمما ة قاا   احل  االد و 15 \1: ال  ل  ا  -  
 .91  رقا :     ال  قا  - 7
 .2 5 \1 : ا الا  ريلا  9 \7: ا اآلبا 787\ : ال ردير  -  
لد  ة  ( 75) ،د ّ  ( صال يد  اص ص،تد  ا أص  ص، تد  صأب  ئد      ) ع اللعادية مر اللر  اخلرصج مر اللرر ل ي رّ   ئحمت   - 5
صذل  ع و لة   ن مت   ا مر  ي رت  ع اللررا أص اخلرصج م  شرّ ع دفدر  ( للرر ا،فتا  ا) صفق ضاابط ح دّ 

أو  أفراد ألرت  ا صوتار الع اء فل  ا أص وتار  صاج أو   ر يعاهلا شر    ا صذلد  اا،دل القدرار الدا ارا رقدا      
 . دا صقراراة صتع ملا أخرى98  \9\77ا صت ريح  7977)
 .مر  ىل ن اللرر صالتاقلف( 77) ا ( 7 )   اللر  ع اللعادية اا،ل ا، دتْلر  ما احلق يتمت  ب - 4
 . د98  \9\77ا صت ريح 7977)  ما احلق يتمت  ب  اللر  ع اللعادية اا،ل القرار الا ارا رقا  - 2
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ا صُيتدمر  لدة صالعرد  ال د  ا   ع د لة صالع  د ة العقحم  اللر  ء مدر الاقدات ع االمدراض ال   

جللدا صات تفد ت مدر    هلا التمرار التف ري ال  لح صات تم د  حمدو الد فل ع حتريد  ا   

ا تمالحملدد ة اهل دفددة ا مدد  مت دد  اللددر  ء مددر القلدد ن بدد حلفسة صال     لددسمة اال تدد ء 

  ير ددو  دد  الدد يب يالددف  حملدد  اللددسن ا فقدد  رصا أ ى،تم  لددة ا،فلدد ّصال  دد ن ة ات

ا صيعدداد مرضدد  ا ا صسذا اوتدد ج أودد  مدد  ا سا س   ددة قدد م   لدد  ا ص دد     للددررأ ددا ا

.ب ل رب صيلحمل ا ا صحيلر سلل اا ب  ار ال  ي  ر ا الفرج ا صي مر ا يتراى
 

 

ا ة ع ات  ا اللر  ء ب عت ا الد عب صق  ل ق  ال ريعة اهلسملة اتتف قل ة ال صلل

  رلددة شددع ئر ا ال ي لددة صالري ضددة ال   لددة ا صالرتفلدد  صالرتصيددح     صب لعدد م اخلدد ر،ا اصع  

.   ا
7
 

ا،اقا  صقفً  اوتل نلً  يع مدا مع محمدة اللدر  مدر ولدي  يد رّ ندري  لد  صخرص،د              أمى  

لحم يدد رّا صأمدد  ا،اقددا  صقفددً  ميقتددً  فدد القرب أ    دد  مددر ال يدد رّ وتددو ا ت دد ء الت قلددق معدد     

 .أخم الع الة جمرا  ا م  م ت ر ل  فرص  خ  ةوف فً   حمو لري الت قلق ص

 احلقوق الزوجية للسجني: تاسًعا 

 العقابدة الديت   جب معدة اال  در أ ى   الفقد  ا،قد ر     ألت ذي    ال  تار حم  رأف   ام        

 يقتل   ا،لرا   ا  قابة شَّخ لة  ىلري خط  صق  م    ا أص خم لفة ارت   د ا صب لتد لا  

 صيحمفد  الد  تار رأفد    . العقابة اللرت  خ  ة احلقان اجل للة لحم ص،دة  جيل أت يتع ى أثر

 :   مة ل ل   احل ا ع  م  ا،ل لة ام   ات ت    سا ثسثة أمار 

  ص،ة اللر  م ت قط   حمت   ب ا با ال ص،لدة ق ئمدة ب قلدة ا ثدا س ى     فمر ا،لحمم ة أ ى  ( )

  ت جيددا  أ  للددررا صأيت ددما،ددادّ لدد ى الر،ددا ار ددان  حملدد  ب    ال ريدد ّ اجل لددلة

خددس  اجلدد  ا ا،لددت ق هلدد    ل ص،ددة صنري دد ا صيدد          يتعدد ى أثددر العقابددة الودد    

يتتدح ودق اللدر  ع اخلحمداّ ب ص،تد  صضدرصرّ          مر خدسا مد  لد ق   ال  تار رأف  أ ى

 خ  دة صأ ى . ت ي ح سنف هل  أص الت  فدا    د    الرن  ة صال رائ  تافري  ما االمر ل ا ال ى

صلددحما لة نددري لددايةا ص ددا نريددق  خددر    صس م هلدد  يدديدا سا تدد ثرياة  فلددلة  ا  حمدد  

ع م دد   م لدد  بدد    تحنددرا  اللددر  ءا صاحلددا ال دد لح  ددا اللددم   بحمقدد ء خدد ص    

فدرص  س لد  لة    سذ للل ع ال ريعة اهلسملة م      مدر ذلد  صفدق    اللر  ص ص،ت  ؛

 . ت خت ش ول ء اللر  أص  ص،ت 

لسحنددرا  ص ددما الددرأا الددما ذ ددل سللدد     لددر  ال ص،لددة نريددق اه مدد ا ع وقددان ال (7)

مد  حيد ث ع  داري مدر      يتدلف أ ى  ال  تار رأف   ا م  يرا  ال دلح الع  لداا ولدي   

اخلحمقلدة مد   دا ست  تلردة      اللرا  مر ا ت  ر الحمدااا بد  اللدر  ء صلد ئر اتحنرافد ة     

 . م ا ماا  ما االمر ص  ن مرا  ت ه

                                                           
 .474ا 475فق  ا،عتقسة صاللرا  ب  ال ريعة صالق  ا  ا ص : ولر أبا ن ّ . د.أ  -  
 . 55ا 57 -1 : القاا   ال  ل   (  ) محم ق رقا : ىلر ا  - 7
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بدا  ا ال ريد ّ ت تقت در  حمدو الر،دا فقدط       خطريّ ص دا أ ى  ىأضف سا ذل   قطة أخر  ( )

ص دد ن مرا  تدد  قدد  يدديدا سا احنددرا  ال ص،ددة     ددا أمددر فطددرا ع ال ص،ددةا صس م لدد  

فلدد د  هلدد ا ص ددا يدديدا صت شدد  سا  صنحمددل تحم لددة  ددم  ال ريدد ّ ب ددري الطريددق ال ددر ا  

 .ا تم  صف ار ال  و صنري 

لد   دا الطدرن ا،فتدلة سا ا ت د ر الف  د ء       اهلدسملة  حمدو    صق   محم  ال دريعة     

صيي د   دا مدر    . مح ية الفدرد صا تمد  مدر ندرن ال اايدة      ب  ال  سا ص محم   مل   حمو

  جم د ا جيتمد       م  د ضدرصرّ أ  ي دا    د م م    د     ال  تار رأف  صال دلح الع  لدا  حمدو   

االفتدا أ   . ةصأ  ي دا   دما ب دفة دصريد    ا أو   فل  الر،ا ب ص،ت ا حبلي ت يطحم   حمل م 

  يعدرتض  حمدو     أ ىد الد  تار ا،لدري لحمدرأا اللد بق سّلد      ع ندري اللدرر صمد  ماافقدة     تتا اخلحماّ

ماددا  ددما االمددر ع  ىلددر   ال ىا ص ص،تدد  داخددا اللددرر   سمتدد ن اخلحمدداّ ال ددريعة بدد  اللددر   

هلم ا صيقرت  ال  تار ا،لري أ  خيدرج اللدر     ال  تار ا،لري قتا لحم ل ء صفتل ة أخرى

م د دّا ص دما ي دعر  ب لد  ء االلدرا الدما        ا فدرتّ للعدلش بد  ألدرت  ع فدا ورالدة       د 

  تقدايا لأللدرّ  حمد      صخحمقد ا صع  دما أيت د    افتق  ا  د  ي فعد  لحمعمدا  حمدو ت دميل  فلد       

أخدرىا ص فدل ال داء سذا    د  ال ص،دة  دا        لت ا  م  عة ل  مر ات  تن ع اجلر ة مدرّ 

 .اللرل ة

 ب  بشأن احلقوق الزوجية للسجنياألسفتوى مفيت مصر  

 فتاى ب ما اخل اص يت م ر االل قا فتلحمة ال  تار   ر فري  صا ا مف أ  ر  

اللددرر  قابددة شَّخ ددلة صلددلل  قابددة      س ى: "أث دد ء تاللدد  م  ددل اهفتدد ءا ص دد  ،دد ء فل دد        

 أا أ  العقابددة ت ت تقددا سا شددَّخص  خددراا صت تدد ر صا رّ ص ر أخددرى : لقالدد  تعدد ا مج  لددة

احللدد ّ ال ص،لددة سذا   ص،ددة ا،لددرا  أت حتددرن مددر احلقددان ال ص،لددة اخل  ددة؛ ال ى  صمددر وددق

ب  ال ص،  صم تطحمل ال ص،ة الطسن بع  دخاا  ص،   اللدرر فمدر ا،فدرصض أ      التمرة

وقان  ص،لة شَّخ لة خ  ة ب  ال ص،  د أا ا،ع شرّ ال ص،لدة د وف فد   حمدو      ت ا     م

 اخلحماّ ال ر لة بد  ا،لدرا  ص ص،تد  لللد   ا د  مدر       ض   فتلحمت  أ ىصأ. صاالب  ء  االلرّ

 الرتفلدد ا بددا  ددا صا،ددل ماحمدد   ماددا ال ددسّ؛ ال  العسقدد ة ال ص،لددة أوددق   دد دّ   ل ددسّ

ألدرّ   صال   ّا صقمة الع  دّ  ا ارت  ا العسقة ال ص،لة اد  حيقدق ال درض م  د  ص دا ب د ء      

ا،لدرا    تدافري اخلحمداّ ال در لة بد      ا سا أ ىم دري     صص،اد ال لدا ال د حلا  لحملمة ا،تم  ل 

 : ص ص،ت  لا  حيقق نرض 

ب لدرت ا صب لتد لا لدل رص        لدل ا  مرت ًطد   ا ال ىد تابة ال َّخص تابة   داو  : االصا

 .  حمو   ن العادّ لحملرر مرّ أخرى

مر التف د  صاتحندرا  صخ  دة ال ص،دة سذا    د  شد بة        احلف ف  حمو االلرّ: الا  ا

  .  حمو ال ع   ر  ص،   ّ صللل ل ي   الق رّ  حمو ال رب  ري

                                                           
  -  htt://www.bab.com/articles/full_article.cfm/id=8471 
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بعددب   م دد أ خحمدداّ اللددر  ب ص،تدد   ددما صمددر ا،عحمددان أّ      ددما صتط ددق بعددب الدد صا    

صست ودة   احل ام ة اهلسملة ق  أخدمة ا د أ اللدم   ب لحمقد ء بد  الد صج اللدر  صألدرت         

محم قدد ة  دية ولددي أقلمدد اخلحمدداّ بل  مدد ا  مدد   ددا معمدداا بدد  ع ا،محم ددة العربلددة اللددعا 

الد صج   ل  لة جم  ّ جب  ل اللرا  يتا مر خسهل  صفق ،د صا معد  اللدم   بد خلحماّ بد      

 ددما صقدد  بحمددغ جممددات اخلحمددااة ال ددر لة ع لددرا       .ا صاللددرل ة ص ص، دد  اللددر  ص ص،تدد  

 ا صذل  ن ًق  ،  ، ء ع تقرير( 45.722)  د   5 \ \74 – 1 5 \ \ ا،محم ة ع الفرتّ مر 

اجلمعلدددة الان لدددة حلقدددان اه لددد    دددر أودددااا اللدددرا  صا،  ودددي الع مدددة الدددما   دددر ع      

   ن 7 71\ \5 د ا،اافق   5 \5\  

 متييز السجون حبسب جتانس جرائ  احملبوسني

 : ا قلم  اللرا  ع الع ار اهلسملة االصا سا   فْلر رئلللْلر  م   

 دد  ار امددا  ب لدد يا  ا، للددة صالتر ريددة     ُي دد ل فل: لددرا  احلقددان ا،  لددة   : أصًلدد   

 .ب ل افة ا صلرر العقلق ب للم مة" ُشريح" صحنا   ا لرر 

حي ل فل   ار ما  جبرائا ات ت اء  حمو االب ا  : لرا  احلقان اجل ائلة : ث  ل    

صق   تل  مر . ة اصا، ي ة ا صاللمر ا صت  لةصاال راض صاالمااا صحنا   ا  لرر م 

 ا ىلر ع أمر اللرا  ا صت ام  ب  مر ُو ل ع دير ا:  "الع ي  سا بعب صتت   بر    

ص     اللرا  ا،  لة تت   ع بعب ."7صب  أ ا ال   راة ع بل  صاو  ا صت و ل صاو  

لق    ىف ص .االول   لحمطة الق ضا ا أمى  اللرا  اجل ائلة اف     تت   لحمطة الاالا

   : جلرائا سا ثسثة أ    الفق  ء   تء لرا  ا

   ( ا،ف ل  اخلحمقلىة ) أ ا الفرار  ( )

 . ( اللىرق ة صحنا   ) صأ ا التىحم ىص  (7)

 . ( ات ت اء  حمو االب ا  ) صأ ا اجل  ي ة   ( )

  5 . ص،عا أبا يالف الق ضا  ما التىقللا   اا  ف ا أفرد  ع  ت ب  

أ دا اجلدرائا صالحم داص خاًفد       ما صق  م   الفق د ء أ  ُي د ل ا،د ير صحندا  ع لدرر      

ا مددر العدد صى ا سّلدد  سذا خ ددا م دد  اهلددرب فُل دداىا سا ودد ل الحم دداص س  أمددر  حملدد  مدد  ا         

ف  ى ل ا   ف مر أ   ب اللرا  مع محمة خ  ة ا فلدر  احلقدان   : ب هض فة سا ذل  

ا،  لددة ت ُيتددرب ع لددر   سّلدد  سذا  دد   مالددر ا متع ت دد  ا ع ودد  يدديدب لددر  احلقددان          

 4.اجل ائلة ع لر   ب لترب صالقل  صحنا 

                                                           
 http://nshr.org.sa/tabid/141/Article/809/Default.aspxا،اق  الل رتص ا لحمرمعلة الان لة حلقان اه ل    -  
 .47 ن صوت رت  ا ص اهلس: ا الرف  ا 42 \4الط ق ة : ابر لع   - 7
 . 5 فق  اللرا  صا،عتقسة ا ص : ولر أبا ن ّ . د. أ  -  
 ا،الا ة الفق لة ال ايتلةا - 5
 . 5 فق  اللرا  صا،عتقسة ا ص : ولر أبا ن ّ . د. أ  - 4
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صق  اا   اللرا  احل ياة ع ت  لف اللر  ء مدر أ د  ب اجلدرائا الرئللدلة سلدا       

 ا صق مد  بتَّخ دلص أ،  دة لحمم  دام  جبدرائا     م   ا،لدحمما  م دم اثدين   در قر  د      م  ا ت

أ،  دددة ا صأ،  دددة لحمم  دددام  بددد جلرائا اخلحمقلدددة ا صات تددد اء  حمدددا الددد فل ا صمددد  دص  ددد 

  . لحمم  ام  ب ت ت اء  حمو االمااا   للرق ة صاتختسل ة 

 لعلد ري  ل ادرّ   ص،      الحم اص لدريعا احلر دة صخفلفدا اال،لد ن وتدو  داا ب      

ا صمدر أ،دا   تطااف ا صور ت اا     تب  مر الت في  حمل اا ص  ن مت ل  ا مر اهلدرب 

أ دا اجلدرائا االخدرى ا صّ د      ذل   د  اا ُي  لدا  ع أمد  ر خ  دة ب دا دص  نري دا مدر        

سذا خ   الق ضا  حمو ا، ير أ  يفر مدر و لد  واىلد  سا ود ل     : ي ا  حمو ذل  قاا الفق  ء 

الحم داصا صذلدد  جلددادّ ب ل  دد  اصشدد ّ ورالدد  ا صمددر اللددرا  اخل  ددة ب لحم دداص صقطدد ت  

صود ل  و ل ا،عا ة ا : الطرن ع الق  رّ  مر ا،م لل  اصاليت ذ ر   ا،قري ا ع خطط  

 .  7خ ا ة ك يا

  فسب  مر   هلا ق ر اتلدتط  ة ا سذا م ي در مدر ا،لدتط ت     صريأمى  اللر  ء اخلط 

خت لص ماض  ل ا   ف متر  ل مر اللر  ء لل ل مر االلد  با فقد  رصا  در  حمدا     

أ ى      يقل  ال   ر ع لر  ا بقلاد هل  أقفد ا ُتفدتح   د  أداء ال دسّ ا     :  رضا اهلل     

  م لددد  رمحددد  اهلل يقددداا حبددد ل اللدددحمط   ،دددر  رفددداا ب لددد   رّ صالفلددد د ا صُياقحمددد ا ص دد  

 دد   71ق ضدا القدريصا  لد ة      ى  خدري هلدا صال حمدل ا صلحمملدحمم  ا صقلىد  لد  ا        ب حل ي  ا ف

 مد  ا دتا ا،لدحمما  بد لتملل  بد  اللدر  ء        .امرأّ دا رّ ب حل دا تشدت  ر فلد د   اخلحمقدا     

 .5ت ا ا صخ  اا هلا ب  ء  حمو ذل  أم  ر ع اللرا  حب ل تف صة م د  قاب 

صقدد  أص، دد  اتتف قدد ة ال صللددة ا،ع  ددرّ الف ددا بدد  أ دداات اللددر  ء بقدد ر اهم دد   ا          

ص  د  جند  أيت د     4.صو  ة أ   ب ا، ضا اه،راما ا أص مر خي دو سفلد د ا أخدسن اآلخدرير    

 .2ع سقرار  م  ا،  ده صاالو  ن  فق  ء ال ريعة اهلسملة ل قاا ف  ء الق  ا  ال صللة 

  متييز السجون حبسب مكانة السجناء القانونية واالجتماعية

وددرص ا،لددحمما   حمددو العمددا ب ىلدد ن الف ددا بدد  اللددر  ء حبلددل مددرات  ا الق  ا لددة         

أ  لداا  : " صات،تم  لة ا صيتفدق  دما مدر ولدي ا، د أ ا مد  قداا الد يب  دحمو اهلل  حملد  صلدحما            

 1"  ال  س م   هلا

  

                                                           
 .57 فق  ا،عتقسة صاللرا  ا ص : ولر أبا ن ّ . د . أ -  
 .89  -81 \7اخلطط : ا،قري ا  - 7
 . 5 فق  ا،عتقسة صاللرا  ا ص : ولر أبا ن ّ . د . أ  -  
اجمحمدة  د م الف در  ال د درّ مدر      74 احللد ّ ات،تم  لدة ع ا، ي دة اهلدسملة ا ص     : لعل    د  الفتد     شدار    . د- 5

 ا .ن981 ص ارّ اه سن ال ايتلة ا  د ش ر سبريا   ن 
 .21الق   ّ : جمما ة قاا   االد و  - 4
 .8الق   ّ : ا ىلر  - 2
 .أخر،  ملحما ع مق مت  معحمًق  ا صص حم  أبا داصصد ا صنري  اص ا ولر - 1
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 السجون السياسية  

ص دددما م دددطحمح وددد يي  لددد ل   ا صتعدددر  اجلر دددة اللل لدددلة   ددد  القددد  ا ل  ب  ى ددد     

" صي د    ع الفقد  اهلدسما    .   االفع ا ا،ا،ة بق   لل لا ضد  ت ىلدلا ال صلدة صصفلفت د      

   حمدو  صال  د ّ  دا اخلد ر،ا   . صحنا  مر اال م ا ا،ا، دة ضد   ىلد ن  ال صلدة اللل لدا     " ال  ا 

   ىد  يدرتم ع احلد ل سا ا قتد ء احلدرب      سالطالا فل  ب حل لا ص: صق ا .7 م ن   داس ا 

صوددد ل ال  ددد ّ م دددرصت ا صقددد  وددد ل  حمدددا رضدددا اهلل   ددد  بعدددب   . ص دددا قددداا الع مدددة أيت ددد

رصاية أصرد   ال ارا  ر شر  اتخ  را  ر مالو بر نحم ة بر   لد    ففا اخل ر،   حمل ا  

: ا فقدد ا جلمددا صودد ل مدد  مددر ودد ل مددر االلدد رى ب ل  ددرّ  ا  ر يدداناهللا ص دد   فددلمر ألدد

صرصا  ددر مع صيددة رضددا اهلل   دد  أ ىدد  ودد ل مج  ددة مددر  " 5....  دد  ع لددرر  حمددا ب ل  ددرّ"

صقد  تالد  مف دان    4.ال   ّ ا ثا خحمو    ا ا صفعدا  مدر بدر   د  الع يد  رمحد  اهلل حندا ذلد         

ة ا ص ددد   احل ددد ن ُيفدددردص  هلدددا اللدددر  ء اللل لدددل  صحندددا ا خدددسا الع دددار اهلدددسمل

أمدد  ر خ  ددة حي لددا  ا فل دد  بعلدد  ا  ددر لددرا  ا ددرم  صالحم دداص صقطدد ت الطددرن ا        

ص اري ا مد     د  لدرا  ا محم قدة بق دار احل د ن صالداتّ  لدرر اخلتدراء ب م دق ا           

 دد   لددرر ا،ق ددرّ صالعرق  ددة   صلددرر ق ددر ا،لددريير ب ل  ددرّ ا أص  ددا م فددردّ  ددر نري    

ُو ل أبا اهللر ء     الرمحر بر مح ا  صمج  ت  بد ار اخلحملفدة   (  د14 ) ة صع ل . 2ا ر

بر  صع  فل الل ة ُو ل الا ير  حمو. اخلحملفة الع  لا ا،قت ر لاارت ا  حمل  ا ثا أفراج    ا

ا صق  و في احل  ن  حمو خت دلص لدرا  لحملل يلد  وتدو      للو ع دار اخلحملفة ا،قت ر

ا ف   د  خ ا دة ال  داد صود ل ال دلى ر      اللل لدا   خر ات،تم  ا صاتضطرابع   ار الت

ا ص   دد  اخل ا ددة محم قددة بق ددر  حملل لددل  ع القددر  اللدد ب  اهلرددرا ع القدد  رّ لددر ْلر ل

ا   اللر  ء اللل لل  مع محمة ولد ة ص    احل  ن ا،لحمما  يع محما.1بر احل  ااالىل  ر 

خ ر،ل   أخدم  مدر    ا صجيعحما  ا ع بلئة ت  لل أوااهلا صاهل   مر و ل ا ا فرصا أ ىول ة

الدتاد ا  اللدررا صا،عحمداا أ حمد  قري  د       :  مر بر     الع ي  ف ت اا سللد  بدمل ا ف ،د ب ا   

 8.وتو يتاب مر رأي  اللاء م  

 حقوق األسرى

لقدد  أص ددو اهلددسن ب اللددرى خددري اا فقدد  أرشدد  القددر   سا مع محمددة االلددري بدد ،را أص    

قنلُتُا ال منيَر َ َفُرصا َفَتْرَب الرَِّق بن َوتاو سذَذا َأْثََّخ ُتُمداُ ْا  َف ذَذا َل: )الف اءا  م  ع قال  تع ا 

                                                           
 ا(7) ن جب معة ال اي  ا الع د رقدا تلحملا ا رم  ا جمحمة احلقان ال  درّ مر  حملة احلقا: ف ضا   ر اهلل . د -  
 .ن987 ال  در ع يا لا   ن 
 ال  اية صال   ية : ابر  اري  - 7
 (51 : 4اخلس   -  71: 1لاا ا، ) -  
 .41 \  : ملت رم الال ئا  - 5
 .745\ ال  ما : ابر االثري  - 4
 .81 ا 85 \ ب ائ  : ابر سي س  - 2
 .89  -81  \7اخلطط ا: ا،قري ا  - 1
 .ن911 \ 91 : ا بريصة  ا ا8  \1 ا،  ىف :     الر ان بر  م ن ال  ع  ا  - 8
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ت َتَ دَر   َفُ   صا النَاَث َن َف ذما  َم ًّ  َبْعُ  َصسذما  فنَ اء َوتاو َتَتَ  النَ دْرُب َأْصَ اَرَ د  َذلندَ  َصَلدْا َيَ د ء الحم د ُ      

ا صقالد     (ْعَب َصال منيَر ق تنحم اا فنا َل نلاذ الحم د ن َفحَمدر ُيتنداا َأْ َمد َلُ اْ    منْ ُ ْا َصَل نر لَِّلْ حم َا َبْعَت  ا بنَ 

ب لرى   صأص و رلاا اهلل 7( َصُيطنعنُماَ  الطَىَع َن َ حَمو ُو نى ن منْل نل    َصَيتنلم   َصَألنري ا: )تع ا 

رلداا اهلل  ب لرى ب را وتو     ا،لحما يق ن أفتا نع م  صشراب  لأللدري ت فلدم ا لا دلة    

ا ص دد   يقدد ن هلددا الطعدد ن     " التا دداا ب اللدد رى خددري ا  : "  ددحمو  حملدد  صلددحما اولددي قدد ا     

ا صقدد ا ع ألددرى  5صال ددراب صالحمددَّ ا صأمددر يددان بدد ر ب  طدد ء ألددري قمل  دد  لل لددا ،لددم  

ا صالددقا ا عدداا  حمددل ا وددر ال ددمل ا صوددر اللددس      ت ام: قريىلددة ا ص دد   اجلددا ودد ر ا    

فقد  رصا ،د بر ا قد ا ،د   د   يدان        ا   در  لداّ االلدري   صأمىد 2" ر اصأول اا سل 4حما ا صقلى

  ب ر أتا ب ل رى ا صأتو ب لع  س ا صم ي ر  حمل  ثاب ا ف ىلر لد  قمل  د  ا فحمدا جيد صا سّلد     

صقدد  ألدد ن اهلددسن 1الع دد س  دد   نايحًمدد   قمددلص   دد  اهلل بددر أبددا اف لدد   الدد يب سيدد   ال ى 

ا م   ا ففدا   د  الد يب     صى صا،لد ر ا،  لدل لأللدري   ري ا،د  ا،ق تا صالق ئد  ا،لدحما بتداف   

ي ر    م دار خ  ة لأللرى ا صت لحملرر ا صهلما را  لرر االلري ع ا،لر ا أص   د   

ع ملر  ا ص د   دائدا اتت د ا بد  ايلد ا      " مث مة "   أو  مر ال  س ا ف  ل الرلاا 

احلدرصب ا ثدا  قحمد ا سا ال لداة      ر و ل  صيسنف  ا صو ل  خرير ع اخلل ن صحنا    قدل  

ا أص ع بلداة   الع دية اليت يل       مة ال  س ا ف  لد ا فل د  ا لدااء  ع بلداة الد يب      

صاهلدسن ي  دو    .أو  مر أ   ب  ا صأفرد ا،لحمما  بلت    ريير حل ل ألدرى بدين قريىلدة   

  سذا  دد    ا اال ىدد  أمددر بتعددمي  ددا ق تحما دد  ا فحمددا ي قددا ع ال ددرت أ ىدد  ددر تعددميل االلددرى ال ى

تعدمي  ا يت د فو مد   دما      ا،لحما م مار ا ب  رام ا صسنع م ا صلقل ا ا صاجلم  بل  ا ا ف  ى

يان بد ر ا صااللدرا      أملو رلاا اهلل ّ،: فق  رصى  ال ل قا  ر ابر    س ا ق ا  8.االمر

 صث قد   صااللرا ح الا  ب لاث ئق ا صب ة رلاا اهلل ل  ر ا أصا الحملا ال    مد  الع د س ع  

ف شدلئ   مدر قلداد ا ص حمدا الرلداا بد المر ا صم ي در        وتو حلق  ميمر رودلا القحمدل افَّخّفد   

أ  يحمقدو أفدراد ألدرت  أا  دات مدر ار بد ّ ا فد مر بتَّخفلدف قلداد االلدرى  حمدو حندا مد               يرى 

نعد ن االلدرى     حمدو أ ى  959 صلقد   دص ع اتف قلدة ، لدف لد ة        9. س    ب ل لد ة سا الع ىد  

صقد    .1    ا جيل أ  ت دا  ع  فدل ا،لدتاى ا،ت د  جللداش ال صلدة اآللدرّ        صل  ل ا صل 

 .ل ق اهلسن ا تم  ال صلا ب قرار  م  احلقان ب  ار مر أربعة   ر قر    

                                                           
 .5: حم   -  
 .8: اه ل    - 7
 (.87  \ الفتح ال  ري ) رصا  الطربا ا  ر أبا   ي   -  
 .55 \2فتح ال  را : ا ابر ورر 9 \5: ال َّخ را  - 5
 .م  ا ا مر راوة صلط ال   ر: قلحما ا  - 4
 .758\ سمت ت اال  ت : ا،قري ا  - 2
 .18 \2فتح ال  را ا : ابر ورر العلقس ا  - 1
نام دددة 7114\ ددد 572 ا  ا ا 44و دد ن ع وقددان اه لددد   ع اهلددسن ا ص    اه:  دد  الع يدد  حمدد  لددد  ا      - 8
 .ا، رمة
 ..799\7ال  اية صال   ية : ابر  اري  - 9
 .758أمح  لايحما العمرا  العسق ة اللل للة ال صللة ا ص . د - 1 
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 الفصل الرابع

 سجن األحداث وحقوقه 

 تعريف األحداث

ص  لدر  ا،را ق سذا     د: االو اث مج  و ث ا ص ا ال سن صالفتو ا صيق   ب      

اتوددتسن صاه  دد ة صاحلددلب  : ال حمدداإ ذ ددر ا  دد   أص أ اددو ا صيعددر  ال حمدداإ بعسمدد ة م  دد      

  .صاحلحما ا صبحماإ ةلة   ر ل ة ا صنري ذل  ّ   ير،  سلل  ع مااضع 

 تأديب احلدث يف الشريعة اإلسالمية 

   ددحمو احلد ث لددلل أ حًمدد  لحمعقابدة أ ددحًم  ع ال ددريعة اهلددسملة لعد ن الت حملددف ا لقالدد   

ا ل ر ال د ري ت   د     7 "ص ر ال يب وتو حيتحما ... رف  القحما  ر ثسثة : " اهلل  حمل  صلحما 

    ا،ياخمّ صالت ديل ا ص ما م  قررت  ال ريعة اهلدسملة ق دا أ  يقدرر  ر،د ا القد  ا  ع      

ا،دديمتراة ال صللددة ا،ع  ددرّ  صنري دد  ا فقدد  ذ  دداا سا أ ى أو دد ن احلدد ل ال دد درّ  حمددو       

  .و اث ت ي   ا أ  ت خم ال فة العق بلة ا با ال فة الت دي لة اال

 .اتفق مع ا ع  ما ؛ لما صضع  الع اا  ت ديل احل ث اصم أقا مع ق ة احل ثص

أ ى مر دص    ر ل   ُي ،ر  ر ا،  دراة صا،ف لد  ا فد ذا مّتد      : صق  ذ ر الفق  ء 

مددرصا أصتد ددا ب ل ددسّ ا :" يي لدد    ددر لدد   أدب صُضددرب ا صالددت  صا ع ذلدد   حمددو ودد  

ا صقد  ضدرب  مدر بدر اخلّطد ب رضدا        5" .ص ا أب  ء ل   ا صاضربا ا  حمل   ص ا أب  ء   ر

أيدديدب ال دد ل   ع  : صلددئا أ دد غ مددر   دد ر فق دد ء ا، ل لددة      4.اهلل   دد   دد ل   ت دي  دد  لدد    

ا  قحمدداا ا أص  ييدبددا  سذ   عددا : تم ا صقددمف ا ص،راودد ت ا العمدد  صقتحمدد ا ؟ قدد ا     ددددد تعدد ي ا صش

ا صمع ددو الت ديددل  1أ ىدد  سذا   ددو ابددر   ددر ا أص ب دد  تلدد   دد ىرا : صذ ددر ابددر مفحمددح 2.را قدداا 

 8. الا ل  صالتع لف صالترب ا ت فرن ب  الم ر صاال اا: صالتع ير 

  

                                                           
 ".و ث" خمت ر ال     ا م دّ : الفريص   ب دا ا  الق ماس ارلط  الرا ا   -  
ال ددر  : ا الدد ردير صال لدداقا  4  \2ردى ارتدد ر  حمددو الدد ر ا،َّختدد ر ا، دد ار حب شددلة ابددر   بدد ير اا  )   بدد ير  ابددر  - 7

: ا ابر ق امدة   77 \2ا، ص ة ا : ا اهم ن م ل  بر أ ل  79\ ال  ري ،َّخت ر خحملا ا صب هل مش و شلة  ال لاقا ا 
أل و  ا،ط لل :   ري  بر حم  اال   را .712 \4ل  را ا ا ابر ورر العلقس ا ا فتح ا514 \8ا 549 \5ا، ين ا 
 .711 \7شر  رصض الط لل تبر ا،قرا

 .   ا7  فق  ا،عتقسة صاللرا  ب  ال ريعة صالق  ا ا ص : ولر أبا ن ّ . د. أ -  
الفدرصن  : ا القدراع   75\1 : ا ا،درداصا   27  \5ألد و  : ا اال   را 18 \5: ا ابر   ب ير 4 2\ ا، ين : ابر ق امة  - 5
 \7  . 
 .777\  شر    لح ملحما : ال اصا  - 4
 .752\7: ابر فروا   - 2
 .29 ا 12 \2الفرصت : ابر مفحمح  - 1
 .2 2\ ا، ين : ابر ق امة  - 8
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 تأديب احلدث باحلبس

ا خمتحمفددا  ع ،دداا  تدد دي   الفق دد ء  حمددو م ددرص لة ت ديددل االودد اث فدد  ى ا مدد  اتفدد ن   

ا صذلد     ا صُيفرقا  ب  و ل ا ب حلقان ا،  لة ا صب  و لد ا بد حلقان اجل ائلدة    ب حل ل

 :فلم  يحما

 حبس األحداث يف القضايا املدنية :  جواًل 

أ ى ندري ال د لغ سذا مد رس الترد رّا أص     : مم ل ا، ل لة صال  فعلة اصأو  قالا احل فلدة 

تد  لعد ن الت حملدف ا صت   د   دما مدر ت دي د         الت حم  م ا نري  ا فس حي ل ب ْير ع مع محم

صاا  اللرخلا مر    ر فق  ء احل فلة سا و ل الالاا لتق دري  ع وفدي   . ب ري احل ل

أ ى ندري ال د لغ حيد ل ب لد ير     : صالقداا اآلخدر لحم  فلدة    7.  صل  ا صال ى  ا،َّخ نل ب داء ا،د ا   د  

س يعدداد سا ماددا  ئفحممدد  ا صلدد  قددق ا فلتصحنددا  ت دي  دد  ت  قابددة؛ ال ىدد  مياخددم حبقددان الع دد د   

ا ص حّمق بعب  يتء و ل   حمدو ص،داد أب ا أص ص دا لد  ؛      ا صيتع ى  حمو أمااا ال  س الفعا

 5.للترر فلل رت سا قت ء ال ْير     

 حبس األحداث يف القضايا اجلزائية: ثانًيا 

  ا صل ددر  حمدو أ ى نددري ال د لغ ت حيدد ل ب رت  بد  اجلددرائا صحنا د     بعدب الفق دد ء   دص 

ص مددا مج  ددة افقدد لا س ى ال دد ر ت   دد  مددر ص،دداب    4. ددما ت   دد  مددر ت دي دد  ب ددري احلدد ل  

الت ديددل فلرددرا بدد  ال دد ل   ا صُيعدد ىرص  ا صت سثددا  حمددل ا فلمدد  أ دد باا ا صمف ددان التع يددر    

صق ا  خرص  جباا  و ل احل ث الف ،ر  حمدو   2.ي ما احل ل ا  م   ا معحمان     الفق  ء

ديل ت العقابة ا صو  ة سذا     احل ل أ حمح لد  مدر سرلد ل  ا ص د   فلد        حمو ص،  الت 

الدردّ صال  دا ا فد ذا ارتد      : صمر اجلرائا الديت   داا  حمدو احلد ل فل د       1.ت دي   صالت سو 

 8.ال يب ا،را ق ا تربة ردت  ا صحي ل وتو يتاب ا ص ا قاا أبا و لفة 

 مكان تنفيذ حبس األحداث

أ  ي ا  و ل احلد ث   ى ي  م    و ل االو اث ا فم  ا رأاختحمف الفق  ء ع حت

ا صيدرصى  9ع بل  أبل  ا صق لاا سذا خ ا  حمل  م  يفل   تا،ىل و ل      أبل  ت ع اللرر 

ق ضددا القددريصا  أ ىدد  أخددم نحمم   دد  مددرد ا بّطدد ل  ُيفلدد ص  ب لدد را ا ا   " لدد  ا  " صيددرصى  ددر 

                                                           
 .   فق  ا،عتقسة صاللرا  ب  ال ريعة صالق  ا  ا ص : ولر أبا ن ّ . د. أ  -  
 . 9\71: ا اللرخلا  781 \ : ا ال لاقا 12  \5: اال   را صالرمحما  - 7
 .572\4و شلة : ا ابر   ب ير  9\71ا، لاا : اللرخلا  -  
 .    \ : ا الفت صى اهل  ية 714\5احل شلة : ابر   ب ير  - 5
 ..5  فق  ا،عتقسة صاللرا  ب  ال ريعة صالق  ا  ا ص : ولر أبا ن ّ . د. أ   - 4
 .714\5م   ج : ا ال اصا 794\7: ا ابر فروا      لة ا ص اللل: ا ىلر ابر تلملة  - 2
 .748 \8: ا الا  ريلا 572\4: ا ابر   ب ير  2 \1: ا ال  ل  ا 58 \7: اآلبا  - 1
 .741\5: ابر   ب ير  - 8
 .747\8: الا  ريلا  - 9
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يفتدا الفق د ء ود ل احلد ث   د       ص .لىد ير فاض  ع أر،حم ا القل  ا صو ل ا      ب ئ ا مق

صلل   حمو و ل      ال صلة توتم ا تعرضد  لسلدت سا صالعد صا  صاه مد ا ا صتحمد  أمدار ت       

ن قة لحم  ث  حمو حتمحم   ا صق  تيثر ع ت اير شَّخ لت  فت ل    ب تضطراب ة صاللدحم لة  

 7.للرر فتحًم   ر أ ى احل ث أ ار التع ادًا لحمت ثر صق اا اه س  خ رج ا

ا أ  حي دا بتلدحملا احلد ث سا ال يد       ما صق  أ،   الق  ا  التا لدا صندري  لحمق ضدا    

  .ا صأ  حي ا باض  احل ث حت   ىل ن احلرية اررصلةأص سا شَّخص ماثان 

 اختاذ سجن ااص باألحداث: ثانًيا 

ا    ت ش  فل  أ ى الردت صالعقابة مر ال  يد ة ال در لة ا،ق دادّ مدر ود ل ال  د ر       

صأ ى الت ديل ارب  ا ال  ية ال ر لة مر و ل االو اث ا لما ور   ال ريعة اهلدسملة  

خ دا  حمدو احلد ث     حمو   ا مر ُيراد ت دي    مر يراد تع يدر  ا فقد  ذ در الفق د ء أ ىد  سذا      

مدد  يفلدد   م حيدد ل ع اللددرر ا صس ىمدد  حيدد ل   دد  أبلدد  ا فقدد  رصا أ ىدد   دد   مددر نددري        

لددحمم  ودد ل ال دد  ر مدد  ال  دد ر ام ع دد  ،دد  قدد  يتعددرض لدد  ال دد  ر مددر  ا،لددما  بدد    دد  ا،

 5.فل د

صع الاقددد  الدددما لددد ق ا،لدددحمما  نري دددا ب رلددد ء م ددد أ  ددد ا االوددد اث  دددر أ ددد  ب  

اجلددرائا صالفلدد د ا ص محمدداا لددمل  بطددرن ت  لددل تعدد للا ديدد  ا صأوددااهلا ات،تم  لددة فحمدد        

اث ا صت خت دص هلدا أمد  ر لحم د ل ا     ب مار االو لرا  ال رب وتو صق  قريل ت ت تا 

صت ترا ددا الف ددا بدد  اللددر  ء حبلددل أ مدد ر ا سا أ  بدد أ مف ددان احلدد ل يتَّخددم شدد حًم      

ا فدد فردة احل امدد ة لألودد اث مرا دد  خ  ددة    4حدد د ا ع أصاخددر القددر  الادد مر   ددر   

 أشدد   ب ،دد ارس اه ددسولة ال اخحملددة ُي ددر   حمل دد  ف لددا  مددر ذصا اتخت   دد ة الرتبايددة     

متللدد  ا هلدد   ددر  " ا،يللدد ة اه ددسولة " صأ ت دد  . 2صال ي لددة صالاق فلددة صال دد لة صا،  لددة   

 1.ا،يلل ة العق بلة اخل  ة ب ل   ر

 حتديد سن احلدث 

يلددت  ص   حمددو  صقتدد ت  صت  اا بعددب  حمم ئ دد  اختحمددف الفق دد ء ع حت يدد  لددر احلدد ث  

نري مرا   اختس   م  ا  در  دما ال مد       ا،ت  داة فق  ء القرص  الاسثة  اهلررية االصا 

قدد  ت ياافددق جمتمدد  ص مددر  خددرا  فدد لقاا بدد   لددر  ما  عددلش ا صمدد  ياافددق  مددر صجمتمدد  الدد

                                                           
 .4  أو  ن اللان ا ص : ا حيا بر  مر .748\8: الا  ريلا  -  
 .4  ّ فق  ا،عتقسة صاللرا  ب  ال ريعة صالق  ا ا ولر أبا ن . د . أ- 7
:  قحًمد   در جمحمدة اه،دراءاة اجل ائلدة       4  فقد  ا،عدتقسة صاللدرا  بد  ال دريعة صالقد  ا  اص       : ولر أبا ن ّ . د. أ-  
 .51ا، طحم  ة ا ص : امج ا ال ير  74ا 755ا   75الف ا
مددر جمحمددة الددا ا    العقدد با اهلدسما ا مقدد ا   ددار ع  ددف ة   أمحد   حمددا جمدد صب  معدد م اال دد لة ع ال ىلدد ن . د - 5

 .ن985 يا ل  \ د 515 اهلسما ال ايتلة ع رمت   
 .198  \5 : ا،الا ة الربيط  لة  - 4
 .17   \5 : ا،  ر الل بق   2
 .م  لةع ا،محم ة العربلة اللعادية ُيطحمق  حمل   دصر ا،سوىلة ا صت ر   حمل   ص ارّ ال يص  ات،ت- 1
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 لد ة الدت  دًا القدااا االئمدة م لد  صال د فعا صابدر و  دا ا         4 الت حملف صا،ليصللة اجل  ئلة 

اجل  ئلة  خمد لف لحم دريعة    ل ة  لر ا،ليصللة 8 صالتمل  ب   ع  م     ما صا ت  ر  لر 

يا،د   دص مدر القدر   صت مدر اللد ة حيد د        اهلسملة قاا مردصد م  اورتاما لق ئحمل  ا فدس  

  ل ً  لحمرش  ال  لر الرش  خيتحمف مر  مر سا  مر؟ 

َصاْبَتحم داان النَلَتد َمو   )  تمد ا اال حملدة  ع قالد  تعد ا     با القدر   يي د   حمدو بحمداإ الرشد  ت     

ف شدرتاا بحمداإ الرشد     ( َبحَمُ اان ال َِّ  َ  َف ذْ   َ ْلُتا مِّْ ُ ْا ُرْشد  ا َفد ْدَفُعاان سذَلدْل ذْا َأْمدَااَلُ اْ    َوتاَو سذَذا 

تدد مو ا مدد   حمددو تلددحملا اللتدد مو  حمددو أمددااهلا   ت يعددين ق ددر  ددما ال ددرا  حمددو أمددااا الل   

الديت ت دا     ا صل در لحمت  لد   حمدو مح يدة وقدان اللتد مو ا، للدة       فلر    اري مر الفق  ء

مطمعددً  لألص ددل ء  حمددل ا ا صست ل   دد  ال لعددة لحم لدد ء فقددط صت بلعددة لحمر،دد ا ال   يددة ال لعددة   

اص،د ء  (ف د يع  ر  ....ي  أي   ال يب سذا ، ءم ا،يم د ة ي  يع د   ) الاول ّ خ   ال ل ء ب ل لعة 

 حمدو أ  بحمداإ   دللدا  (   صابتحمداا اللتد مو  )  ما التَّخ لص لحمت  ل   حمو وق ا،رأّ لحم لعدة اف يدة   

الرشدددد  شددددرا أل لددددا ع ا تمدددد ا اال حملددددة لت مددددا ا،لدددديصللة م للددددة    دددد  أن ألددددرية  

ف رد  ا  " رف  القحما  ر ثسثة  ر ال ديب وتدو حيحمدا   " اا،تم  لة أن ،  ئلةا أم   ر و يي 

" يلت دد  ص  ب لرصايدد ة الدديت ت ددري سا ال حمدداإ مدد  ص،دداد رصايدد ة  دد ل ة   هلددما احلدد يي ب   

ا ص دما اتخددتس  يدد ا  حمدو أ  ال حمدداإ صودد     "  ال ديب وتددو ي ددل " اص "ال ديب وتددو ي ددرب  

لدددلل شدددرنً  لحمملددديصللة اجل  ئلدددةا صل دددر ل دددا  ا يريددد ص   ربدددط لدددر الرشددد  بددد ل حماإ       

 !!فلتمل ا  برصاية بعل    ا صيق رص  اآلية  حمو تلحملا اللت مو أمااهلا فقط

ة اصاهم ن أبدا و لفدة ا تدرب    خم لف لحم ريع 8  ا يعتربص  القاا بلر الرش  صال ريل أ ى

العربلدة  لد ة  اصمجلد  أ ىلمدة ا،محم دة      9 ل ة  ا لر الت حملف اصابر و ن أ ترب   8 لر 

لدد ة لدد ً  لحمرشدد  ب دد  ملددت  ّ سا رأا اهمدد ن أبددا و لفددة ا فقدد    8 ا تمدد ة لددر اللددعادية 

 ددما  أ ى الددما ا تددرب بعددب أ تدد ئ  -لدد ة جمحمددل ال ددارى  فلدد   8 لرشدد  ب ودد د لددر ا

ا أا ق دا   دد 15  /  /4صتد ريح  ( 5  )   رقدا  اا،ل قدرار   - لف لحم ريعة اهلسملة خم

مددر ا،دد دّ االصا مددر السئ ددة ( ج)لدد ة  ددا مددر الفقددرّ ( 8 )ص ددمل  و دتدد  ب   مددً ا  41

مر  ىل ن اهق مة الما ا تدربة الق  در  دا م مدر م     (  5)الت فلمية ل ىل ن اجل للة اصا، دّ 

 8 ،عدا سمتد ن لدر      د د 578  ر   مً  ا  ىل ن ا،رصر اجل يد  ال د در  د ن    ي حمغ لر الا م ة  

ل ة مر شرصا دللا اه،راءاة ا،رصرية السلت  ن ا ارس تعحملا قل دّ اللدل رّا صاحل داا   

  4/ال د در ب ،رلدان ا،حم دا رقدا ن    صع   ىل ن العما صالعم ا اجل ي    حمو رخ ة القل دّ ا

-8-77صتد ريح  ( 9 7)ة  حمو قدرار جمحمدل الدا راء رقدا      د ب ،اافق572 -8- 7صت ريح 

ال دَّخص الدما أمت اخل ملدة   درّ مدر  مدر  صم ي حمدغ الا م دة          " تعريف احل ث بن   د572 

 2 ا صمر شرصا اتلت د ن ب ،ع  د  صال حملد ة العلد رية أت يقدا  مدر ا،تقد ن  در         "  رّ

لت د ن ب خل مدة العلد رية    ل ة ع بعتد   اآلخدر ا اع دو أ  لدر ات     1 ل ة ع بعت   ا ص

الا لادة صالاسثدا  مدر  ىلد ن االودااا ا،  لدة       ل ة ب ية و ا مر االوااا ا صا، دّ  8 ت يقا  ر 
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ت رتا   حمو االشَّخ ص ا، حمف  ب لت حملغ  ر ا،االل  بعد  الاالد  االقدرب در،دة لحممالداد مدر       

 الاالد ّ ع ملد ر    در   مدً  القد ن   مد       االقد رب الدم ار ا، محمد  مدر العمدر لد عة      

 .صاو 

اتف قلددة وقددان الطفددا ال صللددة     ف ددا  ددا  دديتء خدد لفاا ال ددريعة اهلددسملة ا أن ال ى     

 لحم ريعة ؟  ل ة ل   ية لر الطفالة ف   ح  ما اللر خم لًف 8 و دة 

 د ن س مد ا  قال د  صالتملد  ب ،ت د داة بعدب الفق د ء دص  نري دا ا           ما دللدا  حمدو   

لد ة  لدر ا،لديصللة     4 لدر     عطا  ال فل   فر ة الت مدا بد  ى   صمع رضة م  خي لف  ا صت

صقد    ااالصا  ف ا ندري م  لدل ع  م  د     اجل  ئلة  س      م  ل ً  ع القرص  الاسث اهلررية

متالددط  مددر اه لدد   ع   ا فدد  ى ارتفدد ت معدد ا متالددط  مددر اه لدد    ندد ب  ددر ا،ع رضدد  

 21أ  متالط  مر اه ل   ارتف  خسا الدد ا ص  ف تقرير أ ا و يي ل ة  1اللعادية  

 .   م د  51بعد  أ   د         م د  28 ف  د ح ع معىلدا دصا العد م   .   مً   7  مً  االخريّ بااق  

صمدد  ارتفدد ت معدد ا متالددط العمددر ياا يدد  ارتفدد ت لددر الرشدد  ا لطدداا مروحمددة الطفالددة  مدد        

ا أص أيدة  يدة أ  د ء ألدرية    ت ي حمدف بت مدا أ         حمل  ع تحم  القرص   افطفا  ما ال م  

لدد ة ي ددا  قدد  أ  ددو ا،روحمددة ا،تالددطة ا   4 ملدديصلل ة للتفددرإ ل رالددت  اص  دد  بحماندد  اا  

ل ااة للتا درالت  اجل معلة ا بل م  نفدا القدرص  ا، ضدلة يت مدا ملديصللة س  لدة        1صأم م  

سا  تدج  ل ة ع ا،تالدط ا صحتمحمد  ا،لديصللة ع لدر م  درّ يديدا ٌ       7 ألرت  ص ا ابر اا 

ا ص مر   لد عة   در   قفا فتح الل   صتاا احل ا فل   ف ر  حم  بر الق لا الا  قحم  ا

  م   ا ص     ما ع القدر  االصا اهلردرا ابل مد  حندر اآل  ت  لدتطل  تلدحملا ابدر اللد بعة         

  ددر مقدداد اللددل رّ للقاد دد  صلددلل قلدد دّ ،ددلشا ص ىلدد ن ا،ددرصر لدد ي   ت  دد ح رخ ددة قلدد دّ  

 8 لدد ة ا صت ُيلددمح اتلت دد ن ب خل مددة العلدد رية ست بعدد  بحمدداإ اا    8 ّ ست ،ددر أمت اللددل ر

ب ،محم دة العربلدة    ل ىلد ن االودااا ا،  لدة   (   )ل ةا با ت ُيلمح  تلرلا ا،الاد ن قً  لحمم دّ 

 .  مر أمت لر الل بعة   ر مر الم ارسّل اللعادية

ت ُترضندددا نماوددد  ( نربلدددت  )   ،ددد     ددد  بدددسد( د ددد1   -775) صاهمددد ن الطدددربا 

بد يرا  اآل ا  " الدرا "فلد فر سا   مر  مر  ع نحمل العحماا روا ص ا ع الا  لة   رّالعحمماا 

ف ددا تلددتطل  اآل  أ  ترلددا اب دد  ابددر الا  لددة    صسا العددران صم ددر صبددريصة صا، ي ددة ا، ددارّ ا 

داخحملددة   ددمام صت   ددرّ افددرد  لحم رالددة ع  دد ّ بحمدد ا  امدد  مسوىلددة  دد ن ص،دداد مدد ارس  

ن ئراة صت قط راة صت و فسة يت قا ب   ا صسمن       صلدلحمة ات تقد ا  درب الد صاب ا صت     

خيفو  حمو القراء ال ران ا،َّخ نر اليت      تاا،  ا،لد فرير ع تحمد  القدرص  ا مد  العحمدا      

احل داا  حمدو   لد ة دص     7ت تلدمح بلدفر  االصتد االقدا مدر       ع بسد د  ص ارّ ال اخحملدة   ب  ى

لد ة ا،لديصللة    4 ر اا ف لف  ري  حتملا ابر اااأم أصلل ء  حمو ماافقة  ت ريح لفر ب  ء

 اجل  ئلة صتط ق  حمل  احل صد صالق  ص  م  تط ق  حمو الراش ير؟

                                                           
 .ا،محم ة العربلة اللعادية" ب سد   " ا،ق اد  -  
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 41 ) ال دد فعاى ص (  192/ ددد 19  -ن  4 1/ ددد  9) اهمدد ن م لدد   فع دد م  ا،ت دد      

بت  يد  لدر   ( ن 844/ دد   75ن د   181/ دد  25 ) صابدر و  دا   ( ن 718/ دد  715 -ن  122/ د

 8 ال يب ع  م  اللر ب ل دً  رشدل ًا اصمد   دما ود د  أبدا و لفدة ب       ل ة ا      4 الرش  

ل ة ع  م     دما يعد  نفدًس ا ص در اروحمدة       4 ابر اا  ا صل رل ة  9 ل ةا صابر و ن بن

اتقدددرتاب مدددر ال تدددج اجللدددما صالعقحمدددا صال فلدددا   : "فلا،را قدددة الددديت تعدددين  ع  حمدددا الددد  

ا صل  دد  لددلل ال تددج  فلدد ؛ صت ي ددا سا ا تمدد ا ال تددج ست بعدد  لدد ااة      "صات،تمدد  ا

صا،را دق ت يدرتم  د م الطفالدة صي د ح مرا قدً  بد    دلة         . لد ااة  1   ي ّ ق  ت ا سا 

ا شد ا مندا صت دري ع ،لدم      صض    ا صل    ي تقا ا تق ًت ت رجيلً ا صيتَّخدم  دما ات تقد    

قدد  ص ددا سا    أ ىددصص دداا الفددرد سا ال تددج اجل لددا ت يعددين ب لتددرصرّ    .  ص قحمدد  صص، ا دد  

صلدما ،د ء قالد     .    ضدر   اتعحما ال اري صال اري لل د ح راشد    ال تج العقحماا صسمن   حمل  أ  ي

 (  ْ   َ ْلُتا مِّْ ُ ْا ُرْش  ا َف ْدَفُعاان سذَلْل ذْا َأْمَااَلُ ْاَصاْبَتحم اان النَلَت َمو َوتاَو سذَذا َبحَمُ اان ال َِّ  َ  َف ذ)تع ا 

مدددر  سمددد ة بحمددداإ الفتددد ّ   معدددرص  أ ى   ددد  الدددمير ربطددداا ال حمددداإ ب لرشددد    صأتاقدددف   

 در  ت يلد ءلر ،  ئلدً  ا صالديت     ا ص   م فتل ة ت حيتر لعحمة فل ر ف دا  دما يعدين أ ى   ولت  

؟ ص دما مد  ود ث ب لفعدا     لق د ص تط ق  حمل د  احلد صد صا   حتلب ص ا ع الت لعة مر  مر  

ثسثدلين ا ص د     مدر ر،دا      لفت ّ م ة ص ا مدر ألدرّ فقدريّ ،د ًا ا ت ص،د   ع لدر اا       

ا صق ا هل  ُش ا مر نر  صأ   أُشد  مدر الطدر     مريتً  ب ت تئ با لف شرشفً  واا   ق 

قتحمدد   لدد  ا صو ددا  حمل دد    اآلخددر ا ف لدد ت   لع ددة صاخت ددق الر،ددا صمدد ة ا صات م دد  أ حمدد  ب     

ا صقد  أثدرية   لد ة ا ص دما حت يدا مدر القتد ء      8   ب لق  ص  حمو أ  ت ي فدم ست   د  بحمان د   

 م  القتلة ع اه سن ق ا ل ااة ا فرنا أ  لر ا،ليصللة اجل  ئلة ا،عتمد  ع ح  م د    

 لد    ا  ل ة ا ف عب القت ّ يعتربص  الفت ّ ن ،  حتلب ف ا امرأّ ب دب ال ىلدر سا   4  ا 

 ددددر وتددددو لددددا بحم دددد  اللددددت  صمدددد      ق ع اللددددعادية  ا،ددددرأّ ع أ ىلمت دددد  صقاا ل دددد     مدددد  أ ى

لد ة  لدر الرشد  ا لدلل      8 صار  ا     خت لف أ ىلمة ال صلة اليت ا تمد ة لدر   !!فان

ا صل ددر   دص  الا م ددة   ددرلت دد يق    حمددو اتف قلددة وقددان الطفددا الدديت تعددر  ب لطفددا ب  ىدد  

  مً  أا ق ا أ  تا،   م  اتتف قلة ا فمد  أوا، د  اآل  صع  دا        41ت تم د    ما ق ا 

  !!سا التقسا  قال   صس م هل  ه س  خط ب   اهلسما صا ي  

 الرجي الشرعي يف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة املسجونني

ذ،لدة  بع   ما العرض حلقان اللدر  ع الفقد  اهلدسما ا صمق ر تد   ب لقاا د  ال ما     

ا تمدد    مدديمتر االمددا ا،ت دد ّ االصا ، دد  اجلر ددة صمع محمددة        ،ع محمددة اللددر  ء الدديت   الدد  ل  

بقراريدد   ا صأقر دد  ا حمددل اتقت دد دا صات،تمدد  ا  944 ا ددرم  ا،عقدداد ع ، لددف  دد ن  

/ أيد ر     ا،يرا ع  9( 27-د)  7112ص  941 يالل  /متا     ا،يرا ع ( 75–د )،لا   22

 م  القاا   تتفق م  وقان اللر  ع الفق  اهلدسما ب دارّ   مدة     ا جن  أ ى 911 م يا 

                                                           
 .1 71/  /17الاسث ء . ،ري ّ ا، ي ة : ل لحمة  ير الع ب ير مّح د . د   -
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فق د ء ال دريعة اهلدسملة قد  لد قاا فق د ء القد  ا  الد صلا ع  مد  صضدعا  مدر             ابا جن  أ ى

قاا   ا صأو  ن ا با صتفاقاا  حمل ا ع تقرير ا وق اللر  ع   ن ورم  د  مدر وقاقد     

 قابد ة ب يحمدة  در اللدرر اص دما مد  أتطدرن سللد  ع الف دا القد دن ا           ال ص،لة ا صع سجي د 

 .صع وقان االلرى صاللر  ء اللل لل  
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 الفصل اخلامس

 وسائل ضمان عدم حرمان السجني من حقوقه

 حقوق اإلنسان والسجني يف اإلسالم

صللدة ع  مر احلق ئق اليت  حمل   أ   لعو هبرا    صبل     أ ا اهلسن لد ق ا، ىلمد ة ال   

وفي وقان اه ل   صمح يت   بت ريع ة شرا    اخل لق ،داا  شد    اص دا ت دريع ة شد محمة      

 . ص، معة  تط ق  حمو اجلمل  ت  يلتا و م    أو  م م  بحمغ مر القاّ صاجلربصة 

بدا   س ى احل يي  ر وقان اه ل   ع اهلسن و يي نايا حيت ج سا ميلدف  د ري ا    

 م  احلقان ا ف هلسن م يرتم   ريّ صت   ريّ ست  صبلِّ  د  اصم  سا مالا ة ت ما  ا 

اال ا الما صض   م  احلقدان لدلل ال  درا صس امد       سّل  صف ىحم  ي فا أا وق مر وقان اه ل  

اخلد لق لحم  ددر صال دا  صمدد  فلد  مددر   ئ د ة اصال مدد ا لد  صودد   ا ف  د ا   دد  ت يتلدد        

 .ل حت ث      سمج ًت ا صللل تف لًسلم ر    حم   بتف لست   ال ر 

 : من  حقوق اإلنسان  

وددق احللدد ّ صاالمدد   صاحلريددة صا،لدد صاّ صالعمددا ا مدد  مح يددة ب  دد  ص فلدد  ص قحمدد  صدي دد     

صم ل  ص رض  اص حمو ا تم  صال صلة مح ية  م  احلقان مر أا ا تد اء ا صمع ق دة ا،عتد ير    

 .ة أث  ء صبع  ت فلم العقابة  حمل ا حمل   ا م  وفي  رامت ا صوقاق ا اه ل  ل

 األسس املبين عليها حقوق اإلنسان يف اإلسالم

 : حمو ألل أ م     م  احلقان ترت   

 الناس سواسية يف القيمة اإلنسانية املشرتكة :   جواًل

تتماا  م  ا،ل صاّ ع ات تقد د بد  ا ال د س مجلعدً  متلد صص  ع ن لعدت ا ال  درية اصأ ا        

مج  ة تفتا نري   حبلل    در   اه لد  ا اصخحمق د  االصا اصاحند ار   مدر      للل    م 

لسلة خ  ة ا صم  ا تقا سلل د  مدر أ دحم    دما بطريدق الاراثدة اف دم  أمدار لدلل ب يد ي ا ا           

صس امدد  التف ضددا بلدد  ا يقددان  حمددو أمددار  ددا يت  مددا  فل دد  اص ددا التقدداى صالعحمددا صاالخددسن   

اهلددسن  حمددو تقريددر  ددم  ا،لدد صاّ ع أ مددا  ددار      صاال مدد ا سا نددري ذلدد  اصقدد  وددرص 

يد   :) اص،عحم   مر العق ئ  االل للة اليت جيل  حمو ا،لحما أ  ي ير ب   اصع  ما يقاا تعد ا  

أي    ال ا س س ا  َخحَمّق    ْا منْر َذَ دَر َصأ ْ ادو ص،عحم د  ا ُشدُعابً  َصَقَ  ئندا َلَتَعد َرف اا سذ ا أ درم ا        

اف  دد  مقلدد س االفتددحملة  ددا التقدداى افدد  تا مجلعددً       ( ا س ا اهلَل  حمددلٌا خدد ري   دد  اهلل أتقدد  

م   رص  مر أب صاو  صأن صاو ّ افس فتا الو  ا  حمو اآلخر حبلدل    در  صن لعتد     

صلسلت  ص، ل  صلا   اصسذا     اهلل تع ا ق  ،عحم دا شدعابً  صق  ئدا اف  ىد  م جيعحم دا      

لحمة  حمو ق لحمة اصس ام  قلام ا  ما التقلدلا ل دا     مل  لتفتلا شعل  حمو شعل اأص ق 

 ذل  صللحمة لحمتع ر  صالتملل  صالتلملة ا     االفراد حيما  ا مد  ا ا دً  للعدر  بد  ا    

                                                           
 .   ية : لارّ احلرراة  -  
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صيتمل  ب   مر لاا ا صالتف ضا بل  ا     اهلل س ام  جيرا  حمدو ألد س أ مد ل ا اصم حمدغ     

: تع ا ع  ية أخدرى  صيقاا. ح فىلت ا  حمو و صد دي  ا اف  رم ا     اهلل أتق  ا

صلقدد   رام دد  بددين  دن صمححم دد  ا ع الددرب صال  ددر صر ق دد  ا مددر الطلِّ دد ة صفتاددحم   ا  حمددو    ) 

افدد هلل تعدد ا قدد   ددران بددين  دن  حمددو العمددان اصفتاددحم ا  حمددو      ( دداري  ددر خحمق دد  تفتددلسً 

يدة ا،ط درّ  دم     صم خيص مج  ة أص ق لحمة دص  أخرى اصتفلر اللد ة ال  ا   اري مر خحمق  ا

اجل ئلة صتف ا فل   لتاضل    أ ار ا فلقاا  حمل  ال سّ صاللدسن ع خط دة الدادات الديت     

أي د  ال د س س ا رب دا صاود  اصأبد  ا صاود ا  حم دا        : )،عحم   دلتارًا لحمملحمم  مر بع   

آلدن اص دن مددر تددراب اصلددلل لعربددا  حمددو  رمددا اصت لعرمددا  حمددو  ربددا اصت المحددر  حمددو  

أت فل حمددغ .الحمدد ا ف شدد   ! صت البددلب  حمددو أمحددر فتددا ست  بدد لتقاى اأت  ددا بحم دد  ؟  أبددلب ا

 ( .ال    م  ا ال  ئل 

صيىل ر  ا  م  ا، د ده اهلدسملة ب ،اا  دة بل  د  صبد  العق ئد  صال درائ  الديت    د           

لد ئ ّ   دد   دداري مددر شددعاب العدد م ا،ت تددر ق ددا اهلددسن اصخ  ددة   دد  اهل دداد الربا مددة  

 صاللا    صالرصم   صالل اد المير يعتدربص  أ فلد ا شدعل اهلل ا،َّختد ر اصالعدرب ع اجل  حملدة ا      

صاالصربلا  المير يعتق ص  أ ا اجل ل اآلرا  دا أفتدا اال، د س اصت يد اا ال ربلدا   ب دارّ       

  مددة ي ىلددرص  سا اال، دد س االخددرىا صت لددلم  العددرب صا،لددحمم  صاالف رقددة   ىلددرّ    ددرية  

اصيلت ارص   حمل ا م  أ عا اهلل  حمدل ا مدر ثدرصاة فل تحمدا  بسد دا لللدت اذصا  حمدو        دص لة 

 .  خريات  

 املدنية وشؤون املسؤولية واجلزاءتسوية اإلسالم بني الناس يف احلقوق : ثانًيا

ع اهلددسن ُيع مددا ال ادد س مجلعددً   حمددو قدد ن ا،لدد صاّ ع شدديص  ا،لدديصللة صاجلدد اء اصع   

 ق التع ق  صالتمحم  اب ص  تفرقة ب  أمري صنفري اصت ب  شدريف صصضدل    احلقان ا،  لة  

اصت ب  نين صفقري اصت ب  ح اب صم درص  اصت بد  قريدل صبعلد  ا ف لع الدة اهلدسملة       

 .هل  مل ا  صاو  يط ق  حمو مجل  ال ا س 

ااامنَ  بن لقنلدطن ُشدَ َ اء هللن َصَلدْا    َي  َأي َ   ال دمنيَر  َمُ دُاا   ُاُ داا َقد    : )صع  ما يقاا اهلل تع ا 

َ حمو َأْ ف لن  ْا أْص الَاالن ير صاالقنَربن  سْ  َي  ْر َن نلً  أْص َفقنريًا ف هلل أصا ب م  فس َتت نُعداا اهلداى   

َيد   : )    اصيقداا ،دا شد      7(أْ  َتْع نل اا َصسذْ  َتحماصا أص َتْعرذُضاا َفد ذ ا اهلَل َ د   بنَمد  َتْعمحمدا  َخد نريا     

   َقددْاَن  حمددو أت   َأي َ دد  ال ددمنيَر  َمُ دداا   ُاُ دداا َقددااامنَ  هللن ُشددَ َ اَء بن لقنْلددطن َصَت َيْرددرذَم ا ا َشدد ْ        

أا ت ي   ا أ  حتمحم ا  درا لت ا لد عب ال د س للد ل مد   حمدو جم   دة العد ا         (  َتْع نل اا

 . (اتقاا اهلَل س ا اهلَل خ رٌي بنَم  َتْعَمحم ا ا  لاا ُ َا َأقنَرُب لحمتقاى ص) ع أو  م ا مع ا 

                                                           
 .11 ية : لارّ اهلراء  -  
 .4   ية : لارّ ال ل ء  - 7
 .8 ية : لارّ ا، ئ ّ  -  
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س ا اهلَل َي نُمر ا أْ  ُتيد صا االَم َ  ةن سا أْ حمن   َصسذَذا َوَ ْمدُتْا َبدْلَر ال اد سذ    : ) صيقاا تع ا  

ت تفحمح أمدة ت  : ) صيقاا  حمل  ال اسّ صاللاسن   (أْ  َتْ   ُماا بن لَعْ اذ سذ ا اهلَل  نعما  َيعنىل  ْا بن ن

س امد  أ حمد  الدمير مدر قد حم ا أ ا دا  د  اا        : ) اصيقاا ( ييخم لحمتعلف فل   وق  مر القاا 

سذا لرن ال ريف تر ا  اصسذا لدرن التدعلف أقد ماا  حملد  احلد  اصأيدا صاهلل لدا أ ا ف نمدة         

 (.ب   حم  لرق  لقطعُ  ي   

أت : ) يعتد  ب خلسفدة   بعد  م   صيقاا أبا ب ر ال  يق رضدا اهلل   د  ع أصا خط دة لد      

 ا    ا التعلف وتو  خم احلدق لد  اصأضدعف ا   د ا القداا وتدو  خدم احلدق         س ا أقاا

 .( م  

صورص  حمو ت رار  ما ا،ع و  فل  أمري ا،يم    مر بر اخلط  ب رضدا اهلل   د  ع   

 ا أود  أقداى   د ا    س ا  صاهلل م  فل :أي   ال  س : ) أصا خط ة ل  بع  تالل  اخلسفة افق ا 

 .(مر التعلف وتو  خم احلق ل  ا صت أضعف    ا مر القاا وتو  خم احلق م   

ص، ء ع رل لة  مر رضا اهلل     سا أبا مالو االشعرا اص دا الرلد لة الديت مجد       

أا (  س ب  ال د س ع ص، د  ص د ل  صجمحملد      : ) فل   معىلا أو  ن اهلسن ع القت ء 

ا،عدا ال اد س   : ) ع مجل   م  االمارا صيقاا ع ص لت  لحمَّخحملفدة مدر بعد       لا ب  ا،تق ض 

   م لااء ات ت  ا  حمو مر ص،ل احلق اثاا ت ت خدمم ع اهلل لامدة تئداا صسياد م صار بد ّ      

 .(فلم  صت م اهلل

 تسوية اإلسالم بني الناس يف ح  التعل  والثقافة :  ثالًثا

االفراد ع وق العحما صالتعحما ال دا فدرد احلدق ع أ  ي د ا     لق  ل صى  اهلسن ب   ا 

العحما صالاق فدة مد  ي د ء اصمد  تتل د  لد  سم    تد  صفرصفد  اصيتل د  لد  الدتع اد  ابدا ،عدا              

ذل  فرضً   حمل  ع احل صد الس مة المدار دي د  صشديص  د لد   اصع  دما يقداا الرلداا  دحمو         

فددي ملددحما   دد  ي ددما ا،لددحممة   صلا ( لددحمانحمددل العحمددا فريتددة  حمددو  ددا م ) اهلل  حملدد  صلددحما 

نحمدددل العحمدددا فريتدددة  حمدددو  دددا ملدددحما      ) ص،ددد ء ع بعدددب رصايددد ة  دددما احلددد يي      اأيتدددً 

 ا يلتاا الدمير يعحمُمدا  صالدمير ت    : ) اصي ل  اهلل ،ا ش    ب لعحما صالعحمم ء فلقاا (صملحممة

القدر      لد  ع  اصأصا لدارّ  ( ُءس اَمد  َيَّْخَ دو اهلَل مندْر  نَ د دن  الُعحممد      : ) ايقداا تعد ا   7( يعحمما 

(  حم دَا اهْ َلد   مد م يعحمدا    . قندرذأن َصرذب دَ  اَلد  نَرُن الدما  حم دا بد لقحما      ا) ال ريا حتدي  حمدو العحمدا    

 ( .صالقحماذ صم  يلطرص .  : )  م  جن   ،ا ش    ق  أقلا ب لقحما 

 تسوية اإلسالم بني الناس يف ح  العمل :  رابًعا

فددرد احلددق ع أ  يدد اصا أا  مددا م ددرصت يددرصن لدد  اصت ددا   لقدد  أ طددو اهلددسن  ددا 

ل ي  ال ف ية لحمقل ن ب  اصق  وي اهلسن  حمو العما أيً   د    ا د  مد دان داخدًس ع  طد ن      

ُ دَا ال دمنا َ،َعدَا    : ) اال م ا ا، رص ة اصأمر ب  اصأ حمو ش    ايقداا تعد ا ع  ت بد  الع يد      

                                                           
 .48  ية: لارّ ال ل ء  -  
 .4لارّ ال مر  ية  - 7
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اص حمل ا أ  ي  رفاا سا أ مد هلا  ( ا َمَ   ن نَ   َص  حم ُاا منْر رذْ قن نَل  ا االرَض َذل اًت ف ْمُ ُاا فن

فد ذا ق تندَل ن ال ادَسّ  َف ْ َت ندُرُصا فندا ااَلْرضذ َصاْبَتُ دُاا مندْر َفْتداذ         : ) بع   دائ ا ل سّ الفريتدة  

  القددر   م  شددرّ أ مدد ا   اصلقدد  أ،دد   ( اهللن َ ددانريًا َصاْذ  ددُرُصا اهلَل َ ددانريًا َلَعحم   ددْا ُتفنحمنُ ددا     

َلددْلَل َ حَمددْل  ْا ، دد   أْ  تنْ َتُ ددُاا   : ) التردد رّ اصمدد  سلل دد  أث دد ء أداء م  لدد  احلددج اقدد ا تعدد ا    

قد ا ا،فلدرص    ( َفَتًس منْر رذبِّ  ا َف ذَذا َأَفتُتْا منْر َ َرَف ة فد ْذ  ُرُصا اهلَل  نْ دَ  ا،ْ دَعرذ احَلدَران    

االخددم ب لدد  ب الددر ن صم اصلددة أ مدد ا التردد رّ اصمدد  سلل دد  ع    ع  ددم  اآليددة س ا دد  حتددي  حمددو 

لنَلدد ن  حم ُاا منددْر َثَمددرذ ن َصَمدد  َ منحَمْتددُ  َأْيدد نين ذْا َأَفددَس   : ) صقالدد  تعدد ا . مدداانر احلددج  فلدد   صماا دد  

 7(ينْ   ُرص 

مد   لدل الر،دا  لد ً      : ) صق  رن ل الرلاا  حمو اهلل  حملة صلدحما ع العمدا افقد ا    

 .رصا  ال َّخ را( مر  ما ي   اصس ا  يبا اهلل داصصد     ي  ا مر  ما ي   أنلل 

الت ،ر ال  صن االم  م  ال  دل  صال د يقل    : ) صبلار م   ة الت ،ر ال  صن افق ا 

 مدد  رن ددل الرلدداا  ددحمو اهلل  حملدد    ا رصا  الرتمددما اصقدد ا  ددما ودد يي ولددر  .( صال دد  اء

ر ملدحما ي درس نرلدً  اأص يد رت  ر دً  فل  دا م د  ندري أص         مد  مد  : ) صلحما ع ال را دة افقد ا   

صمدر ودق الفدرد أ  تديمر لد  ال صلدة        .رصا  ال َّخد را . (  د   لد  بد   د قة    س ل   أص ب لمة ست  ص

 العما افق      الع نحما  ي تا  سا رلداا اهلل  دحمو اهلل  حملد  صلدحما للد بر هلدا  ل د ا ا       

 .صيفرض  حمل  فتافري أل  ب العما أمر تحم ن ب  احل امة ا

صق  وفي اهلسن وقان الع محم  افق  قرر اهلسن اال،ر لحمع ما اصأ  ي دا  اال،در   

صيقدلا   (َصَت َتْ ََّخُلدُاا ال اد َس َأْشدَل َءُ ْا    : )  حمو ق ر العمدا ت فحمدا فلد  اصت ندَّ ايقداا تعد ا       

َصلن  دا   : )عد ا  ما قال  تاهلسن م  أ تف صة اال،ار  حمو أل س ق   ّ أ ملة العما ياضح  

 (.َدَرَ، ٌة مِّما  َ منحم ُاا

قد ا اهلل  : ) يقاا ال يب  حمو اهلل  حمل  صلحما : اهلسن لحمع ما أ،ر  ا،لت ق  صق  ضمر

ر،دا أ طدو بدا ُثداى ند ر ا صر،دا بد ت ودرًا ف  دا مث د  ا           : ثسثً  أ د  خ دم ا يدان القل مدة     : 

ا أ طدا : )صقال   حمو اهلل  حملد  صلدحما   . 5(.صر،ا الت ،ر أ،ريًا ف لتافو م   اصم يعط أ،ر 

 .(اال،ري أ،ر  ق ا أ  جيف  رق 

 م  أ طو اهلسن  دا فدرد ودق ت د في الفدرص بل د  صبد  ندري  ع احل داا  حمدو           

 صحتدددريا أا امتلددد   يلدددتم   م  لددد  مدددر العدددر  اأص مدددر لدددلطرّ ذصا اللدددحمط   ا  العمددداا

دص  ا ت د ر  خدر افد  ا سلد  د العمدا ل دري       ب دات العمدا   ح اال دحم صالق   ّ  ا أ ا  جيدل اختلد ر   

سذا صلدد  االمددر سا نددري أ حمدد  فدد  تىلر    : ) حما ددددأ حمدد   ددسم لحمعمددا لقالدد   ددحمو اهلل  حملدد  صل    

                                                           
 .1  ية : لارّ اجلمعة  -  
 .4  ية : لارّ ي ل   - 7
 .84 ية : لارّ اال را   -  
 .رصا  ال َّخ را - 5
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 مدد  أ طددو اهلددسن ل ددا فددرد   مددا وددق ت مل دد  مددر اهر دد ن افددس ي حمددف  ا  ( اللادد  ة 

اا الرلداا  دحمو اهلل  حملد     الع ما ست  ب لعما الما ع ق رت  اصيلتطل  اتلدتمرار  حملد  ايقد   

 7.( صت ت حمفا ا م  ي  ب ا ف    حم فتما ا ف  ل ا ا : ) صلحما 

صت حيق ل  ول العما أ  جيرب الع ما  حمو العما فان الل   ة ار دّ لد  اصت يقد ن   

 .الع ما  حمو ذل  ست  برض   الت ن اصيعطو أ،رّ ال ي دّ

 .ل لَّخاخة أص لع  ة  م   فا اهلسن لحمع ما صألرت        ر   

 ح  احلرية:اامًسا 

 صاحلريدة ع اهلدسن   .    حمدو أّت ي دا    د ًا ل دري اهلل    احلرية  ا سرادّ اه لد   صق رتد  

 اقلداد  فلدلة  مقل ّ اال ا احلرية للل  ا طسقً  مدر القلداد التد بطة لحم ريدة  دا ع أ دحم         

اللددلطرّ  حمدددو الددد فل  : سوددد ا م  : صلللدد  قلدددادًا خ ر،لددة اص دددا تت ددا  مدددر وقلقددت      

ولد س الد قلق حبدق ال د س     اه: ت اخلتات حل ا اهلاى اصث  ل م  صاخلتات حل ا العقا

صقدد  وددرص اهلددسن  حمددو . صاحلريددة صاال   لددة ت جيتمعدد   اصسّت    دد  اال   لددة ا حمددو الفددرد

تط لددق م دد أ احلريددة ع  ددم  احلدد صد صب ددم  ا، دد  ج ع خمتحمددف شدديص  احللدد ّ اصأخددم بدد  ع   

ص ددا ال ددااوا ا،  لددة  ارامددة الفددرد أ  ييخددم بدد  ع شدديص   لدد  ال ددااوا الدديت تقتتددا  مج

ص دااوا اللل لدة صاحل دا اصص دا بد  ع       اص دااوا الدتف ري صالتعد ري    ل ي لةااصال ااوا ا

 ا   ولة مر  م  ال ااوا االرب  سا ش ص رفل  م ت ا سا ماحمد  شدريعة أخدرى مدر شدرائ       

      . الع م ق    صو يا 

 ح  التكافل االجتماعي  : سادًسا

يق دد  ب لت  فددا ات،تمدد  ا ع مع دد   الحمفىلددا أ  ي ددا   ودد د ال ددعل سا  ف لددة         

مجدد  ت ا اصأ  ي ددا   ددا قدد درا أص ذصا لددحمط    فددلًس ع جمتمعدد   دد   بدد خلري اصأ      

  ت ددا   ددا القدداى اه لدد  لة ع ا تمدد  متسقلددة ع ار فىلددة  حمددو م دد حل اآلودد د اصدفدد 

االضددرار اثدداا ع ار فىلددة  حمددو دفدد  االضددرار  ددر ال  دد ء ات،تمدد  ا ا صسق متدد   حمددو ألددل    

صت تلتقلا ول ّ يم ل فل    ا فرد سا اتلتمت ت حبريت  ا،طحمقة سا ندري ود  صت   5.لحملمة 

م ى اي مي   شدعار  بد لت رر الا،د ا ا ا،طحمدق مدر  دا ضد ط اصب ،لد صاّ ا،طحمقدة الديت ت           

صت شرا اف  ا ال عار  حمو  ما ال  ا  فلا ب   حيطا ا تم  ا مد  حيطدا    حي    قل 

  .الفرد ذات 

صلحمفرد ذاتد  م دحم ة ع أ     فحمحممرتم  م حم ة  حمل  تب  أ  ت ت ا       ورية االفراد ا

يقف     ود صد معل دة ع الدتمت    حبريتد  ال دا ت يدم ل مد  نرائد   صشد اات  صلمائدم            

                                                           
 . ت ب العحما اب ب فتا العحما:   لح ال َّخ را  -  
 .رصا  ال َّخ را - 7
 .98 وقان اه ل   ع اهلسن ا ص : حما     الااو  صاع . د -  
 .1الت  فا ات،تم  ا ع اهلسن ا ص : أبا   رّ  حم  - 5
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 ل ا ت ت ط ن وريت  حبرية اآلخرير فتقدان ا،    د ة الديت ت ت ت دا ا    سا احل  ا،ردا اص

صتلدت لا احلريدة ، لمددً  ص  د ًت اصلقدد  ،د ء اهلددسن صال د س ع تدد ابر صت د ور ص  دد ل ة       

 تقان  حمو رابطة ال ن صال لل اصأراد اهلسن أ  ي ين ا تم  جم  ً  اه ل  لة  ما ال دق ء ا 

 ل   مر  دا  دم  الع د ل ةا صأبدو  حملد  أ  يلدتع   الرض أص لحمدا         صذل  التم ان ف رار اه

أص جل ل اصمج  ال  ر حت  فا االخداّ اه   لدة اصسذا ب د  أخداّ تفدان أخداّ ال لدل صالد ن         

صالع  لة وتو أ لت ا م  بل  ا ع اجل  حملة مر ت راة ص  اصاة صقتا ا صم ي ق ست  الت   در  

: سذ قددد ا تعددد ا   وددد ا ا،ددديم   ؛  مددد  ذ دددر  القدددر   ع  صالتددد لف صار دددة صاهخددد ء اص دددما    

اا َصاْذ  ُرصا  نْعَمَ  اهللن َ حَمدْل  ْا سذْذ   ْ دُتْا َأْ دَ اء  َفدَ ل َف     صا ت ماا ينَ ْ اذ اهللن َ،منلعً  صذَت َتَفراق )

ّ  منددَر ال ادد رذ َفَ ْ َقددَم  ْا ماْ َ دد       َبددْلَر ق حم ددابن  ْا َفَ ْ ددَ ْ ُتْا بن نْعَمتندد ن سذْخَاا ددً  َص  ْ ددُتْا َ حَمددو َشددَف  ُوفنددَر

سذ اَم  ا، ْيمنُ اَ  سذْخَاٌّ َفَ ْ دحمنُ ُاا  : ) اصيقاا تع ا .( َتْ َتُ ص  َ َملنَ  ُيَ لُِّر اهلل  َل  ْا  َي تن ن َلَعحم   ْا

ا،دديمر لحممدديمر   ل  لدد   ي دد    : ) اصيقدداا الرلدداا  ددحمو اهلل  حملدد  صلددحما    ( َبددْلَر َأَخددَاْي  اْ 

: را يقدداا  حملدد  ال ددسّ صاللددسن رصا  ال َّخدد را ا صع ودد يي  خددر رصا  ال َّخدد ( بعتد  بعتددً   

ع تددرامح ا صتددااد ا صتعدد نف ا  ماددا اجللدد  الااودد  سذا اشددت و  تدداًا   تددرى ا،دديم  )

 ( و ت ا ا ل  ل ئر ،ل   ب لل ر صاحلم

  ما ن ية مد  ت د اا سللد  ا تمعد ة ع أمدر الت  فدا أ  يت د  اهولد س صيتتد مر ا         

صأ  تتاافق ا،   ر صتتل    اصأ  يلعو اجلمل  سا ن ية صاو ّ  ا حتقلدق اللدع دّ صاالمدر    

 .لحممرتم   حم 

 تسوية اإلسالم يف مجيع هذ  احلقوق بني املسلمني وغري املسلمني

لقدد  لدد صى اهلددسن بدد  ا،لددحمم  صنددري ا،لددحمم  ع تط لددق  ددم  ا، دد ده افلقددرر أ ا        

الممل  ع بحم  سلسما اأص ع بحم  خ ض  لحمملحمم  هلا م  لحمملحمم  مر وقان اص حمدل ا مد    

 ل صلدة أ  ُتق تدا  د  ا  مد  تق تدا  در ر  ي  د  مدر ا،لدحمم  ا         حمو ا،لدحمم  اصجيدل  حمدو ا    

ست  مدد  يتعحمددق م  دد  ب دديص  الدد ير  صتط ددق  حمددل ا القدداا   القتدد ئلة الدديت تط ددق  حمددو  دديتء ا

فت رتن فل   ق ئ  ا افس تاق   حمل ا احلد صد اهلدسملة فلمد  ت حيرما د  اصت يد  ا  سا      

أ دتا ي داد  حمدل ا خ  دة أت  تعد صا      : ) اهلل  حملد  صلدحما   القت ء ع أي ن أ ل د ا لقال   دحمو  

 .( ع الل  

صت يقف االمر ع مع محمة الممل        اص ال رت صالق  ا  ابدا س ا احلد  ا ا،لدحما    

مط لل فان ا  محمدة اصولدر ا،ع محمدة ع ندري مد  بلا تد  ال  داص صف ادحمت  الع داد اصع  دما           

: اصيقداا  . ( مر قم  ذملً  و  ل  يان القل مدة بلدل ا مدر  د ر    : ) يقاا  حمل  ال سّ صاللسن 

مر فحما مع   ًا أص ا تق   وق  أص  حمف  فدان ن قتد    : ) يقاا اا( مر  ذى ذملً  فق   ذا ا) 

 .( أص أخم م   شلئً  ب ري نلل  فل ف    خ م  يان القل مة 

العدد ص ع أث دد ء صيقدداا  مددر بددر اخلط دد ب رضددا اهلل   دد  ع  تدد ب لدد  سا  مددرص بددر    
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س ا مع  أ ا الممة صالع   اف ومر ي  : " صتيت   حمو م ر م ريًا سا احل يي الل بق ذ ر  

اصيقاا ع      ال ا بل  ا،ق س  قدل فدتح ا،لدحمم     "  مرص أ  ي ا  رلاا اهلل خ م 

ا أ طدد  ا أم  ددً  ال فلدد   :  ددما مدد  أ طددو  مددر أمددري ا،دديم   أ ددا سللدد ء مددر االمدد         : " لدد  

صأمااهلا ص   ئل ا اصت ت  ن اصت ي دتقص م  د  اصت مدر خري د  اصت مدر  دحم  ا اصت مدر        

صرصى حيا بر  دن ع  ت ب اخلراج أ ا  مدرًا ،د  تد ا و أ،حمد  أص دو مدر       " . شاء مر أمااهلا 

أ ص دا اخلحملفدة مدر بعد ى ب  دا المِّمدة       : " يحما اخلسفة بع   اص دا  حمدو فدراش ا،داة ابقالد       

  .(  صأ  يافو هلا بع   ا اصأ  ُيق تا مر صرائ ا اصأت  ي حمف ا فان ن قت اخريًا ا

 مساواة اإلسالم بني الرجل واملرجة يف كل هذ  احلقوق

 املساواة بني املرجة والرجل يف القيمة اإلنسانية

صلاالددلة ال دد س ع القلمددة اه لدد  لة ع اهلددسن ت ددما الددم ار صاه دد ث ؛سذ أ،دد ب        

  دار ع ا د م  ال  لدلة مدر ،د ا وداا م  لدة ا،درأّ اص    د  اص دا  دا           اهلسن  ر مد 

س لدد   ذص  فددل صرص  خ لدد ّ ؟ ص ددا ُتق ددا م  دد  الع دد دّ ؟ اص ددا تدد خا اجل ددة اصأخددريًا قددرر       

أ ا ا،رأّ جمرد ولداا  جندل ت رص  لد  صت خحمداد اصل در جيدل  حمل د  الع د دّ         :  ) ا تمعا  

 دد   ددد ل عري ص  ل حمددل العقددار ، ع دد  مددر التددد         مدد  جيددل ت مددلا فم    صاخل مددة ا 

 دم  التلد ؤتةا معحم دً  س لد  لة      رصلقد  أ،د ب اهلدسن  د    ( ة ال دلط   صال دسن ال ا د  أو الد   

 دا  : ) اصقالد  تعد ا   ( ي  َأي    ال ا س س اد  خحمق د  ا مدر ذ در صأ ادو      : ) ا،رأّ  ع قال  تع ا 

يد  أي  د    : ) اصقالد  تعد ا     ( ص،   لنَلْلد  َر سلْل د    الما خحمق ا مر  افَل صاو ّ ص،عا م    

ال ادد س اتقدداا َربا  ددْا الددما َخحَمَق  ددْا منددْر َ فددل   صاودد ّ َصَخحَمددَق منْ َ دد  َ ْصَ،َ دد  َصبدديا منْ ُ َمدد  رذَ،دد ًت   

س امد  ال لد ء   ) : صأصضح الرلاا  حمو اهلل  حملد  صلدحما  دم  احلقلقدة ع قالد        7(َ انريًا ص نَل ء

ص  دو  دُن  : )  قالد  تعد ا    م   فو  در ا،درأّ ت مدة اخلطلئدة اال للدة ع     ا (  ئق الر، ا شق

ف لدتر ب هلدا   : )  م  أ حمر ملد صات   ب لر،دا ع اال،در صالادااب ع قالد  تعد ا        (  ف اىربا

: ) اصقالد  تعد ا   5( رب  ا أ ىا ت أ ضلُ   ما   ما م  ا مر ذ َر صأ  او بعت ا مر بعب 

َيْعَمددْا منددَر ال ًّدد لنَ  ةن منددْر َذَ ددَا َصأ ْ اددو َصُ ددَا ُمددْيمنٌر َف  صَلئنددَ  َيددْ ُخحم اَ  اجَل اددَة َصَت ُيىلنحَمُمدداَ    َصَمددْر

ًّ َنلَِّ دًة           : ) اصقال  تع ا 4(َ قنريًا َمْر َ مندَا َ د لن ً  مِّدْر َذَ دَر َأْص أ ْ َادو َصُ دَا ُمدْيمنٌر َفحَمُ ْ لنَل اد  َوَلد 

 2(ُ ْا َأْ،َرُ ْا بنَ ْوَلرذ َم  َ  ُ اا َيْعَمحم ا َصَلَ ْر ذَي ا

  مدد  لدد صى اهلددسن بدد  الر،ددا صا،ددرأّ ع احلريددة اللل لددلة صالف ريددة صال ي لددة ا       

صورية العما اصم يفرىن بل  م  ع أا م    افحم ا فرد   قا رشل  ر،ًس  د   أص امدرأّ أ    

صي فددم أ م هلدد  ا فحمدد   وددق م  يعددة اهمدد ن ي ددرتم ع سدارّ شدديص  ال صلددة اصأ  ُيراقددل لددري   

                                                           
 .89  ية : لارّ اال را   -  
 . لارّ ال ل ء  ية  - 7
 . 7  ية : لارّ ن   -  
 .94  ية : لارّ  ا  مرا   - 5
 .75  ية : لارّ ال ل ء  - 4
 .91 ية : لارّ ال  ا  - 2
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ي  أي   ال ايُب سذا ،د ءم ا، ْيمنَ د ُة ُيَ  ينْع دَ   حمدو أْ  ت ُيْ درذ َر بد هللن شدلئً  صت        : )) لقال  تع ا 

 ذدددرا صَت َيْلدددرذَقَر صت يدددْ  نَ  صت َيقندددُتحمَر أْصَتَدُ دددرا صت يددد تن  بنُ ْ تددد َ  يفرتذيَ دددُ  بددد  أيددد ين ذرا َصَأْرُ،حمن   

 (َيْع نلَ َ  ع مْعُرص   َفَ  ينْعُ را صاَلتْ فنْر َلُ را اهلَل س ا اهلَل نف اٌر راولا

 ددما  ددص قر  ددا صاضددح ص ددريح اصت حيتدد ج سا ا،ت دد د أص ت صيددا  قدد  خددصا اهلل ،دداا      

اأا لللد  ت بعدة   ش    فل  ال ِّل ء ب ل لعةن ت  ل ًا  حمدو أ ا بلعدَت را ملدتقحمٌة  در بلعدة الرِّ،د ا       

صمر  ما ا، طحمدق فد ،رأّ   . ،  يعة الر، ا اصس ام  متممة صم محمة هل  صت ت تما ال لعة ست  ب   

هل  وق م  يعة احل  ا ع أ ىلمة احل ا الق ئمة  حمو ا،  يعدة اصودق  ات تَّخد ب ع اال ىلمدة     

 .الق ئمة  حمو ات تَّخ ب ة 

مدر   49 ى ياضح  ما قالد  تعد ا ع اآليدة     م  ل صى ب  ا،رأّ صالر،ا ع وق ال ار 

َف نَم  َرمَحة  مار اهللن لنْ دَ  َلُ دْا َصَلدْا   ْ دَ  َفىل دً  َنحمندلَي الَقحمندلن تْ َفت داا مندْر          :  ) لارّ  ا  مرا  

،د ء    صاضح مر اآليدة   د  أ ا اخلطد ب    ( َوْالن  َف  ُف َ ْ ُ ْا َصاْلَتْ فنْر َلُ ْا  َصَش صذْرُ ا ع ااَلْمرذ

ب ددل ة العمددان اأا ي ددما الددم ار صاه دد ثا صست  ل   دد  د اتدد   ددحمو اهلل  حمددل ا خ  ددة    

ق  دددر  حمدددو  ( صشددد صر ا ع االمدددر ) ب لر،ددد ا دص  ال لددد ء س  ا ترب ددد  أ ا قالددد  ،دددا شددد         

؛سذ ت   ددر ا ئددة اخلطدد ب   دد  سا ،دد ئ  ،دد ء ي ددما الر،دد ا صال لدد ء اص ددا      (الر،دد ا

اجلد ء ا،تعحمدق ب ل دارى ف دا خد ص ب لر،د ا فقدطا صذلد  مدر أ،دا أ            اخل ص ب ل  اّ اأما  

 . لد ء م  د   صلدا  د   االمدر  دمل  تلدتا و اهلل ،داا شد    ال       ! حنرن ا،رأّ مدر ودق ال دارى   

َصال ددمنيَر اْلددَتَر ُباا لنددَربا ا َصَأَقدد ُماا ال اددسَّ   : ) مددر لددارّ  ال ددارى    8 صقالدد  تعدد ا ع  اآليددة  

، ء ب ل ة العمدان أيتدً  اصلدا ق در         خلط بف(ما  َرَ قنَ  ُ ْا ُيْ فنق ا اَرى َبْلَ ُ ْا َصمنَصَأْمُرُ ْا ُش

 حمو الر، ا دص  ال ل ء اف ما يعين أ ا د  ق در   ال دسّ    ( صأمر ا شارى بْل  ا ) قال  تع ا 

 اصال   ّ صال  ق ة اليت  ا مدر اه فد ن  حمدو الر،د ا أيتدً  اصألدقط   ذلد   در ال لد ء          

 .ص ما يت  فو  مى  ، ء ب  اهلسن

صل صى اهلسن ب  ا،رأّ صالر،ا ع وق الاتية ع االمدر بد ،عرص  صال  دا  در ا،  در      

صا، ْيمنُ ا  صا، ْيمن  ة َبعت ا أصللد ء بعدب يد مرص  بد ،عرص ن صي  دْا       : ) ياضح  ما قال  تع ا 

   ال ف ء مر بين  د ا احللد ة ا مد     اصق  صا  مر بر اخلط  ب رضا اهلل  ( ر ا،   ر

 .،عحم   ملت  رّ ل ا صق  ا ترب بعب الفق  ء احلل ة  ات مر أ اات القت ء

صمر         هل  وق اهفت ء   لر،ا دص  حت ي  مر تفيت هلا ف   م مر الفق د ء مدر   

ق ر فتاى ا،رأّ لحم ل ء اصاللدل ّ   ئ دة رضدا اهلل    د     د  تفديت ع  مدين أبدا ب در          

 .ر فتاا    حمو ال يص  ال ل ئلة  مر رضا اهلل    م  ع خمتحمف القت ي  اصم تقت ص

صسْ  : )  م  ل صى ب  ا،رأّ صالر،ا ع وق س،د رّ ارد رب  اياضدح  دما قالد  تعد ا        

صقد  م رلد    ( أوٌ  منَر ا، ْ رذ   ألتر رَم ف ،ر  وتدو يلدمَ   دسَن اهللن ُثداا أْبحمنْ د  َم نَمَ دُ        

أّ ا،لددحممة  ددما احلددق ع   دد  رلدداا اهلل  ددحمو اهلل  حملدد  صلددحما اص حم دد  يعددر  ق ددة أن  ا،ددر
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   ئ أخ   حمو بدر أبدا ن لدل رضدا اهلل    مد  الديت أ،د رة ح ربدً  يدان فدتح م دة اصأراد            

اهلل  ددحمو اهلل  حملدد   أخا دد   حمددا بددر أبددا ن لددل  ددران اهلل ص، دد  قتحمدد  افددم    سا رلدداا    

 ارت  افل هل   مر أ، رة اص تد  لد   أبا صأما يري  قتا مر أ، ما ابر : صق ل  ل   اصلحما

 اصم ُتَّخفدر س،د رّ امدرأّ ا   (أ،ر د  مدر أ،درة يد  أن  د  ئ     :  )فق ا هلد   حملد  ال دسّ صاللدسن     

 .صيق با اه، رّ ع   ر   احل لا م  ُيلمو حبق الحمراء اللل لا

 ت املالية التسوية بني املرجة والرجل يف األهلية احلقوقية ويف التصرفا

بلدد  صشددراء صر ددر صقددرض صسقددراض   ة ال دديص  ا، للددة صا،  لددة مددر   ددددصيق دد  ب دد    رل 

 صسبران لحمعقاد صفلَّخ   اص ق  ال ر  ة صالقلد ن ب لترد رّ صالا  لدة صالتا لدا ا     ا صصقف

صرف  ال   صى احتفىلة حبق   ع التمحم  متحم دً  ملدتقًس  در نري د  افحمحممدرأّ ا،ت ص،دة ع       

،لدددتقحمت    دددر شَّخ دددلة  ص، ددد  لت   ا،  لدددة ال  محمدددة اصثرصت ددد  اخل  دددة ااهلدددسن شَّخ ددد

َصسذْ  َأَرُدمت : ) صت جيددا  لحمدد صج  أ  ي خددم مددر م هلدد  قددا ذلدد  أص  اددر اقدد ا تعدد ا          اصثرصتدد 

ْ َت  دً  َصسذْثمدً    الت  اا َ ْصَج م    َ ْصَج َص َتْلُتا سذْوَ اُ را قنْ َط رًا َفَس َت نُخُمُصا منْ ُ  شلئً  َأَت نُخمص د  بُ 

  (ُم نل ً  ص لَف ت خمص   صق  أفتو بعت ا سا بعَب صأخم  م  ا ملا قً  نحملىلً  

اصسذا  د   ت جيدا    7(َصَت َي نا  ل ا أْ  ت خمصا منما   تُلُمتاُ را شدلئ ً : ) صق ا ،ا ش     

أ  ي خددم شدلئً  مددر  لحمد صج أ  ي خددم  د  لدد ق أ   تد   ل ص،تدد  اف  اد  ت حيددا لد  مددر بد ب أصا       

َص ُتدداا ال لدد ء : ) م هلدد  اال ددلا ست  أ  ي ددا  برضدد    اص ددر نلددل  فددل م  دد  ايقدداا تعدد ا  

اصت حيا لد صج أص أا   (م    فلً  ف حما  َ  نلئً  مريئً  اءَ ُ َق تن ذرى  ن حمة َف ذْ  ننَ َر ل ا  ر ش

  بدمل  اأص ص  حمتد  ع س،دراء    أص ابر أص أا   ئر     أ  يت ر  ع أمااهلد  ست  سذا أذ د  لد   

 . ق  ب ل ل بة      اصع  م  احل لة جيا  أ  تحم ا ص  لت  اصتا ا نري  س  ش ءة

 ما صق  ا فردة ال ريعة اهلدسملة  در القداا    حمد   ب  طد ء ا،درأّ   مدا وقدان          

م    صأ  تتتد ا قان جيل أ  يعل    ا ملحما صملحممة م  احل.  اال حملة اليت يتمت  ب   الر،ا

ف ددا فددرد يعددر  مدد  لدد  صمدد   حملدد  فلدديدا مدد   حملدد  ا صُيط لددل ادد  لدد           ا، دد  ج ال رالددلةا 

ا فد لتفريط ع احلقدان ُيلد     حمدو تف دا الىلحمدا صالفلد د بد          ا فلد  صيتمل  ب  ا صت يفرى

 5. سال ى

 املسؤولية اجلنائية واجلزائية والعقوبة عليهما 

  مددر ات ت دد م  شددرىت العقابدد ة مددر     ور  دد  مددر اهلددسن  حمددو مح يددة وقددان اه لدد        

ي   دا ال ىلدر سلل د     ق  ص صو صد صتع يراة  حمو مدر ي ت   د  أي د   د   ا  دم  العقابد ة        

                                                           
 . 7ا 71اآليت   : لارّ ال ل ء  -  
 .779ية  : لارّ ال قرّ  - 7
 .5 ية : لارّ ال ل ء  -  
ي رس ع اجل مع ة صا،ع    صال حمل ة الت بعة لا ارّ التعحملا " م رصت مقرت لق  أ  دة  م رصت م دّ وقان اه ل    - 5
 حملدد ة  ال ددرنة صال حملدد ة االم لددة صالعلدد رية  بت حملددف مددر اجلمعلددة الان لددة حلقددان اه لدد  ا ص ددا       ص العدد لا
ت ة صمعتم  مر ق ا اجلمعلة الان لة حلقان اه ل   ب ،محم ة العربلة اللعاديةا أرفق  مد   ح ا مر ق ا جل ة خم

 .ال  ي  ما أ  يعتم   ا م  الفق ا اهلسما ال صلا لل رس ع ، مع ة صمع    الع م اهلسما
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 ىلرّ كاللة مت  محمة ا صذلد  ب لتد بر ع ا، د حل الع مدة الديت لدلعاد  فع د   حمدو ا تمد           

: يقدداا تعدد ا  اجلر ددة ق ددا صقا  دد ا  مددر ،ددراء ت ددريع   ق ددا ت فلددم   ا ف ددا صلدد ئا ، دد       

صوفددي  رامددة  مرت ددل    ( َصَل  ددْا فنددا النقنَ دد صذ َوَلدد ٌّ َيدد ن أ صلنددْا ااَللنَ دد بن َلَعحم   ددْا َتتاق ددا َ      )

ا  مدد  وفددي   مددا وقاقدد  فددرتّ ت فلددم     ( صلقدد   رىم دد  بددين  دن   : ) اجلر ددة    لدد    

صبع  خرص،  م    ا م  وفي   ما وقاقد   ق دا ارت  بد  ،ر تد  ا        قابت  ع اللرر

ف لعقابدة  دا اجلد اء الدما      .أص ،  ت  ا أص خم لفت  لتع للا دي د  ا أص  ىلدا صقداا   جمتمعد     

 دد ن مددر  ىلدد ن قدد  ا ا  يت دد  اددريا لددحمام معدد    دد  االفددراد مددر ستل  دد ا ص ددا بددمل  ،دد ء 

لددحما ل ة معل ددة  سضددف ء احلم يددة لألفددراد ا دد مت  مددا ي طحمددق مددر الرن ددة اجلم  لددة ع 

ختتحمدف بد ختس   دات     صترتلل ، اءاة لألفراد المير خيد لفا   دما ا، د ا  دم  العقابدة الديت      

ف لعقابددة لللدد  لس تقدد ن مددر ا ددرن ا صس ىمدد   ددا  صلددلحمة لت مي دد   اجلر ددة الدديت ارت  دد ا 

لعد ا صاهولد   صاحلريدة صا،لد صاّ     اف  تم  ا،لحما  يقان  حمو د  م ة ا صس سو  ص ت  لحم 

صأ  تعفدداا أقنددَرُب  ) ...  7( صمدد  أرلددحم  م ست رمحددًة لحمعدد ،   : ) صالرمحددة صالعفددا  ا قدد ا تعدد ا   

 5...( فمر  ف  صأ حمح ف ،ر   حمو اهلل : ) ... ا صقال  تع ا  ( لحمتىقاى 

 حقوق السجناء

  ء االمة ع خمتحمف الع دارا    مر فق  خ   صوقان اللر  ء    ل  وىل  صافر ا صا تم م 

مح يددة وقددان  عل صللددة صفق دد ء القدد  ا  الدد صلا  صرأي دد   لددف لدد قاا ا، ىلمدد ة احلقاقلددة ا  

اللر  ا ف ص اا بت  لف ار الد  صفًقد  لفئد ت ا العمريدة ا ص ا لدة ،درائ ا مدر ،  ئلدة         

لد ي اا  حب ل االود اث   د  صا  بف ا لرا  ال ل ء  ر الر، ا ا صص، ائلة ا  م  أص اا 

صأ   الحملدر   صات،تم  لدة صال فلدلة   ا  مد  أص داا ب لر  يدة ال د لة    أص ع دصر خ  ة ب ا

مدد   دد ن تعددريب ا،لدد ،  لحمددربد صاحلددر      ا ىللفددة ص،لدد ّ الت ايددة  ت ددا  اللددرا  صالددعة ص  

ال ىل فددة ال   لددة صا،   لددة  لحمملددرا   ا صتدد م  هلددا  ا مدد  تددافري مجلدد  صلدد ئا ال دد ي ْير 

صال ل ء اصمت ل  ا مر أداء شع ئر ا ال ي لة ا صتافري هلا لد ا التعحمدلا    الطع ن صال راب

الرتفلد  صاتت د ا ب لعد م اخلد ر،ا ا صاخلحمدااة ال در لة بد  صا، ا لحممتدد ص،         صلدف   قصالتا

أص أودد     دد الن ا أص االب ا أص ال ص،ددة ا) صع و لددة مددرض أودد  االقدد رب ا،قددرب     مدد  ا ا

ملدددرا  اخلدددرصج مدددر اللدددرر ا  مرض ددد  شددد ي  ا يلدددمح لحم ( ااة االب ددد ء ا أص اهخددداّ صاالخددد 

 ن اهلددسن صقدد  وددرى . ب  ا  مدد  ُيلددمح حبتددار ، دد  ّ مددر تددافو مددر أق ربدد  ا،قددرى       ل ي رتدد 

بددا   جندد  مددر  فق دد ء اهلددسن مددر لدد قاا          ا،لددرا   ا التعددميل صالددتعم ا القلدداّ  مدد   

ا ( احلد ل ا،  لدا  ) ق مدة اجلربيدة   ا،ع  رير ع سجي د  قاب ة ب يحمة  ر اللدرر ت دا  ب ه  

 .أص ب ل رامة ا، للة ا أص و مة ا تم 

                                                           
 .19 : ال قرّ  -  
 .11 : اال  ل ء  - 7
 .1 7: ال قرّ  -  
 .51: ال ارى  - 5
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ب لدلج مدر احلم يدة ال لدتارية      وقدان اللدر    ا، ر ا  ا،لحمما  ا،ع  رص  ا صأو  

اة صالق  ا لة ع ضاء م  ده ال ريعة اهلسملة اللم  ء صا،ع يري ال صللدة حلقدان اه لد   ذ   

لددة صاه ددسولة ع معىلددا الدد سد اهلددسملة رّ دد ة  حمددو س ددس    ف ،يللدد ة العق ب .ال ددحمة

ا صمح ية وقاق ا صجن  ا، رت اجل ائرا فرض  قابة اللرر ،د ّ   اللر  ء صس  دّ ت  لحم ا

 . ع و لة التعم ا ا،افف الع ن القلاّ م  أا شَّخصثسث ل ااة     أق و   

بتدد ريل مدد دّ وقددان    ن اصجيددل تا لددة العدد محم  صالعدد مسة ع اللددرا  ب ددم  احلقددا     

دصراة ت ري لدددة صت  لحملدددة  اه لددد   ع ال حملددد ة ال دددرنلة صاالم لدددة صالعلددد رية ا صبعمدددا  

فددي لتع مددا مدد  ا،لددرا   بطريقددة حتلحمعدد محم  صالعدد مسة ع ا،يللدد ة العق بلددة ب لفلددة ا 

 .م  فرض  قاب ة  حمو مر ي ت     م  ا  رامت ا اه ل  لةا صت تلحم  ا  وقاق اا

اليت يا ا ب    دا مدر   "   لفة اللاابق" مر ال صا العربلة صاهلسملة أ  تحم ا  ص ما

أبدااب     يتطر مر ت حمق دخا اللرر نااا ول ت  ا فُل رن اا،    مر وق  ع العما ا ّ 

سا ارت د ب خمتحمدف اجلدرائا للديمر ل فلد  صألدرت  لقمدة العدلش ا          أم مد    العما ال ريف 

 .ا ص ا قل  ال رالة اآل ية مق مة  حمو سل  ء   لفة اللاابق ة اللعادصا،محم ة العربل

 يضمن عدم حرمان السجني من حقوقه للعقوبة اليت جيب سنها   مشروع قانونمقرتح 

ا مدد  15\14بعد  ال  ددي صاتلتق د ء ص،دد ة ع قد  ا  ت ىلددلا اللدرا  اجل ائددرا رقدا      

ر الترربدة اجل ائريدة ع   يتمر   ن ورم   اللدر  مدر وقاقد  ؛ لدما أص دا  ب تلدتف دّ مد       

؛ 14/15ت ىلدلا اللدرا     ن ًقد  لقد  ا    تطاير دصر ا،يللة العق بلة ع س  دّ سدم ج ار اس 

 شدد حم  سمدد  شدد ا ال لئددة ا، حمقددة أص ( 74)اا،ددل  ددص ا،دد دّ  ا،يللددة العق بلددة  ت خددمسذ 

اللدرا    امدر قد  ا  ت ىلدل    78ش ا ال لئة ا،فتاوةا  م   ص ا، درت اجل ائدرا ع ا،د دّ    

 :يحما  حمو ت  لف ميلل ة ال لئة ا، حمقة سا ميلل ة صمرا   متَّخ  ة  م 

بدد ائرّ اخت دد ص  ددا ح مددة ص     ص ددا ا،يللددة الدديت جندد      : مؤسسةةة الوقايةةة  ( )

بعقابدة لد ل ة لحم ريدة     خت دص تلدتق  ا ار الد  ميقتد ا ص ار دان  حمدل ا    ئلد        

المير بقا ت قتد ء   ا ار ال ، ّ تل صا أص تقا  ر ل ت ا  م  خت ص تلتق  

 .م ّ  قابت ا ل ت   أص أقاا صار ال  ه را  ب  ا

ص ددا الدديت جندد    بدد ائرّ اخت دد ص  ددا جمحمددل قتدد ئاا    :إعةةادة الرتبيةةة مؤسسةةة (7)

  بعقابدة لد ل ة لحم ريدة    ار الد  ميقتد ا صار دان  حمدل ا    ئل د      صخت ص تلدتق  ا 

  ا ت قتد ء  قابتد  ةدل لد ااة أص     لد ااةا صمدر بقدا مد     تل صا أص تقدا  در ةدل   

 .ب  ا أقا ص مل  ار ال  ه را 

احلد ل   بعقابدة   ص ا خم  ة حل ل ار دان  حمدل ا    ئل د    :مؤسسة إعادة التأهيةل   ( )

 ، ّ تفان ةل ل ااة صبعقابة اللدررا ص دمل  ار دان  حمدل ا معتد دا اه،دران      

 ص دمل  ار دان  حمدل ا   صاخلطريرا م م  ت در مد ّ العقابدة ار دان ب د   حمدل ا       
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 .ب ه  ان

 :وتنقس  إىل قسمني: املراكز املتخصصة : ثانيا

ص ددا خم  ددة تلددتق  ا ال لدد ء ار الدد ة ميقتدد ا      :للنسةةاء مراكةةز متخصصةةة  ( )

ل ل ة لحم رية م م  ت ر مد ت  ا ص دمل  ار الد ة     صار ان  حمل ر    ئل  بعقابة

 .ه را  ب  ا

ة تلتق  ا االو اث الدمير تقدا أ مد ر ا    ص ا متَّخ   :لألحداث مراكز متخصصة (7)

ار الدد  ميقتدد ا صار ددان  حمددل ا    ئلدد  بعقابددة لدد ل ة    لدد ة 8  ددر مثدد  ا   ددر 

 . م ت   لحم رية م م      

س د دّ   ال ملدة ا،اضدات تلدلم  ع سند ر التا، د ة اجل يد ّ لحمم درت ع حتقلدق         اص ىلدر  

 ب ايدة بتد  لا      صالدع   تم م د ا اهدم ج ات،تم  ا      س دسوا لحمم  داس الدما  در     

 .وت  سات وقاق  داخا ا،يللة العق بلةا صحتل  فرص  اوت  ل  صتطاير أ ىلمة

الفدرتّ الديت يتاا،د      ب هض فة سا ت  لا ال   ن ة الرتباية اليت يلتفل  م    ار اس أث د ء 

بعد  اهفدراج   د ا    مروحمة م    قت ء م ّ العقابةا ب رض ت  لحم  ساافل   ب ،يللة سا و  

 .صدجم  ع ا تم 

 50 \50 ن اجلزائريجلديدة يف ضوء قانون تنظي  السجوالسياسة العقابية ا

بماتدد  لدد      ق ئم ددس ى ألدحماب تط لددق اجلد اء اجل دد ئا ع ا،يللد ة العق بلددة  اددا  ىل م د    

 فحملدفة خ  ددة صشدرصا مق  ددة صألدل حدد دّ صأ د ا  مر،دداّا ص دما مدد  يي دد  أ ى  ىلد ن      

  ب  دا م ىلامدة حبردا ا، ىلامد ة االخدرى الديت حتتد ج بد صر   سا ال داري مدر الع  يدة           العق

ب د    صلعا تد ريح الف در اجل د ئا شد   ال داري مدر اهجند  اة الديت لد  ا         .صتتطحمل اه س 

ار دان   ،تمد  ا اد    مف رص  صب واا  ص م ر ا  ع جم ا تطاير أل للل رد الفعا ات

اجل ائدر أ حم دد  دائمدد    أ ىصاد    ا ا صس د دّ سدمدد ، ا ا،تم  ل دد  حمدل اا صنريقددة س د دّ تددربلت   

ع تط لق د  صار فىلدة    متل    ب حلري ة الفردية صم  أ ا،ل صاّ ع العقابد ة الديت ختتد    

سا س ددس  ار ددان    ددا تدرى أ ى ت فلددم العقابددة ي د   أل ل دد  ف حمل د  لحملددحمطة القتد ئلةا   

االما ا،ت  ّ اخل  دة   ذل  مر تا ل ة م ىلمة ،تم  ا ملتاولة حمل ا صس  دّ سدم ، ا ات

 ب لقاا   ا،ط قة ع مع محمة ا،ل ، 

 للمَبوسني جتماعيسياسة إعادة اإلدماا اال قاعدة 

،تمددد  ا ات ا،ددد دّ االصا مدددر قددد  ا  ت ىلدددلا اللدددرا  صس ددد دّ اهدمددد ج    لر،ات سابددد

صقاا د  هرلد ء     د ده ي د    دما القد  ا  سا ت دريل م     : لحمم  ال  جن    ت ص  حمو أ ى

العقابدة صلدلحمة    ،تمد  ا الديت اعدا مدر تط لدق      ق بلدة ق ئمدة  حمدو ف درّ الد ف ت ات      لل لة

 ."لحمم  ال  ،تم  اصاهدم ج ات حلم ية ا تم  باالطة س  دّ الرتبلة
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صفدق أ ىلمدة    صضد  لل لدة  ق بلدة ، يد ّا هلد  ألدل صتقدان  حمدو قاا د            د    ، رت ف  

صالقاا د   لحمم  الد ا   مر أ ملدة ع س د دّ اهدمد ج ات،تمد  ا الفعحمدا      ا ،  هل ، ي ّا  ىلر 

ل  ع   صلدطً قد  ا تمد  ا، درت اجل ائدرا اا   د     ا فحمهدمد ج  ا دما  اليت تتطحم    لل لة س  دّ 

بدد  اتادد   ال َّخ ددا الددما يعتمدد   حمددو م دد أ ا،لدديصللة    لددر قدد  ا  العقابدد ة ص دد   مدد  

،تم  لددةا صذلدد  فلمدد  لددما يرت دد   حمددو ا،لدديصللة اتا االخسقلددة صبدد  اتادد   ا،اضددا ا

صتاقلد  اجلد اء صت لد   صفلفتد  صات تمد ن      ا  صحت ي  اجلرائا يتعحمق بتقرير ا،ليصللة اجل  ئلة

 .ب َّخص اجل  ا

  املؤسسة العقابية يف ظل السياسة العقابية اجلديدة دور

ة ا د ده الد ف ت   احل ياة فقد  متلد  باضدا  صب دفة  درحي      أم   ر اللل لة العق بلة

أ دا ألد لل    صأود ث   ضدمر قد  ا  ت ىلدلا اللدرا  صس د دّ          ولدي ا تمد   حمدو   ؛ ات،تمد  ا 

سذ ،عددا ت فلددم االو دد ن   ؛ 917  ربايددر ف 1 ال دد در ع  17/17تربلددة ا،لدد ، ا بدد المر   

صالعسج العق با صت َّخلص ا،ع محمدة العق بلدة  دا االلدل      ،تم  ااات اجل ائلة صللحمة لحم ف ت

 ىل ن ت فلم العقاب ةا لدمل  ي دا  قد  رلدا لت فلدم اجلد اءاة اجل  ئلدة         يرت    حمل  اليت 

 .،تمدددددد  ا لحمم  ددددددان  حملدددددد   ع حتقلددددددق س دددددد دّ الت  لددددددا ات    يتمادددددداأل لددددددل    دددددد ًف

  و لل د  ا ص،تمد  ا لحمم  داس  د    دا  د   ا، درت لد بقً       ات صب لتد لا فد  ى س د دّ الت  لدا    

ا ع بر د مج  ا  د ري  س دس  اللدرا  الدما اوتدا ولد        اجل يد ّ لرب د مج   صب  ء  حمو التا،  ة

ع االلددل اجل يدد ّ ه دد دّ الرتبلددة صاهدمدد ج    ا محم افددً  ددر  تطددار  فقدد ا س ددس  الع الددة

  :الت ىللملة ع جم ا س  دّ ت للف ا، ىلامة الت ريعلة ص  أل ل  ات،تم  ا صاليت تترحمو

تحمد  ا،تعحمقدة ب د صر قد  ا        ي ّ  االيت تقان  حمل   اللل لة العق بلة اجل لعا الق   ّ

صالما     جمدرد  ن  ا 7114\7\2ع  ،تم  ا لحمم  ال ت ىللا اللرا  صس  دّ اهدم ج ات

 :االلل صتتماا ع م رصت ق  ا ا ف  ى  أ  ح ل را ا،فعاا صالما  ص  حمو أ ا

 .ص  ر ة تللري    ار ع أمر ا،يلل ةأل   سول ة سدارّ اللرا  لحمت  ا تال ( )

ع ال ددد  ع  ددد ّ   ت دد ر لافلفدددة ق ضدددا تط لدددق العقابددد ة صتالدددل   دددسول ت  ات رد (7)

 . مااضل

 .ار ال  الت ابري ا، ىلمة ال ل ة شرصا احل ل صمع محمةد ا  ( )

ا،رص دة ع اه،دراءاة    ترقلة  لل ة س  دّ الرتبلة صس  دّ اهدمد ج صذلد   در نريدق سدخد ا      (5)

خ ر،لددة ت بعددة هدارّ  صسودد اث م دد حل اخل  ددة ب تلددتف دّ مددر أ ىلمددة س دد دّ الرتبلددةا

 .اهدم ج اللرا  تتاا مت بعة ا،فرج    ا صمل   ت ا ع س  دّ

العحممددا  تفددتح ا،يللدد ة العق بلددة  حمددو ا تمدد  ا،دد  ا صاجلمعلدد ة ص لئدد ة ال  ددي       (4)

 .صاجلمعل ة اخلريية
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امةةل صةةور لتطبيةة  نظةةام رقةةابي دائةة  مةةن هيتةةات ومنظمةةات تنشةةأ عةةذا الغةةرض ملراقبةةة تع    ت

 القائمني على املؤسسات العقابية مع املسجونني واحملبوسني فيها

معىلددا قدداا   صأ ىلمددة اللددرا  صالتاقلددف ع دصا العدد م حتفددي وقددان ا،لددرا        س ى

صا،اقدداف ا صل ددر مدد   ددما تا،دد  ادد ص اة  صا ت   دد ة  دداريّ حلقددان اللددر  ء ا ص ددما 

الديت تتداا أمدار اللدر  ءا صُت در        فل د    صالعد محم   ير،  سا ق ار ع ا،يلل ة العق بلدة 

ف هشدد  للة لللدد  ع   ؛ ا ص، حمدد ا حبقددان اه لدد     مددةا صوقددان اللددر  ء خ  ددة    حمل دد 

فحمتددم   صمح يددة ا  مدد  اهشدد  للة دددد ع رأيددا دددد ع الت فلددم صالتط لددق   الت ددري  صالتقدد   ص س ى

ما الد صلا أ  يا دا ع   اهلدس  صا،عتقحم  صااللدرى أقدرت   حمدو جممد  الفقد       وقان اللر  ء

 : دصرت   م   ب آلتا 

صالعلدد رية  حمددو أ    الم لددةنلة صاال ددر حملدد ة الأ  تدد رس مدد دّ وقددان اه لدد   ع    ( )

 :ي ما ا،  ج اآلتا

، مةع دراسةة   يميةة يف املواثية  واالتفاقيةات الدوليةة واإلقل   و، يف اإلسالمحقوق اإلنسان  : جواًل

 .ُتدّرس فيه املادة األنظمة والقوانني احمللية للبلد اليت

 :، ويتضمن محاية املسجونني واحملتجزين من قبل سلطات الدولة: ثانًيا 

 صا،عتقحم  صااللرى ع اهلسن صا،ااثلق ال صللة صاهقحململدة ا مد  درالدة     وقان اللر  ء

اال ىلمددة صالقدداا   ارحملددة ا،تعحمقددة حبقددان اللددر  ء صا،اقدداف  لحم حمدد  الدديت ُتدد رىس فلدد      

 .ّا، د

 (.ن997 .)ختف ء القلراس س  مح ية مجل  االشَّخ ص مر ات 

  ا ا،  ده االل للة ،ع محمة اللدر  ء  .ن(944 )القاا   ال ماذ،لة ال  ل  ،ع محمة اللر  ء

 .ن(991 ) 

         جمما ددة ا، دد ده ا،تعحمقددة حبم يددة مجلدد  االشددَّخ ص الددمير يتعرضددا  الا شدد ا مددر

ا ددد  ا،تعحمقدددة ب ددد   مح يدددة االوددد اث     االقا(.ن988 .)أشددد  ا اتوترددد   أص اللدددرر  

 .ن(991 )ا رم  مر وريت ا 

  صت لدلم  االن د ء ع مح يدة     م  ده  داب م  ة الطل ا،ت حمة ب صر ا،افف  ال د ل  ا

 ص العقابدة الق لدلة ا   ا،لرا   صارتر ير مر التعميل اصنري  مر ضدرصب ا،ع محمدة اأ  

 . احل نة ب ل رامة أص أص الإل ل  لة ا

 ا درم  ار دان  حمدل ا ب و د ن      قدا   قا اهشرا   حمو  ب      ماذ،لةال،ع   ّ ا

س ددس  مح يددة صا :صم دد  التعددميل(ن991 )م ددرصنة اأص ا،فددرج  دد  ا سفرا،ددً  م ددرصنً   

 مجل  االشَّخ ص مر التعرض لحمتعميل صنري  مر ضرصب ا،ع محمة اأص العقابدة الق لدلة ا  

صاتف قلددة م   تددة التعددميل صنددري  مددر  (.ن914 .)مددةأص احل نددة ب ل را أص الإل لدد  لة ا
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 (.ن985 )أص العقابة الق للة اأص الإل ل  لة اأص ا،  لة  ضرصب ا،ع محمة ا

    اصالتددم   ة الدديت      يري اخل  ددة ب دد    قابددة اه دد ان    جل ددة م   تددة التعددميلا ا،عدد

الفعا ل  ا صم  ده ا،   صالتق ا (ن985 )ت فا وقان المير ياا، ا   قابة اه  ان 

لعمحملددد ة اه ددد ان خددد رج  طددد ن القددد  ا  صاه ددد ان التعلدددفا صاه ددد ان دص  ح  مدددة    

أص اه د ان التعلدفا    صا،قرر اخل ص ا،عين حب تة اه د ان بدس ح  مدة ا    ا(.989 )

أص بدد ،راءاة مددا، ّا صا، دد ده االل لددلة ا،تعحمقددة بدد دارّ الع الددة اجل  ئلددةا م ص ددة          ا

ا، دددد ده االل لددددلة  ا(ن919 )  ا، حمفدددد  ب  فدددد ذ القدددداا   لقاا دددد  لددددحمام ا،ددددافف

ا صمعد يري االمدا ا،ت دد ّ وداا دصر ا،د  ا العدد ن     ( ن984 )تلدتقسا اللدحمطة القتدد ئلة   

ا صا، ددد ده االل لدددلة وددداا   (991 )صا، ددد ده الرئللدددلة وددداا دصر ارددد ما   . ن(991 )

 حمفددد  ب  فددد ذ القددداا     الدددتَّخ ان القددداّ صااللدددحم ة ال  ريدددة مدددر ،  دددل ا،دددافف  ا،     

 (.ن991 )

    ( قاا دد  ب دد )قاا دد  االمددا ا،ت دد ّ الدد  ل  ال ماذ،لددة هدارّ شدديص  قتدد ء االودد اث

س ددس  ب دد   ا، دد ده االل لددلة لتددافري الع الددة لتدد  ي  اجلر ددة صسلدد ءّ        .ا (ن984 )

صم رصت ا،  ده االل للة صاخلطاا التا،ل لة ب د   احلدق   (.ن984 )التعم ا اللحمطة 

مر ات ت د   صاجلدرب لتد  ي  ا ت   د ة وقدان اه لد   ال صللدة اصالقد  ا  اه لد  ا          

 . نا صأ ىلمة صقاا   ال صلة  اخل  ة ب لتاقلف صاللرا  صاللر  ء (7111.)ال صلا

 : احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان وتتضمن اآلتي : ثالًثا 

  دافمرب  /ت رير الا  ا 4 )الان لة اتف قلة االما ا،ت  ّ ،  ف ة اجلر ة ا، ىلمة  رب 

 .ن ( 7111

  (ن954 " ) ارمربج " ملا ن ار مة العل رية ال صللة 

  ( .ن942 )ملا ن ار مة العل رية ال صللة لحم رن االق و 

 ( ّاصم دد ده القدد  ا  الدد صلا ا،قددرر ع  ىلدد ن ح  مددة  ددارمربج اصع و ددا  (ج) 4ا،دد د

 (.ن941 )ار مة 

 (.ن958 )اهب دّ اجلم  لة صا،ع ق ة  حمل    اتف قلة م   ،ر ة 

     ا، دتدد   ( ن 99 )ال ىلدد ن االل لددا لحمم  مددة اجل  ئلددة ال صللددة للانلددسفل  اللدد بقة

 (.4ا5

   ىلدد ن رصمدد   االل لددا (.ن995 )ال ىلدد ن االل لددا لحمم  مددة اجل  ئلددة ال صللددة لرصا دد ا 

ا احلددرب صاجلددرائا  تف قلددة  دد ن تقدد دن ،ددرائ   ا (.ن998 )لحمم  مددة اجل  ئلددة ال صللددة   

 (ن928 )ا،رت  ة ض  اه ل  لة 
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    م  ده التع ص  اتدصلا ع تعقل صا تق ا صتلحملا صمع ق ة االشَّخ ص ا،دم    ب رت د ب

وقدان االلدرى ع اهلدسن اصمق ر ت د      (.ن 91 )،رائا ورب اص،درائا ضد  اه لد  لة    

 .بق  ا  االلرى ال صلا 

  ،ني التنظري واملمارسةآليات محاية حقوق اإلنسان ب :رابًعا 

ص ددا تدد ريل الطحم ددة صالط ل دد ة ع لدد ااة التَّخددرج  حمددو   رلددة تط لددق  ددا اال ىلمددة    

صالقددداا   صا،ااثلدددق ال صللدددة صاهقحململدددة الددديت ت دددا  وقدددان اللدددر  ء صا،عدددتقحم  اصحتفدددي    

 دددرامت اا صذلددد  ب لعمدددا ع ا،يللددد ة العق بلدددة لفدددرتّ ت تقدددا  دددر لدددتة أشددد ر ات بعدددة      

ألدد تمت ا اص ت بددة تقدد رير  دد  ا ا صت ي دد ا شدد  دّ التَّخددرج مددر ي ت دد  وقددان          صمسوىلددة

 .صيلاء مع محمت االلر  ء ا 

 ددما صمرفددق مدد   ددم  ال رالددة م ددرصت مقددرت  ،دد دّ وقددان اه لدد   جلملدد  ال حملدد ة        

جلمل   صال رنلة  ا  فل   ال حمل ة االم لة صالعل رية حمو اختس  خت   ت   صا،ع    

 لد   ب ،محم دة    راللةا ص ما ا، رصت  حمفتين بد  اجلمعلدة الان لدة حلقدان اه    ملتاي ت   ال

 ا ص مددا أ  يت  دد   جممدد  الفقدد   ق ددا جل ددة خمت ددة  مددر صأ ،لدد   ا صوّ ددا العربلددة اللددعادية 

 .ا للقرر ع ، مع ة ص حمل ة الع م اهلسماهلسما ال صلا ع دصرت  الع ريرا

اللدر  ء  ة ع اللدرا   حمدو  لفلدة التع مدا مد        ما دصراة ت ري لة لحمع محم  صالع مس (7)

 .بطرن حتفي وقاق ا

س  د ء مجعلدد ة وقاقلددة متَّخ  دة لحممط ل ددة حبقددان ا،لدرا   صا،عددتقحم  صااللددرى ا     ( )

ب ي رّ اللدرا  صا،عدتقسة  يد راة مف ،ئدة لحماقدا   حمدو أصضد ت         هل  ُيلمحصصمح يت  ا 

 . تم د تق رير   ا صاالخم ب  ا،لرا   صا،عتقحم  ا ص لفلة التع ما مع اا صا

لحملددرا  احل املددة صصلدد ئا اه ددسن  نددري احلقاقلددة ارحملددة ت ددرل   يدد راة ا، ىلمدد ة (5)

 .ا،يلل ة العق بلة نست  حمو أصض تلس

ت فلدددم االو ددد ن  ا،تددد بعت ( ا الت فلدددمي القتددد ّ)  ةتط لدددق العقابددد  قتددد ّتفعلدددا دصر  (4)

عددة ا،يللدد ة العق بلددة ع  لفلدددة     ددسول ة مراق دددة صمت ب  االقتدد ئلةا مدد  س طدد ئ    

اليدة   ات فلم   لألو  ن ا ص  ن ا ت      حلقان اللر  ء صا،عدتقحم  ا ص  د  ضد ط    

خم لفدددد ة ا أص ا ت   دددد ة حيدددداا ا،َّخدددد لفا  صا، ت  ددددا  مددددر مدددداففا صملدددديصلا     

 اا،يللدد ة العق بلددة لحمت قلددق اصمعدد ق ت ا بعقابدد ة راد ددةا  مدد  ي ددا  مددر م دد م    

 . ت   ح املت  فار ا ت  ئ   دصمن    نحمة ا أص ت خريسنسن لرا  مر ا

 ةال  ئدل العد نا ا،تعحمقد   مدر   أص  هلد  مدر ار الد    ةا،ق مد  س   ء جلد   لحم د  ع الطعدا      (2)

رفددب التاقلددف   اقددرر التاقلددف ا،يقدد  لتط لددق العقابددةا ص ددمل  الطعددر ع مقددرر    

 .ا،يق  لتط لق العقابة
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ب دد  متَّخ  دددا   فلدددلا  صا،تمددد  لا  ،ت بعدددة   جلددد   ا،تم  لدددة ص فلدددلة يعمدددا س  دد ء  (1)

صدرالددة أوددااا اللددر  ء ال فلددلة صات،تم  لددة ا صي ا ددا  وحمقددة ص ددا بلدد  ا اصبدد       

ألر ا ا صس  مرض أو  أفراد االلرّ ا،قدرب  مرض د  شد ي  ا يلدت  ا  يد رّ اللدر        

اللدرر لحملدم      ل  اأص ع و لة  ف   اب ت  اأص أخت   ترف  الحمر ة تقرير ا ب حل لة هدارّ

لحملددر  ب ل يدد رّا صيت دد   فددل اه،ددراء  ع و لددة صفدد ّ أودد  أق ربدد  ا،قددرب  ا حلتددار    

  .ا صتق ا الع اء فل  ،   ت 

أ  تتددد  سداراة اللدددرا   ددد مرياة مراق دددة ع مرا ددد  امددد  ا،لددد ، ا صمطددد بح     (8)

مد ى  اللرا  صملت فل ت  ا ،راق ة  لفلة تع ما ماففا اللرا  م  اللر  ء ا صم  

ات دد ت قاا دد  ال ىل فددة ع س دد اد أنعمددت اا ص ددسولة الحم ددان صاخلتددرصاة لسلددتَّخ ان 

اآلدمددا ا ص لفلددة تع مددا االن دد ء صا،مرضدد  مدد  اللددر  ء ا،رضددو  لتدد ط ا،َّخدد لف    

 .صمع ق ت ا
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 اخلامتة

 دد   حملدد  بعد   ددما العددرض حلقددان اه لدد   صاللددر  ع اهلددسن ا صمق ر ت دد  ادد      

االصا ، دد   ا تمدد    مدديمتر االمددا ا،ت دد ّ   ال ماذ،لددة الدد  ل  ،ع محمددة اللددر  ء الدديت   القاا دد 

صأقر ددد  ا حمدددل اتقت ددد دا  ا 944 اجلر دددة صمع محمدددة ا دددرم  ا،عقددداد ع ، لدددف  ددد ن    

 27-د) 7112ص  941 ياللد   /متدا      ع ا،يرا ا ( 75–د )،لا   22بقراري   صات،تم  ا

 ،ااثلق ال صللدددة ا،تعحمقدددة حبقدددان بددد دددمل  مق ر ت ددد  صا911 مددد يا / ا أيددد ر   ع  ا،ددديرا9(

ال ريعة اهلسملة  حمو ال درائ  صالقداا   الاضدعلة    ن جن  تفاى اللر  ء صا،عتقحم  صااللرا 

ع العقاب ة ال  يحمة اليت هل  دتئا مر القر   صالل ة ا صبرفدق  دما ال  دي     أيت    صل ق   هل  

ا الدد صلا ع دصرتدد  م ددرصت العقابدد ة ال  يحمددة  مددا أ  يت  دد   ا مدد  الفق ددا اهلددس   مقددرت  ،

 .الع رير

  ء اهلسن  حمو فق د ء القد  ا  الد صلا ا ع تقريدر      م  أث ت   م  ال رالة تفان فق  

ا ص ددما ير،دد  ع ا،قدد ن سا   ىلمددة الت ددري    ار اوقددان اللددر  ء ا بددا  دد  اا ألدد ق لع دد  

اهلسن ب لعقا    ية م يل ق  سلل   ديدر  خدر مدر االديد   اللدم صيةا          ية سا  اههلا ا ثاى

أل لً  لف ا ال ير صدتئحم ا فحما تتطار  حمدان وداا الد ص  مد  تطدارة ع فدا        ب  ت  ر العقا

 مد  ع اهلدسنا أص قد ئا      العقدا  ماا فس اخلط ب ب ل ير ما،  ساالفق  صالف ر اهلس

  ا القر   التف ر صالت بر صال ىلدر ع العد م مدر أ ىلدا صفد ئف       ب  ص حمل ا ماحمم      ع

العقا ا   حم  مر ن ق ة سدرا لة أصد    اهلل فل    ا صال ى اخا العقل ّ صاه   صم. العقا

ذاة دصر م دددا ع ات،ت ددد د صالتر يددد  سا يدددان القل مدددة؛ صذلددد  بددد ل ىلر سا ا قطددد ت الددداواا  

لدد ة صاالدلددة التف ددلحملة الدديت جيمع دد  مف ددان مع دداا  دد نا   ف لعقددا لدد  دصر ع التدددقراء اجل ئ

ب  ت دد ر  م  ددو مددر م دد  ا العدد اا ص ددو اال دداا ال حملددةا صالقاا دد  الع مددة الدديت تلتددد ر   

مق    صم  حل س ل  لة م دية صمع اية يعرب    د  ب حل ،د ة صا،ط لدلا صالعقدا يدرد الفدرصت       

 اال اا صال حملد ة ا،  ا دة مدر خدسا     صاجل ئل ة اليت ت  ا ع الااق ا صللل هل   ص سا

صالعقددا يقددلا الدد ىلا صا،يللدد ة الدديت يتددمرت ب دد  لت قلددق  ددم          . مدد  ُ ددر  ب لقلدد س صنددري    

فد  ى  دم  ال حملد ة صاال داا مدر          الع مة ع الااق  ا،ت ريا صسّلد ال حمل ة صاال اا صالقاا 

صمدر  . ييلل   ال ىلدر العقحمدا  ولي ذات   ت حتقق هل  ع اخل رج ست  ر نريق تحم  ال ىلا اليت 

ا ص ددما  ددا لددر تفددان فق دد ء اهلددسن  حمددو  ثددا  دد   العقددا أداّ ص ددا الدد ير بقتدد ي  الااقدد  

 .فق  ء ص   دي  الق  ا  ال صلا
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 املصادر واملراجع

برصايدة  ) ا، ص ة ال ربى ( :  د19 ة ) م ل  بر أ ل ا سم ن ا،م ل ا، ل ا : م ل   ( )

م ارّ  ر الط عدة االصا بد ار اللدع دّ ا، درية     : ق  رّ ال(  ل  ا   ر ابر الق لا 

 . د 7  ا،ط ا ة ل ة 

م دارّ ا دار  د در   : الط ق ة ال دربى  (  د1 7) حم  بر لع  بر م ل  : ابر لع  (7)

 .ابريصة

 .ن928 : ا الق  رّ   ال ل   صالت ل  ا ا(  د744ة) أبا  ام    مرص : اجل وي  ( )

 .  لح ال َّخ را (  د742ة ) با     اهلل حم  بر س   لا ا أ: ال َّخ را  (5)

حتقلددق :  د لح ملدحما   ( :  دد  72ة ) ملدحما بدر احلرد ج بدر ملدحما الق دريا       : ملدحما   (4)

 .ن981 \ د511 : صترقلا حم  فياد     ال  قا ا الق  رّ 

ة ) أمح  بدر  مدرص ال دل   ا ا،عدرص  ب خل د   ا مدر فق د ء احل فلدة          : اخل     (2)

ولدد ن الدد ير  مددر بددر   دد  الع يدد  بددر مدد  ّ ال َّخدد را     أدب الق ضددا ب ددر ( :  ددد 72

 .ن918  \ د98  : اب  اد 

تد ريح ا، ي ددة ا، دارّ ا حتقلددق   ( :  ددد727)  مددر بدر شدد ة الد مريا ال  درا    : ابدر شد ة    (1)

 . د99  ف لا حم  شحمتاة ا ن   دار اال ف   ا جب ّ 

لدد ر ابددر (  ددد714ة ) احلدد في أبددا   دد  اهلل حمدد  بددر ي يدد  القدد صيين   : ابددر م ،ددة  (8)

م ،دددة ا حتقلدددق صتدددرقلا حمددد  فدددياد   ددد  ال ددد قا ا دار الف دددر لحمط   دددة صال  دددر   

 .صالتا ي 

ا  7لدد ر أبددا داصصد ا ا(  ددد712ة : ) لددحملم   بددر االشددعي اللرلددت  ا : أبددا داصصد  (9)

 .مط عة اللع دّ: ن ا م ر 941  \ د29  ل ة 

ا  ال ر الرتمما عرص  اجل م  ال  ري ا،(  د719ة ) : الرتمما حم  بر  للو  (1 )

 .ن921  \ د81  : لاري   -محص 

أبدددا الق لددداا لدددحملم   بدددر أمحددد  بدددر أيددداب بدددر مطدددري الحمَىَّخمدددا ال ددد ما  : الطربا دددا  (  )

 الفتح ال  ري( :  د21 ة )الطربا ا 

أو د ن القدر   ا    ( :  دد 11 مر  حمم ء احل فلدة ة  ) أمح  بر  حما الرا ا اجل  ص   (7 )

 .   ر دار ال ت ب العربا ا بريصة

ت د لح صت لددلق   ا لد ر الدد ارقطين  (  ددد84 ة ) اهمدد ن  حمدا بددر  مدر    :الد ارقطين   (  )

 دد  ا ا،دد  ا ا القدد  رّ ا دار ار لددر لحمط   ددة ا   صحتقلددق اللددل    دد  اهلل   شددا   
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 .ن922  \ د 82  

ال     ا حتقلق أمح    د   ( :  د 9 ة ) س   لا بر مّح د اجلا را : اجلا را  (5 )

 . د11  ن عة دار ال ت ب العربا ا  : ال فار  ّط را م ر 

ارحمدو  (  :  دد 542) أبا حم   حما بر أمح  بر لدعل  الىلد  را اال  للدا   : ابر و ن  (4 )

 .م ارّ ا دار الف ر ب ريصة  ر ا، رية ب لق  رّ

الط عددة االصا  حمددل اللدد ر ال ددربى ا ( ددد 548ة )  : ال ل قددا أمحدد  بددر ولدد     (2 )

 . د4   أب د ال  ر ع اهل   دائرّ ا،ع ر  العام  لة حبل ر 

) سبرا لا بر  حما بدر يالدف ا مجد ا الد ير أبدا سلد  ن ا فقلد  شد فعا          : ال ريا ا  (1 )

 .الفق  ء ا ن   ب  اد ن ق ة( : د521

( :  ددد 58ة ) حمدد  بددر أمحدد  كددل الدد ير أبددا ب ددر ا فقلدد  و  حمددا  : اللرخلددا  (8 )

 .الط عة الا لاة ب ريصة: ا، لاا 

)   الرب يالف بر     اهلل القرنيب ال مرا مر  حممد ء ا، ل لدة   ابر   : ابر     الرب (9 )

حتقلق  حما حمد  ال رد صا ا القد  رّ    : اتلتلع ب ع معرفة اال   ب : (  د 52ة 

 .  تة م ر : 

حمدد  أولدد   . د: ال دد ع ع فقدد  أ ددا ا، ي ددة ا،دد ل ا ا حتقلددق صتقدد يا اتعحملددق         (71)

 .ري ض احل ياةم ت ة ال: ا الري ض  م دي  ا،اريت  ا ا ا

ن 918 ، م  بل   العحما صفتحم  اصم  ي   ا ع رصايت  صمححمة ا م ارّ ع بدريصة لد ة    ( 7)

 . ر الط عة ا، رية

ال      در وقد ئق    (  د8 4: ) حماد بر  مر ا، ر اهلل أبا الق لا : ال خم را  (77)

 .ن958 \ د28  ن   م طفو ال  با احلحميب ا :  ناامب الت  ياا الق  رّ 

(  دددد 45ة ) مدددر  حممدد ء ا، ل لدددة ا ) حمدد  بدددر   ددد  اهلل أبددا ب دددر   : بدددا ابددر العر  ( 7)

 .ن941  \ د11  : ا  للو ال  با احلحميب ا م ر أو  ن القر   ا ا

) ألدددع  بدددر حمددد  بدددر ولددد  ال للددد بارا ا مدددر فق ددد ء احل فلدددة ا : ال رابللدددا  (75)

ص ارّ االصقدددد   : ا ال ايدددد   حمدددد  نمددددان ا ا . حتقلددددق د: الفددددرصن ( :  ددددد411

 .ن 98  \ د 517 ل ايتلة ا ا

بددد ائ  (  : دددد481ة )  دددسء الددد ير بدددر ملدددعاد أبدددا ب دددر ال  لددد  ا : ال  لددد  ا  (74)

 .ن1 9  \ د78  ا،ط عة اجلم للة ا ر ا : ال   ئ  ع ترتلل ال رائ 

( :  دد  49ة )  حما بر أبا ب در ا،ريند  ا ا بر د   الد ير ا فقلد  و فدا       : ا،رين  ا  (72)
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 . د 72  ا،ط عة اخلريية ا : ا م ر ت ا ا ااهل اية شر  ب اية ا، 

ب ايددة ( :  ددد494ة ) حمدد  بددر أمحدد  القددرنيب ا مددر  حممدد ء ا، ل لددة      : ابددر رشدد    (71)

 .ن987  \ د 571 دار ا،عرفة ا : ا بريصة 2ا: ا ت   ص   ية ا،قت   

ا،  ددرب ع ( :  ددد2 2ة )    ددر بددر   دد  اللددل  اخلدداار ما ا أبددا الفددتح     : ا،طددرِّ ا  (78)

 .رتلل ا، عرب ا بريصة  دار ال ت ب العربا ت

ا، دين ع الفقد  ا ن د  م ت دة الريد ض      (  دد 271ة ) مر فق د ء احل  بحمدة   : ابر ق امة  (79)

 .احل ياة

ال  مددا ع التدد ريح ا  (  ددد1 2ة )  حمددا بددر  حمدد  ال ددل   ا اجلدد را   : ابددر االثددري   (1 )

 .دار ال ت ب العربا: ا بريصة  ا

حتقلق     القد در االر د ؤا ا دم دق    :  أو ديي الرلاا ، م  اال اا ع: ابر االثري (  )

 .ن 929  \ د89  : 

خمتد ر ال د    ا سخدراج    ( دد  222) : حم  أبا ب ر بر     الق در الرا ا : الرا ا  (7 )

 (ن981 ) دائرّ ا،ع ،ا ا م ت ة ل     

 لددا  اال  دد ء ع ( :  ددد228ة ) أمحدد  بددر الق لددا ا مافددق الدد ير   :ابددر أبددا أ ددل عة   (  )

 .ن924 :  ق ة االن  ء ا بريصة ن

(  دد 212ة ) حيا بر شر  ا حا ال ير أبا   ري  ا مدر  حممد ء ال د فعلة    : ال اصا  (5 )

: ،عرص  ب ر    لح ملدحما ا القد  رّ  ا،   ج ع شر    لح ملحما بر احلر ج ا ا: 

 .ن1 9  \ د 59  

(  دد  28) فلدة      اهلل بر حماد بر مادصد ا أبا الفتا ا مر فق د ء احل  : ا،ا حما  (4 )

 .ن 94  \ د 1  م طفو ال  با احلحميب ا : ا م ر  7اتختل ر لتعحملا ا،َّخت ر ا ا: 

أمح  بر سدريل بر     الرمحر أبا الع  س شد  ب الد ير ا فقلد  مد ل ا     : القراع  (2 )

م ددداىرّ دار ا،عرفدددة ( ب  م ددد  ت دددميل الفدددرصن لحممددد ل ا ) الفدددرصن ( :  دددد285: ة ) 

 . د55  ا ب لق  رّ ب ريصة  ر الط عة االص

للد   العدرب ا   (:  دد   1ة ) حم  بر م رن اال   را ا مج ا ال ير : ابر م ىلار  (1 )

 . ن981 \ د 511 ( م ارّ مر ن عة باتن ) ا ال ار ا، رية لحمت للف   ا

مدر  حممد ء احل  بحمدة     ابدر تلملدة   أمح  بر     احلحملا تقا ال ير أبا الع  س : ابر تلملة (8 )

بر تلملة ا مج      الدرمحر بدر ق لدا الع  دما صصلد        فت صى  جممات: ( د178ة ) 

 . د98  حم  ا م اىرّ ب لري ض  ر الط عة االصا فل   ا ع ل ة 

دار ال تدددل : بدددريصة : اللل لدددة ال دددر لة ع س دددس  الرا دددا صالر لدددة  : ابدددر تلملدددة (9 )
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 .  د82  العربلة ا 

ة )  لدا مدر  حممد ء ا، ل لدة     حم  بر أمح  بر ، ا ال حمديب ا أبدا الق  : ابر ُ، اْا  (51)

 .دار القحما: القاا   الفق لة ع تحمَّخلص مم ل ا، ل لة ا بريصة ( :  د 15

ت دل  احلقد ئق   (:  دد  15ة : )  ام   بر  حمدا ا فَّخدر الد ير ا فقلد  و فدا      : ال يحمعا  ( 5)

 .شر      ال ق ئق ا ت اير دار ا،عرفة ب ريصة  ر الط عة الا  لة ا ر

ر أبددا ب ددر بددر أيدداب اكددل الدد ير أبددا   دد  اهلل اابددر قددلا       حمدد  بدد : ابددر القددلا   (57)

الطرن احل ملدة ع اللل لدة ال در لة ا    ( :  د 14ة ) اجلا ية امر  حمم ء احل  بحمة 

حتقلددق حمدد  و مدد  الفقددا ا م دداىرّ ا دار ال تددل العحمملددة بدد ريصة ا ددر الط عددة      

 .ن 94 االصا   ن 

ل الد ير أبدا   د  اهلل ا فقلد      حمد  بدر مفحمدح بدر حمد  ا،ق لدا ا كد       : ابر مفحمح  ( 5)

 د  ابريصة 517ا ل ة  الفرصت ا مرا،عة     اللت ر فراج ا ا( :  د 12ة ) و  حما 

 .  م ال تل :  

ا، دد    ا،دد ري ع نريددل ال ددر    (  ددد111: ة )  :أمحدد  بددر  حمددا الفلدداما  : الفلدداما  (55)

 م ر . ا ع ا،ط عة االمريية ا الق  ر 2ا: ال  ري لحمرافعا 

ن قد ة  ( :  دد  11ة )     الا  ب بر  حما ا تد ج الد ير ا فقلد  شد فعا      :  ا الل  (54)

 .7ا: ال  فعلة ال ربى ا بريصة 

: ا بدددريصة 7ال  ايدددة صال   يدددة اا ( :  دددد115ة) س   لدددا بدددر  ددداري    : ابدددر  ددداري  (52)

 . د911 

ت  ددرّ الّ دد ن ع ( :  دد 199ة ) مددر  حممد ء ا، ل لددة   اسبدرا لا بددر  حمد  : ابدر فروددا    (51)

 .ن1 9  \ د42  : ا م ر7القتلة صم   ج االو  نا اأ اا ا

القد ماس  ( :  دد  1 8) حم  بر يعقداب ا جمد  الد ير الفدريص  أبد دا      : الفريص  أب دا  (58)

 .ن947 \ د 1  ارلط ان   م طفو ال  با احلحميب ب لق  رّ ا 

معد  احل د ن فلمد     ( :  د855ة)  سء ال ير أبا احللر ا فقل  و فا : الطرابحملا  (59)

 .ن 91  \ د 9  : ا م ر 7دد ب  اخل مْلر مر االو  ن ا اتر

سمتد ت اال د ت اد  لحمرلداا     ( :  دد 854ة ) أمح  تقا الد ير ا أبدا الع د س    : ا،قري ا  (41)

 .ن 95 : حماد ش  ر ا م ر : مر االب  ء صاالمااا صاحلف ّ ا صا،ت ت ا تعحملق 

ا،قري يدددة ا م دددارّ  ا،دداا ي صات ت ددد ر بدددم ر اخلطدددط صاآلثددد ر ا،عدددرص  بددد خلطط  ( 4)

 . د711 ب ريصة  ر ال اتقلة ا ا،ط ا ة 

فدتح ال د را ب در     (  دد 847) ابر ورر أمح  بر  حما العلقس ا مدر  حممد ء ال د فعلة     (47)
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 . د19    لح ال َّخ را ا ا،ط عة اللحمفلة ب لق  رّ ل ة 

حمدد  بددر   دد  الااودد  بددر   دد  احلملدد  ا  مدد ا الدد ير ا مددر فق دد ء    : ابددر اهلمىدد ن  ( 4)

ب  م د  و شدلة لدعل  ،حمديب  حمدو      ) القد ير شدر  اهل ايدة    فدتح  ( :  دد  82ة ) حل فلة ا

 .ن   م طفو حم : ا الق  رّ ( الع  ية لحم  برتا

(  دد 884ة )  حما بر لحملم   بر أمح  ا  سء الد ير ا مدر فق د ء احل  بحمدة     : ا،رداصا  (45)

: ريصة حتقلددق حمدد  و مدد  الفقددا ا بدد   : اه  دد   ع معرفددة الددرا،ح مددر اخلددس     

 .ن941  \ د 11  م ارّ  ر الط عة االصا ا ر ا

    الرمحر بر أبدا ب در بدر حمد  ا ،دسا الد ير أبدا الفتدا ا  د م          : الللانا  (44)

االش    صال ىل ئر ع قاا   صفرصت فق  ال  فعلة ا الق  رّ دد م در  ( :  د  9) ش فعا 

 .ن949  \ د 18  ال  با احلحميب ا : 

ا،علدد ر ا، عددرب  ( :  ددد5 9ة ) ا ا مددر فق دد ء ا، ل لددة   أمحدد  بددر حيدد  : الا  ريلددا  (42)

دار ال درب اهلدسما ا   :  حم  وردا ص خدرير ا بدريصة    . صاجل م  ا،  رب ا سخراج د

 .ن 98  \ د 51 

ألد و ا،ط لدل   ( :  دد 972ة )أبا حيلو ا فقل  ش فعا .   ري  بر حم  : اال   را  (41)

ا م ددارّ بدد ريصة  ددر  ( شددلة الرمحمدداب  م دد  و : ) شددر  رصض الط لددل تبددر ا،قددرا  

 . د    الط عة ا،لم لة ا ر ل   

ب ائ  ال  ار ع صق ئ  الد  ار  ( :  د1 9) حم  بر أمح  بر سي س احل فا : احل فا  (48)

 .ن921  \ د 19  ا حتقلق حم  م طفو ا ن   الق  رّ ا 

حمددو و شددلت   (  ددد115 ة ) حمدد  بددر أمحدد  كددل الدد ير ا فقلدد  شدد فعا : الرمحمددا  (49)

 .أل و ا،ط لل لأل   را

ن يدة ا، ت دو ع اجلمد     ( :  دد   1 ة ) مر دا بدر يالدف ا فقلد  و  حمدا       : ال رما  (21)

 . ن 98  \ د  51 : ا الري ض  7ب  اهق  ت صا، ت و ا ا

  د   الق د ت  در مد      (  دد  14 ة ) م  ار بر يا ل ال  اتا  مر فق د ء احل  بحمدة    ( 2)

 .احل ياة ب لري ض اهق  ت لحم ر صاا   ر م ت ة ال  ر

و شددلة القحملددابا  حمددو  ( :  ددد129 ة) أمحدد  بددر لددسمة ا شدد  ب الدد ير ا : القحملددابا  (27)

م دطفو ال د با   : ا القد  رّ    شر  ،سا الد ير ارحمدو ،  د ج الطد ل   لحم داصا ا ا     

 .ن942  \ د14  احلحميب ا 
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( :  ددد188 ة ) حمدد  بددر  حمددا بددر حمدد   ددسء الدد ير ا فقلدد  و فددا : احل دد فا  ( 2)

 ال ر ا،َّخت ر شر  ت اير االب  ر 

(  ددد 71 ة ) أمحدد  بددر حمدد  العدد صا ا أبددا الرب دد ة ا فقلدد  مدد ل ا   : الدد ردير  (25)

 .ال ر  ال  ري ،َّخت ر خحملا ا صب  م   و شلة ال لاقا

لحملم   بر  مر بر م  ار العرلحما ا ا،  ار ب جلما ا مر  حمم ء ال د فعلة  : اجلما  (24)

ا،ددد  ج ا،لدددمو بفدددتح الا ددد ب لحم دددلح   ريددد    شدددلت   حمدددو شدددر    و( :  دددد715 ة ) 

دار سولدد ء الددرتاث العربددا ام دداىرّ  ددر الط عددة ا،لم لددة ا ددر  : اال  دد را  ا بددريصة 

 (. د14  ل ة 

و شددلة ال لدداقا  حمددو ال ددر  (  ددد1 7 ة ) حمدد  بددر أمحدد  بددر  رفددة : ال لدداقا  (22)

 . للو احلحميب: ال  ري لحم ردير  حمو خمت ر خحملا ا الق  رّ 

ردى (  :   دد 747 ة ) حمد  أمد  بدر  مدر بدر   د  الع يد  ابدر   بد ير          :  ير ابر   بد  (21)

ا ، طفو ال د با احلحمديب   7اارت ر  حمو ال ر ا،َّخت ر ا،  ار حب شلة ابر   ب ير ا 

 .ن922  \ د82  : ب لق  رّ 

 لدا االصند ر شدر  م تقدو االخ د ر تبددر      (  دد 744 ة : ) حمد  بدر  حمدا    : ال دا   ا   (28)

 نا  92  \ د 8  : الق  رّ  ا  تلملة ا ا

ة ) ب درا بددر حمد  شددّط  الد مل نا أبددا ب در ا مددر  حممد ء ال دد فعلة      : ال  درا   (29)

س   ددة الطدد ل    حمددو وددا ألفدد ف فددتح ا،عدد  ا م ددارّ دار سولدد ء الددرتاث      ( :  ددد1   

 . د9   ب ريصة ا  ر الط عة الرابعة ع ا،ط عة ا،لم لة ا ر ا ل ة 

ة ودداالا لدد ة  ) مددر فق دد ء ا، ل لددة  : ل  اال  ددرا اآلبددا   دد حل   دد  اللددم : اآلبددا  (11)

بريصة  ر ن عدة  : م اىرّ دار ا،عرفة : ،اا ر اه حملا شر  خمت ر خحملا (  د51  

 .ن951  - د 22  م طفو ال  با احلحميب ا ر 

 .دار الرتاث العربا: الرتاتلل اهدارية ا بريصة ( :  د 8  ة )     احلا : ال ت  ا  ( 1)

الحميلدي صا،ر،د   فلمد  اتفدق  حملد  ال دلَّخ   ا       : حم  فدياد   د  ال د قا    :      ال  قا (17)

 .ن911  \ د91  ن   ص ارّ االصق   ال ايتلة ا 

ا  ا ا24مق  دد  ال ددريعة   دد  ابددر تلملددة اص   : يالددف أمحدد  حمدد  ال دد صا   . د ( 1)

 .دار ال ملعا لحم  ر صالتا ي  :  ناالري ض 7119\ 1 5 

 .الاللط  ا،عرا: جمم  الحم ة العربلة   (15)

 . ن947 دار اجللا ا : احل ياة ا الق  رّ دائرّ ا،ع ر  : أمح   :  طلة اهلل  (14)

قدد  ا  اه،ددراءاة اجل  ئلددة ا مط عددة دار ال ددرن   : سبددرا لا أمحدد  حمدد  سبددرا لا   . د (12)
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 .924 االصلط ب لق  رّ ا 

 .92ا 94ا   ا 1 ا 4: الف ا : ا حمة التا للة  (11)

اقا ع القر  الل دس اهلررا ا   در ص ارّ الاق فدة   ال عر العر: م  ر     اللادا ا (18)

 .981 العراقلة ا ن   بريصة ا 

 .ن 91 دار الف را : اهلسن ع وت رت  ص ىلم  ا دم ق : أ ار : الرف  ا  (19)

ا 7تللري العحما الق ير تخت د ر تفلدري ابدر  داري ا ا    : حم  بر  للل : الرف  ا  (81)

 .ن918  \ د 98  : بريصة 

 .ن981  \ د511 : ا بريصة 7  الل ة ا افق: اللل  ل بق  ( 8)

ال ىلريددة الع مددة لحمما، دد ة صالعقدداد ع ال ددريعة    :  دد  ا ارم دد  ا  : ارم دد  ا  (87)

 .ن 98  \ د  51 دار العحما لحممسي  ا : ا بريصة  ااهلسملة ا

ا،ت ا مع محمت  صوقاق  ع الفقد  اهلدسما ا ا،ر د  العربدا     : ب  ر بر ف  : اللايحما  ( 8)

 .ن918 \ د518 : االم لة صالت ريل ا الري ض  لحم رال ة

  د  اهلد دا   . ترمجدة د : اهلسملة ع القر  الراب  اهلردرا   احلت رّ :  دن مت  : مت   (85)

 .ن941 : ا م ر  أبا ري ّ ا ا

الفت صى اهل  ية ا،لم ّ ب لفت صى الع ، ريية ا م قالة  ر مج  دة مدر فق د ء احل فلدة      (84)

م دداىرّ ع ديدد ر ب ددر  ( ى ق ضددا خدد   صالفتدد صى ال  ا يددة  ب  م دد   فتدد ص: ) ع اهل دد  

 . د1   ن  ر الط عة الا  لة االمريية ا ر ل ة  91 برت ل  ل ة 

 .ن911 \د 91 : ا بريصة  ا،  ىف ا ا:     الر ان بر  م ن ال  ع  ا :ال  ع  ا  (82)

عة فقدد  ا،عددتقسة صاللددرا  بدد  ال ددري   : ولددر   دد  ال ددين أبددا ندد ّ    . د. أ:أبددا ندد ّ   (81)

 . م ت ة الرش : نا الري ض 7112 \ د571 ا 7صالق  ا اا

 \ ددد574 : ا الريدد ض  فقدد  اللددرر صاللددر  ء ا ا  : لددعل  بددر ملددفر الددااد ا    . د (88)

 .ن ا ، معة   يف العربلة لحمعحمان االم لة7115

 اوقان اه ل   ع اهلسن: راصية ب   أمح  الىل  ر  .د :الىّل ى ر (89)

ريددة ا،ق  دد    دد  ال دد نيب ا   ددر صتا يدد  الدد ار     ىل: أمحدد  الريلددا ا  : الريلددا ا  (91)

 .الع ،لة لحم ت ب

وقدان اه لد   ع ا،محم دة العربلدة     :  د حل بدر   د  الدرمحر ال دري ّ      . د : ال ري ّ  ( 9)

 .ن 711\ د577 ال ة  ا ا  2\7اللعادية ا 

 . مرا  العسق ة اللل للة ال صللة أمح  لايحما الع. د: العمرا  (97)
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اهو دد ن ع وقددان اه لدد   ع اهلددسن ا ص  :لدد  ا    دد  الع يدد  حمدد  : لدد  ا  ( 9)

 .نام ة ا، رمة7114\ د572 ا  ا ا 44

سولد     د  القد صس بد  العحمم  لدة صالفرصي يدة ا       : ل لحمة  يدر الع بد ير محد د   :مّح د  (95)

 .ن991  - د   5 دار الفرر اهلسملة لحم  ر صالتا ي  اا، ي ة ا، ارّا

 .ا،الا ة الفق لة ال ايتلة (94)

 .لا ة الربيط  لة  ا،ا (92)

 جمالت ودوريات وصَف

 (. 55) جمحمة الا ا اهلسما ا   د رقا : ولر أبا ن ّ . د. أ: أبا ن ّ (91)

اجمحمدة  اهلدسما  تم  لدة ع ا، ي دة   احلل ّ ات،: لعل      الفت     شار . د:   شار (98)

 .ن981 يتلة ا  د ش ر سبريا   ن   م الف ر  ال  درّ مر ص ارّ اه سن ال ا

تلحملا ا رم  ا جمحمدة احلقدان ال د درّ مدر  حملدة      : ف ضا   ر اهلل . د:  ر اهلل   (99)

 .ن987 اال  در ع يا لا   ن ( 7) احلقان جب معة ال اي  ا الع د رقا

معدد م اال دد لة ع ال ىلدد ن العقدد با اهلددسما ا    :أمحدد   حمددا جمدد صب  . د: جمدد صب  (11 )

 دد  515  ايتلدة ع رمتد     مدر جمحمدة الدا ا اهلدسما ال       مق ا   ار ع  دف ة  

 .ن985 يا ل  \

 . 9/19/2011،ري ّ اال ران ا بت ريح :  نحماا جن ر. د:  نحماا  ( 1 )

 .2 02/  /20اَثالثاء . ،ري ّ ا، ي ة : ل لحمة  ير الع ب ير مّح د . د:مّح د  (17 )

 مواقع على اإلنرتنت

ا ر اهلدسما دصائر التاول  صالا،ادية ع الت ا.. مق لة العقا صال ير: فا ا خحملا . د ( 1 )

   17/18/711   ا.سلسن أص  تير 

م  72/9/7222الموافاا  -ها   72/8/7272األربعاء  مدر  بر دد مج ال دريعة صاحللد ّ ا     : اجل يدرّ  د       (15 )

 (غرينتش) 72:71، (مكة المكرمة) 71:71السءعة ( آخر تحديث)

وقدددان اللدددر  ع اهلدددسنا م تددد ى ا،لت ددد ر  ددد حل  : ا،لت ددد ر  ددد حل احل ددد صا (14 )

 http://salehelhnawy.yoo7.com/t1941-topic  صا احل

( 12) htt://www.bab.com/articles/full_article.cfm/id=8471 

 

( 11) http://nshr.org.sa/tabid/141/Article/809/Default.aspx   ا،اقددددددد

 .الل رتص ا لحمرمعلة الان لة حلقان اه ل   ب ،محم ة العربلة اللعادية
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 جنظمة وقوانني ومواثي  دولية

 . ىل ن اه،راءاة اجل ائلة ب ،محم ة العربلة اللعادية (18 )

 . ىل ن اللرر صالتاقلف ب ،محم ة العربلة اللعادية (19 )

 .تع ملا اهدارّ الع مة لحملرا  ب ،محم ة العربلة اللعادية (1  )

 .تئ ة اخل م ة الط لة ب للرا  ب ،محم ة العربلة اللعادية (   )

 .15\14ق  ا  ت ىللا اللرا  اجل ائرا رقا  (7  )

ال ماذ،لة الد  ل  ،ع محمدة اللدر  ء الديت ا تمد    مديمتر االمدا ا،ت د ّ االصا          القاا   (   )

ا صأقر ددد  ا حمدددل   944 ، ددد  اجلر دددة صمع محمدددة ا دددرم  ا،عقددداد ع ، لدددف  ددد ن    

 941 ياللد   /متدا      ا،ديرا ع  ( 75–د )،دلا    22اتقت  دا صات،تم  ا بقراريد   

 .ن911  يا م/ أي ر    ا،يرا ع 9( 27-د)  7112ص 
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 ( )ملَ  رق  

 القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 

 اليت اعتمدها مؤمتر األم  املتَدة األول 

 ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني 

 ، وجقرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي 500 املعقود يف جنيف عام 

  501 ليه يو/متوز    املؤرخ يف ( 40–د )جي    66بقراريه 

 511 مايو / جيار    املؤرخ يف 5( 64-د)  4516و 
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 القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 

ص ا ب  تم د   ميمتر االما ا،ت  ّ االصا ، د  اجلر دة صمع محمدة ا درم  ا،عقداد ع      أ

ا،ديرا  ( 75-د)،لا   22  ا بقراري  صأقر   ا حمل اتقت  دا صات،تم 944 ، لف   ن 

  911 م يا /أي ر   ا،يرا ع ( 27-د) 7112ص  941 ياللا /متا    ع 

 مالحظات متهيدية 

للل ال رض مر القاا   الت للة تق يا ص ف تف لحما ل ىل ن منداذ،ا لحملدرا ا بدا س      ( )

  ع  ا م  حت صلد   دا أ  حتد دا  حمدو ألد س الت داراة ا،تااضد   حمدو ق اهلد   مامد          

أي م    م  صالع   ر االل للة ع اال ىلمة ا،ع  رّ اال ادر  دسو ا مد  يعتدرب  مامد       

 .خري ا،  ده صالقاا   العمحملة ع مع محمة ا،لرا   صسدارّ اللرا 

صمر اجلحماا  ىلرا ،  تت ف ب  الىلرص  الق  ا لة صات،تم  لدة صاجل رافلدة ع خمتحمدف      (7)

ر نري ا،م در تط لدق مجلد  القاا د  ع  دا م د         أحن ء الع م مر ت ات ب لغا أ  م

صمدد  ذلدد  ير،ددو أ  ي ددا  فل دد  مدد  حيفدد   حمددو بددما اجل دد  ب لددتمرار      . صفددو أا ودد 

لحمت حمددل  حمددو ا، دد  ل العمحملددة الدديت تعددرتض تط لق دد ا ا طسقدد  مددر  ا  دد  متادداا ع     

 .مجحمت  ا ال رصا ال  ل  اليت تعرت  ب سو   االما ا،ت  ّ

. ا  ا مر ، ة أخدرىا تت د صا ملد ا   يىلدا الدرأا فلد  ع تطدار ملدتمر         م  القا س ثا   ( )

ص و ب لت لا ت تلت ع  سم   لة الترربة صا،م رلدة مد  دامد  متفقدت  مد  ا، د ده الديت        

صب دم  الدرص    . تلت ف مر جمما ة القاا   ع مجحمت   صمد  اللدعا لت قلدق مق  د       

تلدمح بد خلرصج اتلدتا  ئا  حمدو  دم       يىلا دائم  مر ودق اهدارّ ا،ر  يدة لحملدرا  أ     

 .القاا  

صاجل ء االصا مر  م  ا ما ة يت  صا القاا د  ا،تعحمقدة بد هدارّ الع مدة لحمميللد ة      (  ) (5)

اجل ائلةا ص ا ي ط ق  حمو مجل  فئ ة ا،لرا  ا لااء     ل ل و ل ا ،  ئلد  أص  

ر تط ددق حبق ددا  مدد  ل ا صلددااء  دد  اا مددت م  أص مدد ا  ا صادد  ع ذلدد  أصلئدد  الددمي      

أمدد  اجلدد ء الادد  ا فلتتددمر   ( 7) .تدد ابري س ددسولة أمددر ب دد  الق ضددا    أص" تدد ابري أم لددة "

صمد  ذلد  فد      . قاا   ت ت ط ق ست  حمو فئد ة ا،لدرا   الدمير يت د صهلا  دا فدرت فلد        

م دد  ب دد   اللددر  ء ا،دد ا   ت ط ددق أيتدد   حمددو فئدد ة ( ألددف)القاا دد  الددااردّ ع الفددرت 

ع ودد صد  دد ن تع رضدد   مدد     ( داا)ص ( ،ددلا)ص ( بدد ء )ر تت دد صهلا الفددرصت  اللددر  ء الددمي 

 .القاا   اخل  ة ب م  الفئ ة ص ا    ع   حل  يتء اللر  ء

ماددا )صت حتدد صا القاا دد  ت ىلددلا سدارّ ا،يللدد ة ا،َّخ  ددة لألودد اث اجلدد حن    (  )  (4)

ا م  دد  ي ددحمح ا صمدد  ذلدد  فدد   اجلدد ء االص (اه ددسول ة أص مع  دد  الت ددميل صمدد  سلل دد   

صجيدل ا ت د ر فئدة االود اث     ( 7) .أيت ا  حمو ص،  العمانا لحمتط لدق ع  دم  ا،يللد ة   
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ا،عدددتقحم  شددد محمة  حمدددو االقدددا جلملددد  الق  دددرير الدددمير خيتدددعا  ل دددسولة حددد  ا  

صجيددل أ  ت ددا  الق  دد ّ الع مددة أت حي ددا  حمددو  دديتء اجلدد حن  ال دد  ر   . االودد اث

 . بعقابة اللرر

 واعد عامة التطبي ق: اجلزء األول

 املبدج األساسي 

صت جيدا  أ  ي دا     لد  متللد  ع ا،ع محمدة      . تط ق القاا   الت للة ب ارّ ول دية(  )  (2)

بلدد ل الع  ددر أص الحمددا  أص اجلدد ل أص الدد يرا أص الددرأا لل لددل  أص نددري لل لدداا أص         

و الاق   فلد ا  صف( 7). الارصّ أص ا،ال  أص أا صض   خر ا،    القاما أص ات،تم  ا أص

مددر التددرصرا اوددرتان ا،عتقدد اة ال ي لددة صا، دد ده االخسقلددة لحمفئددة الدديت ي تلددل سلل دد        

 .اللر 

 السجل

ع أا م    يا،  فل  ملرا  ا يتا،ل مل  لرا جمحمد  صمدرقا ال دف  ةا    (  ) (1)

ر   ألدد  ب لدد( ب)تف  ددلا  ايتدد ا( أ:)،عحمامدد ة الت للددة ب دد    ددا معتقددا تددارد فلدد  ا

ت يق ددا أا ( 7).يدان صلدد  ة دخالد  صسنددسن لدراو    ( ج)َّخت ددة الديت قررتدد ا صاللدحمطة ا، 

شَّخص ع أية ميللة ، ائلة دص  أمر ود ل م درصت ت دا  تف  دلحم  قد  دص د  لدحمف         

 .ع اللرا

 الفصل بني الفتات

تاض  فئ ة اللر  ء ا،َّختحمفة ع ميلل ة خمتحمفة أص أ، اء خمتحمفدة مدر ا،يللد ة مد       (8)

. لددرا لدداابق ا صألدد  ب اوتردد   ا صمتطحم دد ة معدد محمت ا    مرا دد ّ ، لدد ا ص مددر ا ص  

صود   . يلدرر الر،د ا صال لد ءا بقد ر اهم د  ا ع ميللد ة خمتحمفدة       ( أ): حمو ذلد  ص

  ر ت ا     م ميللة تلتق ا اجل ل   حمو اللااء يت تا أ  ي ا  جممدات االمد  

نلدد   ددر ا،لددرا     يف ددا ار الددا  اوتل  ( ب)ا،َّخ  ددة لحم لدد ء م ف ددس  حملدد ا   

 ا ادد  ع ذلدد  الدد يا ا  ددر   يف ددا ار الددا  اللدد  ب م  لددة   ( ج)ار ددان  حمددل اا 

 .يف ا االو اث  ر ال  ل  ( د)ا،لرا   بل ل ،ر ة ، ائلةا

 جماكن االحتجاز

ولامدد  ص،دد ة    ا دد ة أص نددر  فرديددة لحم ددان ت جيددا  أ  ياضدد  ع الااودد ّ م  دد     (  )  (9)

الدتا  ئلةا   ت تىلد ف ا،يقد ا أ      ف ذا و ث اللد  ب . أ ار مر لر  صاو  للس

اضدددطرة اهدارّ ا،ر  يدددة لحملدددرا  سا اخلدددرصج  دددر  دددم  الق  ددد ّا يتفددد دى صضددد      

صولام  تلتَّخ ن ا،  ، ا جيل أ  ي د حم    ( 7).اث   ع    ا ة أص نرفة فردية ملرا  

صجيدل أ    .رت ا  حمو التع شر ع  دم  الىلدرص   ملرا ا  يعتين ب ختل ر ا مر ولي ق 

 . يتء للس حت  رق بة ملتمرّا ماائمة لط لعة ا،يللة يىلا
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تافر جلمل  ال ر  ا،ع ّ تلتَّخ ان ا،لرا  ا صت لدلم  وردراة ال دان لدلسا مجلد         (1 )

ا،تطحم  ة ال  لةا مد  احلدرص  حمدو مرا د ّ الىلدرص  ا،  خلدةا صخ ا د  مدر ولدي          

 . فئة صالت ايةورا اهلااء صا،ل وة ال  ل  ا،َّخ  ة ل ا لر  صاهض ءّ صالت

جيدددل أ  ت دددا  ( أ):للدددر  ء فلددد  أ  يعل ددداا أص يعمحمدددااع أا م ددد   ي دددا   حمدددو ا  (  )

ال اافدم مدر اتتلد ت حبلدي مت در اللددر  ء مدر الدتَّخ ان التداء الط لعدا ع القددراءّ          

ء ص، ة أن م تا،د   صالعماا صأ  ت ا  مر  ة  حمو حنا يتلح دخاا اهلااء ال قا لاا

ت دا  اهضد ءّ ال د   لة   فلدة لدتم   اللدر  ء مدر        جيدل أ   ( ب)ت اية     لةا

 .القراءّ صالعما دص  سر  ن  ىلر ا

جيل أ  ت ا  ا،راولب   فلة لتم    دا لدر  مدر تحم لدة اوتل ، تد  الط لعلدة        (7 )

 .ع و  ضرصرت   صب ارّ  ىللفة صتئقة

جيددل أ  تتددافر م  دد ة اتلددت م ن صاتنتلدد ا ب لدد ش حبلددي ي ددا  ع مقدد صر  ددا     (  )

صمفرصضدد   حملدد  أ  يلددت ا أص ي تلدداا ب ر،ددة وددرارّ مت لفددة مدد  الطقددلا        لددر  

ب لق ر الما تتطحم   ال  ة الع مة ت ع  لحمف ا صا،اق  اجل راع لحمم طقدةا  حمدو أت يقدا    

 .ذل   ر مرّ ع االل ات ع م  ا معت ا

جيدددل أ  ت دددا  مجلددد  االمددد  ر الددديت يدددرتدد  حمل ددد  اللدددر  ء ب  تىلددد ن ع ا،يللدددة      (5 )

 .ال ل  ة صال ىل فة ع  ا و ملتاف ّ 

 النظافة الشخصية

جيددل أ  تفددرض  حمددو اللددر  ء الع  يددة ب ىلدد فت ا ال َّخ ددلةا صمددر أ،ددا ذلدد  جيددل أ      (4 )

 .يافر هلا ا، ء صم  تتطحم   ال  ة صال ىل فة مر أدصاة

ب لة مت   اللر  ء مر احلف ف  حمدو مىل در م  لدل يلد    ا  حمدو اودرتان ذصات داا         (2 )

صجيدل مت د  الدم ار مدر     . الس مة لحمع  يدة ب ل دعر صالدمقر    ي صد اللرر ب لتل لسة

 .احلسقة ب  تىل ن

 ددا لددر  ت يلددمح لدد  ب رتدد اء مسبلدد  اخل  ددة جيددل أ  يدد صد ارما ددة ثلدد ب    (  ) (1 )

 صت جيددا  ع أيددة ودد ا أ  ت ددا   ددم    . م  لدد ة لحمم دد ا ص  فلددة لحم فدد ف  حمددو   فلتدد     

  مجلد  الالد ب  ىللفدة صأ  حيد في     جيل أ  ت دا ( 7).الال ب م ل ة أص و نة ب ل رامة

تريّ التدرصرية لحم فد ف   صجيل ت د يا الالد ب ال اخحملدة صنلدحم   بد لا     .  حمل   ع و لة ،ل ّ

ع ودد تة الددتا  ئلةا ودد  يلددمح لحملددر ا بدد خلرصج مددر اللددرر        (  ). حمددو ال دد ة 

ل رض مرخص ب ا يلمح ل  ب رت اء ثل ب  اخل  ة أص ب رت اء مسبل أخدرى ت تلدرت و   

 .ىل راال 
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ودد  يلددمح لحملددر  ء ب رتدد اء ثلدد ب ا اخل  ددةا تتَّخددم لدد ى دخدداهلا اللددرر ترتل دد ة           (8 )

 .لتم    ا     ىللفة ص  حلة لسرت اء

ي صد  ا لر ا صفق  لحمع داة ارحملدة أص الان لدةا بلدرير فدردى صلداا ن هلدما اللدرير         (9 )

خم  ددة لدد  ص  فلددةا ت ددا   ىللفددة لدد ى تلددحملم  سي  دد ا صحيدد في  حمددو لل قت دد ا         

 .لت  ا ع ماا ل  متق ربة ب لق ر الما حيفي  ىل فت  صت

 الطعام

تددافر اهدارّ ل ددا لددر ا ع اللدد   ة ا،عتدد دّا ص، ددة نعدد ن ذاة قلمددة نمائلددة   (  )  (71)

تدافر  ( 7) .  فلة لحم ف ف  حمو   ت  صقداا ا ،لد ّ ال ا لدة صولد ة اه د اد صالتقد يا      

 .وت ج سلل ل ا لر  سم   لة احل اا  حمو م ء   حل لحم رب  حمم  ا

 التمارين الرياضية

ل ا لدر  ندري ملدتَّخ ن ع  مدا ع اهلدااء الطحمدق ودق ع لد  ة  حمدو االقدا ع           (  )  ( 7)

ااء الطحمددقا سذا  ددح الطقددل  ددا يددان  دد رس فل دد  التمدد رير الري ضددلة ا،  لدد ة ع اهلدد

تددافر تربلددة ري ضددلة صترفل لددةا خددسا الفددرتّ ا،َّخ  ددة لحمتمدد ريرا لحملددر  ء    ( 7).بددمل 

صجيدل أ  تدافر هلداا    .  اث صنري ا  ر يلمح هلا بمل   مر ا صصضع ا ال  ااالو

 . حمو  ما الق  ا االرض صا،   ة صا،ع اة الس مة

 اخلدمات الطبية

جيل أ  تافر ع  ا لرر خ م ة ن لدل مي دا صاود   حمدو االقداا ي دا   حمدو        (  ) (77)

ة  حمددو حنددا صثلددق  صي   ددا أ  يددتا ت ىلددلا اخلدد م ة الط لدد  . بعددب اه،دد ن ب لطددل ال فلددا 

 مد  جيدل أ  ت دتما  حمدو فدرت لحمطدل       . ال حمة ب دارّ ال  ة الع مدة ارحملدة أص الان لدة   

 .ال فلددددددا ت ددددددَّخلص ب لددددددة ودددددد تة ال ددددددمصذ العقحمددددددا ص س، دددددد    دددددد  التددددددرصرّ   

أم  اللر  ء المير يتطحم ا     ية متَّخ  دة فل قحمدا  سا لدرا  متَّخ  دة أص سا     ( 7)

تتدافر ع اللدرر خد م ة العدسج الديت تقد م         صمدر الاا،دلا ود     . ملت فل ة م  لدة 

ا،لت ددفل ةا أ  ت ددا  معدد ات   صأدصات دد  صا، تردد ة ال ددل ت لة الدديت تدد صد ب دد  صافلددة  

ب رض تافري الر  يدة صا،ع جلدة الط لدة الس مدة لحملدر  ء ا،رضداا صأ  تتدا ، د  ا مدر          

لدددر  أ   جيددل أ  ي دددا  ع صلدد   ددا   (  ).ف  ذصى الت  لددا ا، دددين ا،  لددل  ا،دداف 

 .يلتع  و م ة ن لل أل    مي ا

ع لدددرا  ال لددد ءا جيدددل أ  تتدددافر ا،  ددد ة اخل  دددة التدددرصرية لتدددافري الر  يدددة  (  ) ( 7)

صجيددلا ولامدد   دد   ذلد  ع اهم دد  ا اختدد ذ ترتل دد ة  . صالعدسج ق ددا الدداتدّ صبعد     

أ   ددا صسذا صلدد  الطفددا ع اللددررا ت ي   . جلعددا االنفدد ا يالدد ص  ع ملت ددفو مدد  ا  

و  ي ا  مر ا،لما  ب  بقد ء االنفد ا الرضد  سا    ( 7) .يم ر ذل  ع ش  دّ ملسد 

،  ل أم  ت ا ع اللدررا تتَّخدم التد ابري الس مدة لتدافري دار وتد  ة جم د ّ ادافف          
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راة الددديت ت ي ا دددا  أث  ء ددد  ع ر  يدددة  د  خدددسا الفتددد ددددددمدددي حم ا ياضددد  فل ددد  الرض 

 .أم  ت ا

لددر  ع أقددرب صقدد    ددر بعدد  دخالدد  اللددررا ثددا       يقددان الط لددل بف ددص  ددا   (75)

بف  ددد  بعددد  ذلددد   حممددد  اقتتددد  التدددرصرّا صخ ا ددد  ب لدددة ا ت ددد   أا مدددرض  

،ل ا أص  قحما   ر أ  ي ا  م  ب  ب  صاخت ذ مجل  الت ابري التدرصرية لعس،د ا   

ص دد ا اللددر  ء الددمير ي دد  ع  ددا  ا م دد ب  بدد مراض مع يددة أص لدد ريةا صالددت      

 ار اجلل ية أص العقحملة اليت   ر أ  ت  ا   ئقد  دص  س د دّ الت  لداا    ،اا ل الق

 .صال   ع الط قة ال   لة  حمو العما ل ى  ا لر 

ي حمف الط لل اراق دة ال د ة ال   لدة صالعقحملدة لحممرضداا ص حملد  أ  يق بدا ياملد          (  ) (74)

رت و لد صمجل  أصلئ  المير ي  ا  مر ا تساا صأا لدر  ا . مجل  اللر  ء ا،رضا

 حمو الط لل أ  يق ن تقريدرا سا ا،د ير  حممد  بد ا لد       ( 7) .ا ت     سلل   حمو ص،  خ ص

أ  ال  ة اجلل ية أص العقحملدة للدر  مد  قد  تتدررة أص لتتتدرر مدر ،دراء الدتمرار          

 .لر   أص مر ،راء أا فر  مر فرص   ما اللرر

  يقد ن ال  دح سا   لدة صأ  حمو الط لل أ  يقان ب ارّ م تىلمة اع ي ة اجلاا ل الت ل(  )  (72)

مدد ى ست دد ت القاا دد  ال دد لة  ( ب) ملددة ال ددماء ص ا لتدد  صس دد اد ا ( أ):ا،دد ير ب دد    

فئدددة صاهضددد ءّ و لدددة ا،رافدددق ال ددد لة صالت ( ج)صال ىل فدددة ع اللدددرر صلددد ى اللدددر  ءا

مدد ى (  ددد) ا لددة ص ىل فددة مسبددل اللددر  ء صلدداا ن ألددرت اا    ( د)صالت ايددة ع اللددررا 

م ىلمدا  دم  اال ىلمدة       ا،تعحمقة ب لرتبلة ال   لة صالري ضدلةا ود  ي دا    التقل  ب لقاا 

يت  ا، ير ع ا ت  ر  التق رير صال  د ئح الديت يقد م   لد  الط لدل      ( 7).نري متَّخ   

ا فدد ذا التقددو معدد  ع الددرأا  مدد  فددارا سا اختدد ذ 72ص ( 7) 74 مددس ب و دد ن ا،دد دت  

أمدد  سذا م ياافقدد   حمددو رأيدد  أص . ماضدد  الت فلددمالتد ابري الس مددة لاضدد   ددم  التا ددل ة  

   دد  التا ددل ة ا،قرتوددة خدد رج  طدد ن اخت   دد  فعحملدد  أ  يقدد ن فددارا تقريددرا برأيدد    

 .ال َّخ اا مرفق  ب راء الط للا سا لحمطة أ حمو

 االنضباط والعقاب

ييخم ب حل ن ع ار فىلة  حمو ات ت  ا صال ىلد نا صل در دص  أ  يفدرض مدر القلداد        (71)

 .    ا ضرصرا ل ف لة االمر صولر ا تىل ن احلل ّ ا تمعلةأ ار 

ا ع  مددا ي طدداا  حمددو  ددفة  ت جيددا  أ  يلددتَّخ ن أا لددر ا ع خ مددة ا،يللددة  (  ) (78)

ست أ   ت جيا  تط لق  م  الق   ّ  حمو حندا يعلدق جند   أ ىلمدة ق ئمدة  حمدو       ( 7).ت دي لة

تم  لدددة أص تاقلفلدددة أص  احل دددا الدددماتاا تتمادددا ع أ  ت ددد ا أ  دددطة أص ملددديصلل ة ا،   

 .ري ضلة ح دّا حت  سشرا  اهدارّا بلر  ء م ىلم  ع جمما  ة النراض العسج
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 :حت د ال ق ا الت للةا دائم ا سم  ب لق  ا  صسم  ب ىلد ن تتدع  اللدحمطة اهداريدة ا،َّخت دة      (79)

ابدد ة الت دي لددة الدديت  أ دداات صمدد ّ العق ( ب)للددحمام الددما ي دد ا خم لفددة ت دي لددةا  ا( أ)

 .اللحمطة ا،َّخت ة بتقرير س  اا  م  العقاب ة( ج)فرض  ا   ر

ت يع قل أا لر  ست صفق  الو  ن الق  ا  أص ال ىل ن ا،م اريرا صت جيا  أبد ا  (  ) (1 )

ت يع قل أا لر  ست بع  س سمد  ب ،َّخ لفدة   ( 7). قل مرت   حمو ا،َّخ لفة الااو ّأ  يع

أ  تقدان ب ارلدة ملتفلتدة     ة ا،َّخت ةص حمو اللحمط. صس ط ئ  فر ة فعحملة لعرض دف   

يلددمح لحملددر ا ودد  ي ددا  ذلدد  ضددرصري  ص   دد ا بعددرض دف  دد   ددر   (  ).لحم  لددة

 .نريق مرت،ا

العقابة اجلل ية صالعقابة ب لاض  ع    ا ة مىلحممةا صأية  قابة ق للة أص ت س لد  لة أص   (  )

 .م ل ةا حىلارّ  حمل   عقاب ة ت دي لة

ع قددل اللددر  بدد حل ل ا، فددرد أص بتَّخفددلب الطعدد ن الددما ت جيددا  ع أا ودد  أ  ي(  ) (7 )

قد در  حمدو حتمدا مادا      يعطو ل  ست بع  أ  ي ا  الط لل ق  ف    صشد   خطلد  ب  د    

ي ط ق االمر  فل   حمو أية  قابة أخدرى حيتمدا أ  تحم دق االذى ب د ة     ( 7). م  العقابة

  العقابد ة مد  ا، د أ    صت جيا  ع أا ود ا أ  تتعد رض  دم   . اللر  اجلل ية أص العقحملة

 حمدو الط لدل أ  يقدان ياملد  ب يد رّ اللدر  ء       (  ).أص أ  ختدرج   د      ر ع الق   ّ ا،قر

اخل ضع  ،اا  م  العقابد ةا صأ  ي دري  حمدو ا،د ير باقدف العقابدة أص ت لري د  سذا رأى        

 .ذل  ضرصري  الل  ب تتعحمق ب ل  ة اجلل ية أص العقحملة

 جدوات تقييد احلرية

ا  أب ا أ  تلتَّخ ن أدصاة تقلل  احلريةا  د النسا صاللسلدا صاال دف د صثلد ب     ت جي (  )

صب هض فة سا ذل  ت جيا  التَّخ ان اللسلا أص اال دف د  . الت  لا  ال ئا لحمعق ب

 تلددتَّخ ن ست ع أمدد  نددري ذلدد  مددر أدصاة تقللدد  احلريددة فددس   .  دد دصاة لتقللدد  احلريددة 

مدر  درب اللدر  خدسا  قحمد ا شدريطة أ  تفد          ت بري لسودرتا   ( أ):الىلرص  الت للة

 ب ن لدددةا ب ددد ء  حمدددو تا،لددد  اللددد ( ب)الددد  أمددد ن لدددحمطة قتددد ئلة أص سداريدددةااردددرد ما

بدد مر مددر ا،دد يرا سذا أخفقدد  الالدد ئا االخددرى ع  دد ح مجدد   اللددر     ( ج)الط لددلا

مادا  ص حمدو ا،د ير ع   . ، ع  مر سحل ن االذى ب فل  أص ب ري  أص مدر تلد لل خلد ئر م ديدة    

 . م  احل لة أ  يت  صر فارا م  الط لل صأ  ي حمغ االمر سا اللحمطة اهدارية اال حمو

اهدارّ ا،ر  ية لحملرا   ا الديت جيدل أ  حتد د مند ذج أدصاة تقللد  احلريدة صنريقدة         (5 )

 .صت جيا  التَّخ ام   أب ا ، ّ أناا مر ا، ّ الترصرية  ا الترصرّ. التَّخ م  

 ت وحقه  يف الشكوىتزويد السجناء باملعلوما

ي صد  ا لر ا ل ى دخال  اللدررا اعحمامد ة م تابدة وداا اال ىلمدة ا،ط قدة       (  ) (4 )

 حمددو فئتدد  مددر اللددر  ءا صودداا قاا دد  ات تدد  ا ع اللددررا صالطددرن ا،ددرخص ب دد       
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لطحمل ا،عحمام ة صتق يا ال   صىا صواا أية مل ئا أخرى ت دا  ضدرصرية لتم ل د     

 .   صفقد  حللد ّ اللدرر   دددددد مدر ت للدف  فل  صا اللدااء   مر معرفة وقاق  صصا،  تد   حمدو  

 .سذا     اللر  أمل  ص،ل أ  تق ن ل   م  ا،عحمام ة ب ارّ شفاية( 7)

جيل أ  تت   ل ا لر  سم   لة التقد نا ع  دا يدان  مدا مدر أيد ن االلد اتا        (  ) (2 )

أ  جيددل  ( 7) .ر أص سا ا،افددف ا،فدداض بتمالحمدد   بطحم دد ة أص شدد  صى سا مدد ير اللددر   

يلدددتطل  اللدددر  ء التقددد ن بطحم ددد ة أص شددد  صى سا مفدددتش اللدددرا  خدددسا ،التددد          

صجيددل أ  تتدد   لحملددر  فر ددة لحمت دد ث مدد  ا،فددتش أص مدد  أا       . التفتل ددلة ع اللددرر 

 .أص نري  مدر ماففلد   مافف  خر م حمف ب لتفتلش دص  أ  حيتر و يا  م ير اللرر 

 اهدارّ ا،ر  ية لحملدرا   جيل أ  يلمح ل ا لر  بتق يا نحمل أص ش اى سا(  )

أص اللحمطة القت ئلة أص سا نري م  مدر اللدحمط ةا دص  أ  خيتد  الطحمدل أص ال د اى      

مد   ( 5.)لحمرق بة مر ولي اجلا ر صل ر  حمو أ  يتا صفق  لأل داا ص درب الطدرن ا،قدررّ    

م ي ر الطحمل أص ال  اى ،حما التف  ة أص بس أل سا يتا،ل أ  يعد   دص  سبطد ءا   

 .ب  حمل  ع الاق  ا،  للصأ  جي 

 االتصال بالعامل اخلارجي

يلمح لحملر  ع فا الرق بة الترصريةا ب تت  ا ب لرت  صبمصا اللمعة احللد ة مدر    (1 )

 .أ  ق ئ ا  حمو فرتاة م تىلمةا ب ،رالحمة صبتحمقا ال ي راة  حمو اللااء

ال بحمام لدل     ح اللر  اال، يب ق را معقات مر التل لسة لست  ا ب ،ماحم  (  ) (8 )

  ح اللر  ء ا، تما  سا دصا للل هل   احمدا   ( 7).  حمل  لحم صلة اليت ي تما سلل  صالق

دبحمام لدددلا  أص ق  دددحملا  ع ال حمددد  صالس،ئدددا  ص ددد  ا اجل لدددلةا تلددد لسة   ثحمدددة    

لست  ا ب ،ماا ال بحمام لا لحم صلة ا، حمفة بر  يدة م د حل ا أص ب يدة لدحمطة صن لدة أص      

 .ا  م مت   مح ية ماا  يتء االشَّخ صدصللة ت 

جيل أ  تت   لحملر  ء ماا حمة اهنست ب  تىلد ن  حمدو جمدرى االود اث ذاة اال ملدة  در        (9 )

نريددق ال دد ف اللاملددة أص ال صريددة أص أيددة م  دداراة خ  ددة ت دد ر   سدارّ اللددرا  أص  

 دد  ب تلددتم ت سا حطدد ة اهذا ددة أص سا ار ضددراةا أص ب يددة صلددلحمة   ثحمددة تلددمح ب     

 .اهدارّ أص ت ا  خ ضعة هشراف  

 الكتب

ي صد  ا لرر ا ت ة خم  ة ،َّختحمف فئ ة اللر  ء تتا ق را صافل  مر ال تدل   (51)

صي ددر  اللددر  ء  حمددو اهفدد دّ م  دد  سا أبعدد  ودد       . الرتفل لددة صالتاقلفلددة  حمددو اللددااء   

 .  ر
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 الدين

 فدل الد يرا يعد     سذا     اللرر يتا   د   فل  مر اللر  ء الدمير يعت قدا    (  ) ( 5)

صي   دا أ  ي دا   دما التعدل  لحمعمدا      . أص يقر تعل   اا هلما ال ير مي دا هلدم  ا، مدة   

يلدمح  ( 7) . ا الاق  سذا  د    د د اللدر  ء يدربر ذلد  ص   د  الىلدرص  تلدمح بد          

أ  يقلا ال حمااة ب  تىل ن صأ  يقدانا    لحمماا ا،ع  أص الما مت سقرار تعلل   صفق  لحمفقرّ 

ت (  ) .   ذل  م  ل  ا ب ي راة خ  دة لحمملدرا   مدر أ دا دي د  ر  يدة هلدا        حمم   

صفددو مق بددا ذلدد ا حيددرتن رأى   . حيددرن أا لددر  مددر اتت دد ا ب ،ماددا ا،ي ددا الا ديددر   

 .اللر   حمل  سذا  ا ا رتض  حمو قل ن أا  اا ديين ب ي رّ ل 

 تد  ال ي لدة   يلمح ل ا لدر ا بقد ر مد  ي دا  ذلد  ع اهم د  ا بد داء فدرصض ول         (57)

حبتددار ال ددحمااة ا،ق مددة ع اللددررا صحبلدد  ّ  تددل ال ددع ئر صالرتبلددة ال ي لددة الدديت      

 .ت خم ب   ن ئفت 

 حفظ متاع السجناء

و  ت يلمح  ىل ن اللرر لحملر  ب توتفد ف اد  حيمدا مدر  قداد أص أشدل ء مثل دة        (  ) ( 5)

. الدد  اللددررأص ثلد ب أص نددري ذلدد  مددر مت  د ا ياضدد  ذلدد   حمدد  ع ودر  أمدد  لدد ى دخ   

ء  حمدو  دم    صياض    دف ب دما ا،تد ت ياقعد  اللدر ا صتتَّخدم التد ابري الس مدة لإلبقد          

ل ى سنسن لرا  اللدر  تعد د سللد   دم  ال قداد صاحلداائجا       ( 7).االشل ء ع و لة ،ل ّ

ب لددتا  ء مدد   ددح لدد  ب  ف قدد  مددر مدد ا أص مدد  أرلددحم  سا اخلدد رج مددر متدد ت أص مدد  د دد         

صياقد  اللدر   حمدو سي د ا بد ل قاد صاحلداائج       . سا ستسف  مر ثلد ب ا،قتتل ة ال  لة 

ترلا سا اللدر    تط ق  م  ا،ع محمة ذات    حمو أية  قاد أص واائج(  .)اليت أ ل ة سلل 

سذا  دد   اللددر ا لدد ى دخالدد  اللددررا حيمددا أيددة  قدد قري أص  ( 5).مددر خدد رج اللددرر

 .أدصيةا يقرر م ري   ن لل اللرر

 ت الوفاة جو املرض جو النقل، اخلاإلاطار حباال

سذا تددافو اللددر  أص أ ددلل اددرض خطددري أص حبدد دث خطددري أص  قددا سا ميللددة       (  ) (55)

لعسج االمراض العقحملةا يقان ا، ير فاراا سذا     اللر  مت ص،د ا ب خطد ر  ص،د ا   

صست فدد قرب أ لدد  ئ  سللدد ا صفددو أيددة ودد ا أا شددَّخص  خددر ي ددا  اللددر  قدد  نحمددل        

صسذ . خيطر اللر  فارا ب ا و دث صفد ّ أص مدرض خطدري ل لدلل قريدل لد        (7.)سخط ر 

    مرض  دما ال لدلل بد لغ اخلطدارّ يدرخص لحملدر ا سذا    د  الىلدرص  تلدمح          

ي ددا  ل ددا لددر  وددق (  ).  برفقددة وددرس صسمدد  افددرد بددمل ا ب لددم  ب لعل دتدد  سمدد

 .س سن ألرت  فارا ب  تق ل  أص ب قحم  سا لرر  خر
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 سجناءانتقال ال

ودد  ي قددا اللددر  سا اللددرر أص م دد ا جيددل  دد ن تعريتدد  ال ىلدد ر اجلم ددار ست      (  ) (54)

بدد د و قدد ر   ددرا صجيددل اختدد ذ تدد ابري حلم يتدد  مددر شددت ئا اجلم ددار صفتددال  صمددر   

جيل أ  حيىلدر  قدا اللدر  ء ع فدرص  لدلئة مدر       ( 7).لعحم لة ب ا ش ا مر أش  هل ا

(  ) .  يد  ت ضدرصرّ لد   ددددحمة تفرض  حمل ا    ء ،للددددولي الت اية صاهض ءّا أص ب ية صل

 .جيل أ  يتا  قا اللر  ء  حمو  فقة اهدارّا صأ  تلاد ا،ل صاّ بل  ا مجلعد 

 موظفو السجن

 حمو سدارّ اللرا  أ  ت تقو ماففل    حمو اختس  در،د ت ا ب دا    يدةا سذ  حمدو     (  ) (52)

قدف ولددر سدارّ  َّخ دلة لحمعمدا يتا   د ا ت ا صس لد  لت ا ص فد ءت ا ا،  لدة صقدد رات ا ال     

 حمددو سدارّ اللددرا  أ  تلدد ر ب لددتمرار  حمددو سيقدد ف صترلددلح   ( 7) .ا،يللدد ة اجل ائلددة

الق   ةا ل ى ماففل   صل ى الدرأا العد نا بد    دم  ا، مدة  دا خ مدة ا،تم  لدة ب ل دة          

اال ملدددةا ص حمل ددد ا نحم ددد  هلدددما اهلددد  ا أ  تلدددتَّخ ن مجلددد  الالددد ئا ا،  لددد ة لت ددداير    

ب لة حتقلق اال  ا  الل بقة الم را يع  ماففا اللرا   حمو ألد س  (  ) .اراجلم 

العمددا نددااا لدد   ة العمددا ا،عتدد دّا با ددف ا مدداففا لددرا  حرتفدد ا صيعتددربص          

مدددافف  مددد  ل  يتدددمر هلدددا ب لتددد لا أمدددر العمدددا دص  أ  ي دددا  مر ا ددد  ست حبلدددر   

،دددار مدددر ال ف يدددة حبلدددي صجيدددل أ  ت دددا  اال. اللدددحمام صال فددد ءّ صالحمل قدددة ال   لدددة

اتمب اال فد ء مدر الر،د ا صال لد ءا  مد  جيدل أ  حتد د م ايد  اورتاف دا صفدرص            

 .خ مت ا  حمو حنا يرا و ن لعة  محم ا ا،ر قة

ق دددا ( 7) .و ملدددتاى  ددد   مددر الاق فدددة صالدددم  ء جيددل أ  ي دددا  ا،اففدددا   حمدد  (  ) (51)

الع مددة صاخل  ددةا   الدد خاا ع اخل مددةا يعطددو ا،اففددا  دصرّ ت ري لددة  حمددو م دد م ا       

 حمدو ا،اففدا ا بعد  م  شدرت ا العمدا      (  ) .ص حمل ا أ  جيت  صا اخت  راة  ىلرية ص محملدة 

صنددااا اورتاف ددا ا،  دددةا أ  يرلددَّخاا صحيلدد اا معددد رف ا ص فدد ءت ا ا،  لددة حبتدددار       

 .دصراة ت ري لة أث  ء اخل مة ت ىلا  حمو فرتاة م  ل ة

تدطحمعاا ا د م ا  حمدو حندا جيعدا مد  ا        حمو مجل  ا،افف  أ  جيعحماا لحما  ا صأ  ي (58)

 .ق صّ نل ة لحملر  ء صي تعي اورتام ا هلا

جيددل أ  يتددا ، دد   ا،ددافف ا بقدد ر اهم دد  ا  دد دا   فلدد  مددر االخ دد ئل     (  )  (59)

تمد  ل  صا،عحممد  صم رلدا      ن  ء االمراض العقحملة ص حمم ء الد فل صا،لد   ير ات،  

،تمدد  ل  صا،عحممدد  صم رلددا ا، ددر   ي فددا ،عددا خدد م ة ا،لدد   ير ات  ( 7).احلددر 

احلدددرّ  حمدددو ألددد س دائددداا صل دددر دص  الدددت ع د العددد محم  لددد عب الاقددد  أص العددد محم    

 .ا،تطا  
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جيل أ  ي ا  م ير اللرر  حمو ودي صا  مدر اال حملدة ، متد ا مدر ولدي ن   د         (  ) (41)

مدد  ص حملدد  أ  ي ددرس   مددا صقتدد  ،  ( 7.)ص ف ءتدد  اهداريددة صت ري دد  ا،  لددل صخربتدد 

ص حملد  أ  جيعدا سق متد     (  ). حمو أل س العمدا بعدب الاقد  ف لدل     الر لةا فس يع 

ود  ياضد  لدر    أص أ ادر حتد  لدحمطة       ( 5).اللرر أص  حمو مقربة م  شرّ م   داخا

م ير صاو ا ي ا   حمل  أ  ي صر  س م  م  أص م    ع ماا ل  متق ربدةا  مد  جيدل    

 .مافف مقلا مليصاأ  يرأس  س مر  م  اللرا  ب ل ل بة 

جيددل أ  ي ددا  ا،دد ير صمع ص دد  صأ اريددة مدداففا اللددرر اآلخددرير قدد درير  حمددو      (  ) ( 4)

يلدتع  ا  حممد  اقتتد     ( 7) .ت حما ل دة معىلدا اللدر  ءا أص ل دة يف م د  معىلدا  ديتء       

 .الترصرّ ذل ا و م ة مرت،ا

ع اللرا  اليت ت حمدغ مدر اتتلد ت حبلدي تقتتدا خد م ة ن لدل أص أ ادر   مدا          (  ) (47)

اللددرر أص  حمددو مقربددة   الاقدد ا جيددل أ  ت ددا  سق مددة صاودد  مدد  ا  حمددو االقددا داخددا     

أمدد  ع اللددرا  االخددرى فعحمددو الط لددل أ  يقددان ب يدد راة ياملددةا صأ     ( 7).م  شددرّ م دد 

جيعددا سق متدد   حمددو مقربددة   فلددة مددر اللددرر حبلددي يلددتطل  احلتددار دص  سبطدد ء ع    

 .و تة الطااره

تَّخ مة لحمدم ار صاه د ث معد ا ياضد  القلدا ا،َّخ دص       ع اللرا  ا،َّختحمطةا ا،لد (  ) ( 4)

لحم ل ء مر م  و اللرر حتد  رئ لدة ماففدة ملديصلة ت دا  ع   د ت   مفد تلح مجلد          

ء ت جيا  الا مر مداففا اللدرر الدم ار أ  يد خا قلدا ال لد       ( 7). ما القلاأبااب 

حمل ر ت ا  م مة ر  ية اللرل  ة صاهشرا   (  ).م  م ي ر م  اب  ااففة أ او

 حمو أ   ما ت     ا،دافف  الدم ارا   . مر اخت  ص مافف ة اللرر ال ل ء و را

صت للم  االن  ء صا،عحمم ا مر   رلة م د م ا ا،  لدة ع اللدرا  أص أقلد ن اللدرا       

 .ا،َّخ  ة لحم ل ء

ت جيددا  ،دداففا اللددرا  أ  يحمردد صا سا القدداّا ع  سقدد ت ا مدد  ا،لددرا  ا ست      (  ) (45)

ر أ فل ا أص ع و تة الفدرار أص ا،ق صمدة اجللد ية بد لقاّ أص ب تمت د ت اللدحميب       دف     

ص حمددددو ا،ددددافف  الددددمير يحمردددد صا سا القدددداّ أت  . المددددر يلددددت   سا القدددد  ا  أص اال ىلمددددة

يلددتَّخ ما   ست ع أد ددو احلدد صد التددرصرية صأ  يقدد ماا فددارا تقريددرا  ددر احلدد دث سا    

را  تدد ريل ،لدد ا خدد ص لتم لدد  ا مددر  دد ح يددافر ،دداففا اللدد( 7.)مدد ير اللددرر

ت ي   ددا لحممددافف  الددمير يقامددا  ا مددة  (  ).   اللددر  ء ذصى الت ددر  العدد صا ا مجدد

. اعحمدد ا ع متدد س م  شددر مدد  اللددر  ء أ  ي ا دداا ملددحم  ا ست ع فددرص  الددتا  ئلة 

صب هضدد فة سا ذلدد  ت جيددا ا أيددد     دد  الىلددرص ا تلددحملا لددس  الا مافددف مدد  م      

 .ق  مت ت ري    حمو التعم ل  ي ر
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 التفتيش

جيل أ  ي ا     م تفتلش م تىلا ،يلل ة اللرا  صخ م ت  ا ي حمف ب  مفت دا    (44)

ص حمددو  دديتء ا،فت دد  با،دد  خدد ص صا،ددل      . مي حمددا  ذص خددربّ تعلدد  ا لددحمطة خمت ددة    

اتلتلق   مر  ا   م  ا،يللد ة تد ار ن قد  لحمقداا   صاال ىلمدة ص حمدو ق د  حتقلدق         

 .  م ة الت دي لة صاه سولةأ  ا  اخل

 قواعد تنطب  على فتات ااصة: اجلزء الثاني

 السجناء املدنوان ( جلف)

 مبادئ توجيهية

ت ددد   ا، ددد ده التا،ل لدددة الت للدددة سا ت لددد   الدددرص  الددديت ي   دددا أ  ييخدددم ب ددد  ع سدارّ   (42)

 اللدددرا  صاال ددد ا  الددديت جيدددل أ  تلدددعو سلل ددد ا ن قدددد  لحم لددد   الددداارد ع ا،سوىلدددة     

 .مر  ما ال ص  التم ل ية رقا 

س  احلددد ل صندددري  مدددر التددد ابري اآليحمدددة سا  ددد ا ا دددرن  دددر العددد م اخلددد ر،ا تددد ابري     (41)

صلدمل   . ميلللة بماة  ا    تلحمل الفرد وق الت ر  ب َّخ   حبرم  د  مدر وريتد    

ت ي   ددا ل ىلدد ن اللددرا ا ست ع ودد صد مددربراة العدد ا أص احلفدد ف  حمددو ات تدد  اا أ    

 .اآلتن ا،س مة ،اا  م  احل ا يف قا مر

صاهل   الما يربر  قابدة احلد ل صنري د  مدر تد ابري احلرمد   مدر احلريدة  دا ع    يدة            (48)

صت لددد لا سا بحمددداإ مادددا  دددما اهلددد   ست سذا     . ا،طددد   مح يدددة ا تمددد  مدددر اجلر دددة    

الددتَّخ م  فددرتّ احلدد ل لحما ددااا وتددو أق ددو مدد ى ملددتط تا سا ،عددا ا ددرن ص ددا  

 ا تمدد  ت ران دد  ع العددلش ع فددا اوددرتان القدد  ا  صتدد بر اوتل ، تدد  جب دد       يعدداد سا

 .ف للا با ق درا أيتد   حمو ذل 

صنحم دددد  هلدددم  ال  يدددةا ي   دددا ل ىلددد ن اللدددرا  أ  يلدددتع  جبملددد  الالددد ئا اه دددسولة    (49)

صالتعحململددة صاالخسقلددة صالرصولددة صنري دد  صجبملدد  ن قدد ة صأشدد  ا ا،لدد   ّ ا،  لدد ة   

 .ة ل ا ل  ل  سا تط لق    حمو   ى مقتتل ة العسج الفردا لحملر  ءا،ت و

ي   ددا سذ  ل ىلدد ن اللددرا  أ  يحمددتمل اللدد ا سا تقحمددلص الفدداارن الدديت   ددر أ      (  ) (21)

تقان ب  ول ّ اللرر صاحلل ّ احلدرّا صالديت مدر شد     أ  ت د ط حبدل ا،لديصللة لد ى         

صمدر ا،لت لدر أ  يعمد ا ق دا     ( 7).ورتان الاا،دل ل درامت ا ال  درية   اللر  ء أص بد ت 

ا ت  ء م ّ العقابةا سا اخت ذا الت ابري الترصرية ل ا تتمر لحملدر   دادّ ت رجيلدة    

سا احلل ّ ع ا تم ا ص ما       ر بحمان ا ت عد  لحم  لةا مر خسا مروحمة مت د   

هنددسن لددرا  اللددر  تدد ىلا ع اللددرر  فلدد  أص ع ميللددة أخددرى مسئمددةا أص مددر      

سا سنسن لرا  حت  الترربة م  سختد    لتدرب مدر اهشدرا  صالرق بدة صت جيدا        خ

 .أ  يع   ب  سا ال رنة با ي   ا أ  ي تما  حمو مل   ّ ا،تم  لة فع لة
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صت ي   داا ع مع جلدة اللددر  ءا أ  ي دا  الرت لدد   حمدو سق د ئ ا  ددر ا تمد ا بددا        ( 2)

 ما اهلد   ي   دا الحمرداءا     ص حمو.  حمو  ا  ا يىلحما  ، ءا م   - حمو  قلب ذل -

بقدد ر ا،لددتط تا سا ا،دديا رّ الدديت   ددر أ  تافر دد   لئدد ة ا تمدد  ارحمددو ،لدد   ّ    

صجيدل أ  ي دا    د م    . ،    ماففا اللرر  حمو س  دّ الت  لا ات،تمد  ا لحملدر  ء  

ملدد   ص  ا،تمددد  لا  يتعددد ص ا  مدد   دددا ميللدددة اوترددد   صت دد ا ب دددا م مدددة سدامدددة    

اللددر  ا،لت ددابة ب لددرت  صب ، ىلمدد ة ات،تم  لددة اجل يحمددة      صحتلدد   ددا  ددسة   

 مددد  جيدددل أ  تتَّخدددما سا أق دددو احلددد صد ا،تفقدددة مددد  القددد  ا  صمددد  ن لعدددة  . الف ئددد ّ

العقابةا ت ابري حلم ية م  لحملر  مر وقان تت ا ا  حل  ا،  لة صبتمتعد  ب لتدم     

 .ات،تم  ا صنري ذل  مر ا، اي  ات،تم  لة

ة الط لة ع ميللة اللدرر أ  حتد صا ر د  أا  حمدا أص أمدراض ،لد ية       ص حمو اخل م  (27)

صجيددلا . أص  قحملدة لدد ى اللددر ا صأ  تع جل د  وتددو ت ت ددا   ق دة دص  س دد دّ ت  لحمدد    

 حمددو  ددما اهلدد  ا أ  تددافر لحملددر  مجلدد  اخلدد م ة الط لددة صاجلراولددة صال فلدد  لة        

 .الترصرية

فراديدة ا،ع جلدةا صب لتد لا يقتتدا االخدم      س  اه ف ذ ال  مدا هلدم  ا، د ده يتطحمدل س    (  ) ( 2)

ص حمو ذلد  يلت داب أ  تدا ت  دم  الفئد ة  حمدو       . ب ىل ن مر  لت  لف اللر  ء ع فئ ة

صلدلل مدر   ( 7) .ميلل ة م ف حمة تلتطل   ا فئة أ  ا  فل   العدسج الدما ي  لد      

 الترصرا أ  يتافر ع  ا ميللة  فل الق ر مر متطحم  ة االمر ب ل ل ة ل ا فئدةا 

. بددا س  مددر ا،لت دداب أ  تتفدد صة در،دد ة  ددما االمددر ت عدد  توتل ،دد ة خمتحمددف الفئدد ة  

صاللرا  ا،فتاوة االباابا بلل  ا    ت تقلا واا،  أمر م ديدة حتداا دص  اهلدربا    

بدددا تعتمددد  ع ذلددد   حمدددا ا تددد  ا اللدددر   فلددد ا تدددافرا ع و لدددة ا تقددد ء اللدددر  ء    

صيلت دابا  (  ) .ىلرص  ماات ّ ه  دّ ت  لحمد ا ا،رش   هلم  الترربة بع  يةا أفتا ال

ع و لة اللرا  ا، حمقة االباابا أت ي ا    د ا،لرا   ع  دا م  د  مدر ال ادرّ     

صالددرأا ع بعددب ال حمدد ا  أ دد  ت ي   ددا هلددما العدد د ع     . حبلددي يعرقددا افراديددة ا،ع جلددة  

بددااب فلرددل أ  اللدرا  ا،ددم ارّ أ  يتردد ص  اخلملدم ئة أمدد  ع اللددرا  ا،فتاودة اال   

 حمدو أ د  لدلل مدر ا،لت داب سق مدة       ( 5.)ي ا    د ا،لرا     ريا بقد ر ا،لدتط ت  

لددرا  ت ددا  مددر فددرا ضدد لة احلرددا حبلددي ت يلددتط ت أ  تددافر فل دد  التلدد لسة         

 .ا،  ل ة

صلدمل  ي   دا أ  ت دا    د م  لئد ة      . صت ي ت ا صا،ل ا تم  ب نسن لرا  اللدر   (25)

ّ  حمددو أ  تددافر لحملددر  الددما الددرتد وريتدد  ر  يددة   ،عددةا     و املددة أص خ  ددة قدد در 

ت    سا ختفلف مااقف العد اء العفايدة ضد   صتلدمح بت  لحمد  لحمعدادّ سا م   د  مدر         

 .ا تم 
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 املعاجلة

س  اهلدد   مددر مع جلددة ار ددان  حمددل ا ب للددرر أص بتدد بري   ثددا حيددرم ا مددر احلريددة   (24)

بةا س ل ب ا الع  ة  حمدو أ  يعل داا   جيل أ  ي ا ا بق ر م  تلمح بمل  م ّ العقا

ع فددا القدد  ا  صأ  يتدد برصا اوتل ،دد ت ا جب دد  اا ص،عحمدد ا قدد درير  حمددو س فدد ذ  ددم         

صجيددل أ  خيطددط  ددما العددسج حبلددي ي ددر  اورتام ددا لددمصات ا صي مددو لدد ي ا  . الع  ددة

 .ول ا،ليصللة

 لدلم  الر  يدة   صنحم   هلم  ا،ق   ا جيل أ  تلتَّخ ن مجلد  الالد ئا ا،  لد ةا صت   (  ) (22)

ال ي لة ع ال حم ا  اليت يلتط ت فل   ذل ا صالتعحملاا صالتا،ل  صالت اير  حمدو ال دعل    

ا، ينا صأل للل ا،ل   ّ ات،تم  لة اهفراديةا صال  ح ع جمد ا العم لدةا صالري ضدة    

ال   لة صت ملة ال َّخ لةا ت ع  لسوتل ، ة الفرديدة ل دا لدر ا مد  مرا د ّ ت رخيد        

  ا صاجل  ئاا صق رات  صماا    اجلل ية صالم  لةا صم ا،  ال َّخ داا صمد ّ   ات،تم

صجيل أ  يتحمقو م ير اللررا ب د د  دا   ( 7) . قابت ا صملتق حم  بع  سنسن لراو 

صاف   حمو اللرر ح ان  حمل  بعقابة نايحمة بعب الطااا صفو أقدرب ما د    در    

ر سلل دد  ع الفقددرّ اللدد بقةا  بعدد  ص ددال ا تقدد رير   محمددة ودداا خمتحمددف اجلاا ددل ا، دد   

يتا،ددل دائمددد  أ  ت ددما تقريددرا يتددع  ن لددلا متَّخ ددص ع االمددراض ال فلدد  لة سذا       

تاض  التق رير صنري   مدر الاثد ئق   (  ) .أم را واا و لة اللر  اجلل ية صالم  لة

صجيل أ  يلدت ما  دما ا،حمدف ب دا ، يد ا      . ا،  ل ة ا،تعحمقة ب للر  ع محمف فردى

 حمو حنا جيعا ا،افف  ا،ليصل  قد درير  حمدا الر،دات سللد   حممد  ندرأة       صأ  ي  ف 

 .و ،ة سا ذل 

 التصنيف الفتوي وإفرادية العالا

أ  يف دا  در اآلخدرير أصلئد  ا،لدرا ا  الدمير       (  ) :ت ا  مق    الت  لف الفئداا  (21)

يدددر،حا بلددد ل م ضدددل ا اجل ددد ئا أص شرالدددة ن ددد   اا أ  ي ا ددداا ذصى تددد ثري لدددلئ   

أ  ي دد ف ا،لدددرا ا  ع فئدد ةا ب لدددة تللددري  س، ددا  حمدددو  دد   س ددد دّ      ( 7.) حمددل ا 

 .ت  لحم ا ات،تم  ا

تلددتَّخ ن لعددسج خمتحمددف فئدد ة ا،لددرا  ا بقدد ر اهم دد  ا لددرا  خمتحمفددة أص أقلدد ن    (28)

 .خمتحمفة ع اللرر الااو 

ياض  مر أ،ا  ا لر  ح دان  حملد  بعقابدة نايحمدة بعدب الطدااا ع أقدرب صقد           (29)

صبع  درالة شَّخ لت ا بر  مج  سج يتا س  اد  ع ضاء ا،عحمامد ة     ر بع  ص ال 

 .ا، تل ة واا اوتل ، ت  الفردية صق رات  صم ا،  ال فلا
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 االمتيازات

ت  دد  ع  ددا لددرر أ ىلمددة امتلدد  اة تدداائا خمتحمددف فئدد ة ا،لددرا   صخمتحمددف م دد  ج   (11)

لد ي ا صوفد  ا    العسج ب لة ت رل  اللر  ء  حمو ولر اللحمام صت ملدة ودل ا،لديصللة   

 . حمو ات تم ن بعس، ا صا،يا رّ فل 

 العمل

يفددرض العمددا  حمددو   ( 7) .العمددا ع اللددرر ذاة ن لعددة مي،ددة   ت جيددا  أ  ي ددا   (  )  ( 1)

 . لة صالعقحملة  مد  حيد د   الط لدل   مجل  اللر  ء ار ان  حمل اا ت ع  لحمل قت ا ال  

ي ا   دما  ( 5) .لعما الع دايافر لحملر  ء  ما م تج ي فو لت  حمل ا نااا يان ا(  )

العماا سا أق و احل صد ا،لتط  ةا مر  ات ي ا  أص ي ي  ق رّ اللر   حمو تد م   

يدددافر تددد ريل م دددين  ددد ف  لحملدددر  ء ( 4) . ل ددد  ب لدددل شدددريف بعددد  سندددسن لدددراو 

تتد   لحملدر  ءا ع ود صد مد  يتم دو      ( 2) .و ات تفد ت بد ا صت لدلم  ال د  ب    الق درير  حم

ا، دين اللدحملا صمتطحم د ة سدارّ اللدرر صات تد  ا فلد ا سم   لدة اختلد ر          م  اتختلد ر 

 . ات العما الما يرن ا  القل ن ب 

يددتا ت ىلددلا العمددا صنرائقدد  ع اللددرر  حمددو حنددا يقددرتب بدد  بقدد ر اهم دد   مددر          (  ) (17)

 .اال م ا ا،م ثحمة خ رج اللدررا ب لدة س د اد اللدر  ء لىلدرص  احللد ّ العمحملدة الط لعلدة        

أ  م حم ة اللر  ء صت ري  ا ا، ين ت جيا  أ  ي دريا خ ضدع  ،ق د  حتقلدق     ست ( 7)

 .ربح م لا مر صراء العما ع اللرر

اخل  ددا ا بت دد لا م دد  ع    يفتددا أ  تقددان سدارّ اللددرر م  شددرّا ت ا،قدد صلا     (  ) ( 1)

ود  يلدتَّخ ن اللدر  ء ع أ مد ا ت ختتد  للدحمط   اهدارّا يتا،دل أ         ( 7) .صم ار  

صمدد  م ي ددر العمددا حللدد ب سداراة    . دائمدد  حتدد  سشددرا  مدداففا اللددرر    ي ا دداا 

و املددة أخددرىا يتا،ددل  حمددو االشددَّخ ص الددمير يقدد ن هلددا أ  يدد فعاا لددإلدارّ   مددا   

 .اال،ر الما يتق ضو   دّ    ا صل ر م  مرا  ّ س ت ،لة اللر  ء

م يددة لددسمة ص دد ة  تتَّخددم ع ميللدد ة اللددرا   فددل اتوتل ندد ة ا،فرصضددة حل  (  ) (15)

تتَّخدددم تددد ابري لتعدددايب اللدددر  ء  دددر س ددد ب ة العمدددا صاالمدددراض  ( 7).العمددد ا االودددرار

 .ا،  لةا ب رصا ت ت ا  أقا ماات ّ مر تحم  اليت       الق  ا  لحمعم ا االورار

حي د الع د االق و لل   ة العما اللداما صااللد ا ا ب لقد  ا  أص ب ىلد ن سداراا     (  ) (14)

( 7) .حملددة ا،ت عددة ع جمدد ا الددتَّخ ان العمدد ا االوددرارمدد  مرا دد ّ اال ىلمددة أص العدد داة ار

ي ددرتا ع حت يدد  اللدد   ة ا،ددم ارّ أ  يددرتم يامدد  لحمراوددة االلدد ا لة صصقتدد    فلدد  

 .لحمتعحملا صنري  مر اال  طة ا،قتت    ر ء مر  سج اللر  ء صس  دّ ت  لحم ا

يلدمح ال ىلد ن   جيدل أ   ( 7) .ي  ف  اللر  ء  حمو  محم ا صفق  ل ىل ن أ،دار م  دف  (  ) (12)

لحملددر  ء بدد   يلددتَّخ ماا ،دد ءا  حمددو االقددا مددر أ،ددر ا ع شددراء أشددل ء مددرخص ب دد           
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صجيددل أ  يدد ص   (  ) .يرلددحماا ،دد ءا  خددر م دد  سا ألددرت ا    تلددتعم هلا ال َّخ ددا صأ   

ال ىل ن أيتدد   حمدو اوترد   اهدارّ جلد ء مدر اال،در حبلدي ي د ا  لد   مد خرا يدتا            

 .تلحملم  لحملر  ل ى سنسن لراو 

 لي  والرتفيهالتع

تتَّخم س،راءاة ،اا حمة تعحملا مجل  اللدر  ء القد درير  حمدو اتلدتف دّ م د ا اد  ع       (  ) (11)

ذل  التعحملا ال يين ع ال حم ا  اليت   در فل د  ذلد ا صجيدل أ  ي دا  تعحمدلا االمدل         

جيعدا تعحمدلا اللددر  ءا ع   ( 7) .  تا،د  سللد  اهدارّ    يددة خ  دة   صاالود اث سل املد ا صأ  

لددتط ت  محملدد ا مت  لددق  مدد   ىلدد ن التعحمددلا العدد ن ع ال حمدد ا حبلددي ي ددا  ع     ودد صد ا،

 .مق صر اا بع  سنسن لراو اا أ  ياا حماا ال رالة دص     ء

ت ىلا ع مجل  اللرا ا ور د   حمو رفد   اللدر  ء ال د  ا صالعقحمداا أ  دطة ترصحيلدة        (18)

 .صثق فلة

 العالقات االجتماعية والرعاية بعد السجن

  ة ل ل  ة صحتل   سق ة اللر  ب لرت ا بقد ر مد  ي دا  ذلد  ع     ت ما    ية خ (19)

 .  حل  س الطرف 

ياض  ع ات ت  را م م ب ايدة ت فلدم احل داا ملدتق ا اللدر  بعد  سندسن لدراو ا          (81)

صي ر  صيل     حمو أ  ياا ا أص يقلاا مر العسقد ة مد  االشدَّخ ص أص اهللئد ة خد رج      

 .ألرت  صتللري س  دّ ت  لحم  ات،تم  االلررا  ا م  مر ش    خ مة م  حل 

 حمو اهداراة صاهللئ ة احل املة أص اخل  ةا اليت تل    اخلد ر،  مدر اللدرر    (  ) ( 8)

 حمدددو العدددادّ سا اودددتسا م ددد   ا ع ا تمددد ا أ  تلدددعو بقددد ر اهم ددد   جلعحمددد ا       

حمدو  حي حما   حمو الاث ئق صأصران اهلاية الترصريةا ص حمو ا،ل ر صالعما ا،  ل  ا ص 

ثلدد ب تئقددة ت  لددل ا، دد ا صالف دداا صأ  تددافر هلددا مددر ا،دداارد مدد  ي فددو لا دداهلا سا   

 .رّ سندسن لدراو ا  ددد   ب العدلش هلدا خدسا الفدرتّ الديت تحمدا م  ش      دددد ص، ت ا صلتد م  أل 

جيل أ  تت   لحممماحم  المير تعتمد  ا اال، د ّ ا،دم ارّ سم   لدة دخداا اللدرر       ( 7)

اللددر  م ددم ب ايددة ت فلددم    أ  يلت دد رصا ب دد   ملددتق ا    صاتلتقدد ء ب للددر  ءا صجيددل  

يلت اب أ  ت ا  أ  دطة اهللئد ة ا،دم ارّ  ر د ّ أص م لدقة بقد ر       (  ) . قابت  

 .اهم     ا ي تف  جب اد    حمو أفتا ص، 

 املصابون باجلنون والشذوذ العقلي( باء)

ا جيددل اختدد ذ ت جيددا  اوتردد   ال ددَّخص ع اللددرر سذا ف ددر أ دد  خمتددا العقدداا بدد   (  ) (87)

ياضد  ا، د با    ( 7) .لألمدراض العقحملدة ب لدرت مد    در      ترتل  ة ل قحم  سا ملت دفو 

ب مراض أص فداا ر شدمصذ  قحملدة أخدرى حتد  ا،راق دة صالعدسج ع م د  ة متَّخ  دة          

ياض   يتء االشَّخ صا نااا بقد ئ ا ع اللدررا حتد  سشدرا      (  ) .حت  سدارّ نل ة
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لددة أص ال فلدد  لة ع اللددرا  أ  ت فددا  ددسج مجلدد     حمددو اهدارّ الط ( 5) .خدد صندديب 

 .اللر  ء اآلخرير المير حيت ،ا  سا ماا  ما العسج

مدددر ا،لت لدددر أ  تتَّخدددما ب تتفددد ن مددد  اال، ددد ّ ا،َّخت دددةا تددد ابري ،اا دددحمة العدددسج        ( 8)

ال فلدد  ا لحملددر  صلتقدد يا ملدد   ّ ا،تم  لددة  فلدد  لة لدد  بعدد  سنددسن لددرا    دد            

 .الترصرّ

 وفون واحملتجزون رهن احملاكمةاملوق( جي )

 حمدو أا شدَّخص مت تاقلفد  أص و لد  بلد ل      " مدت ا "ع الفقراة الت للدة تطحمدق  دفة    (  ) (85)

  دد  م حيدد  ا صم خم لفددة لقدد  ا  العقابدد ة صصضدد  ع   دد ّ ال ددرنة أص اللددرر صل

دص  (  .)يفددرتض ع ا،ددت ا أ دد  بددره صيع مددا  حمددو  ددما االلدد س    ( 7).حي ددا  حملدد  بعدد  

اا   الق  ا لة ا،تعحمقة حبم ية احلرية الفردية أص اليت تد ص  حمدو اه،دراءاة    ا،ل س ب لق

الاا، ة اتت  ت س اء ا،ت م ا جيل أ  يتمت   ديتء ب ىلد ن مع محمدة خد ص حتد د القاا د        

 .الااردّ أد        ر االل للة

يف ددا ا،ت مددا  االودد اث  ددر ( 7) .يف ددا ا،ت مددا   ددر اللددر  ء ار ددان  حمددل ا (  ) (84)

 .صجيل مر ولي ا،  أ أ  حيتر صا ع ميلل ة م ف حمة. ل  ل  ا

ياض  ا،ت ما  ع نر   ان فرديةا صل ر ر    ارا  ّ العد داة ارحملدة ا،َّختحمفدة ت عدد       (82)

 .لحمم  ا

لحممت م  سذا رن اا ع ذل ا ع احل صد ا،تفقدة مد  ولدر لدري ال ىلد ن ع ا،يللدةا أ         (81)

حي ددحماا  حمددو نعدد م ا مددر اخلدد رج سمدد  باالددطة   يدد  حماا مدد  يريدد ص   حمددو  فقددت ا بدد     

فدد ذا م يطحم دداا ذلدد   دد    حمددو اهدارّ أ      . اهدارّ أص باالددطة ألددرت ا أص أ دد ق ئ ا  

 .تت فا ب نع م ا

أمدد  سذا ارتدد ى ( 7) .  اخل  ددة سذا    دد   ىللفددة صتئقددة يلددمح لحممددت ا ب رتدد اء ثل بدد (  ) (88)

اود  الدما يرت يد  ار دان     ثل ب اللرر فلرل أ  ت ا   م  خمتحمفدة  در الحم د س ا،   

 . حمل ا

فدد ذا اختدد ر . جيددل دائمددد  أ  يعطددو ا،ددت ا فر ددة لحمعمدداا صل ددر ت جيددا  س، دد ر   حملدد     (89)

 .العما ص،ل أ  يي،ر  حمل 

يرخص ل ا مت ا بد   حي داا  حمدو  فقتد  أص  فقدة  خدريرا صفدو احلد صد ا،تفقدة مد             (91)

ي دد ء مددر ال تددل    دد حل سق مددة العدد ا صمدد  أمددر اللددرر صا تىلدد ن سدارتدد ا  حمددو مدد           

 .صال  ف صأدصاة ال ت بة صنري   مر صل ئا قت ء الاق 
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يددرخص لحممددت ا بدد   يدد صر  صيع جلدد  ن ل دد  أص ن لددل ألدد     اخلدد صا سذا  دد   لطحم دد     ( 9)

 .مربر معقاا ص    ق درا  حمو دف  ال فق ة ا،قتت ّ

يددرخص لحممددت ا بدد   يقددان فددارا بدد بسإ ألددرت    دد  اوتردد   ا صيعطددو  ددا التلدد لسة       (97)

ا،عقالددة لست دد ا ب لدددرت  صأ دد ق ئ  صب لددتق  هلاا دص  أ  ي دددا  ذلدد  مر ا دددد  ست      

 .ب لقلاد صالرق بة الترصرية ل  حل سق مة الع ا صأمر اللرر صا تىل ن سدارت 

يرخص لحممت اا ب لة ال ف ت  ر  فل ا ب   يطحمل تلملة حد ن تعل د  ار مدة جم  دد       ( 9)

بد   يتحمقدو  يد راة ح ملدة س د ادا ل ف  د        و  يد ص القد  ا   حمدو  دم  اهم   لدةا ص     

ص حمو  ما الق   حيق ل  أ  يعطو أدصاة لحم ت بدة سذا نحمدل   . صأ  يلحمم  تعحملم ة لرية

صجيا  أ  تتا ا،قد بسة بد  ا،دت ا صح ملدة  حمدو مرمدو  ىلدر ال درنا أص مافدف          . ذل 

 .اللررا صل ر دص  أ  ت ا   حمو مرمو  ع 

 السجناء املدنيون( دال)

 حم ا  اليت جيل  فل   الق  ا  اللرر مر أ،ا ال يا  أص بقرار مر ار مة ع أيدة  ع ال (95)

د اى أخرى نري ، ائلةا ت جيا  سخت ت ا،لرا    حمو  دما ال  دا اليدة قلداد أص اليدة      

صجيددل أت .  ددرامة تتردد ص  مدد   ددا ضددرصرا لتددم    دد ن  ددرب ا صلحم فدد ف  حمددو االمددر    

م اوددة لحملددر  ء نددري اردد  م  ب لددتا  ء أ دد   ت ددا  معدد محمت ا أقددا يلددرا مددر تحمدد  ا، 

 .  ر س،  ر ا  حمو العما

 األشخاص املوقوفون جو احملتجزون دون تهمة ( هاء)

مددر الع دد  الدد صلا اخلدد ص بدد حلقان ا،  لددة صاللل لددلة  9دص  اهخددسا ب و دد ن ا،دد دّ  (94)

م يدة الديت   يتمت  االشَّخ ص ا،اقافا  أص ارترد ص  دص  أ  تا،د  سلدل ا ت مدة بدماة احل     

مددر اجلد ء الادد  ا  ددمل  ت ط ددق  حمددل ا االو دد ن  " ،ددلا"يتدم    اجلدد ء االصا صالفددرت  

مدر اجلد ء الاد  ا ول مد   د   مدر ا،م در أ  يعداد تط لق د           " ألدف "ا،  ل ة مر الفدرت  

ب لف ئدد ّ  حمددو  ددم  الفئددة اخل  ددة مددر ارتردد يرا شددريطة أت يتَّخددم أا تدد بري يفددرتض   

ص س دد دّ الت  لددا   ددر  حمددو أا حنددا أ  ي ا دد  م  لدد         ضددم   أ  س دد دّ التعحمددلا أ  

 .الشَّخ ص م ي ا اا ب ية ،ر ة ، ائلة

 

   جمما ة   ام دصللةا ا حم  االصاا االما ا،ت  ّا  لايارما : وقان اه ل

 .1  ا ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1ا رقا ا، ل  99 
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 وضوعاتاملفهرس 

 .مق مة

 الف ا االصا

 اه ل  لة ع اهلسنوفي وقان ال رامة 

 .تعريف احلق 

 .احلق ع ات طس 

 .تعريف احلق ع ا، طحمح ال ر ا 

 .احلق ع ا، طحمح الق  ا ا الاضعا 

 .وفي ال رامة اه ل  لة ع اهلسن

 .وق احلل ّ صاالم   –أصًت 

 .ات ت اء ال   ا 

 .ات ت اء ا،ع اا 

 .وق االم   

 .احلف ف  حمو العقا : ث  ل   

 .ع و العقا صمف ام م

 .ضرصرّ العقا صأ ملت  ع ال رت

 .قاا   ال ريعة ع وفي العقا 

 .ورية العقل ّ ع اهلسن

 .احلف ف  حمو العرض صال لا: رابع   

 .احلف ف  حمو ا، ا : خ مل   

 الف ا الا  ا

 اللرر صم رص لت  ع اهلسن

 .اللرر صم رص لت  ع اهلسن

 .تعريف اللرر

 .و  اللرر ا طس

 .تعريف احل ل ل ة صا طسو  

 .تعريف احل ل ق  ا   

 .الاقف ل ة

 .الاقف ا طسو   

 .الاقف ق  ا   

 .ات تق ا ل ة صا طسو   

 .ات تق ا ق  ا   
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 .االلر ل ة

 .م رص لة  قابة احل ل ع اهلسن

 .م رص لة  قابة احل ل ع القر   ال ريا

 .ةم رص لة  قابة احل ل ع الل ة ال  اي

 .م رص لة  قابة اللرر ع اهمج ت

احل دداا  حمددو م يدد  مددر  تدد ئج ا،  ق دد تحمق       .احل مددة مددر م ددرص لة اللددرر ع اهلددسن    

  حل اا  حمو م ي  مر  ت ئج ا،  ق  ةترا،ع. هلما ب  ا   ن  +أ،ري  

 .اللرر ع اهلسن صمع محمة اللر  ء داخا اللرر

 .اهلسناللرر ع 

 .م رص لة احل ل اتوتل نا

 .م ّ احل ل  اتوتل نا 

 .تعايب ا،ت ا ار اس و ا ف ار براءت 

 .رم  أ التعايب  ر التر صق ئ  أخرى تي  

 .التعايب ي ما االضرار ا، دية صا،ع اية

 الف ا الا لي

 وقان ا،لرا  صار اس صا،عتقا صااللري

 .وقان اللر  ع اهلسن

 . م    اتوتر  : أصًل  

 .الطع ن صال ل ء: ث  ل   

 .الع  ية ب  ة اللر : ث لا   

 .الع  ية ب ىل فة اللر  ء:رابع   

 .العق ب : خ مل   

 .وق اللر  ع الطعر ع االو  ن ال  درّ ض   سذا تافرة ملان ة الطعر:ل دل   

 .وق اللر  ع الطعر ع ال   دّ ض  :ل بع   

 .ا ب لع م اخل ر،ااتت  :  ث م    

 .احلقان ال ص،لة لحملر : ت لع   

 .متلل  اللرا  حبلل ا  ل ،رائا ار ال   

  .متلل  اللرا  حبلل م   ة اللر  ء الق  ا لة صات،تم  لة  

 .اللرا  اللل للة  

 .وقان االلرى

 الف ا الراب 

 لرر االو اث صوقاق ا

http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&rlz=1T4ADFA_enSA464SA465&q=%D9%81%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8&oq=%D9%81%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=s&gs_upl=473914l478257l0l480329l11l11l0l0l0l0l1254l2652l1.2.1.6-1.1l6l0
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&rlz=1T4ADFA_enSA464SA465&q=%D9%81%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8&oq=%D9%81%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=s&gs_upl=473914l478257l0l480329l11l11l0l0l0l0l1254l2652l1.2.1.6-1.1l6l0
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&rlz=1T4ADFA_enSA464SA465&q=%D9%81%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8&oq=%D9%81%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=s&gs_upl=473914l478257l0l480329l11l11l0l0l0l0l1254l2652l1.2.1.6-1.1l6l0
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 .و ل االو اث ع القت ي  ا،  لة : أصًل  

 .و ل االو اث ع القت ي  اجل ائلة: ث  ل   

 .م    ت فلم و ل االو اث

 .اخت ذ لرر خ ص ب الو اث: ث  ل   

 .حت ي  لر احل ث 

 .الرأا ال ر ا ع القاا   ال ماذ،لة ال  ل  ،ع محمة ا،لرا  

 الف ا اخل مل

 صل ئا ضم     ن ورم   اللر  مر وقاق 

 سن وقان اه ل   صاللر  ع اهل

 .ال  س لااللة ع القلمة اه ل  لة ا، رت ة :  أصًل  

 .تلاية اهلسن ب  ال  س ع احلقان ا،  لة صشيص  ا،ليصللة صاجل اء: -ث  ل   

 .تلاية اهلسن ب  ال  س ع وق التعحما صالاق فة :  ث لا  

 .تلاية اهلسن ب  ال  س ع وق العما :  رابع  

 .وق احلرية:خ مل   

 .وق الت  فا ات،تم  ا  : ل دل  

 .التلاية ب  ا،رأّ صالر،ا ع اال حملة احلقاقلة صع الت رف ة ا، للة 

 .ا،ليصللة اجل  ئلة صاجل ائلة صالعقابة  حمل م  

 .وقان اللر  ء

 يتمر   ن ورم   اللر  مر وقاق ( مقرت ) م رصت ق  ا  لحمعقابة اليت جيل ل     

 .لحمم  ال  ،تم  اّ اهدم ج اتلل لة س  د ق   ّ 

 . ا،يللة العق بلة ع فا اللل لة العق بلة اجل ي ّ دصر

ت ددار لتط لددق  ىلدد ن رقدد با دائددا مددر  لئدد ة صم ىلمدد ة ت  دد  هلددما ال ددرض ،راق ددة تع مددا           

 .الق ئم   حمو ا،يلل ة العق بلة م  ا،لرا   صار ال  فل  

 .ث   ا،  در صا،را، 

 ( )محم ق رقا 

ا تمدد    مدديمتر االمددا ا،ت دد ّ االصا ، دد     القاا دد  ال ماذ،لددة الدد  ل  ،ع محمددة اللددر  ء الدديت   

ا صأقر ددد  ا حمدددل اتقت ددد دا   944 اجلر دددة صمع محمدددة ا دددرم  ا،عقددداد ع ، لدددف  ددد ن   

 27-د)  7112ص  941 ياللدد  /متددا     ا،دديرا ع ( 75–د )،ددلا   22بقراريدد   صات،تمدد  ا

 .ن911 م يا / ي ر أ   ا،يرا ع 9(
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  الرَّحيـمالرَّحيـم  من من حْْحالرَّالرَّاهلل اهلل   ممبْسبْس

  ::املقدمةاملقدمة

ــ  اهلل     ،،  احلمــل هللاحلمــل هلل ــ  لقــر   ش ــ  اهلل   والصــ و والســ ى أش ــ  لقــر   ش ــب وأــينب ل  ــ   والصــ و والســ ى أش ــ   ل ــب وأــينب ل  ــ    وأش ــ   ل   ،،   وأش

فهذا حبث مقلى لشلورو ال شرين جملشـ  ممـا الهقـب اميـ مد الـلولد وا   قـل       فهذا حبث مقلى لشلورو ال شرين جملشـ  ممـا الهقـب اميـ مد الـلولد وا   قـل         ،،  وب لوب ل

  ،،  ىى61066106//99//0101--0101هــ ا اافـ    هــ ا اافـ    03110311//0000//66--هــ هــ 03110311//0101//6262بلولة اجلزائـر باـيري    بلولة اجلزائـر باـيري    

وهــا يا ــيوا بيــي  حقــا  ا ســيا  ا الشــري ة اميــ مية ومــي ي نذــد ا ــي   ل ــمي  هــذ    وهــا يا ــيوا بيــي  حقــا  ا ســيا  ا الشــري ة اميــ مية ومــي ي نذــد ا ــي   ل ــمي  هــذ    

ا مؤيسـي  أقيبيـة ا لوا   ا مؤيسـي  أقيبيـة ا لوا     بسـن  الاهـريا الريـنل الـذع يقـا ا هـذ  احلقـا           بسـن  الاهـريا الريـنل الـذع يقـا ا هـذ  احلقـا         احلقااحلقا

  . .   أليلوأليلو

وتاأكل لهمية هـذا النيـث ا  ـال امهامـيى ال ـي د ا ازايـل مـن منـال م قمـي  حقـا            وتاأكل لهمية هـذا النيـث ا  ـال امهامـيى ال ـي د ا ازايـل مـن منـال م قمـي  حقـا            

وهيئي  األمم ا ايـلو بشـأ  احلقـا  الذيئنـة لشسـي  ا كـال مـن ا ؤيسـي          وهيئي  األمم ا ايـلو بشـأ  احلقـا  الذيئنـة لشسـي  ا كـال مـن ا ؤيسـي            ،،  امنسي امنسي 

أشيهــي ويريي ــب م هــي حســنمي نصــا أشــ   لــ  الشــرائا   أشيهــي ويريي ــب م هــي حســنمي نصــا أشــ   لــ  الشــرائا     والــجي  ــ  حصــالبوالــجي  ــ  حصــالب  ،،  ال قيبيــةال قيبيــة

  . .   ومقا يي  الهطرو امنسينية السايةومقا يي  الهطرو امنسينية الساية  ،،  ومي ها مقرر ا منيلئ ال لالةومي ها مقرر ا منيلئ ال لالة  ،،  السميويةالسميوية

  . . منيحثمنيحثوياة وياة ومل رتناب أش  مقلمة ومل رتناب أش  مقلمة 

  الا ريف بيلنيثالا ريف بيلنيثا ا   املقدمةاملقدمة   . .  

   ــبالا ريـــف بيلســـين الا ريـــف بيلســـين   اا  ::  املبحثثثأل ا و املبحثثثأل ا و ــبولهمياـ ــ  وو  ولهمياـ ــتيريـ ــب ا   ،،ببتيريـ ــي  حريمـ ــب ا وبيـ ــي  حريمـ وبيـ

  . .   ىىامي امي 

  ف  الشري ة امي ميةف  الشري ة امي مية  حقا  ا سيا حقا  ا سيا   ::  املبحأل الثانياملبحأل الثاني   . .  

  مياي  اممم ا ايلو حلقا  امنسي  مياي  اممم ا ايلو حلقا  امنسي  حقا  ا سيا  ف  حقا  ا سيا  ف    ::املبحأل الثالألاملبحأل الثالأل  

   حقا  ا سيا  ف  ا ااثي  امي مية حلقا  امنسي حقا  ا سيا  ف  ا ااثي  امي مية حلقا  امنسي   ::املبحأل الرابع املبحأل الرابع  

  وثيقة احلقا  اللنيي   يمشة السي  وثيقة احلقا  اللنيي   يمشة السي    ::اخلامساخلامس  املبحألاملبحأل..  

    تصـــار ل قـــيى رمـــيبد لائـــم ل ـــمي  تطنيـــ  هـــذ   تصـــار ل قـــيى رمـــيبد لائـــم ل ـــمي  تطنيـــ  هـــذ   وو  م يمشـــةم يمشـــة  ::املبحثثثأل السثثثاد  املبحثثثأل السثثثاد

  . .   احلقا احلقا 

  ..  وبيهلل الاافي وبيهلل الاافي 

  النيحثالنيحث
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  املبحأل االو املبحأل االو 

  ::  وبيان حكمه يف اإلسالموبيان حكمه يف اإلسالم  ،،و تارخيهو تارخيه  وأهميتهوأهميتهيف التعريف بالسجن يف التعريف بالسجن 

  ::  تعريف السجنتعريف السجن  ((أأ  ))

  ،،  واجلـيم واجلـيم   ،،  السـ  السـ  : :   مـيا ابـن فـير    مـيا ابـن فـير      ،،  تـلا كشمـة السـين بريسـر السـ  أشـ  ا  ـا       تـلا كشمـة السـين بريسـر السـ  أشـ  ا  ـا         

  . .   حل وها احلن حل وها احلن لأال والأال وا: :   وال ا وال ا 

  . .   ((00))ا ريي  الذع يسين فيبا ريي  الذع يسين فيب: :   والسينوالسين

َقاَ  َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َقاَ  َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا   : :   وم ب مي جيء ا كايب اهلل الريريم ا مصة يايفوم ب مي جيء ا كايب اهلل الريريم ا مصة يايف

   َيْدُعوَنِني ِإَلْيِهَيْدُعوَنِني ِإَلْيِه
 ((66))   . .  

  ::  السجن يف االصطالحالسجن يف االصطالح  ((بب  ))

اصـر  ب هسـب   اصـر  ب هسـب   وم  ـب مـن ال  وم  ـب مـن ال    ،،  ت اي  الشخصت اي  الشخص: :   أر  با ريهي  أليلو من لقهرهي لنبأر  با ريهي  أليلو من لقهرهي لنب

  . .   ((11))ومهميتب اللي ية وامجاميأيةومهميتب اللي ية وامجاميأية  واخلروج إىل لقذيلبواخلروج إىل لقذيلب

لو بيئـة مذشقـة يـام    لو بيئـة مذشقـة يـام      ،،  ميـلا  اكريـاى أشيـب م ـيئيي     ميـلا  اكريـاى أشيـب م ـيئيي       مريي مريي ::  بركا فروز بأنببركا فروز بأنب..وأرفب لوأرفب ل

  . .   ((33))من   هلي ت هيذ ال قابة ا قررومن   هلي ت هيذ ال قابة ا قررو

وبيل قر إىل هذين الا ريه  يا ح ل  األوا ي ر  اله ـال والاـيند ي ـر  ا ريـي  الـذع      وبيل قر إىل هذين الا ريه  يا ح ل  األوا ي ر  اله ـال والاـيند ي ـر  ا ريـي  الـذع      

  . .   وم  ب من الاصر  ب هسبوم  ب من الاصر  ب هسب  ،،  حيصال فيب ت اي  الشخصحيصال فيب ت اي  الشخص

  ،،  كمــي يا ــح ل  الا ريــف الاــيند حيصــر الســين ا إيــلا  اكريــاى أشــيهم م ــيئيي   كمــي يا ــح ل  الا ريــف الاــيند حيصــر الســين ا إيــلا  اكريــاى أشــيهم م ــيئيي   

بي مـي الا ريـف   بي مـي الا ريـف     ،،  وهذا يرج م ب لنـاا  أليـلو مـن السـين    وهذا يرج م ب لنـاا  أليـلو مـن السـين      ،،  ليام ت هيذ ال قابة ا حقهمليام ت هيذ ال قابة ا حقهم

  . .   األوا ي لرج حتاب كال لناا  السيناألوا ي لرج حتاب كال لناا  السين

واخلـــروج إىل لقـــذيلب واخلـــروج إىل لقـــذيلب   ،،  وم  ـــب مـــن الاصـــر  ب هســـب وم  ـــب مـــن الاصـــر  ب هســـب   ،،  وم قـــ  ل  ت ايـــ  الشـــخص وم قـــ  ل  ت ايـــ  الشـــخص 

وأشــ  هــذا فــيلا ريف األوا لمــرب إىل حتقيــ  ا ههــاى  وأشــ  هــذا فــيلا ريف األوا لمــرب إىل حتقيــ  ا ههــاى    ،،  يقا ــد وجــال مريــي  يــال  فيــب يقا ــد وجــال مريــي  يــال  فيــب 

  ..  وها ا رجحوها ا رجح  ،،  الشيمال لشسينالشيمال لشسين

 ا لفاظ املرادفة للسجن  : 

  . .   لو تا م  م ب ا ب ض الاجا لو تا م  م ب ا ب ض الاجا   ،،  تاجل للهي  أليلو ييثال لهظ السينتاجل للهي  أليلو ييثال لهظ السين    

  : :   هدهد  ،،  حسن لباغلو إىل لرب ة أشر لهقي حسن لباغلو إىل لرب ة أشر لهقي //ااراارومل لوأشهي اللكومل لوأشهي اللك

                                                                  
  . .   612612//33  ،،  فصال الس  بيب ال ا فصال الس  بيب ال ا   ،،  القيما  اكياالقيما  اكيا  ؛؛  011011//11  ،،  م يم مقييي  الشذةم يم مقييي  الشذة  ((00))

  . .   1111: :   اآليةاآلية  ،،  يارو يايفيارو يايف  ((66))

نق  أن ا اياأة نق  أن ا اياأة   016016صص  ،،  الطر  احلريميةالطر  احلريمية  ،،  ابن القيمابن القيم  ،،  013013//11  ،،  بلائا الص يئابلائا الص يئا  ،،  الرييييندالرييييند  ((11))

    //6363  ،،  الريايايةالرياياية

  . .   بركافروزبركافروز//ا لونة املريرتونية لشلكاارا لونة املريرتونية لشلكاار  ((33))
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--22  ،،  امأاقــــياامأاقــــيا--22  ،،  الامــــفالامــــف--33  ،،  احلصــــراحلصــــر--11  ،،  احليــــراحليــــر--66  ،،  احلــــن احلــــن --00

ــي اممســـي  ــي --11  ،،  اممسـ ــي امثنـ ــد--11  ،،  امثنـ ــدال هـ ــر--99  ،،  ال هـ ــراأليـ ــر--0101  ،،  األيـ ــرالصـ ــرهن--0000  ،،  الصـ ــرهنالـ   ،،  الـ

  ..  ال قابة السيلنة لشيريةال قابة السيلنة لشيرية--0303  ،،  امميمة اجلريةامميمة اجلرية--0101  ،،  احليراحلير--0606

وإ  كينـا ه يلـ  فرومـي     وإ  كينـا ه يلـ  فرومـي       ،،  وتقييـل حرياـب  وتقييـل حرياـب    ،،  صصم ا الشخم ا الشخ: :   واجليما ب  هذ  األلهي واجليما ب  هذ  األلهي 

  . .   ((00))لو امأط حية أ ل القلميء وأ ل ا  يأرينلو امأط حية أ ل القلميء وأ ل ا  يأرين  ،،  بي هي من ال يحية الشذايةبي هي من ال يحية الشذاية

 أهمية وجود السجن  : 

  ،،   لـ  ل َّ امـن اجملامـا وحتصـيال احلقـا       لـ  ل َّ امـن اجملامـا وحتصـيال احلقـا        ؛؛  وجل السين ضرورو اجاميأيـة م بـل م هـي   وجل السين ضرورو اجاميأيـة م بـل م هـي   

ــذ األحريــيى الق ــيئية   ــذ األحريــيى الق ــيئية  وت هي ــاهم      ،،  حهمحهمورل  اجملــرم  واياصــ  ورل  اجملــرم  واياصــ    ،،  وت هي ــ  ا  ــايهظ أش ــاهم    وال ــ  ا  ــايهظ أش وال

وغــل  لــ  مــن ا صــيحت م هريــن حتقيقــب بــلو  وجــال هــذ  األمــيكن ا خصصــة هلــذ        وغــل  لــ  مــن ا صــيحت م هريــن حتقيقــب بــلو  وجــال هــذ  األمــيكن ا خصصــة هلــذ        

  . .   األغراضاألغراض

لو ا اشهــا لو ا اشهــا   ،،  وإ  ا اشهــا ويــيئشب وإ  ا اشهــا ويــيئشب   ،،  ومــل أرفــا النشــرية ا كــال لاهــي هــذا األمــر    ومــل أرفــا النشــرية ا كــال لاهــي هــذا األمــر    

لـجي  لـجي  فها لحل لق  األييلي  ال قيبية الجي تاما أشـ  لأـييب اجلـرائم ا   فها لحل لق  األييلي  ال قيبية الجي تاما أشـ  لأـييب اجلـرائم ا     ،،  لنااأب ولهلافبلنااأب ولهلافب

  ،،  بال إنب كـي  الايـيشة ا ا ي ـة لـرل  اجل ـيو     بال إنب كـي  الايـيشة ا ا ي ـة لـرل  اجل ـيو       ،،  لو األفراللو األفرال  ،،  لو اللولةلو اللولة  ،،  ي  لمن اجملاماي  لمن اجملاما

م تراأ  فيب للن  الشروط ا طشابة لشييـيو  م تراأ  فيب للن  الشروط ا طشابة لشييـيو    ،،  حيث ياضا لحلهم ا مريي  مذش  م زواحيث ياضا لحلهم ا مريي  مذش  م زوا

ومبرور الـزمن  ومبرور الـزمن    ،،  والذشقة ا م يمشة ا سيان والذشقة ا م يمشة ا سيان   ،،  إضيفة إىل القساوإضيفة إىل القساو  ،،  امنسينية الريرهةامنسينية الريرهة

ويـيا   ويـيا     ،،  فأأـنح ه يلـ  يـيا  لشرجـيا    فأأـنح ه يلـ  يـيا  لشرجـيا      ،،  ييو ا لنية تطار  فريـرو السـين  ييو ا لنية تطار  فريـرو السـين  وتطار احلوتطار احل

وا ال صـر احلـليث لأـنح    وا ال صـر احلـليث لأـنح      ،،  ول رى حبس  اناا  اجلرائمول رى حبس  اناا  اجلرائم  ،،  وييا  لألحلاثوييا  لألحلاث  ،،  لش سيءلش سيء

وإ  كينـا ه ـي  لوا ليـلو م    وإ  كينـا ه ـي  لوا ليـلو م      ،،  ي قر إىل السيا  أش  لنهـي مؤيسـي  تربايـة إأـ حية    ي قر إىل السيا  أش  لنهـي مؤيسـي  تربايـة إأـ حية    

حيرمــا  فيهــي مــن لبســا  حيرمــا  فيهــي مــن لبســا    ،،  ة امنســينيةة امنســينيةتــزاا ت يمــال ا ســيج  م يمشــة مالنيــة مــن ال يحيــ  تــزاا ت يمــال ا ســيج  م يمشــة مالنيــة مــن ال يحيــ  

اي حلا مب قمـي  حقـا    اي حلا مب قمـي  حقـا      ،،  وخبيأة السيييي  م هموخبيأة السيييي  م هم  وي يَّ  أشيهموي يَّ  أشيهم  ،،  احلقا  ا شروأةاحلقا  ا شروأة

امنسي  وم قمـي  األمـم ا ايـلو ا   يـة إىل السـ د مياصـلار تشـري ي   يأـة لشيهـي           امنسي  وم قمـي  األمـم ا ايـلو ا   يـة إىل السـ د مياصـلار تشـري ي   يأـة لشيهـي           

  . .   أش  حقا  ا سيج أش  حقا  ا سيج 

 حكم السجن يف اإلسالم  : 

  : :   بأللة أليلوبأللة أليلوالسين مشرو  ا امي ى السين مشرو  ا امي ى 

ِإنََّمي َجَزاُء الَِّذيَن ُيَييِرُباَ  اهلَل َوَرُياَلُب َوَيْسـَ ْاَ  ِفـد اأَلْرِض َفَسـيلا  َل     ِإنََّمي َجَزاُء الَِّذيَن ُيَييِرُباَ  اهلَل َوَرُياَلُب َوَيْسـَ ْاَ  ِفـد اأَلْرِض َفَسـيلا  َل       : :   مالب ت يىلمالب ت يىل  ((00))

ُيَقاَُّشاا َلْو ُيَصشَُّناا َلْو ُتَقطََّا َلْيـِليِهْم َوَلْرُجُشُهـم ْمـْن ِ ـ  و َلْو ُي َهـْاا ِمـَن اأَلْرضِ      ُيَقاَُّشاا َلْو ُيَصشَُّناا َلْو ُتَقطََّا َلْيـِليِهْم َوَلْرُجُشُهـم ْمـْن ِ ـ  و َلْو ُي َهـْاا ِمـَن اأَلْرضِ      
ومـل  ومـل  ..  ((66))  

  ..  ((11))د بيحلن د بيحلن فسر ال هفسر ال ه

                                                                  
  3333احرييى السين وم يمشة السي يء صاحرييى السين وم يمشة السي يء ص  ((00))

  . .   1111: :   اآليةاآلية  ،،  يارو ا يئلويارو ا يئلو  ((66))

  . .   691691//0101امنصي  لشمرلاوع امنصي  لشمرلاوع   ،،  019019//33تني  احلقيئ  قرح الري ز تني  احلقيئ  قرح الري ز   ،،  613613//0101هسل الطرعهسل الطرعتت  ((11))
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َِْكْم َفاْسَتْشثِ ُدوا َعَلثْيِ نَّ َأْرَبَعثْة مِّثنَكْم          : :   مالب ت يىلمالب ت يىل  ((66)) َِْكْم َفاْسَتْشثِ ُدوا َعَلثْيِ نَّ َأْرَبَعثْة مِّثنَكْم          َوالالَِّتثي َيثِتِتنَي الَفاِحَشثَة ِمثن نَِّسثا َوالالَِّتثي َيثِتِتنَي الَفاِحَشثَة ِمثن نَِّسثا

  . .   احلن احلن : :   واممسي  ه يواممسي  ه ي  ،،  ((00))    َفِإن َشِ ُدوا َفَتْمِسَكوُهنَّ ِفي الُبُيوِتَفِإن َشِ ُدوا َفَتْمِسَكوُهنَّ ِفي الُبُيوِت

  رجـ   ا تهمـة ثـم      رجـ   ا تهمـة ثـم    حـن حـن مي روا  بهز بن حريـيم أـن لبيـب أـن جـل  ل  ريـاا اهلل       مي روا  بهز بن حريـيم أـن لبيـب أـن جـل  ل  ريـاا اهلل         ((11))

  ..  ((66)) ش  أ ب ش  أ ب

  ،،  وهـذا يهيـل تذشـيظ ال قابـة أشيـب     وهـذا يهيـل تذشـيظ ال قابـة أشيـب     . .   ((11))««لد الااجـل حبـال أرضـب وأقاباـب    لد الااجـل حبـال أرضـب وأقاباـب    »»: :     مالبمالب  ((33))

  ..  ((33))ومن  ل  احلن  كمي فسر  بب ألل من ال شميءومن  ل  احلن  كمي فسر  بب ألل من ال شميء

ا ا ســـيل أ ـــلمي ليـــرتب  يـــال الـــ   أشيـــب  ا ا ســـيل أ ـــلمي ليـــرتب  يـــال الـــ   أشيـــب    لاميمـــة بـــن لثـــيا لاميمـــة بـــن لثـــيا   حـــن  الـــ   حـــن  الـــ     ((22))

  ..  ((22))الس ىالس ى

  ((2))..  ن لحل من ال شميءن لحل من ال شميءام ي  أشيب من غل نريل مام ي  أشيب من غل نريل م  ((22))

ولريــن ب ــل ولريــن ب ــل   ،،  وزمــن لبــد بريــروزمــن لبــد بريــر  ا زمــن الريــاا ا زمــن الريــاا   ومل يريــن لشســين مريــي   ــللومل يريــن لشســين مريــي   ــلل

 هــر  احليجــة إىل وجــال   هــر  احليجــة إىل وجــال    ،،  بــن اخلطــيب  بــن اخلطــيب    ااتايــا اللولــة ا أهــل لمــل ا ــؤم   أمــر   تايــا اللولــة ا أهــل لمــل ا ــؤم   أمــر   

مريــي  صصــص  لــذل  فقــيى بشــراء لار أــهاا  بــن لميــة ا مريــة بأرب ــة  م  لرهــم      مريــي  صصــص  لــذل  فقــيى بشــراء لار أــهاا  بــن لميــة ا مريــة بأرب ــة  م  لرهــم      

  . .   وج شهي يي ي  حين  فيهيوج شهي يي ي  حين  فيهي

ولري ب مل ولري ب مل   ،،  ب   يي ي  ومسَّي  نيف ي ب   يي ي  ومسَّي  نيف ي    أهل لمل ا ؤم   أشد بن لبد ايل   أهل لمل ا ؤم   أشد بن لبد ايل  واوا

  : :   ومياوميا  ،،  يرين حصي ي  اي يهَّال هروب ا سيج  م ب فن   يي ي    ر مسَّي  ُمخيسي يرين حصي ي  اي يهَّال هروب ا سيج  م ب فن   يي ي    ر مسَّي  ُمخيسي 

  ب يا ب ل نيفا صْيسي ب يا ب ل نيفا صْيسي   لم تراند كْيسي  مريْيسيلم تراند كْيسي  مريْيسي

 يأــرو هــا ل  الســين ا  يأــرو هــا ل  الســين ا ونقــرو القــاان  ا ونقــرو القــاان  ا   ،،  والهــر  بــ  ال قــرو اميــ مية لشســين والهــر  بــ  ال قــرو اميــ مية لشســين 

بــال هــا ال قابــة الاحيــلو بي مــي هــا ا الشــري ة اميــ مية     بــال هــا ال قابــة الاحيــلو بي مــي هــا ا الشــري ة اميــ مية       ،،هــذ  القــاان  أقابــة لأــشية  هــذ  القــاان  أقابــة لأــشية  

ولـي  هـا   ولـي  هـا      ي لب من  ثير يـشنية أشـ  احليـيو امجاميأيـة     ي لب من  ثير يـشنية أشـ  احليـيو امجاميأيـة      ،،  أقابة ت زيرية تألينية احاييايةأقابة ت زيرية تألينية احايياية

  . . ((11))  ال قابة الاحيلوال قابة الاحيلو

م هـي  م هـي    ،،  لهقـب اميـ مد  لهقـب اميـ مد  ماجنـي  لشيـن  ا ا  ماجنـي  لشيـن  ا ا  ( ( 011011))ومل لحص  اللكاار حسن لباغلو ومل لحص  اللكاار حسن لباغلو 

  . .   وم هي مي ها ثيبا بيمجاهيلوم هي مي ها ثيبا بيمجاهيل  ،،  مي ها ثيبا بيل ص أشيب ا لللة الشري ةمي ها ثيبا بيل ص أشيب ا لللة الشري ة

ولهــم ولهــم   ،،  بــال هــا ما ــلل حبســ  اهلــل  م ــب  بــال هــا ما ــلل حبســ  اهلــل  م ــب    ،،  شــي  الســين ا اميــ ى ناأــي  واحــلا   شــي  الســين ا اميــ ى ناأــي  واحــلا   فف

  : :   لنااأبلنااأب

                                                                  
  .  .    0202: :   اآليةاآلية  ،،  يارو ال سيءيارو ال سيء  ((00))

    روا  لبالاول والرتمذع وال سيئدروا  لبالاول والرتمذع وال سيئد  ((66))

      روا  لمحل ولبالاول وال سيئد من حليث أمرو بن الشريل الاقهدروا  لمحل ولبالاول وال سيئد من حليث أمرو بن الشريل الاقهد  ((11))

  .  .    320320//11ا ااأ ا ااأ بهذا فسر  يهيي  وغل  وانقر ا  اق  قرح بهذا فسر  يهيي  وغل  وانقر ا  اق  قرح   ((33))

  .  .    روا  النخيرع ومسشم من حليث لبد هريروروا  النخيرع ومسشم من حليث لبد هريرو  ((22))

  2222،نق  أن احرييى االسين ص،نق  أن احرييى االسين ص  112112//22ابن أيبلينابن أيبلين( ( 22))
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  . .    ن ت اَّلوا ارترييب ا خيلهي  ا  رو مبصشية اجملاما لو األفرال ن ت اَّلوا ارترييب ا خيلهي  ا  رو مبصشية اجملاما لو األفرال  ،،  يين اميذاءيين اميذاء  ((00))

  . .   لألفرال الذين يق ا  ا األمار السيئة كي خلرا  وحناهيلألفرال الذين يق ا  ا األمار السيئة كي خلرا  وحناهي  ،،  امأ حامأ حيين يين   ((66))

  . .   وهذا ا حيا امتهيى الذع مل يان  لمر  ب لوهذا ا حيا امتهيى الذع مل يان  لمر  ب ل  ،،  يين الاياطيين الاياط  ((11))

  . .   لشصذير الذين يق ا  ا ب ض اجلرائملشصذير الذين يق ا  ا ب ض اجلرائم  ،،  يين الاألي يين الاألي   ((33))

  ..   ن يقاما  ب شياي  م يرضة  صشية اجملاما لو ال قيى ن يقاما  ب شياي  م يرضة  صشية اجملاما لو ال قيى  ،،  السين السيييدالسين السيييد  ((22))

  . .   أللاء احل  الايبا ا ا  أللاء احل  الايبا ا ا    ،،  احلقا احلقا   السين ألجالالسين ألجال  ((22))

    ((00))..  ريف من يش  قر  وضرر ريف من يش  قر  وضرر للهظ هظ احلاحليين يين   ((11))

فيمي م   مـن  فيمي م   مـن    ه ي  اناهيكي  حلقا  ا سيج  لو ا  اقش  ه ي  اناهيكي  حلقا  ا سيج  لو ا  اقش  وا اانا لشايري   ل ا   وا اانا لشايري   ل ا   

ي ــــلى هلــــي جــــن  امنســــينية وخبيأــــة ا جينــــ  الســــي يء  ي ــــلى هلــــي جــــن  امنســــينية وخبيأــــة ا جينــــ  الســــي يء    وفــــ  هــــذا ال صــــروفــــ  هــــذا ال صــــر  الاــــيري الاــــيري 

  . .   لين وا  اقللين وا  اقللو ا خيله  ا اللو ا خيله  ا ال  ،،  السيييي السيييي 

فــ   فــ     ومــن لقــهر الصــار الــجي حصــشا فيهــي اناهيكــي  مقياــة لشمخــيله  اكايــزين         ومــن لقــهر الصــار الــجي حصــشا فيهــي اناهيكــي  مقياــة لشمخــيله  اكايــزين         

والـجي كينـا ويـيشة مشـا      والـجي كينـا ويـيشة مشـا        ،،   ـيكم الاهاـييف ا إيـنينيي    ـيكم الاهاـييف ا إيـنينيي     مي كي   رى فـ   مي كي   رى فـ     ،،ا يض ا يض 

ــاطهل إيــنينيي مــن ا ســشم      ــاطهل إيــنينيي مــن ا ســشم     إيــنينيي الصــشيني  ل ــييف     ،،  إيــنينيي الصــشيني  ل ــييف   ومــل ماريــا ا  ــيكم الاها ومــل ماريــا ا  ــيكم الاها

ومــن هــذ  الايــيئال ا ســاخلمة ا  ومــن هــذ  الايــيئال ا ســاخلمة ا    ،،  م  األرواحم  األرواح  قــا فيهــي قــا فيهــي ولزهولزه  ،،  م قــم لنــاا  الا ــذي  م قــم لنــاا  الا ــذي  

وإل ـــيا وإل ـــيا   ،،  ويـــي  ال قـــيى بـــ م  ضـــيغطةويـــي  ال قـــيى بـــ م  ضـــيغطة  ،،  الا ــذي  مـــال الـــنطن بي ـــيء حاـــ  ام ا ــي   الا ــذي  مـــال الـــنطن بي ـــيء حاـــ  ام ا ــي   

والايريـ  الـذع كـي  يـام     والايريـ  الـذع كـي  يـام       ،،  وفس  الهـ  وفس  الهـ    ،،  ويزي  األرجالويزي  األرجال  ،،  األيييخ اكميو إىل اجلسلاأليييخ اكميو إىل اجلسل

شـ  فرلي ينـلو اخلـيم  مـن     شـ  فرلي ينـلو اخلـيم  مـن     وكي  ا وكي  ا   ،،  جلميأي  من ا سيج  تقيى لب احاهيم   يأيةجلميأي  من ا سيج  تقيى لب احاهيم   يأية

لو جشـــلهم بســـييط مـــن حليـــل لو جشـــلهم بســـييط مـــن حليـــل   ،،  وم هـــي لفـــن ا ســـيج  لحيـــيءوم هـــي لفـــن ا ســـيج  لحيـــيء  ،،  أشـــي  هـــذ  احلهـــ  أشـــي  هـــذ  احلهـــ  

يسـاييال أشي ـي ل  نقـرل لو  ل     يسـاييال أشي ـي ل  نقـرل لو  ل     »»: :   يقاا ا ؤرخ غاياي  لابـا  يقاا ا ؤرخ غاياي  لابـا    ،،  لو مطا للس اهملو مطا للس اهم  ،،  قيئ قيئ 

ترت ل فرائص ي من مصص الا ذي  وامضـطهيل الـجي مـيى بهـي ا سـيييا  ا  اصـرو  أشـ         ترت ل فرائص ي من مصص الا ذي  وامضـطهيل الـجي مـيى بهـي ا سـيييا  ا  اصـرو  أشـ         

  . .   ((66))  ««ا  هزم ا  هزم   ا سشم ا سشم 

مـي كـي   ـرع ا يـين     مـي كـي   ـرع ا يـين       ،،  ومن الصار الصـير ة ل ناهيكـي  الـجي تقـا ا السـيا      ومن الصار الصـير ة ل ناهيكـي  الـجي تقـا ا السـيا      

  . .   النييايال ا فرنسيالنييايال ا فرنسي

ووجـل  فيـب   ووجـل  فيـب     ،،  وإنب  مي يؤيف لب لنب حا  ا هذا الزمن الذع أ  فيـب أـا  احلريـة   وإنب  مي يؤيف لب لنب حا  ا هذا الزمن الذع أ  فيـب أـا  احلريـة   

ل  ل    وألر  فيـب مااثيـ   يأـة حلقـا  ا سـيج  إم     وألر  فيـب مااثيـ   يأـة حلقـا  ا سـيج  إم       ،،  وهيئي  أي يةوهيئي  أي ية  ،،  م قمي  حقاميةم قمي  حقامية

وتقــاض كــال هــذ   وتقــاض كــال هــذ     ،،  ه ــي  ايريــي  أليــلو تقــال لو ترياــر تهــلى كــال هــذ  الاطش ــي    ه ــي  ايريــي  أليــلو تقــال لو ترياــر تهــلى كــال هــذ  الاطش ــي    

                                                                  
  ..  1010احرييى السين وم يمشة السي يء صاحرييى السين وم يمشة السي يء ص( (   00))

  ..ح يرو ال رب ح يرو ال رب   ((66))
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ــة        ــة احلريـ ــا رايـ ــجي ترفـ ــلوا الـ ــ  ا الـ ــلو حاـ ــ  ا لوا أليـ ــاان  وا ااثيـ ــة       القـ ــة احلريـ ــا رايـ ــجي ترفـ ــلوا الـ ــ  ا الـ ــلو حاـ ــ  ا لوا أليـ ــاان  وا ااثيـ وت ـــيلع وت ـــيلع   ،،  القـ

  ..   لى الازامهي بذل  لى الازامهي بذل للبيللهامرااية وتش ا أش  غلهي بيللهامرااية وتش ا أش  غلهي 

ي  لثـر كـنل أ ـل    ي  لثـر كـنل أ ـل    ومن ممال  ل  كشب نان  ل  هذ  احلقا  لي  هلي ا جين  الاطنومن ممال  ل  كشب نان  ل  هذ  احلقا  لي  هلي ا جين  الاطن

  . .   ف    أن اللوا الجي هد ا ألال ال يمل الايلثف    أن اللوا الجي هد ا ألال ال يمل الايلث  ،،  اللوا ا اقلمةاللوا ا اقلمة

  : :   وإ  من لجش  هذ  الصاروإ  من لجش  هذ  الصار

  : :   ((GGuuaannttaannaammoo  ppaayy  DDeetteennaattiioonnxxoommpp)): :   معتقل جوانتانامومعتقل جوانتانامو  ((00))

بــلل  الســشطي  بــلل  الســشطي    ،،  وهــا يــين يــدء الســم ة وهــا يــين يــدء الســم ة   ،،  يقــا هــذا ا  اقــال ا  شــين جااناينــيما يقــا هــذا ا  اقــال ا  شــين جااناينــيما 

وي اـر  وي اـر    ،،  لسـين مـن تشـانب ا كـانهم إرهـيبي      لسـين مـن تشـانب ا كـانهم إرهـيبي        ،،  ىى61166116ى ى بييا ميلب ا أـي بييا ميلب ا أـي األمريريية األمريريية 

لاجــال   ــيرج احلــلول األمريرييــة ا لمصــ  ج ــاب قــر     لاجــال   ــيرج احلــلول األمريرييــة ا لمصــ  ج ــاب قــر       ؛؛  هــذا الســين يــشطة مطشقــة هــذا الســين يــشطة مطشقــة 

وم ي طنــ  أشيــب لع مــن مــاان   وم ي طنــ  أشيــب لع مــن مــاان     ،،  مــي   أــن وميــة فشاريــلا األمريرييــة مــي   أــن وميــة فشاريــلا األمريرييــة 9191وين ــل وين ــل   ،،  كابــيكابــي

إ  م اقـال جااناينـيما   إ  م اقـال جااناينـيما   : :   إىل احلل الذع ج ـال م قمـة ال هـا اللوليـة تقـاا     إىل احلل الذع ج ـال م قمـة ال هـا اللوليـة تقـاا       ،،  حقا  امنسي حقا  امنسي 

وكينـا الاميـي  ا ايـلو األمريرييـة ا أهـل الـرئي        وكينـا الاميـي  ا ايـلو األمريرييـة ا أهـل الـرئي        . .   األمريريد هاال همييـة ال صـر  األمريريد هاال همييـة ال صـر  

  ،،  ىى09110911//فرايــرفرايــر//6161ا ا ( ( ارمييــدارمييــد))روزفشــا ايــاأجر  هــذ  القيأــلو مــن رئــي  كابــي   روزفشــا ايــاأجر  هــذ  القيأــلو مــن رئــي  كابــي   

  . .   لومر لمريريدلومر لمريريد61116111بأجر ي اع مقلار  بأجر ي اع مقلار  

شـ  إثـر  لـ  مل تقـم كابـي      شـ  إثـر  لـ  مل تقـم كابـي      ومل احان الااار الريابيا  الاا يـا  أشـ  هـذا الاـأجل وأ    ومل احان الااار الريابيا  الاا يـا  أشـ  هـذا الاـأجل وأ    

. .   بصر  الشـيريي  مـا ل  احلريامـة األمريرييـة تريـال بهـي يـ ايي  إىل حريامـة كابـي         بصر  الشـيريي  مـا ل  احلريامـة األمريرييـة تريـال بهـي يـ ايي  إىل حريامـة كابـي         

  . .   وتامس  حبقهي ا اميائييروتامس  حبقهي ا اميائيير

ومل نيل  ألل من ا  قمي  احلقامية ب رورو إغيم  هذا ا  اقال بيأانـير لنـب ت ميـد    ومل نيل  ألل من ا  قمي  احلقامية ب رورو إغيم  هذا ا  اقال بيأانـير لنـب ت ميـد    

  ..  ((00))   اقشا  فيب بقسيوو قليلو اقشا  فيب بقسيوو قليلووي يمال ا وي يمال ا   ،،  فيب  يا القيم امنسينية وت  لى فيب األ   فيب  يا القيم امنسينية وت  لى فيب األ   

  : :   سجن أبوغريب يف العراقسجن أبوغريب يف العراق  ((66))

ومل مت ب ـيء  ومل مت ب ـيء    ،،  كم غرب بذلالكم غرب بذلال1616يقا يين لباغري  مرب ملي ة لبد غري  الجي تن ل يقا يين لباغري  مرب ملي ة لبد غري  الجي تن ل 

  01020102هــذا الســين مــن منــال ما هــل بريطــيند ا نســي يي  القــر  ال شــرين أشــ  مســيحة هــذا الســين مــن منــال ما هــل بريطــيند ا نســي يي  القــر  ال شــرين أشــ  مســيحة 

لمسـيى  لمسـيى    22ى بإضـيفة  ى بإضـيفة  61166116ى ى ومـل يـا تايـ اب أـي    ومـل يـا تايـ اب أـي      ،،  برجـي  لم يـي   برجـي  لم يـي     6363ولـب  ولـب    ،،  كيشا مرت مرباكيشا مرت مربا

إلارو األمــن ال ــيى ووزارو اللا شيــة ا أهــل الــرئي  إلارو األمــن ال ــيى ووزارو اللا شيــة ا أهــل الــرئي    مــن منــالمــن منــال  مبمبااايــاخلايــاخل  متمتوو  ،،  ل ــرى فيــبل ــرى فيــب

ومــل يــيشا م قمــي  حقــا   ومــل يــيشا م قمــي  حقــا     ،،  الســيب  أــلاى حســ  لا ــذي  الســي يء أليــنيب ج يئيــة  الســيب  أــلاى حســ  لا ــذي  الســي يء أليــنيب ج يئيــة  

  . .   امنسي  اناهيكي  أليلو ا م يمشة ا سيان  فيبامنسي  اناهيكي  أليلو ا م يمشة ا سيان  فيب

ا  ايـاخلماب مـاا  الايـيلف لاـزج بـي  اقش       ا  ايـاخلماب مـاا  الايـيلف لاـزج بـي  اقش       وب ل ل ـاا القـاا  األمريرييـة إىل ال ـر    وب ل ل ـاا القـاا  األمريرييـة إىل ال ـر    

وهاـ  حرمـيتهم وماشـهم    وهاـ  حرمـيتهم وماشـهم      ،،  و ته ن القيئما  أشيب وال ـيمشا  فيـب ا ت ـذي  السـي يء    و ته ن القيئما  أشيب وال ـيمشا  فيـب ا ت ـذي  السـي يء      ،،  فيبفيب

                                                                  
  aarr..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii  ،،  من ويريينيليي ا اياأة احلرومن ويريينيليي ا اياأة احلرو  ،،  م اقال جااناينيمام اقال جااناينيما  ((00))
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وتن   ل  إثر نشر أـار أليـلو تـن  ا  يمشـة ا ري ـة مـن منـال مـاا  الايـيلف لا ـال هـذ             وتن   ل  إثر نشر أـار أليـلو تـن  ا  يمشـة ا ري ـة مـن منـال مـاا  الايـيلف لا ـال هـذ             

  . . ((00))  السينالسين

  : :   ((واقع السودا واقع السودا املامل))السجون السرية للواليات املتحدة ا مريكية السجون السرية للواليات املتحدة ا مريكية   ((11))

( ( الن اــيجا الن اــيجا ))وزارو لفيأهــي وزارو لفيأهــي   وو((CCIIAA))لميمـا الاميــي  ا ايــلو أــر وكيلـة ايــاخنيراتهي   لميمـا الاميــي  ا ايــلو أــر وكيلـة ايــاخنيراتهي   

يياني  يرية  يرج ب لهي ا ألل مـن بشـلا  ال ـيمل يـير  فيـب لفقـا للـاا  الا ـذي  ا         يياني  يرية  يرج ب لهي ا ألل مـن بشـلا  ال ـيمل يـير  فيـب لفقـا للـاا  الا ـذي  ا         

لن ــلهي أــن مــيا لن ــلهي أــن مــيا   ،،  الــجي ت ريــر أشيهــي أمشــهيالــجي ت ريــر أشيهــي أمشــهي  ،،  مــأمن مــن ل  تطيهلــي ا طيلنــة القينانيــة مــأمن مــن ل  تطيهلــي ا طيلنــة القينانيــة 

ــع أــلل مــن فيهــي اآلم     ،،  مريريــدمريريــد  القــينا  األ  القــينا  األتطنيــتطنيــ ــع أــلل مــن فيهــي اآلم   وينش يقــاا بيــ  ال  يمــد وزيــر   يقــاا بيــ  ال  يمــد وزيــر     ،،  وينش

إ  أــلل اكايــزين ا ال ــيمل ال ربــد بــأمر مــن لمريريــي يهــا    إ  أــلل اكايــزين ا ال ــيمل ال ربــد بــأمر مــن لمريريــي يهــا    : :   ال ــلا القطــرع الســيب ال ــلا القطــرع الســيب 

  ..  كالا  ألل اكايزين ا جااناينيماكالا  ألل اكايزين ا جااناينيما

إىل إىل   وهـد ت قسـم  وهـد ت قسـم    ،،  ولغش  هذ  األميكن الجي حيايز فيهي ا  اقشا  صهية أن األنقيرولغش  هذ  األميكن الجي حيايز فيهي ا  اقشا  صهية أن األنقير

  : :   ث ثة ميمياث ثة ميميا

ا كـال مـن   ا كـال مـن   ( ( الن اـيجا  الن اـيجا  ))ييا  تلار من منال وزارو اللفي  األمريريد ييا  تلار من منال وزارو اللفي  األمريريد   ((00))

  . .   وغلهيوغلهي  ،،  وغااناينيماوغااناينيما  ،،  ولفذينساي ولفذينساي   ،،  ال را ال را 

وحيايـز  وحيايـز  ( ( CCIIAA))وحلا  اأاقيا أذلو تليرهي وكيلـة اميـاخنيرا    وحلا  اأاقيا أذلو تليرهي وكيلـة اميـاخنيرا      ((66))

  . . ا همةا همةفيهي كنير مسؤولد القيألو وغلهم من الشخصيي  فيهي كنير مسؤولد القيألو وغلهم من الشخصيي  

ألجهزو اياخنيرا  لوا لج نيـة هلـي يـيال حيفـال     ألجهزو اياخنيرا  لوا لج نيـة هلـي يـيال حيفـال       غر  الايقي  الايب ةغر  الايقي  الايب ة  ((11))

وت هل إليهي الاميي  ا ايلو بـيلايقي  مـا   وت هل إليهي الاميي  ا ايلو بـيلايقي  مـا     ،،  ا ميا ت ذي  السي يءا ميا ت ذي  السي يء

  . .   ا شانب فيهما شانب فيهم

ــل        ــة وراء النيــير يزي ــل       وتشــل ب ــض الاقــيرير إىل ل  مــن حتايــزهم الســشطي  األمريريي ــة وراء النيــير يزي وتشــل ب ــض الاقــيرير إىل ل  مــن حتايــزهم الســشطي  األمريريي

  . .   أللهم أش  تس ة  م  م اقال ي  ا  غيلني  لشسيطرو ال سريريةأللهم أش  تس ة  م  م اقال ي  ا  غيلني  لشسيطرو ال سريرية

ه ي  ألل مـن السـهن الـجي  صصـا هلـذا الذـرض والـجي تـام فيهـي أمشيـي  الايقيـ             ه ي  ألل مـن السـهن الـجي  صصـا هلـذا الذـرض والـجي تـام فيهـي أمشيـي  الايقيـ             وو

  . .   والا ذي  ا أرض النير ب يلا  أن لأ  ا رامن والا ذي  ا أرض النير ب يلا  أن لأ  ا رامن 

ومل لثير هذا الارياي  غ ـ  الـرلع ال ـيمل ال ـي د فطيلنـا ال ليـل مـن احلريامـي          ومل لثير هذا الارياي  غ ـ  الـرلع ال ـيمل ال ـي د فطيلنـا ال ليـل مـن احلريامـي          

وحــاا وحــاا   ،،  هيهيالاميــي  ا ايــلو باقــليم إي ــيحي  حــاا هــذ  الســيا  ا اجــالو أشــ  لراضــي  الاميــي  ا ايــلو باقــليم إي ــيحي  حــاا هــذ  الســيا  ا اجــالو أشــ  لراضــي  

  ..  ((66))  واحاييزهم والايقي  م همواحاييزهم والايقي  م هم  ا سيج ا سيج   حركة نقالحركة نقال

                                                                  
  ..aarr..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii  ،،  ي ، من ويريينيليي ا اياأة احلروي ، من ويريينيليي ا اياأة احلرويين لبا غريين لبا غر  ( ( 00))

  wwwwww..aammnnaassttyy..oorrgg  ،،  ماما م قمة ال ها اللوليةماما م قمة ال ها اللولية  وو،،  ويريينيليي ا اياأة احلروويريينيليي ا اياأة احلرو  ((66))
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  املبحأل الثانياملبحأل الثاني

  يف الشريعة اإلسالميةيف الشريعة اإلسالمية  احلقوق اليت جتب للمساجنياحلقوق اليت جتب للمساجني

 ، تاجل ملونة مماأة حلقا  ا سيج  ا الشري ة امي مية ا نصاص الشري ة م   

من يالما أشيهي ولرين هرين ت ر  هذ  احلقا  وام ، واجاهيلا  أشميئهي السيبق 

   ا ألل من

ويقا  علي ا ما ويقا  علي ا ما   ،،  ثبوت عدد من هذه احلقوقثبوت عدد من هذه احلقوق  التى تفيد مبجموع االتى تفيد مبجموع ا  تفرقة تفرقة املاملنصوص نصوص الال

  : :   ومن اومن ا  ،،  مياثل امياثل ا

واألمـر  واألمـر  ، ،   ب ـل ل  ليـرتب يـرية الـ       ب ـل ل  ليـرتب يـرية الـ         وربطـب ا ا سـيل  وربطـب ا ا سـيل    يين مثيمة بـن لثـيا   يين مثيمة بـن لثـيا     ((00))

ــب ــببإا يمـ ــ      ،،  بإا يمـ ــة الـ ــن صيانـ ــ    وحسـ ــة الـ ــن صيانـ ــشم  وحسـ ــب ويـ ــب و لـ ــش  اهلل أشيـ ــشم  أـ ــب ويـ ــب و لـ ــش  اهلل أشيـ ــب    أـ ــبلـ ــم ا  ،،  لـ ــم اثـ ــر ثـ ــر ألمـ ألمـ

  . .   ((00))بإا مببإا مب

  : :   وهذا يهيل ألو لماروهذا يهيل ألو لمار

  . .   ح  السي  ا الط يى والشراب ا  يي ح  السي  ا الط يى والشراب ا  يي * * 

  . .   حقب ا إحسي  م يمشابحقب ا إحسي  م يمشاب* * 

  ،،  وتقشيشــب مــن الشــم وتقشيشــب مــن الشــم   ،،  ن الــرلن الــرلمــمــوتلفئاــب وتلفئاــب   ،،  ويقــي  أشــ  هــذا حقــب ا كســاتب ويقــي  أشــ  هــذا حقــب ا كســاتب * * 

  . .   وملاواتب إ ا احايجوملاواتب إ ا احايج

  ..    ((66))وَأْحِسُنوا ِإنَّ اهلل ُيِحبُّ امَلحِسِننَيوَأْحِسُنوا ِإنَّ اهلل ُيِحبُّ امَلحِسِننَي  : :   مالب ت يىلمالب ت يىل  ((66))

  : :     مـيا مـيا     شم من حليث لبـد ي شـ  قـلال بـن لو  أـن ريـاا اهلل      شم من حليث لبـد ي شـ  قـلال بـن لو  أـن ريـاا اهلل      ــــــمي روا  امميى مسمي روا  امميى مس  ((11))

وإ ا  حبـام  وإ ا  حبـام    ،،  فإ ا ماشام فأحس اا القاشةفإ ا ماشام فأحس اا القاشة  ،،    اهلل كا  امحسي  أش  كال قدء  اهلل كا  امحسي  أش  كال قدءإإ  »»

  . .   ««ولييلَّ لحلكم قهرتب وللح  بييابولييلَّ لحلكم قهرتب وللح  بيياب  ،،  فأحس اا الذحبةفأحس اا الذحبة

  . . لشماا الشهظ لبلشماا الشهظ لباا   ال ر  إحسي  ال ر  إحسي وهذا  نصَّي  أيمَّي  يل ال حتاهمي كال مي ي ل اوهذا  نصَّي  أيمَّي  يل ال حتاهمي كال مي ي ل ا

      مي روا  امميى مسشم من حليث أمرا  بن حص  ل  امـرلو مـن جهي ـة لتـا الـ        مي روا  امميى مسشم من حليث أمرا  بن حص  ل  امـرلو مـن جهي ـة لتـا الـ          ((33))

فـلأي ريـاا   فـلأي ريـاا     ،،  لأنا حـلا  فأممـب أشـدَّ   لأنا حـلا  فأممـب أشـدَّ     ،،  يين  اهلليين  اهلل: :   فقيلافقيلا  ،،  وهد حنش  من الزنيوهد حنش  من الزني

ــإ ا وضــ ا فــأت  بهــي    »»: :   وليهــي فقــيا وليهــي فقــيا   اهلل اهلل  ــإ ا وضــ ا فــأت  بهــي    لحســن إليهــي ف ــي   ،،  فه ــالفه ــال  ««لحســن إليهــي ف ــي فــأمر به   ،،  فــأمر به

لتصـشد  لتصـشد  : :   فقـيا أمـر  فقـيا أمـر    ،،  ثم أش  أشيهيثم أش  أشيهي  ،،  ثم لمر بهي فر اثم لمر بهي فر ا  ،،  أشيهي ثييبهيأشيهي ثييبهي  فشريافشريا

لقـل تيبـا تابـة لـا مسـما بـ  يـن   مـن لهـال          لقـل تيبـا تابـة لـا مسـما بـ  يـن   مـن لهـال          »»: :   فقيافقيا  ،،  أشيهي يين  اهلل ومل زناأشيهي يين  اهلل ومل زنا

  . . ((11))  ««؟؟لف ال من ل  جيل  ب هسهي هلل ت يىللف ال من ل  جيل  ب هسهي هلل ت يىلوهال وجل  وهال وجل    ،،  ا لي ة لاي اهما لي ة لاي اهم
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  . .   092092: :   اآليةاآلية  ،،  يارو النقرويارو النقرو  ((66))
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أـش  اهلل  أـش  اهلل  ومـل لمـر الـ      ومـل لمـر الـ        ،،  ل أشيهـي ل أشيهـي وهذ  ا رلو  ناية للى وليهي اناقيرا  مميمة احلـ وهذ  ا رلو  ناية للى وليهي اناقيرا  مميمة احلـ 

ويــل ال ا  لــ  أــلى إيــذائهي بــلنيي  لو الااريــ  ويــل ال ا  لــ  أــلى إيــذائهي بــلنيي  لو الااريــ    ،،  بيمحســي  إليهــيبيمحســي  إليهــي    أشيــب و لــب ويــشم وليهــيأشيــب و لــب ويــشم وليهــي

  ..  أشيهي بيلقااأشيهي بيلقاا

روى مســشم ولبــالاول وغلهمــي مــن حــليث  روى مســشم ولبــالاول وغلهمــي مــن حــليث      ::  نهــد الــ   أشيــب الســ ى أــن الا ــذي  نهــد الــ   أشيــب الســ ى أــن الا ــذي    ((22))

ومـل لميمـاا   ومـل لميمـاا     ،،  نـيط نـيط لنب مرَّ بيلشـيى أشـ  لنـي  مـن األن    لنب مرَّ بيلشـيى أشـ  لنـي  مـن األن      هشيى بن حرييم بن حزاى هشيى بن حرييم بن حزاى 

ــم  ــم ا الشـ ــا     ،،  ا الشـ ــهم الزيـ ــ  راويـ ــ  أشـ ــا   وأـ ــهم الزيـ ــ  راويـ ــ  أشـ ــذا؟: :   فقـــيافقـــيا! ! وأـ ــذا؟ميهـ ــال! ! ميهـ ــالميـ ي ـــذبا  ا ي ـــذبا  ا : :   ميـ

لقـهل لسـم ا ريـاا اهلل    لقـهل لسـم ا ريـاا اهلل    : :   فقـيا هشـيى  فقـيا هشـيى    ،،  حنسـاا ا اجلزيـة  حنسـاا ا اجلزيـة  : :   وا روايـة وا روايـة   ،،  اخلراجاخلراج

  ،،  ««إ  اهلل ي ـذب الـذين ي ـذبا  ال ـي  ا الـلنيي     إ  اهلل ي ـذب الـذين ي ـذبا  ال ـي  ا الـلنيي     »»: :   يقاايقاا    أش  اهلل أشيب و لب ويشمأش  اهلل أشيب و لب ويشم

  . . ((00))  أمر بهم فخشااأمر بهم فخشاافف  ،،  فل ال أش  األمل فيلثبفل ال أش  األمل فيلثب

حنســاهي فــ  هــ  اا ماهــي وم هــ  حنســاهي فــ  هــ  اا ماهــي وم هــ    ل شــا امــرلو ال ــير ا هــرول شــا امــرلو ال ــير ا هــرو»»: :   مالــب أشيــب الســ ىمالــب أشيــب الســ ى  ((22))

  . .   فرييف بيمنسي  الذع كرمب اهللفرييف بيمنسي  الذع كرمب اهلل( ( 66))  ««تركاهي تأكال من  شيش امرضتركاهي تأكال من  شيش امرض

روى اممـيى مسـشم مـن حـليث لى ا ـؤم   أيئشـة رضـد        روى اممـيى مسـشم مـن حـليث لى ا ـؤم   أيئشـة رضـد        : :   لمر  أشيـب السـ ى بـيلرف    لمر  أشيـب السـ ى بـيلرف      ((11))

وم نــز  مــن  وم نــز  مــن    ،،  إ  الرفــ  م يريــا  ا قــدء إم زانــب  إ  الرفــ  م يريــا  ا قــدء إم زانــب  »»: :   مــيامــيا    لــ   لــ   اااهلل أ هــي ل  اهلل أ هــي ل  

  . . ((11))  ««قدء إم قينبقدء إم قينب

  ((33" )" )الاجِبالاجِب  ضرِبضرِب  أنأن  َنه  رياُا اهلِل َنه  رياُا اهلِل ""  : :   أن ضرب الاجبأن ضرب الاجب    نه  ال   نه  ال     ((11))

    : :   مالـب ت ـيىل  مالـب ت ـيىل    : :   ومل جيء  فيب نصاص كـالو ا الرياـيب والسـ ة م هـي    ومل جيء  فيب نصاص كـالو ا الرياـيب والسـ ة م هـي    : :   ال لاال لا  ((99))

 ََّتْعثثِدَلوا اْعثثِدَلوا ُهثثَو َأِقثثَرُب ِللتَِّقثثَو  َتْعثثِدَلوا اْعثثِدَلوا ُهثثَو َأِقثثَرُب ِللتَِّقثثَو    َواَل َيْجثثِرَمنََّكْم َشثثَنقُن َقثثْومى َعَلثثى َأالَّ َواَل َيْجثثِرَمنََّكْم َشثثَنقُن َقثثْومى َعَلثثى َأال
  ومالــبومالــب، ،   ((22))  

  ..    ((11))ِإنَّ اهلل َيتُمُر بالَعْدِ ِإنَّ اهلل َيتُمُر بالَعْدِ : : جال وأز جال وأز   ومالبومالب، ،     ((22))َوِإَذا َقِلُتم َفاعِدَلواَوِإَذا َقِلُتم َفاعِدَلوا  ::  ينيينبينيينب

ََرَّْمَنثا َبِنثي مَدَم َوَحَمِلَنثاُهْم ِفثي الَبثرِّ        : :   مالب ت ـيىل مالب ت ـيىل   : :   ن   لىن   لىاهلل لاهلل ل  تريريم تريريم   ((0101)) ََرَّْمَنثا َبِنثي مَدَم َوَحَمِلَنثاُهْم ِفثي الَبثرِّ      َوَلَقثْد    َوَلَقثْد 

بــر لو فــيجر م  ــاز  بــر لو فــيجر م  ــاز    ،،وهــذا الاريــريم لريــال  لمــد مســشم لو كــيفر  وهــذا الاريــريم لريــال  لمــد مســشم لو كــيفر    ..    ((11))َواِلَبْحثثِرَواِلَبْحثثِر

  . .   امأالاء أشيب وم يسانيح م ب إم مي ثنا حب امأالاء أشيب وم يسانيح م ب إم مي ثنا حب 

فيهــي مــن فيهــي مــن   ،،  وال صــاص ال يمــة ومــي ارتــنا بهــي مــن مااأــل  وال صــاص ال يمــة ومــي ارتــنا بهــي مــن مااأــل    ،،  وهــذ  ال صــاص اجلزئيــة وهــذ  ال صــاص اجلزئيــة 

ل كينـا ه ـي    ل كينـا ه ـي    ومـ ومـ   ،،  احلقـا  ا شـروأة لشسـي    احلقـا  ا شـروأة لشسـي      وبيـي  وبيـي    الس ة وا رونة مي يريهد لاهصيالالس ة وا رونة مي يريهد لاهصيال

  : :    يوم  مشريارو ل لل من النيحا  ا تهصيال هذ  احلقا  ومن لهم  ل  يوم  مشريارو ل لل من النيحا  ا تهصيال هذ  احلقا  ومن لهم  ل 
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  . .   كايب لحرييى السين وم يمشة السي يء لشلكاار حسن لباغلوكايب لحرييى السين وم يمشة السي يء لشلكاار حسن لباغلو  ((00))

  . .    مل راقل ال مر مل راقل ال مر  ،،  لحرييى السي يء وحقامهم  ا الهقب امي مدلحرييى السي يء وحقامهم  ا الهقب امي مد  ((66))

  . .   ييف الشيالييف الشيالأشد نأشد ن  ،،  اخل أة ا لحرييى السين ا الهقب امي مداخل أة ا لحرييى السين ا الهقب امي مد  ((11))

  . .   ي يل مسهر الاالأدي يل مسهر الاالأد  ،،  فقب السين والسي يء فقب السين والسي يء   ((33))

  . .    مل أنلاهليلع مل أنلاهليلع..لل  ،،  فقب السيا  وا  اق  فقب السيا  وا  اق    ((22))

  . .    مل أنلاهلل األمحل مل أنلاهلل األمحل  ،،  حريم احلن  ا الشري ة امي ميةحريم احلن  ا الشري ة امي مية  ((22))

  ..ألني   مل وّزا  ألني   مل وّزا  ..ماياأة حقا  امنسي ، لماياأة حقا  امنسي ، ل  ((11))

  ،،  إضيفة إىل حباث ولرايـي  كـالو تايـلث أـن جاانـ   ـللو مـن حقـا  السـي          إضيفة إىل حباث ولرايـي  كـالو تايـلث أـن جاانـ   ـللو مـن حقـا  السـي          

  . .   لو حقا  ا اهم وحنا  ل لو حقا  ا اهم وحنا  ل   ،،  حقب ا اخلشاو الشرأيةحقب ا اخلشاو الشرأيةلو لو   ،،  كيقب ا الا شمكيقب ا الا شم

وحيسن ا  نشل ه ـي إىل مـي ثنـا أـن ب ـض اخلشهـيء الراقـلين مـن ال  ييـة بي سـيان            وحيسن ا  نشل ه ـي إىل مـي ثنـا أـن ب ـض اخلشهـيء الراقـلين مـن ال  ييـة بي سـيان            

وخنـام مبـي ميلـب اممـيى ابـن القـيم رمحـب        وخنـام مبـي ميلـب اممـيى ابـن القـيم رمحـب          ،،  باافل الط ـيى والشـراب والريسـيء هلـم    باافل الط ـيى والشـراب والريسـيء هلـم      واألمرواألمر

  . .   اهلل ا أهة السين الشرأد ولهم حقا  السي اهلل ا أهة السين الشرأد ولهم حقا  السي 

وإمنــي ي نذــد ا  يريــا  احلــن    وإمنــي ي نذــد ا  يريــا  احلــن      ،،  الســين لــي  هــا احلــن  ا مريــي  ضــي    الســين لــي  هــا احلــن  ا مريــي  ضــي    »»  ::  مــيامــيا

ول  ي طـ  كـال واحـل كهيياـب مـن      ول  ي طـ  كـال واحـل كهيياـب مـن        ،،  من ا السين من بيا ا يامن ا السين من بيا ا ياول  ي ه  أش  ول  ي ه  أش    ،،  واي ي واي ي 

وم ــا ا ســيج  اــي حياــيجا  إليــب مــن الذــذاء والريســيء وا ســرين     وم ــا ا ســيج  اــي حياــيجا  إليــب مــن الذــذاء والريســيء وا ســرين       ،،  والشنــي والشنــي   الط ــيىالط ــيى

  ..  ((00))الصيد جار ي يم  أشيب اهللالصيد جار ي يم  أشيب اهلل

  

                                                                  
  .  .    ومي ب لهيومي ب لهي  321321//11  ،،  وانقر فقب الس ة لسيل ييب وانقر فقب الس ة لسيل ييب   ،،  031031  ،،  الطر  احلريميةالطر  احلريمية  ((00))



--1111   - -

  

 أللااملبحأل الث

 االمم املتحدة حقوق السجني يف مواثيق

  : :   ه يل  ناأي  من ا ااثي  الجي ت يولا حقا  السي ه يل  ناأي  من ا ااثي  الجي ت يولا حقا  السي 

    اإلعالن العاملي حلقوق اإلنساناإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان::    أواْلأواْل

اأامل ونشر أش  ا ـأل   ووها وثيقة حقا  لولية ياال امأ   الذع تن اب األمم ا ايلووها وثيقة حقا  لولية ياال امأ   الذع تن اب األمم ا ايلو  

ــة ال يمــة لألمــم ا ايــلو     ــ 601مباجــ  مــرار اجلم ي   ،،  ىى09310931//0606//0101ا ا   ( 1-ل)ف لل

  ::  ميلو أش  ال يا الايلدميلو أش  ال يا الايلد  1111وياريا  من وياريا  من 

  الديباجةالديباجة  

 ــي كــي  اممــرار مبــي جلميــا لأ ــيء األيــرو النشــرية مــن كرامــة لأــيشة فــيهم، ومــن    ــي كــي  اممــرار مبــي جلميــا لأ ــيء األيــرو النشــرية مــن كرامــة لأــيشة فــيهم، ومــن   

ــيمل،         ــ ى ا ال ـــ ــلا والســـ ــة وال ـــ ــي  احلريـــ ــريال ليـــ ــة، يشـــ ــيوية وثيباـــ ــا  ماســـ ــيمل،        حقـــ ــ ى ا ال ـــ ــلا والســـ ــة وال ـــ ــي  احلريـــ ــريال ليـــ ــة، يشـــ ــيوية وثيباـــ ــا  ماســـ   حقـــ

إىل لأمـيا لثـير  بربرياهـي ال ـمل     إىل لأمـيا لثـير  بربرياهـي ال ـمل       و ي كي  جتيهال حقا  امنسي  وازلرااهي مـل لف ـيي  و ي كي  جتيهال حقا  امنسي  وازلرااهي مـل لف ـيي  

امنســـيند، وكـــي  النشـــر مـــل نـــيلوا بنـــزوحب أـــيمل ياما ـــا  فيـــب حبريـــة القـــاا وال قيـــلو  امنســـيند، وكـــي  النشـــر مـــل نـــيلوا بنـــزوحب أـــيمل ياما ـــا  فيـــب حبريـــة القـــاا وال قيـــلو  

  وبيلايرر من اخلا  والهيمة، كأمس  مي ترنا إليب نهايهم،وبيلايرر من اخلا  والهيمة، كأمس  مي ترنا إليب نهايهم،

و ي كي  من األيييد ل  تاماا حقا  امنسي  حبميية ال قيى القيناند إ ا لريـل لشنشـر   و ي كي  من األيييد ل  تاماا حقا  امنسي  حبميية ال قيى القيناند إ ا لريـل لشنشـر   

  األمر إىل الشيي  بيلامرل أش  الطذيي  وامضطهيل،األمر إىل الشيي  بيلامرل أش  الطذيي  وامضطهيل،لم ي طروا   ر لم ي طروا   ر 

  و ي كي  من اجلاهرع ال مال أش  ت مية أ مي  ولية ب  األمم،و ي كي  من اجلاهرع ال مال أش  ت مية أ مي  ولية ب  األمم،

و ي كينا ق اب األمم ا ايلو مـل لأـيل  ا ا ياـي  تأكيـل إهينهـي حبقـا  امنسـي         و ي كينا ق اب األمم ا ايلو مـل لأـيل  ا ا ياـي  تأكيـل إهينهـي حبقـا  امنسـي         

  األيييــية، وبريرامــة امنســي  ومــلر ، وباســيوع الرجــيا وال ســيء ا احلقــا ، وحزمــا   األيييــية، وبريرامــة امنســي  ومــلر ، وباســيوع الرجــيا وال ســيء ا احلقــا ، وحزمــا   

لمرهــي أشــ  ال هــاض بيلاقــلى امجامــيأد وبايســ  مســاايي  احليــيو ا جــا مــن احلريــة    لمرهــي أشــ  ال هــاض بيلاقــلى امجامــيأد وبايســ  مســاايي  احليــيو ا جــا مــن احلريــة    

  لفسح،لفسح،

و ي كينا اللوا األأ يء مل ت هل  بيل مال، بيلا ـيو  مـا األمـم ا ايـلو أشـ  ضـمي        و ي كينا اللوا األأ يء مل ت هل  بيل مال، بيلا ـيو  مـا األمـم ا ايـلو أشـ  ضـمي        

  ت زيـــــــز امحـــــــرتاى وا راأـــــــيو ال ـــــــي ي  حلقـــــــا  امنســـــــي  وحرييتـــــــب األيييـــــــية،        ت زيـــــــز امحـــــــرتاى وا راأـــــــيو ال ـــــــي ي  حلقـــــــا  امنســـــــي  وحرييتـــــــب األيييـــــــية،        

مشــرت  هلــذ  احلقــا  واحلريــي  لمــرا بــيلع ال ــرورو  مشــرت  هلــذ  احلقــا  واحلريــي  لمــرا بــيلع ال ــرورو  و ــي كــي  الاقــيء اجلميــا أشــ  فهــم  و ــي كــي  الاقــيء اجلميــا أشــ  فهــم  

  لاميى الافيء بهذا الا هل، لاميى الافيء بهذا الا هل، 

ت شر أش  ا ـأل هـذا امأـ   ال ـي د حلقـا  امنسـي  باأـهب ا اـال         ت شر أش  ا ـأل هـذا امأـ   ال ـي د حلقـا  امنسـي  باأـهب ا اـال           فإ  اجلم ية ال يمةفإ  اجلم ية ال يمة

األأش  ا شرت  الذع ي نذد ل  تنشذب كيفـة الشـ اب وكيفـة األمـم، كيمـي يسـ    يـا        األأش  ا شرت  الذع ي نذد ل  تنشذب كيفـة الشـ اب وكيفـة األمـم، كيمـي يسـ    يـا        

هــذا امأــ   نصــ  لأيــ هم أشــ  الــلواى، ومــن  ــ ا    هــذا امأــ   نصــ  لأيــ هم أشــ  الــلواى، ومــن  ــ ا      لفــرال اجملامــا وهيئيتــب، واضــ   لفــرال اجملامــا وهيئيتــب، واضــ   

الا شيم والرتبية، إىل تاايل احرتاى هـذ  احلقـا  واحلريـي ، وكيمـي يريهشـاا، بيلاـلابل       الا شيم والرتبية، إىل تاايل احرتاى هـذ  احلقـا  واحلريـي ، وكيمـي يريهشـاا، بيلاـلابل       
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امأرتا  ال ي د بهي ومراأيتهي اله شية، فيمي ب  ق اب الـلوا   ا طرلو الاا ية واللولية،ا طرلو الاا ية واللولية،

   .ة حتا ومياهي أش  السااءاألأ يء  اتهي وفيمي ب  ق اب األميليم ا اضاأ

 :  1املادة 

وهم مل وهناا ال قال .  يا ال ي  لحرارا وماسيوين ا الريرامة واحلقا  يالليالل

  .والاجلا  وأشيهم ل  ي يمشاا ب  هم ب  ي بروح ام يء

 : 2املادة 

إنسي  ح  الاماا جبميا احلقا  واحلريي  ا ذكارو ا هذا امأ  ، لومني  لرياللريال

ع نا ، وم ييمي الامييز بسن  ال  صر، لو الشا ، لو اجل  ، لو الشذة، لو يييز من ل

اللين، لو الرلع يييييي وغل ييييد، لو األأال الاا  لو امجاميأد، لو الاروو، لو 

  ، ،   ا الل، لو لع وضا   ر

أن  ل  م  از الامييز أشد ليي  الاضا السيييد لو القيناند لو  وف  

اممشيم الذع ي امد إليب الشخص، يااء لكي  مساق  لو ماضاأي  اللولد لشنشل لو

   .حتا الاأيية لو غل ماماا بيحلريم الذاتد لى  يض ي ألع ميل   ر أشد يييلتب

 3املادة 

  .لريال فرل ح  ا احلييو واحلرية وف  األمي  أش  قخصب

 4املادة 

  .لرمي  جبميا أارهميم  از ايرتمي  لحل لو ايا نيل ، وحيقر الر  وامجتير بي

 5املادة 

م  از إ  ي  لحل لشا ذي  وم لشم يمشة لو ال قابة القييية لو ال إنسينية لو احلياة 

  .بيلريرامة

 6املادة 

  .لريال إنسي ، ا كال مريي ، احل  بأ  ي رت  لب بيلشخصية القينانية

 7املادة 

ماا حبميية القينا  لومني ال ي   ي ي يااء لميى القينا ، وهم ياسيوو  ا ح  الا

، كمي ياسيوو  ا ح  الاماا بيحلميية من لع يييز ي اه  هذا امأ   ومن لع  يييز

  .حتريض أش  ماال هذا الامييز

 8املادة 

لريال قخص ح  الشياء إىل اكيكم الاا ية ا خاصة منصيفب اله شد من لية لأميا 

  .لياار لو القينا ت اه  احلقا  األيييية الجي ه يهي إيي  ال
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 9املادة 

  .م  از اأاقيا لع إنسي  لو حيز  لو نهيب ت سهي

 11املادة 

لريال إنسي ، أش  ملى ا سيواو الايمة ما اآل رين، احل  ا ل  ت قر م ياب 

 ريمة مساقشة و ييلو، نقرا م صهي وأش يي، لشهصال ا حقامب والازاميتب وف  لية 

  .تهمة جزائية تاجب إليب

 11ادة امل

كال قخص ماهم جبرهة ي ار بريئي إىل ل  يانا ارترييبب هلي ميناني ا  يكمة  (0)

 أش ية تريا  مل وفر  لب فيهي  يا ال ميني  ال زمة لشلفي  أن نهسب

م يلا  لع قخص جبرهة بسن  لع أمال لو اما ي  أن أمال مل يرين ا حي ب  (6)

م تاما أشيب لية أقابة  يشريال جرمي مبقا   القينا  الاا  لو اللولد، كمي

  .لقل من تش  الجي كينا ييرية ا الاما الذع ارتري  فيب اله ال اجلرمد

 12املادة 

م  از ت ريض لحل لال ال ت سهد ا حييتب اخليأة لو ا قؤو  ليرتب لو مسري ب 

ولريال قخص ح  ا ل  حيميب القينا  . لو مراي تب، وم حلم   ي  قرفب ومس اب

  .الال ال لو تش  احلم  من ماال  ل  

 13املادة 

  .لريال فرل ح  ا حرية الا قال وف  ا ايير  ال إميماب لا ال حلول اللولة (0)

  .لريال فرل ح  ا مذيلرو لع بشل، مبي ا  ل  بشل ، وف  ال الو إىل بشل  (6)

 14املادة 

  .لريال فرل ح  الامي  مشيأ ا بشلا  ل رى والاماا بب   أي من امضطهيل (0)

لاذر  بهذا احل  إ ا كينا ه ي  م حقة نيقئة بيله ال أن جرهة غل م هرين ا (6)

  .ييييية لو أن لأميا ت يمض مقيأل األمم ا ايلو ومنيلئهي

 15املادة 

  .لريال فرل ح  الاماا جب سية مي (0)

  .، حرمي  لع قخص من ج سياب وم من حقب ا تذيل ج سياب ، ت سهي م  از (6)

 16املادة 

ا  للركي ين النشاحب، ح  الازوج وتأيي  ليرو، لو  لع ميل ، م لشرجال وا رلو (0)

وهمي ماسيويي  ا احلقا  للى الازوج و  ا   .بسن  ال ر  لو اجل سية لو اللين

  .مييى الزواج وللى احن لب



--1414   - -

  

 .م ي قل الزواج إم برضي الطرف  ا زما زواجهمي رضيء كيم  م إكرا  فيب (6)

يييية ا اجملاما، وهلي ح  الاماا حبميية اجملاما األيرو هد اخلشية الطني ية واأل (1)

  .واللولة

 17املادة 

  .لريال فرل ح  ا الامش ، مبهرل  لو بيمقرتا  ما غل  (0)

  .م  از جتريل لحل من مشريب ت سهي (6)

 18املادة 

لريال قخص ح  ا حرية الهرير والاجلا  واللين، ويشمال هذا احل  حرياب ا 

ياب ا إ هير لي ب لو م اقل  بيلا نل وإميمة الش يئر وا ميرية تذيل لي ب لو م اقل ، وحر

  .والا شيم، مبهرل  لو ما  يأة، ولميى ا أل لو أش  حل 

 19املادة 

لريال قخص ح  الاماا حبرية الرلع والا نل، ويشمال هذا احل  حرياب ا اأا ي  

هي إىل اآل رين، بأية اآلراء لو  م ييقة، وف  الامي  األننيء واألفريير وتشقيهي ونقش

  .وييشة ولومني اأانير لشيلول

 21املادة 

  .لريال قخص ح  ا حرية امقرتا  ا امجاميأي  واجلم يي  السشمية (0)

  .م  از إرغيى لحل أش  امناميء إىل   ية مي (6)

 21املادة 

لريال قخص ح  ا شيركة ا إلارو الشئا  ال يمة لنشل ، إمي منيقرو وإمي  (0)

  . يايرو  ا حريةباايطة ااش 

  .لريال قخص، بيلاسيوع ما اآل رين، ح  تقشل الا يئف ال يمة ا بشل  (6)

إرالو الش   هد م يط يشطة احلريم، و   ل  تايش  هذ  امرالو من   ا   (1)

اناخيبي  نزيهة جترى لوريي بيممرتا  ال يى وأش  ملى ا سيواو ب  ال ي ن  

  .ن حيث ضمي  حرية الاصاياوبيلاصايا السرع لو بإجراء مرييفئ م

 22املادة 

لريال قخص، باأهب أ اا ا اجملاما، ح  ا ال مي  امجاميأد، ومن حقب ل  

تافر لب، من   ا اجملهال القامد والا يو  اللولد، ومبي ياه  ما هيريال كال لولة 

وماارلهي، احلقا  امماصيلية وامجاميأية والاقيفية الجي م غ   أ هي لريراماب 

  . يمد قخصياب ا حريةولا
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 23املادة 

لريال قخص ح  ال مال، وف  حرية ا ايير أمشب، وف  قروط أمال أيللة  (0)

  .ومرضية، وف  احلميية من النطيلة

  .جلميا األفرال، لو  لع يييز، احل  ا لجر ماسيو أش  ال مال ا اسيوع (6)

قة لريال فرل ي مال ح  ا مرييفأو أيللة ومرضية تريهال لب وأليرتب أيشة مئ (1)

بيلريرامة النشرية، وتساريمال، أ ل امما يء، باييئال ل رى لشيميية 

  .امجاميأية

لريال قخص ح  إنشيء ال قيبي  ما   رين وامن ميى إليهي من لجال محيية  (3)

  .مصيحلب

 24املادة 

لريال قخص ح  ا الراحة ولومي  الهراحب، و صاأي ا حتليل م قاا لسيأي  

  .ال مال وف  إجيزا  لورية مأجارو

 25املادة 

لريال قخص ح  ا مسااى م يشة يريه  ل مي  الصية والرفيهة لب وأليرتب،  (0)

و يأة أش  أ يل ا أكال وا شن  وا سرين وال  يية الطنية وأ يل اخللمي  

امجاميأية ال رورية، ولب احل  ا مي يأمن بب الذاائال ا حيم  النطيلة لو ا رض 

ل  ل  من القرو  اخليرجة أن إرالتب والجي لو ال يز لو الرتمال لو الشيخا ة لو غ

  .تهقل  لينيب أيشب

وجلميا األاهيا ح  الاماا  . لألمامة والطهالة ح  ا رأيية ومسيألو  يأا  (6)

  .بذا  احلميية امجاميأية يااء وللوا ا إاير الزواج لو  يرج هذا اماير

 26املادة 

ميني، أش  األمال ا مرحشايب و   ل  يافر الا شيم . لريال قخص ح  ا الا شيم (0)

ويريا  الا شيم اله  . ويريا  الا شيم امبالائد إلزاميي. امبالائية واأليييية

  .ويريا  الا شيم ال يلد مايحي لشيميا تن ي لريهيءتهم. وا ه  مايحي لش ماى

   ل  يساهل  الا شيم الا مية الرييمشة لشخصية امنسي  وت زيز احرتاى حقا   (6)

كمي    ل  ي زز الاهيهم والاسيمح والصلامة ب  . احلريي  األييييةامنسي  و

 يا األمم و يا الهئي  ال  صرية لو اللي ية، ول  يؤيل األنشطة الجي ت طشا بهي 

  .األمم ا ايلو حلهظ الس ى

  .لآلبيء، أش  ينيال األولاية، ح  ا ايير نا  الا شيم الذع ي ط  ألوملهم (1)
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 27املادة 

ص ح  ا شيركة احلرو ا حييو اجملاما الاقيفية، وف  امياماي  لريال قخ (0)

  .بيله ا ، واميهيى ا الاقلى ال شمد وف  الهاائل الجي ت يم أ ب

لريال قخص ح  ا محيية ا صيحت ا   اية وا يلية ا رتتنة أش  لع إنايج أشمد لو  (6)

  .للبد لو ف  من أ  ب

 28املادة 

جاميأد ولولد هرين ل  تايق  ا  شب احلقا  لريال فرل ح  الاماا ب قيى ا

  .واحلريي  ا  صاص أشيهي ا هذا امأ   حتققي تيمي

 29املادة 

أش  كال فرل واجني  إزاء اجلميأة، الجي فيهي وحلهي هرين ل  ت ما قخصياب  (0)

 .ال ما احلر الرييمال

ينا  م ي ا لع فرل، ا ايرية حقامب وحرييتب، إم لشقيال الجي يقررهي الق (6)

مساهلفي م هي، حصرا، ضمي  امأرتا  الااج  حبقا  وحريي  اآل رين 

واحرتامهي، والافيء بيل يلا من مقا يي  اله يشة وال قيى ال يى ورفي  اجلميا ا 

 . ماما لهقرااد

م  از ا لع حيا ل  يير  هذ  احلقا  أش  حنا ي يمض مقيأل األمم ا ايلو  (1)

  .ومنيلئهي

 31املادة 

ا هذا امأ   لع نص  از تأويشب أش  حنا يهيل انطااء  أش   ايال لية لولة  لي 

لو  يأة، لو لع فرل، لع ح  ا القييى بأع نشيط لو بأع ف ال يهل  إىل هلى لع من 

  .احلقا  واحلريي  ا  صاص أشيهي فيب
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 املبحأل الرابع

 املواثيق االسالمية حلقوق

 ا امي ى  إأ   القيهرو حاا حقا  امنسي  (ل )

 2مت إجيزتب من منال مش  وزراء  يرجية م قمة مؤير ال يمل امي مد ،القيهرو، 

  0991لغسط  

 الديباجة

تأكيلا لشلور احل يرع والايريد لألمة امي مية الجي ج شهي اهلل  ل لمة لورثا 

ي ، ومي النشرية ح يرو أي ية مااازنة ربطا اللنيي بيآل رو و  ا ب  ال شم وامه

يرج  ل  تقاى بب هذ  األمة الياى هللاية النشرية احليئرو ب  الاييرا  وا ذاه  ا ا يم ة 

 .وتقليم احلشاا  شري   احل يرو ا يلية ا زم ة

ومسيهمة ا اجلهال النشرية ا ا شقة حبقا  امنسي  الجي تهل  إلد محيياب من 

ب وحقامب ا احلييو الريرهة الجي تاه  امياذ ا وامضطهيل وتهل  إلد تأكيل حريا

 .ما الشري ة امي مية

وثقة م هي بأ  النشرية الجي بشذا ا ملارج ال شم ا يلع قأني ب يلا، م تزاا، ويانقد 

 .ا حيجة ميية إلد ي ل إهيند حل يرتهي وإلد واز   اتد حير  حقامهي

ي ى جزء من لين ا سشم  م هش  وإهيني بأ  احلقا  األيييية واحلريي  ال يمة ا ام

لحل بشريال منلئد ت طيشهي كشيي لو جزئيي، لو  رمهي لو جتيهشهي ا لحرييى إهلية 

تريشيهية لنزا اهلل بهي كانب، وب ث بهي  يمت ريشب ويم بهي مي جيء  بب الرييم  

ال السميوية ولأنيا رأيياهي أنيلو، وإهميهلي لو ال لوا  أشيهي م ريرا ا اللين وك

إنسي  مسؤوا أ هي مبهرل ، واألمة مسؤولة أ هي بيلا يمن، ول  اللوا األأ يء ا 

 :م قمة ا ؤير امي مد تأييسي أشد  ل  ت شن مي يشد

 1املادة 

النشر  ي ي ليرو واحلو   ا بي هم ال نالية هلل وال ناو آللى و يا ال ي   (ل )

ف وا سؤولية لو  يييز ماسيوو  ا لأال الريرامة امنسينية وا لأال الاريشي

بي هم بسن  ال ر  لو الشا  لو الشذة لو اجل   لو ا  اقل اللي  لو امناميء 

ول  ال قيلو الصييية . السيييد لو الاضا امجاميأد لو غل  ل  من امأانيرا 

 .الريرامة أشد اري  ترييمال امنسي هد ال مي  ل ما هذ  

ليب لنه هم ل ييلب ولنب م ف ال ألحل م هم ل  اخلش  كشهم أييا اهلل ول  لحنهم إ (ب )

 .أشد اآل ر إم بيلاقاى وال مال الصيحت
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 2املادة 

احلييو هنة اهلل وهد مريهالة لريال إنسي ، وأشد األفرال واجملام ي  واللوا  (ل )

 .  از إزهي  روح لو  مقاض قرأدمحيية هذا احل  من كال اأالاء أشيب، وم

 . يء الي نا  النشرعته د إلد إف حيرى الشياء إلد وييئال (ب )

 .شرية إلد مي قيء اهلل واج  قرأداكيفقة أشد ايامرار احلييو الن (ج )

ي مة جسل امنسي  مصانة، وم  از امأالاء أشيهي، كمي م  از ا سي  بهي  (ل )

 .بذل مساحب قرأد، وتريهال اللولة محيية  ل 

 3املادة 

ماال من م مشيركة هلم ا  ا حيلة اياخلاى القاو لو ا  يزأي  ا سشية، م  از (ل )

القايا كيلشي  وا رلو والطهال، ولشيريح وا ريض احل  ا ل  يلاوع ولأليل ل  

يط م ويؤوى ويريس ، وحيرى الامايال بيلقاش ، و   تنيلا األيرع وت مد 

 .األير الجي فرماهي  رو  القايا اجامي 

يند وا  ش   ا لنية م  از مطا الشير لو إت   الزر  وال ر  لو  ري  ا ن (ب )

 .لش لو بقصف لو نسف لو غل  ل 

 4املادة 

لريال إنسي  حرماب واحلهي  أشد مس اب ا حييتب وب ل ماتب وأشد اللوا واجملاما 

 .محيية جامينب وملف ب

 5املادة 

األيرو هد األيي  ا ب يء اجملاما، والزواج ليي  ترياي هي ولشرجيا وال سيء  (ل )

شؤهي ال ر  لو الشا  لو ا لو  يا هم بهذا احل  ميال م احل  ا الزواج وم حتا

أشد اجملاما واللولة إزالة ال اائ  لميى الزواج وتيسل ينشب ومحيية األيرو .اجل سية

 .ورأيياهي

 6املادة 

ا رلو مسيوية لشرجال ا الريرامة امنسينية، وهلي من احل  ماال مي أشيهي من  (ل )

قشة وح  امحاهي  بيمسهي اهي ا يلية ا ساالااجني  وهلي قخصياهي ا لنية و م

 .ونسنهي

 .أشد الرجال أ ء امنهي  أشد األيرو ومسئالية رأيياهي (ب )

 7املادة 

لريال اهال أ ل وملتب ح  أشد األباين واجملاما واللولة ا احل ينة والرتبية  (ل )

 والرأيية ا يلية والصيية واأللبية كمي جت  محيية اجل   واألى وإأطياهمي أ يية

 . يأة
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لآلبيء ومن حيريمهم، احل  ا ا ايير نا  الرتبية الجي يريلو  ألوملهم ما وجاب  (ب )

 .مراأيو مصشياهم ومساقنشهم ا ضاء القيم األ  مية واألحرييى الشرأية

 . لألباين أشد األب يء حقامهمي ولألميرب ح  أشد  ويهم وفقي ألحرييى الشري ة

 8املادة 

شرأية من حيث املزاى واملازاى وإ ا فقل  لهشياب لو لريال إنسي  الاماا بأهشياب ال

 .مقيمب -اناقصا ميى وليب 

 9املادة 

اش  ال شم فري ة والا شيم واج  أشد اجملاما واللولة وأشيهي تأم  ينشب ووييئشب  (ل )

وضمي  ت اأب مبي حيق  مصشية اجملاما ويايح لإلنسي  م رفة لين امي ى 

 .لنشريةئ  الريا  وتسخلهي خلل اوحقي

من ح  كال إنسي  أشد مؤيسي  الرتبية والااجيب ا خاشهة من األيرو وا لرية  (ب )

ولجهزو امأ ى وغلهي ل  ت مال أشد تربية امنسي  لي يي ولنيايي تربية مارييمشة 

 .مااازنة ت مد قخصياب وت زز إهينب بيهلل واحرتامب لشيقا  والااجني  ومحيياهي

 11املادة 

لهطرو، وم  از ايرية لع لا  من امكرا  أشد امنسي  لو امي ى ها لين ا

 . اياذ ا فقر  لو جهشب أشد تذيل لي ب إلد لين   ر لو إلد امحليل

 11املادة 

ذشب وم أنالية يالل امنسي  حرا ولي  ألحل ل  يسا نل  لو يذلب لو يقهر  لو يسا (ل )

 .لذل اهلل ت يلد

من ليال لناا  اميا نيل  رى حترهي مؤكلا اميا مير بشا  لنااأب وبيأانير   (ب )

ولشش اب الجي ت ينيب احل  الرييمال لشايرر م ب وا تقرير ا صل، وأشد  يا 

اللوا والش اب واج  ال صرو هلي ا كهيحهي لاصهية كال لقرييا اميا مير لو 

أشد  امحا ا، وجلميا الش اب احل  ا امحاهي  بشخصياهي ا ساقشة والسيطرو

 .واتهي وماارلهي الطني يةثر

 .لألباين أشد األب يء حقامهمي ولألميرب ح  أشد  ويهم وفقي ألحرييى الشري ة (ج )

 12املادة 

كال إنسي  احل  ا إاير الشري ة ا حرية الا قال، وا ايير  ال إميماب لا ال ب ل  

 ل  لو  يرجهي ولب إ ا اضطهل ح  الشياء إلد بشل   ر وأشد النشل الذع جلأ إليب ل  

 .حا  ينشذب مأم ب مي مل يرين ين  الشياء امرتا  جرهة ا نقر الشر 
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 13املادة 

ال مال ح  تريهشب اللولة واجملاما لريال ميلر أشيب، ولإلنسي  حرية ا ايير ال مال 

ال ئ  بب اي تايق  بب مصشياب ومصشية اجملاما، ولش يمال حقب ا األمن والس مة وا 

وم  از تريشيهب مبي م يطيقب، لو إكراهب، لو . ية األ رىكيفة ال ميني  امجاميأ

ل  ياقيض  لجرا  -لو  يييز ب  الذكر واألنا -اياذ لب، لو امضرار بب، ولب 

أيلم مقيبال أمشب لو  تأ ل ولب امجيرا  وال  وا  والهرومي  الجي يسايقهي، وها 

ال مال ف شد اللولة ل  تال ال  مطيل  بيم  ص وامتقي ، وإ ا ا اشف ال ميا ولأييب

 . لهض ال زا  ورفا القشم وإمرار احل  واملزاى بيل لا لو  حتيز

 14املادة 

لإلنسي  احل  ا الريس  ا شرو ، لو  احاريير لو غيف لو إضرار بيل ه  لو 

 . بيلذل والربي ا ا  مؤكلا

 15املادة 

حبقا  ا شريية مبي م ي ر لريال إنسي  احل  ا الامش  بيلطر  الشرأية، والاماا  -ل

بب لو بذل  من األفرال لو اجملاما، وم  از نز  ا شريية إم ل رورا  ا  ه ة ال يمة 

 .ومقيبال ت ايض فارع وأيلا

 .حترى مصيلرو األمااا وحيزهي إم مبقا   قرأد -ب

 16املادة 

ولب . لو الاق  لريال إنسي  احل  ا امناهي  بامرا  إنايجب ال شمد لو األلبد لو اله 

احل  ا محيية مصيحلب األلبية وا يلية ال يئلو لب أشد ل  يريا  هذا امنايج غل م ي  

 .ألحرييى الشري ة

 17املادة 

لريال إنسي  احل  ا ل  ي ييف بيئة نقيهة من ا هييل واألوبئة األ  مية يري ب  -ل

 .ا احل من ب يء  اتب م  ايي، وأشد اجملاما واللولة ل  يافرا لب هذ

لريال إنسي  أشد مام ب ولولاب ح  الرأيية الصيية وامجاميأية باهيئة  يا  -ب

 .ا راف  ال يمة الجي حتايج إليهي ا حلول اممرييني  ا ايحة

تريهال اللولة لريال إنسي  حقب ا أييف كريم حيق  لب ييى كهيياب وكهيية من  -ج

 .يم وال  ج وييئر احليجي  األييييةي الب ويشمال  ل  ا أكال وا شن  وا سرين والا ش

 18املادة 

 .لريال إنسي  احل  ا ل  ي ييف  م ي أشد نهسب ولي ب ولهشب وأرضب وميلب -ل

لإلنسي  احل  ا امياق ا بشؤو  حييتب اخليأة ا مسري ب وليرتب وميلب  -ب
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ياب من واتصيمتب، وم  از الايس  لو الرميبة أشيب لو امييءو إلد مس اب وجت   محي

 .كال تل ال ت سهد

لشمسرين حرماب ا كال األحااا وم  از ل الب بذل إ   لهشب لو بصارو غل  -ج

 .مشروأة، وم  از هلمب لو مصيلرتب لو تشريل لهشب م ب

 19املادة 

 .ال ي  ياايية لميى الشر ، يسااع ا  ل  احليكم واكرياى -ل

 .ح  الشياء إلد الق يء مريهاا لشيميا -ب

 . سؤولية ا ليييهي قخصيةا -ج

 .م جرهة وم أقابة إم مباج  لحرييى الشري ة -ل

ا اهم برئ حا  تانا إلاناب مبييكمة أيللة تؤمن لب فيهي كال ال ميني   -هـ

 .الريهيشة بيللفي  أ ب

 21املادة 

وم . م  از القنض أشد إنسي  لو تقييل حرياب لو نهيب لو أقيبب بذل ماج  قرأد

 ري ب لشا ذي  النلند لو ال هسد لو ألع من لناا  ا  يم   ا ذلة لو القييية لو  از ت

ا  يفية لشريرامة امنسينية، كمي م  از إ  ي  لع فرل لشاييرب الطنية لو ال شمية إم 

برضي  وبشرط ألى ت رض أياب وحييتب لشخطر، كمي م  از ين القاان  

 .ي  الا هيذيةامياا يئية الجي  اا  ل  لشسشط

 21املادة 

 .ل ذ امنسي  رهي ة  رى بأع قريال من األقرييا وألع هل  من األهلا 

 22املادة 

 .لريال إنسي  احل  ا الا نل حبرية أن رليب بشريال م يا يرض ما ا نيلئ الشرأية -ل

لريال إنسي  احل  ا اللأاو إلد اخلل واألمر بي  رو  وال هد أن ا  رير وفقي  -ب

 .ا الشري ة امي ميةل ااب

امأ ى ضرورو حياية لشمياما، وحيرى اياذ لب وياء ايا ميلب والا رض  -ج

لشمقليي  وكرامة األننييء فيب، وايرية كال مي من قأنب ام  ا بيلقيم لو إأيبة 

 .اجملاما بيلاهري  لو امحن ا لو ال رر لو زأزأة امأاقيل

وا ذهنية وكال مي يؤلع إلد الايريض أشد م  از إثيرو الريراهية القامية  -ل

 .الامييز ال  صرع برييفة لقرييلب

 23املادة 
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الامية لمينة حيرى اميانلال فيهي وياء اياذ هلي حترهي مؤكلا ضميني لشيقا   -ل

 .األيييية لإلنسي 

لريال إنسي  ح  امقرتا  ا إلارو الشؤو  ال يمة لن ل  بصارو منيقرو لو غل  -ب

 .كمي ل  لب احل  ا تقشل الا يئف ال يمة وفقي ألحرييى الشري ة منيقرو،

 24املادة 

 .كال احلقا  واحلريي  ا قررو ا هذا امأ   مقيلو بأحرييى الشري ة امي مية

 25املادة 

الشري ة امي مية هد ا رجا الاحيل لاهسل لو تاضيح لع ميلو من ماال هذ  

 .الاثيقة

اأامل من منال اجملش  اأامل من منال اجملش   قا  امنسي  ا امي ىقا  امنسي  ا امي ىية الاينية حلية الاينية حلالاثيقة امي مالاثيقة امي م   (ب)  

ى ى 09100910ينامر ينامر   0909هـ، ا ااف  هـ، ا ااف  03100310من  ع الق لو من  ع الق لو   6060بايري  بايري    اللولداللولد  امي مدامي مد

 بيري بيري 

 :حق احلياة (0)

َمن َقَتَل َنِفًسا ِبَغْيِر َنِفسى َمن َقَتَل َنِفًسا ِبَغْيِر َنِفسى   : : م  از ألحل ل  ي الع أشيهيم  از ألحل ل  ي الع أشيهي... ... حييو امنسي  مقلية حييو امنسي  مقلية   ((لل  ))

ِض َفَكَتنََّما َقَتَل النَّاَ  َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَتنََّما َأْحَيا النَّاَ  ِض َفَكَتنََّما َقَتَل النَّاَ  َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَتنََّما َأْحَيا النَّاَ  َأْو َفَساٍد ِفي اَ ْرَأْو َفَساٍد ِفي اَ ْر

وم تسش  هذ  القليية إم بسشطي  الشري ة وبيمجراءا  وم تسش  هذ  القليية إم بسشطي  الشري ة وبيمجراءا    . .   ((1616: : ا يئلوا يئلو))    َجِميًعاَجِميًعا

  ..الجي تقرهيالجي تقرهي

، ،   ، وب ل ايتب، وب ل ايتب  كيي  امنسي  ا يلع وا   اع مح ، حتميب الشري ة ا حييتبكيي  امنسي  ا يلع وا   اع مح ، حتميب الشري ة ا حييتب  ((بب  ))

إ ا كهن لحلكم ل ي  إ ا كهن لحلكم ل ي    : ": "  حقب الرتف  والاريريم ا الا يمال ما جامينبحقب الرتف  والاريريم ا الا يمال ما جامينب  ومنومن

و   يرت  ياءاتب و   يرت  ياءاتب . .   ((روا  مسشم ولبا لاول والرتمذع وال سيئدروا  مسشم ولبا لاول والرتمذع وال سيئد" )" )  فشييسن كه بفشييسن كه ب

      ..""  م تسنا األماا  فإنهم لف اا إىل مي ملماام تسنا األماا  فإنهم لف اا إىل مي ملماا  : ": "وأيابب الشخصيةوأيابب الشخصية

 :حق احلرية (6)

هة الطني ية األوىل الجي بهي هة الطني ية األوىل الجي بهي وهد الصوهد الص  --كيييتب يااء كيييتب يااء   --حرية امنسي  مقلية حرية امنسي  مقلية     ((لل  ))

وهد وهد (. (. روا  الشيخي روا  الشيخي " )" )مي من مالال إم ويالل أش  الهطرومي من مالال إم ويالل أش  الهطرو: ": "يالل امنسي يالل امنسي 

ما  ايا نلمت ال ي  ومل وللتهم ما  ايا نلمت ال ي  ومل وللتهم : ": "مساصينة ومسامرو لي  ألحل ل  ي الع أشيهيمساصينة ومسامرو لي  ألحل ل  ي الع أشيهي

و   تافل ال ميني  الرييفية و   تافل ال ميني  الرييفية . .   من كشمة ل مر بن اخلطيب من كشمة ل مر بن اخلطيب " " لمهيتهم لحرارالمهيتهم لحرارا

رال، وم  از تقييلهي لو احلل م هي إم بسشطي  الشري ة، رال، وم  از تقييلهي لو احلل م هي إم بسشطي  الشري ة، حلميية حرية األفحلميية حرية األف

  ..وبيمجراءا  الجي تقرهيوبيمجراءا  الجي تقرهي

م  از لش   ل  ي الع أش  حرية ق     ر، ولشش   ا  الى أشيب ل  يرل م  از لش   ل  ي الع أش  حرية ق     ر، ولشش   ا  الى أشيب ل  يرل   ((بب  ))

َوَلَمِن انَتَصَر َبْعَد َظِلِمِه َوَلَمِن انَتَصَر َبْعَد َظِلِمِه   : :   ال لوا ، ويسرتل حرياب بريال السنال ا مري ةال لوا ، ويسرتل حرياب بريال السنال ا مري ة

وأش  اجملاما اللولد مسينلو كال وأش  اجملاما اللولد مسينلو كال (. (. 3030: : الشارىالشارى))    َسِبيلىَسِبيلىَفَتْوَلِئَك َما َعَلْيِ م مِّن َفَتْوَلِئَك َما َعَلْيِ م مِّن 
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: :   شما  ا هذا واجني م تر ص فيبشما  ا هذا واجني م تر ص فيبــــــــــ، ويايمال ا س، ويايمال ا س      يهل من لجال حرياب    يهل من لجال حريابــقق

   ََاَة َوَأَمُروا ِباِلَمْعُروِف َوَنَ ْوا ََاَة َوَأَمُروا ِباِلَمْعُروِف َوَنَ ْوا الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم ِفي اِلَتْرِض َأَقاُموا الصََّلاَة َومَتُوا الزَّ الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم ِفي اِلَتْرِض َأَقاُموا الصََّلاَة َومَتُوا الزَّ

  ..    ))3030: : احلناحلن))    ِلُمنَكِرِلُمنَكِرَعِن اَعِن ا

 :حق املساواة (1)

م ف ال ل ربد أش  أيمد، وم ل يمد أش  م ف ال ل ربد أش  أيمد، وم ل يمد أش  : ": "ال ي   ي ي ياايية لميى الشري ةال ي   ي ي ياايية لميى الشري ة  ((لل  ))

من  طنة لش   من  طنة لش   " " ، وم أليال أش  لمحر إم بيلاقاى، وم أليال أش  لمحر إم بيلاقاى  أربد، وم ألمحر أش  ليالأربد، وم ألمحر أش  ليال

   . .لا ل  فيامة ب ا  مل يرما لا ل  فيامة ب ا  مل يرما   : ": "  وم يييز ب  األفرال ا تطنيقهي أشيهموم يييز ب  األفرال ا تطنيقهي أشيهم

وم ا محيياهي وم ا محيياهي   (. (. روا  النخيرع ومسشم ولبا لاول والرتمذع وال سيئدروا  النخيرع ومسشم ولبا لاول والرتمذع وال سيئد" )" )لقط ا يلهيلقط ا يلهي

لم إ  لض هريم أ لع القاع حا    ذ احل  لب، ولمااكم أ لع لم إ  لض هريم أ لع القاع حا    ذ احل  لب، ولمااكم أ لع   : ": "إييهمإييهم

أق  تالياب  شيهة أش  أق  تالياب  شيهة أش    من  طنة ألبد برير من  طنة ألبد برير " " ال  يف حا    ذ احل  م بال  يف حا    ذ احل  م ب

  ..ا سشم ا سشم 

من  طنة من  طنة " " شريم آللى و لى من ترابشريم آللى و لى من ترابكك: ": "ال ي  كشهم ا القيمة امنسينية يااءال ي  كشهم ا القيمة امنسينية يااء  ((بب  ))

    َوِلَكلٍّ َدَرَجاٌت مِّمَّا َعِمَلوِاَوِلَكلٍّ َدَرَجاٌت مِّمَّا َعِمَلوِا  : : وإمني ياهيضشا  حبس  أمشهموإمني ياهيضشا  حبس  أمشهم. . حية الالا حية الالا 

، وم  از ت ريض قخص خلطر لو ضرر بأكار اي يا رض لب ، وم  از ت ريض قخص خلطر لو ضرر بأكار اي يا رض لب ((0909: : األحقي األحقي ))

وكال فرير وكال تشريا، وكال وكال فرير وكال تشريا، وكال (. (. روا  لمحلروا  لمحل" )" )ا سشما  تارييفأ لمياهما سشما  تارييفأ لمياهم: ": "غل غل 

هرمة ب  األفرال أش  ليي  اجل  ، لو ال ر ، لو الشا ، لو الشذة، هرمة ب  األفرال أش  ليي  اجل  ، لو ال ر ، لو الشا ، لو الشذة، وضا يساحب الاوضا يساحب الا

  ..لو اللين، ها مصيلرو منيقرو هلذا ا نلل امي مد ال يىلو اللين، ها مصيلرو منيقرو هلذا ا نلل امي مد ال يى

لريال فرل ح  ا امناهي  بي اارل ا يلية لشمياما من   ا فرأة أمال مرييفئة لريال فرل ح  ا امناهي  بي اارل ا يلية لشمياما من   ا فرأة أمال مرييفئة   ((جج  ))

َََلوا ِمن رِّْزِقِه  : :   لهرأة غل لهرأة غل  َِِبَ ا َو َََلوا ِمن رِّْزِقِهاْمُشوا ِفي َمَنا َِِبَ ا َو وم  از وم  از   . .   ((0202: : ا ش ا ش ))    اْمُشوا ِفي َمَنا

، وال مال ا ؤلع واحلا ، وال مال ا ؤلع واحلا   ، مي لاى اجلهل ا نذوا واحلا، مي لاى اجلهل ا نذوا واحلا  الاهرمة ب  األفرال ا األجرالاهرمة ب  األفرال ا األجر

    َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَ  َذرٍَّة َشرًّا َيَرُهَوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَ  َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه  َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَ  َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَ  َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه   : :   كمي وكيهيكمي وكيهي

  ))  11، ،   11: :   الزلزلةالزلزلة))

 :حق العدالة (3)

َفِإن َفِإن     : :   فرل ل  ياييكم إىل الشري ة، ول  حييكم إليهي لو  يااهيفرل ل  ياييكم إىل الشري ة، ول  حييكم إليهي لو  يااهيمن ح  كال من ح  كال   ((لل  ))

َوَأِن اْحَكم َبْيَنُ م َوَأِن اْحَكم َبْيَنُ م     ، ،   ((2929: : ال سيءال سيء))    َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍ  َفُردُّوُه ِإَلى الّلِه َوالرَُّسوِ َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍ  َفُردُّوُه ِإَلى الّلِه َوالرَُّسوِ 

  ( .( .  3939: : ا يئلوا يئلو))    ِبَما َأنَزَ  الّلُه َواَل َتتَِّبْع َأْهَوا ُهْمِبَما َأنَزَ  الّلُه َواَل َتتَِّبْع َأْهَوا ُهْم

الَّ ُيِحبُّ الّلُه اِلَجْ َر ِبالسَُّوِ  الَّ ُيِحبُّ الّلُه اِلَجْ َر ِبالسَُّوِ      : : فا أن نهسب مي يشيقب من  شمفا أن نهسب مي يشيقب من  شممن ح  الهرل ل  يلمن ح  الهرل ل  يل  ((بب  ))

ومن واجنب ل  يلفا القشم أن غل  مبي ومن واجنب ل  يلفا القشم أن غل  مبي ( ( 031031: : ال سيءال سيء))  ِمَن اِلَقْوِ  ِإالَّ َمن َظِلَمِمَن اِلَقْوِ  ِإالَّ َمن َظِلَم

إ  كي   ي ي فشي هب وإ  كي  إ  كي   ي ي فشي هب وإ  كي  : :   لي صر الرجال ل ي   ي ي لو مقشاميلي صر الرجال ل ي   ي ي لو مقشامي  : ": "  هش هش 

ومن ح  الهرل ل  يشيأ إىل يشطة ومن ح  الهرل ل  يشيأ إىل يشطة (. (. خي  والرتمذعخي  والرتمذعروا  الشيروا  الشي" )" )  مقشامي فشي صر مقشامي فشي صر 

قرأية حتميب وت صهب، وتلفا أ ب مي حلقب من ضرر لو  شم، وأش  احليكم قرأية حتميب وت صهب، وتلفا أ ب مي حلقب من ضرر لو  شم، وأش  احليكم 
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: : ا سشم ل  يقيم هذ  السشطة، ويافر هلي ال ميني  الريهيشة حبيلتهي واياق هليا سشم ل  يقيم هذ  السشطة، ويافر هلي ال ميني  الريهيشة حبيلتهي واياق هلي

  ..( ( ي  ي  روا  الشيخروا  الشيخ" )" )ورائب، وحيامد ببورائب، وحيامد بب  إمني امميى ج ة يقيتال منإمني امميى ج ة يقيتال من""

ل  يلافا أن ح  لع فرل   ر، وأن ح  اجلميأة ل  يلافا أن ح  لع فرل   ر، وأن ح  اجلميأة   --ومن واجنب ومن واجنب   --ل ل من ح  الهرمن ح  الهر  ((جج  ))

روا  روا  " )" )لم ل ركم خبل الشهلاء؟ الذع يأتد بشهيلتب منال ل  يسأهليلم ل ركم خبل الشهلاء؟ الذع يأتد بشهيلتب منال ل  يسأهلي": "": "حسنةحسنة""

  ..--  ياطا  بهي حسنة لو  اش  من لحلياطا  بهي حسنة لو  اش  من لحل  --( ( مسشم ولبا لاول والرتمذع وال سيئدمسشم ولبا لاول والرتمذع وال سيئد

إ  لصيح  احل  إ  لصيح  احل  : ": "م جتاز مصيلرو ح  الهرل ا اللفي  أن نهسب حتا لع مساحبم جتاز مصيلرو ح  الهرل ا اللفي  أن نهسب حتا لع مساحب  ((لل  ))

إ ا جش  ب  يلي  اخلصمي  ف  تق   حا  تسما من إ ا جش  ب  يلي  اخلصمي  ف  تق   حا  تسما من ""، ،   ((روا  اخلمسةروا  اخلمسة" )" )مقيممقيم

روا  لبا لاول روا  لبا لاول " )" )اآل ر، كمي مس ا من األوا، فإنب لحرى ل  يان  ل  الق يءاآل ر، كمي مس ا من األوا، فإنب لحرى ل  يان  ل  الق يء

  ..( ( والرتمذع بس ل حسنوالرتمذع بس ل حسن

لي  ألحل ل  يشزى مسشمي بأ  يطيا لمرا ييلف الشري ة، وأش  الهرل ا سشم ل  لي  ألحل ل  يشزى مسشمي بأ  يطيا لمرا ييلف الشري ة، وأش  الهرل ا سشم ل    ((    ))

إ ا لمر مب صية م مسا وم إ ا لمر مب صية م مسا وم : ": "ا وجب من يأمر  مب صية، ليي كي  األمرا وجب من يأمر  مب صية، ليي كي  األمر" " مم"": : يقاايقاا

: : ومن حقب أش  اجلميأة ل  حتمد رف ب ت يم ي ما احل ومن حقب أش  اجلميأة ل  حتمد رف ب ت يم ي ما احل (. (. روا  اخلمسةروا  اخلمسة" )" )ايأةايأة

  ( .( .ع ع روا  النخيرروا  النخير"")"") يقشمب وم يسشمب يقشمب وم يسشمبا سشم ل ا ا سشم ما سشم ل ا ا سشم م""

 :حق الفرد يف حماَمة عادلة  (2)

وها وها (. (. روا  النخيرعروا  النخيرع" )" )  إم اجمليهرين  إم اجمليهرينكال لمجي م يفكال لمجي م يف: ": "الراءو هد األأالالراءو هد األأال  ((لل  ))

مساصي  ومسامر حا  ما إتهيى الشخص مي مل تانا إلاناب لميى  ريمة أيللة مساصي  ومسامر حا  ما إتهيى الشخص مي مل تانا إلاناب لميى  ريمة أيللة 

  ..إلانة نهيئيةإلانة نهيئية

ََنَّا ُمَعذِِّبنَي َحتَّى َنْبَعأَل َرُسواْل  : : م جتريم إم ب ص قرأدم جتريم إم ب ص قرأد  ((بب  )) ََنَّا ُمَعذِِّبنَي َحتَّى َنْبَعأَل َرُسواْلَوَما  ، ، ((0202: : اميراءاميراء))  َوَما 

، ولرين ي قر إىل جهشب ، ولرين ي قر إىل جهشب   ل رورول رورووم ي ذر مسشم بيجلهال مبي ها م شاى من اللين بيوم ي ذر مسشم بيجلهال مبي ها م شاى من اللين بي

َوَلْيَس َعَلْيَكْم ُجَناٌح َوَلْيَس َعَلْيَكْم ُجَناٌح   : : أش  لنب قنهة تلرل بهي احللول فيس أش  لنب قنهة تلرل بهي احللول فيس   --ما  ثنا ما  ثنا   --

  ..( (     22::بباألحزااألحزا))  ِفيَما َأْخَطِتُتم ِبِه َوَلِكن مَّا َتَعمََّدْت َقَلوُبَكْم ِفيَما َأْخَطِتُتم ِبِه َوَلِكن مَّا َتَعمََّدْت َقَلوُبَكْم 

م حيريم بايريم قخص، وم ي يم  أش  جرى إم ب ل ثنا  إرترييبب لب بأللة م م حيريم بايريم قخص، وم ي يم  أش  جرى إم ب ل ثنا  إرترييبب لب بأللة م   ((جج  ))

ََْم َفاِسٌق ِبَنَبٍت   : : قنال ا راج ة، لميى  ريمة  ا  اني ة م يئية كيمشةقنال ا راج ة، لميى  ريمة  ا  اني ة م يئية كيمشةتت ََْم َفاِسٌق ِبَنَبٍت ِإن َجا  ِإن َجا 

  ( .( .  6161::ال يمال يم))    َوِإنَّ الظَّنَّ َلا ُيْغِني ِمَن اِلَحقِّ َشْيًئاَوِإنَّ الظَّنَّ َلا ُيْغِني ِمَن اِلَحقِّ َشْيًئا  (. (. 22::احليرا احليرا ))    َفَتَبيَُّنواَفَتَبيَُّنوا

  ِتِلَك ُحُدوُدِتِلَك ُحُدوُد  : : جتيوز ال قابة، الجي ملرتهي الشري ة لشيرهةجتيوز ال قابة، الجي ملرتهي الشري ة لشيرهة  --حبيا حبيا   --م  از م  از   ((لل  ))

، ومن منيلئ الشري ة مراأيو القرو  ، ومن منيلئ الشري ة مراأيو القرو  ((669669: : النقروالنقرو))  الّلِه َفاَل َتْعَتُدوَهاالّلِه َفاَل َتْعَتُدوَها

الرلوا احللول أن ا سشم  الرلوا احللول أن ا سشم  : ": "وا  بسي ، الجي ارترينا فيهي اجلرهة لرءا لشيلولوا  بسي ، الجي ارترينا فيهي اجلرهة لرءا لشيلول

روا  النيهقد واحليكم بس ل روا  النيهقد واحليكم بس ل ))  ""مي اياط ام، فإ  كي  لب صرج فخشاا ينيشبمي اياط ام، فإ  كي  لب صرج فخشاا ينيشب

  ( .( .يح يح أيأي

، وكال ، وكال ((0202: : اميراءاميراء))    وم تزر وازرو وزر ل رىوم تزر وازرو وزر ل رى  : : م يؤ ذ إنسي  جبريرو غل م يؤ ذ إنسي  جبريرو غل   ((    ))

َََسَب َرِهنٌي  : : إنسي  مساقال مبسئالياب أن لف يلبإنسي  مساقال مبسئالياب أن لف يلب َََسَب َرِهنٌيََلُّ اْمِرئى ِبَما  ، ، ((6060: : الطارالطار))  ََلُّ اْمِرئى ِبَما 
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: : ل  يال ا سيءلة إىل  ويب من لهال ولميرب، لو لتني  ولألميءل  يال ا سيءلة إىل  ويب من لهال ولميرب، لو لتني  ولألميء  --وم  از حبيا وم  از حبيا 

  َمَتاَعَنا ِعنَدُه ِإنَّثا ِإًذا لََّظاِلُموَنَمَتاَعَنا ِعنَدُه ِإنَّثا ِإًذا لََّظاِلُموَن  َمَعاَذ الّلِه َأن نَِّتُخَذ ِإالَّ َمن َوَجْدَناَمَعاَذ الّلِه َأن نَِّتُخَذ ِإالَّ َمن َوَجْدَنا    ((1919: : يايفيايف))..  

 :حق احلماية من تعسف السلطة (2)

لريال فرل احل  ا محيياب من ت سف السشطي  م ب، وم  از مطيلناب باقليم لريال فرل احل  ا محيياب من ت سف السشطي  م ب، وم  از مطيلناب باقليم 

تهسل ل مال من لأميلب لو وضا من لوضيأب، وم تاجيب اتهيى لب إم ب يء أش  مرائن ماية تهسل ل مال من لأميلب لو وضا من لوضيأب، وم تاجيب اتهيى لب إم ب يء أش  مرائن ماية 

ََِتَسُبوا   : : ي ياجب إليبي ياجب إليبتلا أش  تاراب فيمتلا أش  تاراب فيم ََِتَسُبوا َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اِلُمْؤِمِننَي َواِلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما ا َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اِلُمْؤِمِننَي َواِلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما ا

  ( .( .2121: : األحزاباألحزاب))  َفَقِد اْحَتَمَلوا ُبْ َتاًنا َوِإْثًما مُِّبيًنا َفَقِد اْحَتَمَلوا ُبْ َتاًنا َوِإْثًما مُِّبيًنا 

 :حق احلماية من التعذيب (1)

ا ا   إ  اهلل ي ذب الذين ي ذبا  ال ي إ  اهلل ي ذب الذين ي ذبا  ال ي   : ": "  م  از ت ذي  اجملرى ف   أن ا اهمم  از ت ذي  اجملرى ف   أن ا اهم  ((لل  ))

، كمي م  از محال الشخص أش  امأرتا  جبرهة مل ، كمي م  از محال الشخص أش  امأرتا  جبرهة مل ((روا  اخلمسةروا  اخلمسة" )" )اللنيياللنيي

إ  اهلل وضا أن لمجي اخلطأ إ  اهلل وضا أن لمجي اخلطأ   : ": "  يرترينهي، وكال مي ي از  باييئال امكرا  بيااليرترينهي، وكال مي ي از  باييئال امكرا  بياال

  ( .( .ح ح روا  ابن ميجب بس ل أييروا  ابن ميجب بس ل أيي" )" )ا أشيبا أشيبوال سيي  ومي اياريرهاوال سيي  ومي اياريرها

ي، فإ  ي، فإ  مهمي كينا جرهة الهرل، وكيهمي كينا أقاباهمي ا قلرو قرأمهمي كينا جرهة الهرل، وكيهمي كينا أقاباهمي ا قلرو قرأ  ((بب  ))

  ..إنسينياب، وكراماب اآللمية تقال مصانةإنسينياب، وكراماب اآللمية تقال مصانة

 :حق الفرد يف محاية عرضه ومسعته  (1)

إ  لميءكم ولماالريم إ  لميءكم ولماالريم : ": "أرض الهرل، ومس اب حرمة م  از اناهيكهيأرض الهرل، ومس اب حرمة م  از اناهيكهي

من من " " ولأراضريم بي ريم حراى كيرمة يامريم هذا ا قهركم هذا ا بشلكم هذاولأراضريم بي ريم حراى كيرمة يامريم هذا ا قهركم هذا ا بشلكم هذا

َوَلا َوَلا   : : اب، وكيينب األلبداب، وكيينب األلبدوحيرى تانا أاراتب، و يولة ال يال من قخصيوحيرى تانا أاراتب، و يولة ال يال من قخصي. .  طنة الالا  طنة الالا 

َوَلا َتِلِمُزوا َأنَفَسَكْم َوَلا َتَناَبُزوا َوَلا َتِلِمُزوا َأنَفَسَكْم َوَلا َتَناَبُزوا   ، ،   ((0606: : احليرا احليرا ))    َتَجسَُّسوا َوَلا َيْغَتب بَّْعُضَكم َبْعًضاَتَجسَُّسوا َوَلا َيْغَتب بَّْعُضَكم َبْعًضا

  ( .( .  0000: : احليرا احليرا ))    ِباِلَتِلَقاِبِباِلَتِلَقاِب

 :حق اللجو  (9)

من ح  كال مسشم م طهل لو مقشاى ل  يشيأ إىل حيث يأمن، ا نطي  لار من ح  كال مسشم م طهل لو مقشاى ل  يشيأ إىل حيث يأمن، ا نطي  لار   ((  لل))

وها ح  يريهشب امي ى لريال م طهل، ليي كينا ج سياب، لو وها ح  يريهشب امي ى لريال م طهل، ليي كينا ج سياب، لو . . امي ىامي ى

َوِإْن َأَحٌد َوِإْن َأَحٌد   : :   أقيلتب، لو لانب وحيمال ا سشم  واج  تافل األمن لب ما  جلأ إليهمأقيلتب، لو لانب وحيمال ا سشم  واج  تافل األمن لب ما  جلأ إليهم

ََاَلَم الّلِه ُثمَّ َأْبِلْغُه َمِتَمَنُه َِنَي اْسَتَجاَرَك َفَتِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع  ََاَلَم الّلِه ُثمَّ َأْبِلْغُه َمِتَمَنُهمَِّن اِلُمْشِر َِنَي اْسَتَجاَرَك َفَتِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع    ::الاابةالاابة))    مَِّن اِلُمْشِر

22   ) )..  

ها مايبة ولمن لش ي   ي ي م يصل أ ب ها مايبة ولمن لش ي   ي ي م يصل أ ب   --مبرية ا شرفة مبرية ا شرفة   --بيا اهلل احلراى بيا اهلل احلراى   ((  بب))

ََاَن مِمًنا   : :   مسشممسشم ََاَن مِمًنا َوَمن َدَخَلُه  َوِإْذ َجَعِلَنا اِلَبْيَت َمَثاَبْة َوِإْذ َجَعِلَنا اِلَبْيَت َمَثاَبْة   . .   ((9191: :  ا أمرا  ا أمرا ))  َوَمن َدَخَلُه 

َُِف ِفيِه َواِلَباِد  ، ،   ((622622: : النقروالنقرو))    لِّلنَّاِ  َوَأْمنْالِّلنَّاِ  َوَأْمنْا َُِف ِفيِه َواِلَباِدَسَوا  اِلَعا   ( .( .  6262: : احلناحلن))    َسَوا  اِلَعا
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 :حقوق ا قليات (01)

ََِراَه ِفي الدِّيِن   : : األوضي  اللي ية لألمشيي  حيريمهي ا نلل القر ند ال يىاألوضي  اللي ية لألمشيي  حيريمهي ا نلل القر ند ال يى  ((  لل)) ََِراَه ِفي الدِّيِن اَل ِإ   اَل ِإ

  ..( ( 626222: : النقروالنقرو))

، واألحااا الشخصية لألمشيي  حتريمهي قري ة امي ى إ  هم ، واألحااا الشخصية لألمشيي  حتريمهي قري ة امي ى إ  هم   األوضي  ا لنيةاألوضي  ا لنية (00)

ْنُ ْم َوِإن ُتْعِرْض َعْنُ ْم َفَلن ْنُ ْم َوِإن ُتْعِرْض َعْنُ ْم َفَلن َفِإن َجقُؤوَك َفاْحَكم َبْيَنُ م َأْو َأْعِرْض َعَفِإن َجقُؤوَك َفاْحَكم َبْيَنُ م َأْو َأْعِرْض َع  : :   حتيكماا إلي يحتيكماا إلي ي

ياييكماا ياييكماا فإ   فإ   . .   ((3636: : ا يئلوا يئلو))  َيُضرُّوَك َشْيًئا َوِإْن َحَكْمَت َفاْحَكم َبْيَنُ ْم ِباِلِقْسِط َيُضرُّوَك َشْيًئا َوِإْن َحَكْمَت َفاْحَكم َبْيَنُ ْم ِباِلِقْسِط 

ألأال ألأال   --أ لهم أ لهم   --إلي ي كي  أشيهم ل  ياييكماا إىل قرائ هم مي لاما ت امد إلي ي كي  أشيهم ل  ياييكماا إىل قرائ هم مي لاما ت امد 

ََْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوِعنَدُهُم التَّ  : : إهلدإهلد ََْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوِعنَدُهُم التََّو ْوَراَة ِفيَ ا ُحِكُم الّلِه ُثمَّ َيَتَولَّْوَن ِمن َبْعِد ْوَراَة ِفيَ ا ُحِكُم الّلِه ُثمَّ َيَتَولَّْوَن ِمن َبْعِد َو

 (.(.  3131: : ا يئلو ا يئلو ))  َوِلَيْحَكْم َأْهُل اإِلجِنيِل ِبَما َأنَزَ  الّلُه ِفيِه َوِلَيْحَكْم َأْهُل اإِلجِنيِل ِبَما َأنَزَ  الّلُه ِفيِه     ،،  ((3131::ا يئلوا يئلو))  َذِلَك َذِلَك 

 :حق املشارَة يف احلياة العامة (06)

بي صشية بي صشية من ح  كال فرل ا األمة ل  ي شم مبي  رع ا حييتهي، من قؤو  تاصال من ح  كال فرل ا األمة ل  ي شم مبي  رع ا حييتهي، من قؤو  تاصال   ((لل  ))

، إأميم ، إأميم   ال يمة لشيميأة، وأشيب ل  يسهم فيهي بقلر مي تايح لب ملراتب ومااهنبال يمة لشيميأة، وأشيب ل  يسهم فيهي بقلر مي تايح لب ملراتب ومااهنب

وكال فرل ا األمة لهال وكال فرل ا األمة لهال   . .   ((1111: : الشارىالشارى))    َوَأْمُرُهْم ُشوَر  َبْيَنُ ْمَوَأْمُرُهْم ُشوَر  َبْيَنُ ْم  : :    نلل الشارى نلل الشارى

لاالد ا  يأ  والا يئف ال يمة، ما  تاافر  فيب قرائطهي الشرأية، وم تسقا لاالد ا  يأ  والا يئف ال يمة، ما  تاافر  فيب قرائطهي الشرأية، وم تسقا 

ا سشما  تارييفأ ا سشما  تارييفأ : ": "لو ت قص حتا لع اأانير أ صرع لو انقدلو ت قص حتا لع اأانير أ صرع لو انقدهذ  األهشية، هذ  األهشية، 

  ..( ( ل ل روا  لمحروا  لمح" )" )، يس   بذماهم للنيهم، يس   بذماهم للنيهملمياهم، وهم يل أش  من يااهملمياهم، وهم يل أش  من يااهم

. . الشارى ليي  ال  مة ب  احليكم واألمة، ومن ح  األمة ل   اير حرييمهيالشارى ليي  ال  مة ب  احليكم واألمة، ومن ح  األمة ل   اير حرييمهي  ((بب  ))

إ ا حيلوا إ ا حيلوا ، تطنيقي هلذا ا نلل، وهلي احل  ا  ييناهم وا أزهلم ، تطنيقي هلذا ا نلل، وهلي احل  ا  ييناهم وا أزهلم   بإرالتهي احلروبإرالتهي احلرو

إند وليا أشيريم ولسا خبلكم فإ  رلياماند أش  ح  إند وليا أشيريم ولسا خبلكم فإ  رلياماند أش  ح  : ": "أن الشري ةأن الشري ة

لاي اند مي لا ا اهلل وريالب لاي اند مي لا ا اهلل وريالب . .   فأأي اند، وإ  رلياماند أش  بياال فقامام فأأي اند، وإ  رلياماند أش  بياال فقامام 

  ..أق  تالياب اخل فةأق  تالياب اخل فة  من  طنة لبد برير من  طنة لبد برير " " فإ  أصيا ف  ايأة لد أشيريمفإ  أصيا ف  ايأة لد أشيريم

 :حق حرية التفكري واالعتقاد والتعبري (01)

، لو  تل ال لو ، لو  تل ال لو   رير، وي اقل، وي ر أن فرير  وم اقل رير، وي اقل، وي ر أن فرير  وم اقل لريال قخص ل  يهلريال قخص ل  يه  ((لل  ))

، وم  از إ اأة ، وم  از إ اأة   مصيلرو من لحل مي لاى يشازى احللول ال يمة الجي لمرتهي الشري ةمصيلرو من لحل مي لاى يشازى احللول ال يمة الجي لمرتهي الشري ة

َلِئن لَّْم َينَتِه َلِئن لَّْم َينَتِه   : :   ، وم نشر مي فيب تروين لشهيحشة لو  ذيال لألمة، وم نشر مي فيب تروين لشهيحشة لو  ذيال لألمة  النياالالنياال

اِلُمْرِجَفوَن ِفي اِلَمِديَنِة َلُنْغِرَينََّك ِبِ ْم ُثمَّ َلا اِلُمْرِجَفوَن ِفي اِلَمِديَنِة َلُنْغِرَينََّك ِبِ ْم ُثمَّ َلا اِلُمَناِفَقوَن َوالَِّذيَن ِفي َقَلوِبِ م مََّرٌض َواِلُمَناِفَقوَن َوالَِّذيَن ِفي َقَلوِبِ م مََّرٌض َو

    َمِلُعوِننَي َأْيَنَما ُثِقَفوا َأِخُذوا َوَقتَِّلوا َتِقِتيْلاَمِلُعوِننَي َأْيَنَما ُثِقَفوا َأِخُذوا َوَقتَِّلوا َتِقِتيْلا  ُيَجاِوُروَنَك ِفيَ ا ِإلَّا َقِليْلا ُيَجاِوُروَنَك ِفيَ ا ِإلَّا َقِليْلا 

  ( .( .  2020و و   2121: : األحزاباألحزاب))

لي  مرل ح  فيس ، بال ها واج  لي  مرل ح  فيس ، بال ها واج    --حباي أن احل  حباي أن احل    --الاهريل احلر الاهريل احلر   ((بب  ))

    َقْل ِإنََّما َأِعَظَكم ِبَواِحَدٍة َأن َتَقوُموا ِللَِّه َمْثَنى َوَفَراَد  ُثمَّ َتَتَفكَُّرواَقْل ِإنََّما َأِعَظَكم ِبَواِحَدٍة َأن َتَقوُموا ِللَِّه َمْثَنى َوَفَراَد  ُثمَّ َتَتَفكَُّروا  : : كذل كذل 

  ( .( .  3232: : ينأينأ))
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ل  ي شن رف ب لشقشم، وإنريير  لب، ول  يقيومب، ل  ي شن رف ب لشقشم، وإنريير  لب، ول  يقيومب، : : من ح  كال فرل ومن واجنبمن ح  كال فرل ومن واجنب  ((جج  ))

وهذا لف ال وهذا لف ال .. .. لو  تهي  مااجهة يشطة ما سهة، لو حيكم جيئر، لو نقيى ايحب لو  تهي  مااجهة يشطة ما سهة، لو حيكم جيئر، لو نقيى ايحب 

كشمة ح  أ ل كشمة ح  أ ل : :   ؟ ميا؟ ميا  لع اجلهيل لف اللع اجلهيل لف ال: : يئال رياا اهلل يئال رياا اهلل   : ": "    اجلهيل  اجلهيللناالناا

  ..( ( ن ن روا  الرتمذع وال سيئد بس ل حسروا  الرتمذع وال سيئد بس ل حس))  ""يشطي  جيئريشطي  جيئر

م حقر أش  نشر ا  شامي  واحلقيئ  الصييية، إم مي يريا  ا نشر   طر أش  م حقر أش  نشر ا  شامي  واحلقيئ  الصييية، إم مي يريا  ا نشر   طر أش    ((لل  ))

ْوِف َأَذاُعوِا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى ْوِف َأَذاُعوِا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى َوِإَذا َجا ُهْم َأْمٌر مَِّن اَ ْمِن َأِو اِلَخَوِإَذا َجا ُهْم َأْمٌر مَِّن اَ ْمِن َأِو اِلَخ  : : لمن اجملاما واللولةلمن اجملاما واللولة

  ..( ( 1111: : ال سيءال سيء))    الرَُّسوِ  َوِإَلى َأْوِلي اَ ْمِر ِمْنُ ْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبَطوَنُه ِمْنُ ْمالرَُّسوِ  َوِإَلى َأْوِلي اَ ْمِر ِمْنُ ْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبَطوَنُه ِمْنُ ْم

احرتاى مشيأر ا خيله  ا اللين من  ش  ا سشم، ف   از ألحل ل  يسخر من احرتاى مشيأر ا خيله  ا اللين من  ش  ا سشم، ف   از ألحل ل  يسخر من   ((    ))

َواَل َتُسبُّوِا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن َواَل َتُسبُّوِا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن   : : اما أشيباما أشيبم اقلا  غل ، وم ل  يسا لع اجملم اقلا  غل ، وم ل  يسا لع اجمل

َََذِلَك َزيَّنَّا ِلَكلِّ َأمٍَّة َعَمَلُ ْم ُثمَّ ِإَلى َربِِّ م  َََذِلَك َزيَّنَّا ِلَكلِّ َأمٍَّة َعَمَلُ ْم ُثمَّ ِإَلى َربِِّ م الّلِه َفَيُسبُّوِا الّلَه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعِلمى  الّلِه َفَيُسبُّوِا الّلَه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعِلمى 

  ( .( .  011011: : األن يىاألن يى))      مَّْرِجُعُ ْممَّْرِجُعُ ْم

 :حق احلرية الدينية  (03)

َلَكْم ِديُنَكْم َوِلَي َلَكْم ِديُنَكْم َوِلَي   : :   نيلو وفقي   اقل نيلو وفقي   اقل ــــوحرية ال وحرية ال   ،،  حرية امأاقيلحرية امأاقيل: : لريال قخصلريال قخص

  ( .( .  22  ::الرييفرو الرييفرو ))    ِديِنِديِن

 :حق الدعوة والبالغ (02)

لي يي، لي يي، : : ا حييو اجلميأةا حييو اجلميأة  --م هرلا وما غل  م هرلا وما غل    --لريال فرل احل  ل  يشير  لريال فرل احل  ل  يشير    ((  لل))

واجاميأيي، وثقيفيي، ويييييي، اخل، ول  ي شئ من ا ؤيسي ، ويصط ا من واجاميأيي، وثقيفيي، ويييييي، اخل، ول  ي شئ من ا ؤيسي ، ويصط ا من 

َقْل َهثِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى الّلِه َعَلى َقْل َهثِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى الّلِه َعَلى   : : ميرية هذا احل ميرية هذا احل الاييئال مي ها ضرورع  الاييئال مي ها ضرورع  

  ..((  011011: : يايفيايف))  َبِصرَيٍة َأَنِا َوَمِن اتََّبَعِني َبِصرَيٍة َأَنِا َوَمِن اتََّبَعِني 

من ح  كال فرل ومن واجنب ل  يأمر بي  رو  وي ه  أن ا  رير، ول  يطيل  من ح  كال فرل ومن واجنب ل  يأمر بي  رو  وي ه  أن ا  رير، ول  يطيل    ((  بب))

ي أش  الر ي أش  الر اجملاما بإميمة ا ؤيسي  الجي تهيئ لألفرال الافيء بهذ  ا سئالية، ت يوناجملاما بإميمة ا ؤيسي  الجي تهيئ لألفرال الافيء بهذ  ا سئالية، ت يون

َوِلَتَكن مِّنَكْم َأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اِلَخْيِر َوَيِتُمُروَن ِباِلَمْعُروِف َوَيْنَ ْوَن َعِن َوِلَتَكن مِّنَكْم َأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اِلَخْيِر َوَيِتُمُروَن ِباِلَمْعُروِف َوَيْنَ ْوَن َعِن   : : والاقاىوالاقاى

إ  إ    ""، ، ((0606: : ا يئلوا يئلو))    َوَتَعاَوُنوِا َعَلى اِلربِّ َوالتَِّقَو َوَتَعاَوُنوِا َعَلى اِلربِّ َوالتَِّقَو   ، ، ((013013: :  ا أمرا  ا أمرا ))    اِلُمنَكِراِلُمنَكِر

روا  روا    ))    ليب لوق  ل  ي مهم اهلل ب قيبليب لوق  ل  ي مهم اهلل ب قيبال ي  إ ا رلوا القيمل فشم يأ ذوا أش  يال ي  إ ا رلوا القيمل فشم يأ ذوا أش  ي

  ( .( .  لأييب الس ن بس ل أييحلأييب الس ن بس ل أييح

 :احلقوق االقتصادية

ِلّلِه ُمِلَك السََّماَواِت َواَ ْرِض َوَما ِلّلِه ُمِلَك السََّماَواِت َواَ ْرِض َوَما   : : مش  هلل ت يىلمش  هلل ت يىل  --بارواتهي  ي يبارواتهي  ي ي  --الطني ة الطني ة   ((لل  ))

َوَسخََّر َوَسخََّر   : : وه  أطيء م ب لشنشر، م يهم ح  امناهي  بهيوه  أطيء م ب لشنشر، م يهم ح  امناهي  بهي(. (. 061061: : ا يئلوا يئلو))    ِفيِ نَِّفيِ نَّ

وحرى أشيهم إفسيلهي وحرى أشيهم إفسيلهي (. (. 0101: : اجليثيةاجليثية))    م مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اِلَتْرِض َجِميًعام مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اِلَتْرِض َجِميًعاَلَكَلَك

وم  از ألحل ل  وم  از ألحل ل  (. (. 011011: : الش راءالش راء))  َواَل َتْعَثْوِا ِفي اَ ْرِض ُمِفِسِديَن َواَل َتْعَثْوِا ِفي اَ ْرِض ُمِفِسِديَن   : :   وتلملهيوتلملهي
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ا ا َوَمَوَم  : : حيرى   ر لو ي الع أش  حقب ا امناهي  مبي ا الطني ة من مصيلر الرز حيرى   ر لو ي الع أش  حقب ا امناهي  مبي ا الطني ة من مصيلر الرز 

  ..( (   6161: : اميراءاميراء  ))    ََاَن َعَطا  َربَِّك َمْحَظوًراََاَن َعَطا  َربَِّك َمْحَظوًرا

َوَما ِمن َدمبٍَّة َوَما ِمن َدمبٍَّة   : : لريال إنسي  ل  ي مال وي ان، حتصي  لشرز  من وجاهب ا شروأةلريال إنسي  ل  ي مال وي ان، حتصي  لشرز  من وجاهب ا شروأة  ((بب  ))

َََلوا ِمن رِّْزِقِه   ، ، ((22: : هالهال))    ِفي اَ ْرِض ِإالَّ َعَلى الّلِه ِرْزَقَ اِفي اَ ْرِض ِإالَّ َعَلى الّلِه ِرْزَقَ ا َِِبَ ا َو َََلوا ِمن رِّْزِقِه َفاْمُشوا ِفي َمَنا َِِبَ ا َو َفاْمُشوا ِفي َمَنا

  (( 0202: : ا ش ا ش  . ). )  

ولريال إنسي  ل  يقا  ولريال إنسي  ل  يقا    --أش  انهرال ومشيركة أش  انهرال ومشيركة   --ا شريية اخليأة مشروأة ا شريية اخليأة مشروأة   ((جج  ))

وا شريية ال يمة وا شريية ال يمة   ..  ((3131::ال يمال يم))    َوَأنَُّه ُهَو َأِغَنى َوَأِقَنىَوَأنَُّه ُهَو َأِغَنى َوَأِقَنى  : : مي اكاسنب جبهل  وأمشبمي اكاسنب جبهل  وأمشب

مَّا َأَفا  اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل مَّا َأَفا  اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل       ::  ، وتا ف  صشية األمة بأيرهي، وتا ف  صشية األمة بأيرهي  مشروأةمشروأة

ََْي َلا اِلَقَر  َفِللَّاِلَقَر  َفِللَّ َِنِي َواْبِن السَِّبيِل  ََْي َلا ِه َوِللرَُّسوِ  َوِلِذي اِلَقْرَبى َواِلَيَتاَمى َواِلَمَسا َِنِي َواْبِن السَِّبيِل  ِه َوِللرَُّسوِ  َوِلِذي اِلَقْرَبى َواِلَيَتاَمى َواِلَمَسا

  ( .( .  11::احلشراحلشر) )     َيَكوَن ُدوَلْة َبْيَن اِلَتِغِنَيا  ِمنَكْمَيَكوَن ُدوَلْة َبْيَن اِلَتِغِنَيا  ِمنَكْم

َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِ ْم َحقٌّ َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِ ْم َحقٌّ   لهقراء األمة ح  مقرر ا ميا األغ ييء، نقماب الزكيو، لهقراء األمة ح  مقرر ا ميا األغ ييء، نقماب الزكيو،   ((لل  ))

ِِْل َواِلَمْحُروِم    مَّْعَلوٌممَّْعَلوٌم ِِْل َواِلَمْحُروِملِّلسَّا وها ح  م  از ت طيشب، وم وها ح  م  از ت طيشب، وم (. (. 6262و و   6363: : ا  يرجا  يرج))    لِّلسَّا

م  ب، وم الرت ص فيب، من منال احليكم، ولا للى بب ا امف إىل مايا مين د م  ب، وم الرت ص فيب، من منال احليكم، ولا للى بب ا امف إىل مايا مين د 

" " لقيتشاهم أشيبلقيتشاهم أشيب  واهلل لا م  اند أقيم، كيناا يؤلونب إىل رياا اهلل واهلل لا م  اند أقيم، كيناا يؤلونب إىل رياا اهلل : ": "الزكيوالزكيو

  ..الصييبة ا لمر مين د الزكيوالصييبة ا لمر مين د الزكيوا مشيورتب ا مشيورتب   من ك ى لبد برير من ك ى لبد برير 

تا يف مصيلر الاروو، ووييئال امنايج  صشية األمة واج ، ف   از إهميهلي وم تا يف مصيلر الاروو، ووييئال امنايج  صشية األمة واج ، ف   از إهميهلي وم   ((    ))

مي من أنل ايرتأي  اهلل رأية فشم حيطهي بيل صيية إم  ي  ل رائية مي من أنل ايرتأي  اهلل رأية فشم حيطهي بيل صيية إم  ي  ل رائية : ": "ت طيشهيت طيشهي

، كذل  م  از ايااميرهي فيمي حرماب الشري ة، وم فيمي ، كذل  م  از ايااميرهي فيمي حرماب الشري ة، وم فيمي ((روا  الشيخي روا  الشيخي " )" )اجل ةاجل ة

  ..ر مبصشية اجلميأةر مبصشية اجلميأةي ي 

  ::ترقيلا لش شيط امماصيلع، وضميني لس ماب، حرى امي ىترقيلا لش شيط امماصيلع، وضميني لس ماب، حرى امي ى  ((وو  ))

  ..( ( م م روا  مسشروا  مسش" )" )لي  م ي من غيفلي  م ي من غيف: ": "أار أار الذيف بريال الذيف بريال   ..00

، م هرين إ  يأهي   ييل ، م هرين إ  يأهي   ييل   ، وكال مي يه د إىل م يزأي ، وكال مي يه د إىل م يزأي   الذرر واجلهيلةالذرر واجلهيلة  ..66

روا  مسشم ولبا روا  مسشم ولبا   " )" )، وأن بيا الذرر، وأن بيا الذرر  أن بيا احلصيوأن بيا احلصيو  نه  ال   نه  ال     : ": "ماضاأيةماضاأية

أن بيا ال    حا  يسال وأن بيا أن بيا ال    حا  يسال وأن بيا   نه  ال   نه  ال     ""، ،   ((لاول والرتمذع وال سيئدلاول والرتمذع وال سيئد

  ..( ( ة ة روا  اخلمسروا  اخلمس" )" )  احل  حا  يشالاحل  حا  يشال

الَِّذيَن ِإَذا الَِّذيَن ِإَذا   َوْيٌل لِِّلُمَطفِِّفنَي َوْيٌل لِِّلُمَطفِِّفنَي   : : امياذ ا والاذيبن ا أمشيي  الانيلاامياذ ا والاذيبن ا أمشيي  الانيلا  ..11

ََِتاَلوِا َعَلى النَّاِ  َيْسَتْوَفوَن  ََِتاَلوِا َعَلى النَّاِ  َيْسَتْوَفوَن ا ََاَلوُهْم َأو وََّز  ا ََاَلوُهْم َأو وََّزَوِإَذا    ُنوُهْم ُيْخِسُروَن ُنوُهْم ُيْخِسُروَن َوِإَذا 

  ..  ((11--00: : ا طهه  ا طهه  ))
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" " م حيارير إم  يائم حيارير إم  يائ: ": "امحاريير، وكال مي يؤلع إىل م يفسة غل مارييفئةامحاريير، وكال مي يؤلع إىل م يفسة غل مارييفئة    ..33

  ( .( .روا  مسشمروا  مسشم))

َوَأَحلَّ الّلُه اِلَبْيَع َوَحرََّم َوَأَحلَّ الّلُه اِلَبْيَع َوَحرََّم     ::الربي، وكال كس  اهيشد، يساذال ضاائ  ال ي الربي، وكال كس  اهيشد، يساذال ضاائ  ال ي     ..22

  ( .( .  612612: : النقروالنقرو))    الرَِّباالرَِّبا

الني ي  بيخليير مي مل ياهرمي فإ  ألمي وبي ي الني ي  بيخليير مي مل ياهرمي فإ  ألمي وبي ي : : ةةاللأييي  الريي بة واخليلأاللأييي  الريي بة واخليلأ  ..22

  (.(.  روا  اخلمسةروا  اخلمسة" )" )بار  هلمي ا بي همي، وإ  غشي وكذبي  قا بركة بي هميبار  هلمي ا بي همي، وإ  غشي وكذبي  قا بركة بي همي

رأيية مصشية األمة، والازاى ميم امي ى ال يمة، همي القيل الاحيل أش  ال شيط رأيية مصشية األمة، والازاى ميم امي ى ال يمة، همي القيل الاحيل أش  ال شيط   ((زز  ))

  ..امماصيلع، ا ماما ا سشم امماصيلع، ا ماما ا سشم 

 :حق محاية امللكية (02)

َواَل َواَل   : : ريية نشأ  أن كس  ح ا، إم لشمصشية ال يمةريية نشأ  أن كس  ح ا، إم لشمصشية ال يمةم  از انازا  مشم  از انازا  مش

َََلوِا َأْمَواَلَكم َبْيَنَكم ِباِلَباِطِل َََلوِا َأْمَواَلَكم َبْيَنَكم ِباِلَباِطِلَتِت من ل ذ من ل ذ : ": "، وما ت ايض أيلا لصيحنهي، وما ت ايض أيلا لصيحنهي((011011: : النقروالنقرو))    َتِت

وحرمة وحرمة (. (. روا  النخيرعروا  النخيرع" )" )من األرض قيئي بذل حقب  سف بب ياى القييمة إىل ينا لرض من األرض قيئي بذل حقب  سف بب ياى القييمة إىل ينا لرض 

أالاء أشيهي لقل ألنب ألوا  أش  اجملاما كشب، أالاء أشيهي لقل ألنب ألوا  أش  اجملاما كشب، ا شريية ال يمة لأقم، وأقابة اما شريية ال يمة لأقم، وأقابة ام

من ايا مش ي  م ريم أش  أمال فريام ي م ب صيطي فمي فامب من ايا مش ي  م ريم أش  أمال فريام ي م ب صيطي فمي فامب : ": "و يينة لألمة بأيرهيو يينة لألمة بأيرهي

! ! إ  ف ني مل اياشهلإ  ف ني مل اياشهل: : ميال يي رياا اهللميال يي رياا اهلل(. "(. "روا  مسشمروا  مسشم" )" )كي  غشام يأتد بب ياى القييمةكي  غشام يأتد بب ياى القييمة

إنب م يل ال إنب م يل ال : : مم ف يلمم ف يل: : ي أمري أمريي: : ثم مياثم ميا. . لقل رلياب ا ال ير ب نيءو مل غشهيلقل رلياب ا ال ير ب نيءو مل غشهي! ! ك ك : : مياميا

  ( .( .  روا  مسشم والرتمذعروا  مسشم والرتمذع" )" )--ث ثيث ثي  --اجل ة إم ا ؤم ا  اجل ة إم ا ؤم ا  

 :حق العامل وواجبه (01)

وإ ا كي  وإ ا كي    ، ،   ((012012: : الاابةالاابة))  َوَقِل اْعَمَلوِا َوَقِل اْعَمَلوِا   : :   ق ير رف ب امي ى جملام بق ير رف ب امي ى جملام ب": ": ال مالال مال""

، ،   ي ش ي ش   روا  لباروا  لبا  " )" )إ  اهلل حي  إ ا أمال لحلكم أم  ل  ياق بإ  اهلل حي  إ ا أمال لحلكم أم  ل  ياق ب  : ": "امتقي امتقي : : ح  ال مالح  ال مال

  ::  فإ  ح  ال يمالفإ  ح  ال يمال  ( .( .  33مما الزوائل، جـ مما الزوائل، جـ 

لأطاا لأطاا   : ": "ل  ياف  لجر  ا رييفئ جلهل  لو  حيف أشيب لو اياشة لبل  ياف  لجر  ا رييفئ جلهل  لو  حيف أشيب لو اياشة لب  ..00

  ..( ( ل ل روا  ابن ميجة بس ل جيروا  ابن ميجة بس ل جي  " )" )  األجل حقب منال ل   ف أرمباألجل حقب منال ل   ف أرمب

ولريال ولريال : ": "ل  تافر لب حييو كرهة تا يي  ما مي ينذلب من جهل وأر ل  تافر لب حييو كرهة تا يي  ما مي ينذلب من جهل وأر   ..66

  ( . ( .   0099: : األحقي األحقي ))    لرجي  اي أمشاالرجي  اي أمشاا

اْعَمَلوِا َفَسَيَر  اْعَمَلوِا َفَسَيَر      ::  ل  ه ح مي ها جلير بب من تريريم اجملاما كشب لبل  ه ح مي ها جلير بب من تريريم اجملاما كشب لب    ..11

إ  اهلل حي  ا ؤمن إ  اهلل حي  ا ؤمن   (. "(. "012012: : الاابةالاابة))    الّلُه َعَمَلَكْم َوَرُسوَلُه َواِلُمْؤِمُنوَنالّلُه َعَمَلَكْم َوَرُسوَلُه َواِلُمْؤِمُنوَن

  ( .( .  33روا  الطراند، مما الزائل، جـ روا  الطراند، مما الزائل، جـ " )" )اكرت اكرت 

: :   ذ ا  روفب ميا اهلل ت يىلذ ا  روفب ميا اهلل ت يىلااــــــــة الجي حتاا لو  غن ب واية الجي حتاا لو  غن ب وايــــــل   ل احلمييل   ل احلميي  ..33

  رجال لأط  بد ثم غلر، ورجال بي  حرا رجال لأط  بد ثم غلر، ورجال بي  حرا : :   ث ثة لني  صمهم ياى القييمةث ثة لني  صمهم ياى القييمة
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روا  روا    " )" )  طب حقبطب حقب، ورجال اياأجر لجلا فييااف  م ب ومل ي ، ورجال اياأجر لجلا فييااف  م ب ومل ي   فأكال مث بفأكال مث ب

  ..( ( د د حليث مليحليث ملي))النخيرع النخيرع 

 :حق الفرد يف َفايته من مقومات احلياة (01)

من ا يى، وقراب، ومشن ، من ا يى، وقراب، ومشن ، .. .. حلييو حلييو من ح  الهرل ل  ي يا كهيياب من ضروريي  امن ح  الهرل ل  ي يا كهيياب من ضروريي  ا

واي يشزى لصية بلنب من رأيية، ومي يشزى لصية روحب، وأقشب، من أشم، واي يشزى لصية بلنب من رأيية، ومي يشزى لصية روحب، وأقشب، من أشم، .. .. ومسرين ومسرين 

وهال واج  األمة ا هذا ليشمال وهال واج  األمة ا هذا ليشمال   --وم رفة، وثقيفة، ا نطي  مي تسمح بب ماارل األمة وم رفة، وثقيفة، ا نطي  مي تسمح بب ماارل األمة 

ِباِلُمْؤِمِننَي ِمْن ِباِلُمْؤِمِننَي ِمْن   النَِّبيُّ َأْوَلىالنَِّبيُّ َأْوَلى  : :   مي م يساطيا الهرل ل  يساقال باافل  ل هسب من  ل مي م يساطيا الهرل ل  يساقال باافل  ل هسب من  ل 

  ( .( .  22: :   األحزاباألحزاب))  َأنَفِسِ ْم َأنَفِسِ ْم 

 :حق بنا  ا سرة  (09)

ح  لريال إنسي ، وها الطري  الشرأد لن يء ح  لريال إنسي ، وها الطري  الشرأد لن يء   --بإاير  امي مد بإاير  امي مد   --الزواج الزواج   ((لل  ))

َيا َأيَُّ ا النَّاُ  اتََّقوِا َربََّكُم الَِّذي َخَلَقَكم َيا َأيَُّ ا النَّاُ  اتََّقوِا َربََّكُم الَِّذي َخَلَقَكم   : :   ، واأهي  ال ه ، واأهي  ال ه   األيرو وإبيب الذريةاأليرو وإبيب الذرية

ََِثريْا َوِنَسا مِّن نَِّفسى َواِحَدمِّن نَِّفسى َواِحَد ََِثريْا َوِنَسا ٍة َوَخَلَق ِمْنَ ا َزْوَجَ ا َوَبألَّ ِمْنُ َما ِرَجااْل    ( .( .  00  ::ال سيءال سيء))    ٍة َوَخَلَق ِمْنَ ا َزْوَجَ ا َوَبألَّ ِمْنُ َما ِرَجااْل 

حقا  وواجني  مارييفئة مررتهي حقا  وواجني  مارييفئة مررتهي   --أشيب ولب أشيب ولب   --لريال من الزوج  منال اآل ر لريال من الزوج  منال اآل ر 

: : النقروالنقرو))  َوَلُ نَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِ نَّ ِباِلَمْعُروِف َوِللرَِّجاِ  َعَلْيِ نَّ َدَرَجٌة َوَلُ نَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِ نَّ ِباِلَمْعُروِف َوِللرَِّجاِ  َعَلْيِ نَّ َدَرَجٌة       الشري ةالشري ة

بلي ي، و شقيي، ولي يي، وفقي ل قيلتب وقري اب، وها بلي ي، و شقيي، ولي يي، وفقي ل قيلتب وقري اب، وها : : ، ولألب تربية لومل ، ولألب تربية لومل ((661661

شريم مسئاا أن شريم مسئاا أن كشريم را  وككشريم را  وك: ": "مسئاا أن ا ايير  الاجهة الجي ياليهم إييهيمسئاا أن ا ايير  الاجهة الجي ياليهم إييهي

  ..( ( ة ة روا  اخلمسروا  اخلمس" )" )رأيابرأياب

ح  احرتامب، وتقلير مشيأر ، و روفب، ا ح  احرتامب، وتقلير مشيأر ، و روفب، ا   --منال اآل ر منال اآل ر   --لريال من الزوج  لريال من الزوج    ((بب  ))

َوِمْن مَياِتِه َأْن َخَلَق َلَكم مِّْن َأنَفِسَكْم َأْزَواًجا لَِّتْسَكُنوا َوِمْن مَياِتِه َأْن َخَلَق َلَكم مِّْن َأنَفِسَكْم َأْزَواًجا لَِّتْسَكُنوا   : : اال والرتاحماال والرتاحمإاير من الاإاير من الا

  ( .( .  6060: : الروىالروى))  ِإَلْيَ ا َوَجَعَل َبْيَنَكم مََّودَّْة َوَرْحَمْة ِإَلْيَ ا َوَجَعَل َبْيَنَكم مََّودَّْة َوَرْحَمْة 

ِلُينِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتِه ِلُينِفْق ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتِه   : : أش  الزوج ل  ي ه  أش  زوجاب ولومل  لو  تقال أشيهمأش  الزوج ل  ي ه  أش  زوجاب ولومل  لو  تقال أشيهم  ((جج  ))

  ( .( .  11  ::الط  الط  ))    َقِدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفِلُينِفْق ِممَّا مَتاُه اللَُّهَقِدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفِلُينِفْق ِممَّا مَتاُه اللَُّه  َوَمنَوَمن

َوَقل رَّبِّ اْرَحْمُ َما َوَقل رَّبِّ اْرَحْمُ َما   : : لريال اهال أش  لبايب ح  إحسي  تربياب، وت شيمب، وتألينبلريال اهال أش  لبايب ح  إحسي  تربياب، وت شيمب، وتألينب  ((لل  ))

، وم  از تشذيال األاهيا ا ين بيكرو، ، وم  از تشذيال األاهيا ا ين بيكرو، ((6363: : اميراءاميراء))    َََما َربََّياِني َصِغرًياَََما َربََّياِني َصِغرًيا

أميا مي يرهقهم، لو ي ا  مناهم لو حياا بي هم وب  حقهم ا أميا مي يرهقهم، لو ي ا  مناهم لو حياا بي هم وب  حقهم ا وم حتميشهم من األوم حتميشهم من األ

  ..الش   والا شمالش   والا شم

إ ا أيز واللا الطهال أن الافيء مبسئالياهمي حنا ، اناقشا هذ  ا سئالية إىل إ ا أيز واللا الطهال أن الافيء مبسئالياهمي حنا ، اناقشا هذ  ا سئالية إىل   ((    ))

: : --اخلزانة ال يمة لشلولة اخلزانة ال يمة لشلولة --اجملاما، وتريا  نهقي  الطهال ا بيا ميا ا سشم  اجملاما، وتريا  نهقي  الطهال ا بيا ميا ا سشم  

لع  رية ض يفي لع  رية ض يفي : : ضي ةضي ة]]ي ي لو ضي ة ي ي لو ضي ة لني لوىل بريال مؤمن من نهسب، فمن تر  للني لوىل بريال مؤمن من نهسب، فمن تر  ل  ""
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روا  الشيخي  ولبا لاول روا  الشيخي  ولبا لاول " )" )ف شد، ومن تر  ميم فشارثابف شد، ومن تر  ميم فشارثاب[ [ يش  أشيهم ال يي يش  أشيهم ال يي 

  ( .( .والرتمذع والرتمذع 

من كهيية ميلية، ومن من كهيية ميلية، ومن : : ولريال فرل ا األيرو ل  ي يا م هي مي ها ا حيجة إليبولريال فرل ا األيرو ل  ي يا م هي مي ها ا حيجة إليب  ((وو  ))

رأيية وح ي ، ا اهالاب، وقيخا اب، وأيز  ولشااللين أش  لوملهمي ح  رأيية وح ي ، ا اهالاب، وقيخا اب، وأيز  ولشااللين أش  لوملهمي ح  

روا  لبا لاول روا  لبا لاول " )" )لنا وميل  لاالل لنا وميل  لاالل : ": "هيلاهمي ميليي ورأيياهمي بلنيي، ونهسييهيلاهمي ميليي ورأيياهمي بلنيي، ونهسييكك

  ( .( .بس ل حسنبس ل حسن

من لح  ال ي  حبسن من لح  ال ي  حبسن : :   يي رياا اهلليي رياا اهلل  : ": "  لألمامة ح  ا رأيية  يأة من األيرولألمامة ح  ا رأيية  يأة من األيرو  ((زز  ))

: : لم لم : : مياميا: : ثم منثم من: : ، ميا، ميا  لم لم : : ثم من؟ مياثم من؟ ميا(: (: السيئالالسيئال))لم  ميا لم  ميا : : أييبجي؟ مياأييبجي؟ ميا

  ( .( .الشيخي  الشيخي  روا  روا  " )" )لبا لبا : : ثم من؟ مياثم من؟ ميا: : مياميا

مسئالية األيرو قركة ب  لفرالهي، كال حبس  ايماب، واني ة فطرتب، وه  مسئالية األيرو قركة ب  لفرالهي، كال حبس  ايماب، واني ة فطرتب، وه    ((حح  ))

يي رياا اهلل يي رياا اهلل : ": "  ، لا م األميرب و وع األرحيى، لا م األميرب و وع األرحيى  مسئالية تاييوز لائرو اآلبيء واألوملمسئالية تاييوز لائرو اآلبيء واألومل

روا  لبا روا  لبا " )" )  ي  ثم األمرب فيألمربي  ثم األمرب فيألمربثم لبثم لب! !   ثم لم ثم لم ! !   ثم لم ثم لم ! !   لم لم : :   ؟ ميا؟ ميا  من لبرمن لبر

  ( .( .سن سن لاول والرتمذع بس ل حلاول والرتمذع بس ل ح

جيء  جيرية برير إىل جيء  جيرية برير إىل : ": "  م  ر الها  لو الهايو أش  الزواج ان م يرغ  فيبم  ر الها  لو الهايو أش  الزواج ان م يرغ  فيب  ((طط  ))

روا  لمحل ولبا روا  لمحل ولبا   " )" )فذكر  ل  لبيهي زوجهي وه  كيرهة فخلهي ال   فذكر  ل  لبيهي زوجهي وه  كيرهة فخلهي ال     ال   ال   

  (.(.لاوللاول

 :حقوق الزوجة (61)

روا  لمحل ولبا روا  لمحل ولبا " )" )اهن من حيث يري اماهن من حيث يري امليري ليري ""ل  ت ييف ما زوجهي حيث ي ييف ل  ت ييف ما زوجهي حيث ي ييف   ((لل  ))

  ( .( .  لاوللاول

: :   ، و  ا فرتو ألتهي إ  ها اشقهي، و  ا فرتو ألتهي إ  ها اشقهي  ل  ي ه  أشيهي زوجهي بي  رو  اااا زواجهميل  ي ه  أشيهي زوجهي بي  رو  اااا زواجهمي  ((بب  ))

   الرَِّجاُ  َقوَّاُموَن َعَلى النَِّسا  ِبَما َفضََّل الّلُه َبْعَضُ ْم َعَلى َبْعضى َوِبَما َأنَفَقوِا ِمْن الرَِّجاُ  َقوَّاُموَن َعَلى النَِّسا  ِبَما َفضََّل الّلُه َبْعَضُ ْم َعَلى َبْعضى َوِبَما َأنَفَقوِا ِمْن

ََنَّ َأوَلاِت َحْملى َفَتنِفَقوا َعَلْيِ نَّ َحتَّى َيَضْعَن     (.(.22::الط  الط  ))      َأْمَواِلِ ْمَأْمَواِلِ ْم ََنَّ َأوَلاِت َحْملى َفَتنِفَقوا َعَلْيِ نَّ َحتَّى َيَضْعَن َوِإن  َوِإن 

، ول  تأ ذ من مطشقهي نهقة من حت  هم من لومل  م هي، ، ول  تأ ذ من مطشقهي نهقة من حت  هم من لومل  م هي، ((1313: : ال سيءال سيء))    َحْمَلُ نََّحْمَلُ نَّ

  ( .( .  22: : الط  الط  ))    َفِإْن َأْرَضْعَن َلَكْم َفقُتوُهنَّ َأُجوَرُهنَّ َفِإْن َأْرَضْعَن َلَكْم َفقُتوُهنَّ َأُجوَرُهنَّ     مبي يا يي  ما كس  لبيب مبي يا يي  ما كس  لبيب 

  ..هذ  ال هقي  ليي كي  وض هي ا يلد وليي كينا ثروتهي اخليأةهذ  ال هقي  ليي كي  وض هي ا يلد وليي كينا ثروتهي اخليأةتساي  الزوجة تساي  الزوجة   ((جج  ))

َفِإْن َفِإْن   : : أن اري  اخلشاأن اري  اخلشا  --وليي وليي   --إنهيء أقل الزواج إنهيء أقل الزواج : : ل  تطش  من زوجهيل  تطش  من زوجهي: : لشزوجةلشزوجة  ((لل  ))

: : النقروالنقرو))  ُحُدوَد الّلِه َفاَل ُجَناَح َعَلْيِ َما ِفيَما اِفَتَدْت ِبِهُحُدوَد الّلِه َفاَل ُجَناَح َعَلْيِ َما ِفيَما اِفَتَدْت ِبِه[ [ الزوجي الزوجي ]]ِخِفُتْم َأالَّ ُيِقيَما ِخِفُتْم َأالَّ ُيِقيَما 

  ..  هلي ل  تطش  الاطشي  م يئيي ا نطي  لحرييى الشري ةهلي ل  تطش  الاطشي  م يئيي ا نطي  لحرييى الشري ةكمي ل  كمي ل    (. (. 669669
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: :   ، و وع مراباهي، و وع مراباهي  ، ولوملهي، ولوملهي  ، كمي ترث من لبايهي، كمي ترث من لبايهي  لشزوجة ح  ا لاث من زوجهيلشزوجة ح  ا لاث من زوجهي  ((    ))

   ََاَن َلَكْم َوَلٌد َفَلُ نَّ الثُُّمُن ِممَّا َُِتْم ِإن لَّْم َيَكن لََّكْم َوَلٌد َفِإن  ََاَن َلَكْم َوَلٌد َفَلُ نَّ الثُُّمُن ِممَّا َوَلُ نَّ الرُُّبُع ِممَّا َتَر َُِتْم ِإن لَّْم َيَكن لََّكْم َوَلٌد َفِإن  َوَلُ نَّ الرُُّبُع ِممَّا َتَر

َِ ََِتَر   ( .( .0606: : ال سيءال سيء))    ُتمُتمَتَر

أش  ك  الزوج  ل  حيهظ غي  أيحنب، ولم يهشد قيئي من ليرار ، ولم أش  ك  الزوج  ل  حيهظ غي  أيحنب، ولم يهشد قيئي من ليرار ، ولم   ((وو  ))

يريشف أمي مل يريا  بب من نقص  شقد لو ُ شقد، وياأكل هذا احل  أ ل يريشف أمي مل يريا  بب من نقص  شقد لو ُ شقد، وياأكل هذا احل  أ ل 

  ( .( .  616111: : النقروالنقرو))  َواَل َتنَسُوِا اِلَفْضَل َبْيَنَكْم َواَل َتنَسُوِا اِلَفْضَل َبْيَنَكْم   : : الط   وب ل الط   وب ل 

 :حق الرتبية (60)

مل أش  اآلبيء، كمي ل  الر وإحسي  ا  يمشة ح  اآلبيء مل أش  اآلبيء، كمي ل  الر وإحسي  ا  يمشة ح  اآلبيء الرتبية الصيحلة ح  األوالرتبية الصيحلة ح  األو  ((لل  ))

َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوِا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباِلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّا َيْبَلَغنَّ ِعنَدَك َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوِا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباِلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّا َيْبَلَغنَّ ِعنَدَك   : : أش  األوملأش  األومل

َِاَلُهَما َفاَل َتَقل لَُّ َما َأفٍّ َواَل َتْنَ ْر َِاَلُهَما َفاَل َتَقل لَُّ َما َأفٍّ َواَل َتْنَ ْراِلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو  ََِرمًيا اِلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو  ََِرمًيا ُهَما َوَقل لَُّ َما َقْواْل    ُهَما َوَقل لَُّ َما َقْواْل 

َََما َربََّياِني َصِغرًيا َََما َربََّياِني َصِغرًياَواْخِفْض َلُ َما َجَناَح الذُّ ِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوَقل رَّبِّ اْرَحْمُ َما      َواْخِفْض َلُ َما َجَناَح الذُّ ِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوَقل رَّبِّ اْرَحْمُ َما 

  ( .( .  6363و و   6161: : اميراءاميراء))

: : الا شيم ح  لشيميا، واش  ال شم واج  أش  اجلميا  كارا وإنيثي أش  السااءالا شيم ح  لشيميا، واش  ال شم واج  أش  اجلميا  كارا وإنيثي أش  السااء  ((بب  ))

والا شيم ح  لذل والا شيم ح  لذل     ..( ( ة ة روا  ابن ميجروا  ابن ميج" )" )  كال مسشم ومسشمة  كال مسشم ومسشمةأشأش  اش  ال شم فري ةاش  ال شم فري ة""

َوِإَذ َأَخَذ الّلُه ِميَثاَق الَِّذيَن َأوُتوِا اِلِكَتاَب َلُتَبيُِّننَُّه ِللنَّاِ  َواَل َوِإَذ َأَخَذ الّلُه ِميَثاَق الَِّذيَن َأوُتوِا اِلِكَتاَب َلُتَبيُِّننَُّه ِللنَّاِ  َواَل     ::  ا ا شم أش  ا ا شما ا شم أش  ا ا شم

 ا  ا ))    َفِبْئَس َما َيْشَتُروَنَفِبْئَس َما َيْشَتُروَنَتِكُتُموَنُه َفَنَبُذوُه َوَرا  َظُ وِرِهْم َواْشَتَرْوِا ِبِه َثَمنْا َقِلياْل َتِكُتُموَنُه َفَنَبُذوُه َوَرا  َظُ وِرِهْم َواْشَتَرْوِا ِبِه َثَمنْا َقِلياْل 

  ..  من  طنة حية الالا من  طنة حية الالا " "   لينشع الشيهل الذيئ لينشع الشيهل الذيئ   ""، ،   ((011011: : أمرا أمرا 

من يرل اهلل بب من يرل اهلل بب : ": "أش  اجملاما ل  يافر لريال فرل فرأة مارييفئة، ليا شم ويسا لأش  اجملاما ل  يافر لريال فرل فرأة مارييفئة، ليا شم ويسا ل  ((جج  ))

(. (. روا  الشيخي روا  الشيخي " )" )ي طدي طد  --أز وجال أز وجال   --وإمني لني مييم واهلل وإمني لني مييم واهلل . .  لا يهقهب ا اللين لا يهقهب ا اللين

روا  روا  " )" )كال ميسر  ي  ش  لبكال ميسر  ي  ش  لب: ": "مي ي ئم مااهنب وملراتبمي ي ئم مااهنب وملراتب  ولريال فرل ل  يايرولريال فرل ل  ياير

  ( .( .  الشيخي  ولبا لاول والرتمذعالشيخي  ولبا لاول والرتمذع

 :حق الفرد يف محاية خصوصياته (66)

روا  مسشم، و صاأييتهم روا  مسشم، و صاأييتهم " " لف  قققا أن مشنبلف  قققا أن مشنب  : ": "يرائر النشر إىل  يلقهم وحل يرائر النشر إىل  يلقهم وحل 

ليشم ليشم   يي م شر منيي م شر من(. (. 0606: : احليرا احليرا ))    َتَجسَُّسواَتَجسَُّسوا  َواَلَواَل  : : مح ، م حيال الاسار أشيبمح ، م حيال الاسار أشيب

، ،   م تؤ وا ا سشم  وم ت لوهم وم تان اا أاراتهمم تؤ وا ا سشم  وم ت لوهم وم تان اا أاراتهم  : ": "  بشسينب، ومل يهض امهي  إىل مشنببشسينب، ومل يهض امهي  إىل مشنب

، ومن تانا اهلل أارتب يه يب ولا ا ، ومن تانا اهلل أارتب يه يب ولا ا   ، تانا اهلل أارتب، تانا اهلل أارتب  فإنب من تانا أارو ل يب ا سشمفإنب من تانا أارو ل يب ا سشم

  ..((  روا  لبا لاول والرتمذع والشهظ ه ي لبروا  لبا لاول والرتمذع والشهظ ه ي لب" )" )جا  رحشبجا  رحشب

 :حق حرية االرحتا  واإلقامة (61)

ن ح  كال فرل ل  تريا  لب حرية احلركة، الا قال من مريي  إميماب وإليب، ولب ن ح  كال فرل ل  تريا  لب حرية احلركة، الا قال من مريي  إميماب وإليب، ولب مم  ((لل  ))

: :   ببــ، لو ت اي  ل، لو ت اي  ل  ، وال الو إليب لو  مي ت يي  أشيب، وال الو إليب لو  مي ت يي  أشيب  ح  الرحشة واهليرو من ماا بح  الرحشة واهليرو من ماا ب
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  َََلوا ِمن رِّْزِقِه َِِبَ ا َو َََلوا ِمن رِّْزِقِهُهَو الَِّذي َجَعَل َلَكُم اِلَتْرَض َذَلوْلا َفاْمُشوا ِفي َمَنا َِِبَ ا َو : : ا ش ا ش ))    ُهَو الَِّذي َجَعَل َلَكُم اِلَتْرَض َذَلوْلا َفاْمُشوا ِفي َمَنا

0202)) ، ،  ََاَن َعاِقَبَة اِلُمَكذِِّبنَي ََْيَف  ََاَن َعاِقَبَة اِلُمَكذِِّبنَيَقْل ِسرُيوِا ِفي اَ ْرِض ُثمَّ انَظُروِا  ََْيَف  : : األن يىاألن يى))    َقْل ِسرُيوِا ِفي اَ ْرِض ُثمَّ انَظُروِا 

0000)) ، ،   َأَلْم َتَكْن َأْرُض الّلِه َواِسَعْة َفُتَ اِجُروِا ِفيَ ا َأَلْم َتَكْن َأْرُض الّلِه َواِسَعْة َفُتَ اِجُروِا ِفيَ ا  ((9191: : ال سيءال سيء  . ). )  

لو  ين  لو  ين    --ت سهي ت سهي   --م  از إجنير قخص أش  تر  ماا ب، وم إب يل  أ ب م  از إجنير قخص أش  تر  ماا ب، وم إب يل  أ ب   ((بب  ))

ََِبرٌي َوَصدٌّ َعن   : : قرأدقرأد ََِبرٌي َوَصدٌّ َعن َيْسَتَلوَنَك َعِن الشَّْ ِر اِلَحَراِم ِقَتا ى ِفيِه َقْل ِقَتاٌ  ِفيِه  َيْسَتَلوَنَك َعِن الشَّْ ِر اِلَحَراِم ِقَتا ى ِفيِه َقْل ِقَتاٌ  ِفيِه 

ََِبُر ِعنَد الّلِه ََِفٌر ِبِه َواِلَمْسِجِد اِلَحَراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأ ََِبُر ِعنَد الّلِهَسِبيِل الّلِه َو ََِفٌر ِبِه َواِلَمْسِجِد اِلَحَراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأ : : النقروالنقرو))    َسِبيِل الّلِه َو

601601  . ). )  

م  از ل  تقيل حركاب فيهي م  از ل  تقيل حركاب فيهي   وه  وان لريال مسشم،وه  وان لريال مسشم،.. .. لار امي ى واحلو لار امي ى واحلو   ((جج  ))

وأش  كال بشل مسشم ل  يساقنال من يهيجر وأش  كال بشل مسشم ل  يساقنال من يهيجر .. .. حبااجز جذرافية، لو حلول ييييية حبااجز جذرافية، لو حلول ييييية 

َوالَِّذيَن َتَبوَُّؤوا الدَّاَر َواِلِإمَياَن ِمن َوالَِّذيَن َتَبوَُّؤوا الدَّاَر َواِلِإمَياَن ِمن   : : إليب لو يل شب من ا سشم  اياقنيا األخ أل يبإليب لو يل شب من ا سشم  اياقنيا األخ أل يب

َن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجْة مِّمَّا َأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجْة مِّمَّا َأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َقْبِلِ ْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِ ْم َوَلا َيِجُدوَقْبِلِ ْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِ ْم َوَلا َيِجُدو

ََاَن ِبِ ْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنِفِسِه َفَتْوَلِئَك ُهُم اِلُمِفِلُحوَن ََاَن ِبِ ْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنِفِسِه َفَتْوَلِئَك ُهُم اِلُمِفِلُحوَنَعَلى َأنَفِسِ ْم َوَلْو      َعَلى َأنَفِسِ ْم َوَلْو 

  ..( (   99: : احلشراحلشر))

  ..  و  ر لأااني ل  احلمل هلل رب ال ي  و  ر لأااني ل  احلمل هلل رب ال ي  

أل  كال مي ها أل  كال مي ها " " واجني واجني ""لى م ب لهظ لى م ب لهظ ومل نساخومل نساخ" " حقا حقا ""اكاهي ي بيياخلاى لهظ اكاهي ي بيياخلاى لهظ 

واج  واج  = = واج  أش  الراأد، ح  الاالل واج  أش  الراأد، ح  الاالل = = ح  الرأية ح  الرأية ))أش    ر أش    ر " " واج واج ""لهرل ها لهرل ها " " ح ح ""

واج  أش  واج  أش  = = واج  أش  الزوج، وبيل ري  ح  الراأد واج  أش  الزوج، وبيل ري  ح  الراأد = = أش  الالل، ح  الزوجة أش  الالل، ح  الزوجة 

وميلاما حقا  امنسي  ا امي ى قيمشة  يا األفرال، أش  ا ا   وميلاما حقا  امنسي  ا امي ى قيمشة  يا األفرال، أش  ا ا   (. (. الرأية، اخلالرأية، اخل

  (.(.00))  ..!!من وجب   رمن وجب   ر" " الااج الااج ""ها ها .. .. من وجب من وجب " " احل احل ""م هم وأ ميتهم فقل لأنح مي ها م هم وأ ميتهم فقل لأنح مي ها مااماا

  

                                                                  
((

00
  .0991مماأة أريا  لولية، اجملشل األوا، األمم ا ايلو، نيايار ، : حقا  امنسي  ( (   
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  املبحأل اخلامساملبحأل اخلامس

  القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجنا القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجنا 

لوأ  بيأاميلهي مؤير األمم ا ايلو األوا   ا اجلرهة وم يمشة اجملرم  ا  قال ا لوأ  بيأاميلهي مؤير األمم ا ايلو األوا   ا اجلرهة وم يمشة اجملرم  ا  قال ا 

( ( 6363--لل))جيم جيم   221221مجاميأد بقراريب مجاميأد بقراريب ولمرهي اجملش  امماصيلع واولمرهي اجملش  امماصيلع وا  09220922ج يف أيى ج يف أيى 

  . .   09110911مييامييا//لييرليير//0101ا ؤرخ ا ا ؤرخ ا ( ( 2626--لل))  61126112وو09210921ياليا ياليا //يازياز  1010ا ؤرخ ا ا ؤرخ ا 

 مالحظات مت يدية

لوأد بيأاميلهي مؤير األمم ا ايلو األوا   ا اجلرهة وم يمشة اجملرم  ا  قال ا لوأد بيأاميلهي مؤير األمم ا ايلو األوا   ا اجلرهة وم يمشة اجملرم  ا  قال ا 

( ( 6363--لل))جيم جيم   221221اريب اريب ولمرهي اجملش  امماصيلع وامجاميأد بقرولمرهي اجملش  امماصيلع وامجاميأد بقر  ،،  ىى09220922ج يف أيى ج يف أيى 

  . .   ىى09110911مييا مييا //لييرليير  0101ا ؤرخ ا ا ؤرخ ا ( ( 2626--لل))  61126112وو  ،،  ىى09210921ياليا ياليا //يازياز  1010ا ؤرخ ا ا ؤرخ ا 

لي  الذرض من القااأل الايلية تقليم وأف تهصيشد ل قيى منا جد لشسـيا ، بـال   لي  الذرض من القااأل الايلية تقليم وأف تهصيشد ل قيى منا جد لشسـيا ، بـال     ((00))

إ  كال مي حتيولب ها ل  حتلل، أش  ليي  الاصارا  ا اااضا أش  مناهلي أمامـي  إ  كال مي حتيولب ها ل  حتلل، أش  ليي  الاصارا  ا اااضا أش  مناهلي أمامـي  

  يأر األيييية ا األنقمـة ا  يأـرو األكاـر أـ حي، مـي ي اـر         يأر األيييية ا األنقمـة ا  يأـرو األكاـر أـ حي، مـي ي اـر       ا لييم ي هذ  والا لييم ي هذ  وال

  ..أمامي  ل ا نيلئ والقااأل ال مشية ا م يمشة ا سيان  وإلارو السيا أمامي  ل ا نيلئ والقااأل ال مشية ا م يمشة ا سيان  وإلارو السيا 

ــة ا          ((66)) ــة واجلذرافي ــة وامجاميأي ــب القــرو  القيناني ــي تاصــف ب ــد، نقــرا   ــة ا        ومــن اجلش ــة واجلذرافي ــة وامجاميأي ــب القــرو  القيناني ــي تاصــف ب ــد، نقــرا   ومــن اجلش

يـا القااأـل ا   يـا القااأـل ا   صاشف لحنيء ال ـيمل مـن ت ـا  بـيلع، ل  مـن غـل ا مريـن تطنيـ           صاشف لحنيء ال ـيمل مـن ت ـا  بـيلع، ل  مـن غـل ا مريـن تطنيـ           

وما  ل  يرج  ل  يريا  فيهي مي حيهز أش  بذا اجلهـل  وما  ل  يرج  ل  يريا  فيهي مي حيهز أش  بذا اجلهـل  . . كال مريي  وف  لع ح كال مريي  وف  لع ح 

بييامرار لشاذش  أش  ا صيأ  ال مشية الجي ت ـرتض تطنيقهـي، انط مـي مـن كانهـي      بييامرار لشاذش  أش  ا صيأ  ال مشية الجي ت ـرتض تطنيقهـي، انط مـي مـن كانهـي      

  . .   ياال، ا  شاهي، الشروط اللنيي الجي ت رت  بص حهي األمم ا ايلوياال، ا  شاهي، الشروط اللنيي الجي ت رت  بص حهي األمم ا ايلو

. . ا يوا ميلاني يقال الرلع فيب ا تطار مسامرا يوا ميلاني يقال الرلع فيب ا تطار مسامر  هذ  القااأل، من جهة ل رى، ت  هذ  القااأل، من جهة ل رى، تإإثم ثم   ((11))

وه  بيلاـيلد م تسـان ل إمريينيـة الايربـة وا ميريـة مـي لامـا ماهقـا  مـا ا نـيلئ           وه  بيلاـيلد م تسـان ل إمريينيـة الايربـة وا ميريـة مـي لامـا ماهقـا  مـا ا نـيلئ           

وبهذ  وبهذ  . . الجي تساشف من مماأة القااأل ا  شاهي وما الس د لايقي  مقيألهيالجي تساشف من مماأة القااأل ا  شاهي وما الس د لايقي  مقيألهي

 يئد  يئد الروح يقال لائمـي مـن حـ  املارو ا ركزيـة لشسـيا  ل  تسـمح بـيخلروج اميـاا        الروح يقال لائمـي مـن حـ  املارو ا ركزيـة لشسـيا  ل  تسـمح بـيخلروج اميـاا        

  . .   أش  هذ  القااألأش  هذ  القااأل

ــة        ( ( 00))    ((33)) ــيملارو ال يمـ ــة بـ ــل ا ا شقـ ــيوا القااأـ ــة يا ـ ــذ  اجملماأـ ــن هـ ــزء األوا مـ ــة        واجلـ ــيملارو ال يمـ ــة بـ ــل ا ا شقـ ــيوا القااأـ ــة يا ـ ــذ  اجملماأـ ــن هـ ــزء األوا مـ واجلـ

لشمؤيسي  اجلزائية، وها ي طن  أشـ   يـا فئـي  ا سـيان ، يـااء كـي  يـن         لشمؤيسي  اجلزائية، وها ي طن  أشـ   يـا فئـي  ا سـيان ، يـااء كـي  يـن         

حنســهم ج يئيــي لو مــلنيي، ويــااء كــيناا مــاهم  لو مــلان ، ومبــي ا  لــ  لولئــ     حنســهم ج يئيــي لو مــلنيي، ويــااء كــيناا مــاهم  لو مــلان ، ومبــي ا  لــ  لولئــ     

  . .   لو تلابل إأ حية لمر بهي القيضدلو تلابل إأ حية لمر بهي القيضد  ««ابل لم يةابل لم يةتلتل»»الذين تطن  حبقهم الذين تطن  حبقهم 

ــذين       ( ( 66)) ــي  ا ســيان  ال ــ  إم أشــ  فئ ــيند فيا ــمن مااأــل م ت طن ــذين       لمــي اجلــزء الا ــي  ا ســيان  ال ــ  إم أشــ  فئ ــيند فيا ــمن مااأــل م ت طن لمــي اجلــزء الا

م ــب بشــأ  م ــب بشــأ  ( ( للــفللــف))ومــا  لــ  فــإ  القااأــل الــاارلو ا الهــر  ومــا  لــ  فــإ  القااأــل الــاارلو ا الهــر  . . يا ــيوهلم كــال فــر  فيــبيا ــيوهلم كــال فــر  فيــب

ــيوهلم الهــ         ــذين تا  ــي  الســي يء ال ــ  فئ ــ  لي ــي أش ــلان  ت طن ــيوهلم الهــ        الســي يء ا  ــذين تا  ــي  الســي يء ال ــ  فئ ــ  لي ــي أش ــلان  ت طن ــيء))رو  رو  الســي يء ا  ــيءب ( ( ب



--3535   - -

  

ا حلول ألى ت يرضهي ما القااأـل اخليأـة بهـذ  الهئـي  وكانهـي      ا حلول ألى ت يرضهي ما القااأـل اخليأـة بهـذ  الهئـي  وكانهـي      ( ( لاالاا))و و ( ( جيمجيم))وو

  . .   ا أيحت هؤمء السي يءا أيحت هؤمء السي يء

ماال ماال ))وم حتيوا القااأل ت قيم إلارو ا ؤيسي  ا خصصة لألحلاث اجليحن  وم حتيوا القااأل ت قيم إلارو ا ؤيسي  ا خصصة لألحلاث اجليحن  ( ( 00))  ((22))

، وما  ل  فإ  اجلزء األوا م هي يصشح ، وما  ل  فإ  اجلزء األوا م هي يصشح ((امأ حيي  لو م يهل الاهذي  ومي إليهيامأ حيي  لو م يهل الاهذي  ومي إليهي

  . .    ي، أش  وجب ال ماى، لشاطني  ا هذ  ا ؤيسي  ي، أش  وجب ال ماى، لشاطني  ا هذ  ا ؤيسي ليلي

و   اأانير فئة األحلاث ا  اقش  قيمشة أش  األمال جلميا القيأرين الذين و   اأانير فئة األحلاث ا  اقش  قيمشة أش  األمال جلميا القيأرين الذين ( ( 66))

و   ل  تريا  القيألو ال يمة لم حيريم و   ل  تريا  القيألو ال يمة لم حيريم . . ي  ا  لص حية  يكم األحلاثي  ا  لص حية  يكم األحلاث

  . . أش  هؤمء اجليحن  الصذير ب قابة السينأش  هؤمء اجليحن  الصذير ب قابة السين

 (ا نلل األيييد) اطني مااأل أيمة ال: اجلزء األوا

وم  از ل  يريا  ه يل  يييز ا وم  از ل  يريا  ه يل  يييز ا . . تطن  القااأل الايلية بصارو حييليةتطن  القااأل الايلية بصارو حييلية( ( 00))  ((22))

ا  يمشة بسن  ال  صر لو الشا  لو اجل   لو اللين، لو الرلع يييييي لو غل ا  يمشة بسن  ال  صر لو الشا  لو اجل   لو اللين، لو الرلع يييييي لو غل 

  . .   ييييد، لو ا  شأ القامد لو امجاميأد لو الاروو لو ا الل لو لع وضا   رييييد، لو ا  شأ القامد لو امجاميأد لو الاروو لو ا الل لو لع وضا   ر

سب، من ال رورع احرتاى ا  اقلا  اللي ية وا نيلئ األ  مية سب، من ال رورع احرتاى ا  اقلا  اللي ية وا نيلئ األ  مية وف  الاما نهوف  الاما نه( ( 66))

  . .   لشهئة الجي ي اس  إليهي السي لشهئة الجي ي اس  إليهي السي 

 السيال

ا لع مريي  ياجل فيب مسيان ، يااج  مس  ييال مشل ومرمم ا لع مريي  ياجل فيب مسيان ، يااج  مس  ييال مشل ومرمم ( ( 00))  ((11))

  : :   الصهيي ، تارل فيب ا  شامي  الايلية بشأ  كال م اقالالصهيي ، تارل فيب ا  شامي  الايلية بشأ  كال م اقال

  ..  تهيأيال هايابتهيأيال هاياب  ((لل  ))

  ..  مررتبمررتبلينيب يي ب والسشطة ا خاصة الجي لينيب يي ب والسشطة ا خاصة الجي   ((بب  ))

  ..  ياى وييأة ل الب وإا   يراحبياى وييأة ل الب وإا   يراحب  ((جج  ))

م يقنـــال لع قـــخص ا ليـــة مؤيســـة جزائيـــة لو  لمـــر حـــن  مشـــرو  تريـــا     م يقنـــال لع قـــخص ا ليـــة مؤيســـة جزائيـــة لو  لمـــر حـــن  مشـــرو  تريـــا     ( ( 66))

  ..تهيأيشب مل لونا يشهي ا السيالتهيأيشب مل لونا يشهي ا السيال

 الفصل بني الفئات

تاضا فئي  السي يء ا خاشهة ا مؤيسي  صاشهة لو لجـزاء صاشهـة مـن ا ؤيسـي      تاضا فئي  السي يء ا خاشهة ا مؤيسي  صاشهة لو لجـزاء صاشهـة مـن ا ؤيسـي        ((11))

ــاابقهم    ــيال يـ ــرهم ويـ ــهم وأمـ ــيو ج سـ ــا مراأـ ــاابقهم   مـ ــيال يـ ــرهم ويـ ــهم وأمـ ــيو ج سـ ــا مراأـ ــي     مـ ــيزهم وماطشنـ ــنيب احايـ ــي   وليـ ــيزهم وماطشنـ ــنيب احايـ وليـ

  . .   م يمشاهمم يمشاهم

  : :   وأش   ل وأش   ل 

وح  تريا  ه ي  وح  تريا  ه ي  . . يسين الرجيا وال سيء، بقلر اممريي ، ا مؤيسي  صاشهةيسين الرجيا وال سيء، بقلر اممريي ، ا مؤيسي  صاشهة  ( ( لل))

مؤيسة تساقنال اجل س  أش  السااء يايام ل  يريا  مما  األميكن مؤيسة تساقنال اجل س  أش  السااء يايام ل  يريا  مما  األميكن 

  . .   ا خصصة لش سيء م هص  كشييا خصصة لش سيء م هص  كشيي



--3636   - -

  

  . .   كرياى أشيهمكرياى أشيهميهصال اكنايا  احاييايي أن ا سيان  ايهصال اكنايا  احاييايي أن ا سيان  ا  ( ( بب))

يهصــال اكنايــا  أليــنيب ملنيــة، مبــي ا  لــ  الــليا ، أــن ا ســيان  بســن           يهصــال اكنايــا  أليــنيب ملنيــة، مبــي ا  لــ  الــليا ، أــن ا ســيان  بســن             ( ( جج))

  . .   جرهة جزائيةجرهة جزائية

  . .   هصال األحلاث أن النيلذ هصال األحلاث أن النيلذ يي  ( ( لل))

 أماَن االحتجاز

حيامي وجل  زنزاني  لو غر  فرلية لش اى م  از ل  ياضا ا الااحلو م هي حيامي وجل  زنزاني  لو غر  فرلية لش اى م  از ل  ياضا ا الااحلو م هي ( ( 00))  ((99))

ث ألينيب اياا يئية، كيمكاقي  ا ؤما، ث ألينيب اياا يئية، كيمكاقي  ا ؤما، فإ ا حلفإ ا حل. . لكار من يي  واحل لي لكار من يي  واحل لي 

ل  اضطر  املارو ا ركزية لشسيا  إىل اخلروج أن هذ  القيألو، ياهيلى وضا ل  اضطر  املارو ا ركزية لشسيا  إىل اخلروج أن هذ  القيألو، ياهيلى وضا 

  . .   مسيان  اث   ا زنزانة لو غرفة فرليةمسيان  اث   ا زنزانة لو غرفة فرلية

وحيامي تساخلى ا هيجا،    ل  يشذشهي مسيانا  ي ا  بي اييرهم من وحيامي تساخلى ا هيجا،    ل  يشذشهي مسيانا  ي ا  بي اييرهم من ( ( 66))

و   ل  يقال هؤمء لي  حتا رميبة و   ل  يقال هؤمء لي  حتا رميبة . . حيث ملرتهم أش  الا يقر ا هذ  القرو حيث ملرتهم أش  الا يقر ا هذ  القرو 

  . .   مسامرو، ماائمة لطني ة ا ؤيسةمسامرو، ماائمة لطني ة ا ؤيسة

تافر جلميا الذر  ا  لو مياخلاى ا سيان ، وم ييمي حيرا  ال اى لي ، تافر جلميا الذر  ا  لو مياخلاى ا سيان ، وم ييمي حيرا  ال اى لي ،   ((0101))

 يا ا اطشني  الصيية، ما احلرص أش  مراأيو القرو  ا  ي ية، و صاأي  يا ا اطشني  الصيية، ما احلرص أش  مراأيو القرو  ا  ي ية، و صاأي 

امضيءو والالفئة امضيءو والالفئة من حيث حيم اهلااء وا سيحة اللنيي ا خصصة لريال يي  ومن حيث حيم اهلااء وا سيحة اللنيي ا خصصة لريال يي  و

  . .   والاهايةوالاهاية

  : :   ا لع مريي  يريا  أش  السي يء فيب ل  ي يشاا لو ي مشااا لع مريي  يريا  أش  السي يء فيب ل  ي يشاا لو ي مشاا  ((0000))

   ل  تريا  ال اافذ من امتسي  حبيث يرين السي يء من اياخلاى    ل  تريا  ال اافذ من امتسي  حبيث يرين السي يء من اياخلاى   ( ( لل))

ال اء الطني د ا القراءو وال مال، ول  تريا  مركنة أش  حنا يايح ل اا ال اء الطني د ا القراءو وال مال، ول  تريا  مركنة أش  حنا يايح ل اا 

  . .    يأية يأيةاهلااء ال قد يااء وجل  لى مل تاجل تهاية أاهلااء ال قد يااء وجل  لى مل تاجل تهاية أ

   ل  تريا  امضيءو الص يأية كيفية لامري  السي يء من القراءو    ل  تريا  امضيءو الص يأية كيفية لامري  السي يء من القراءو ( ( بب))

  . .   وال مال لو  إرهي  نقرهموال مال لو  إرهي  نقرهم

   ل  تريا  ا راحيض كيفية لامري  كال يي  من تشنية احاييجيتب    ل  تريا  ا راحيض كيفية لامري  كال يي  من تشنية احاييجيتب   ((0606))

  . .   الطني ية ا ح  ضرورتهي وبصارو نقيهة ومئقةالطني ية ا ح  ضرورتهي وبصارو نقيهة ومئقة

يللش حبيث يريا  ا مقلور كال يللش حبيث يريا  ا مقلور كال    ل  تاافر م ش   اميايميى وامغاسيا ب   ل  تاافر م ش   اميايميى وامغاسيا ب  ((0101))

يي  ومهروضي أشيب ل  يسايم لو يذاسال، بلرجة حرارو مارييهة ما الطق ، يي  ومهروضي أشيب ل  يسايم لو يذاسال، بلرجة حرارو مارييهة ما الطق ، 

بيلقلر الذع تاطشنب الصية ال يمة تن ي لشهصال وا اما اجلذراا لشم طقة، أش  لم بيلقلر الذع تاطشنب الصية ال يمة تن ي لشهصال وا اما اجلذراا لشم طقة، أش  لم 

  . .   يقال  ل  أن مرو ا األينا  ا م يخ م الايقال  ل  أن مرو ا األينا  ا م يخ م الا

هي السي يء بيناقيى ا ا ؤيسة هي السي يء بيناقيى ا ا ؤيسة    ل  تريا   يا األميكن الجي يرتلل أشي   ل  تريا   يا األميكن الجي يرتلل أشي  ((0303))

  . .   مساافيو الصيينة وال قيفة ا كال ح مساافيو الصيينة وال قيفة ا كال ح 



--3737   - -

  

  النظافة الشخصيةالنظافة الشخصية

   ل  تهرض أش  السي يء ال  يية ب قيفاهم الشخصية، ومن لجال  ل     ل     ل  تهرض أش  السي يء ال  يية ب قيفاهم الشخصية، ومن لجال  ل     ل    ((0202))

  . .   يافر هلم ا يء ومي تاطشنب الصية وال قيفة من للوا يافر هلم ا يء ومي تاطشنب الصية وال قيفة من للوا 

  يسيألهم أش  احرتاى   يسيألهم أش  احرتاى بذية يري  السي يء من احلهي  أش  مقهر م ييبذية يري  السي يء من احلهي  أش  مقهر م يي  ((0202))

و   يري  و   يري  . .  واتهم، يزول السين بيلاسهي   ال زمة لش  يية بيلش ر والذمن واتهم، يزول السين بيلاسهي   ال زمة لش  يية بيلش ر والذمن

  . .   الذكار من احل مة بيناقيىالذكار من احل مة بيناقيى

كال يي  م يسمح لب بيرتلاء م بسب اخليأة    ل  يزول مبيماأة ثييب كال يي  م يسمح لب بيرتلاء م بسب اخليأة    ل  يزول مبيماأة ثييب ( ( 00))  ((0101))

ل  تريا  هذ  ل  تريا  هذ    وم  از ا لية حياوم  از ا لية حيا. . م يينة لشم يخ وكيفية لشيهي  أش  أيفيابم يينة لشم يخ وكيفية لشيهي  أش  أيفياب

  . .   الاييب مهي ة لو حياة بيلريرامةالاييب مهي ة لو حياة بيلريرامة

و ــ  و ــ  . .  ـ  ل  تريــا   يـا الايــيب نقيهـة ول  حيــيفظ أشيهـي ا حيلــة جيـلو      ـ  ل  تريــا   يـا الايــيب نقيهـة ول  حيــيفظ أشيهـي ا حيلــة جيـلو     ( ( 66))

  . .   تنليال الاييب اللا شية وغسشهي بيلاتلو ال رورية لشيهي  أش  الصيةتنليال الاييب اللا شية وغسشهي بيلاتلو ال رورية لشيهي  أش  الصية

ا حيم  اياا يئية، ح  يسمح لشسي ، بيخلروج من السين لذرض مـر ص  ا حيم  اياا يئية، ح  يسمح لشسي ، بيخلروج من السين لذرض مـر ص  ( ( 11))

  . .   مح لب بيرتلاء ثييبب اخليأة لو بيرتلاء م ب  ل رى م تسرتأ  األنقيرمح لب بيرتلاء ثييبب اخليأة لو بيرتلاء م ب  ل رى م تسرتأ  األنقيربب، يسبب، يس

ح  يسمح لشسي يء بيرتلاء ثييبهم اخليأة، تاخذ للى ل اهلم السين ترتيني  ح  يسمح لشسي يء بيرتلاء ثييبهم اخليأة، تاخذ للى ل اهلم السين ترتيني    ((0101))

  . .   ل مي  كانهي نقيهة وأيحلة ل رتلاءل مي  كانهي نقيهة وأيحلة ل رتلاء

يزول كال يي ، وفقي لش يلا  اكشية لو الاا ية، بسرير فرلى ولاازى هلذا يزول كال يي ، وفقي لش يلا  اكشية لو الاا ية، بسرير فرلى ولاازى هلذا   ((0909))

السرير صصصة لب وكيفية، تريا  نقيهة للى تسشيمب إييهي، وحييفظ أش  السرير صصصة لب وكيفية، تريا  نقيهة للى تسشيمب إييهي، وحييفظ أش  

  ..لييماهي، وتسانلا ا مااأيل ماقيربة بيلقلر الذع حيهظ نقيفاهيلييماهي، وتسانلا ا مااأيل ماقيربة بيلقلر الذع حيهظ نقيفاهي

 الطعام

تافر املارو لريال يي ، ا السيأي  ا  ايلو، وجنة ا يى  ا  ميمة غذائية تافر املارو لريال يي ، ا السيأي  ا  ايلو، وجنة ا يى  ا  ميمة غذائية ( ( 00))  ((6161))

  . .    ة امألال والاقليم ة امألال والاقليمكيفية لشيهي  أش  أياب وماا ، جيلو ال اأية وحسكيفية لشيهي  أش  أياب وماا ، جيلو ال اأية وحس

  ..تافر لريال يي  إمريينية احلصاا أش  ميء أيحت لششرب كشمي احايج إليبتافر لريال يي  إمريينية احلصاا أش  ميء أيحت لششرب كشمي احايج إليب( ( 66))

 التمارين الرياضية

لريال يي  غل مساخلى ا أمال ا اهلااء الطش  ح  ا ييأة أش  األمال ا لريال يي  غل مساخلى ا أمال ا اهلااء الطش  ح  ا ييأة أش  األمال ا ( ( 00))  ((6060))

لطق  لطق  كال ياى هير  فيهي الاميرين الرييضية ا  يينة ا اهلااء الطش ، إ ا مسح اكال ياى هير  فيهي الاميرين الرييضية ا  يينة ا اهلااء الطش ، إ ا مسح ا

  . .   بذل بذل 

تافر تربية رييضية وترفيهية،   ا الهرتو ا خصصة لشاميرين، لشسي يء تافر تربية رييضية وترفيهية،   ا الهرتو ا خصصة لشاميرين، لشسي يء ( ( 66))

و   ل  تافر و   ل  تافر . . األحلاث وغلهم ان يسمح هلم بذل  أمرهم ووض هم الصيداألحلاث وغلهم ان يسمح هلم بذل  أمرهم ووض هم الصيد

  . .   هلم، أش  هذا القصل، األرض وا  ش   وا  لا  ال زمةهلم، أش  هذا القصل، األرض وا  ش   وا  لا  ال زمة
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 اخلدمات الطبية

مؤهال واحل أش  األمال، يريا  مؤهال واحل أش  األمال، يريا       ل  تافر ا كال يين  لمي  اني    ل  تافر ا كال يين  لمي  اني   ((00))  ((6666))

وي نذد ل  يام ت قيم اخللمي  الطنية أش  حنا وي نذد ل  يام ت قيم اخللمي  الطنية أش  حنا . . أش  ب ض ام يى بيلط  ال هسدأش  ب ض ام يى بيلط  ال هسد

كمي    ل  تشامال أش  فر  كمي    ل  تشامال أش  فر  . . وثي  الصشة بإلارو الصية ال يمة اكشية لو الاا يةوثي  الصشة بإلارو الصية ال يمة اكشية لو الاا ية

  . .   لشط  ال هسد تشخيص بذية حيم  الشذو  ال قشد وأ جهي أ ل ال رورولشط  ال هسد تشخيص بذية حيم  الشذو  ال قشد وأ جهي أ ل ال رورو

ء الذين ياطشنا  أ يية ماخصصـة في قشـا  إىل يـيا  ماخصصـة لو     ء الذين ياطشنا  أ يية ماخصصـة في قشـا  إىل يـيا  ماخصصـة لو     لمي السي يلمي السي ي( ( 66))

ومــن الااجــ ، حــ  تاــافر ا الســين  ــلمي  ال ــ ج الــجي  ومــن الااجــ ، حــ  تاــافر ا الســين  ــلمي  ال ــ ج الــجي  . . إىل مساشــهيي  ملنيــةإىل مساشــهيي  ملنيــة

تقلمهي ا ساشهيي ، ل  تريا  م ـلاتهي وللواتهـي وا  ايـي  الصـيلمنية الـجي تـزول       تقلمهي ا ساشهيي ، ل  تريا  م ـلاتهي وللواتهـي وا  ايـي  الصـيلمنية الـجي تـزول       

سي يء ا رضد، ول  ت ـم  سي يء ا رضد، ول  ت ـم  بهي وافية بذرض تافل الرأيية وا  يجلة الطنية ال زمة لشبهي وافية بذرض تافل الرأيية وا  يجلة الطنية ال زمة لش

  . .   جهيزا من ا ا ه   وى الاأهيال ا ه  ا  يي جهيزا من ا ا ه   وى الاأهيال ا ه  ا  يي 

  . .      ل  يريا  ا ويا كال يي  ل  يسا   خبلمي  اني  لي ي  مؤهال   ل  يريا  ا ويا كال يي  ل  يسا   خبلمي  اني  لي ي  مؤهال( ( 11))

ا ييا  ال سيء،    ل  تاافر ا  ش   اخليأة ال رورية لاافل الرأيية ا ييا  ال سيء،    ل  تاافر ا  ش   اخليأة ال رورية لاافل الرأيية ( ( 00))  ((6161))

   ل  ا اممريي ، ا ي  ترتيني     ل  ا اممريي ، ا ي  ترتيني  و  ، حيامي كيو  ، حيامي كي. . وال  ج منال الاملو وب لهيوال  ج منال الاملو وب لهي

وإ ا ولل الطهال ا السين، م ي نذد ل  وإ ا ولل الطهال ا السين، م ي نذد ل  . . جل ال األاهيا ياللو  ا مساشه  ملندجل ال األاهيا ياللو  ا مساشه  ملند

  . .   يذكر  ل  ا قهيلو مي ل يذكر  ل  ا قهيلو مي ل 

ح  يريا  من ا سماح بب بقيء األاهيا الرضا إىل جين  لمهيتهم ا السـين،  ح  يريا  من ا سماح بب بقيء األاهيا الرضا إىل جين  لمهيتهم ا السـين،  ( ( 66))

  مــؤهش ، ياضــا فيهــي    مــؤهش ، ياضــا فيهــي  تاخــذ الاــلابل ال زمــة لاــافل لار ح ــينة مهــزو مبــا ه   تاخــذ الاــلابل ال زمــة لاــافل لار ح ــينة مهــزو مبــا ه   

  . .   الرضا   ا الهرتا  الجي م يريانا  لث يءهي ا رأيية لمهيتهمالرضا   ا الهرتا  الجي م يريانا  لث يءهي ا رأيية لمهيتهم

يقاى الطني  بهيص كال يي  ا لمرب وما ارين ب ل ل الب السين، ثم يقاى الطني  بهيص كال يي  ا لمرب وما ارين ب ل ل الب السين، ثم   ((6363))

بهيصب ب ل  ل  كشمي اما ا ال رورو، و صاأي بذية اكاشي  لع مرض بهيصب ب ل  ل  كشمي اما ا ال رورو، و صاأي بذية اكاشي  لع مرض 

الالابل ال رورية الالابل ال رورية   جسلع لو أقشد هرين ل  يريا  مصيبي بب وا ي   ياجسلع لو أقشد هرين ل  يريا  مصيبي بب وا ي   يا

ل  جب، وأزا السي يء الذين يش  ا كانهم مصيب  بأمراض م لية لو ييرية، ل  جب، وأزا السي يء الذين يش  ا كانهم مصيب  بأمراض م لية لو ييرية، 

وايانينب جاان  القصار اجلسلية لو ال قشية الجي هرين ل  تشريال أيئقي لو  وايانينب جاان  القصار اجلسلية لو ال قشية الجي هرين ل  تشريال أيئقي لو  

  . .   إأيلو الاأهيال، والنا ا الطيمة النلنية أش  ال مال للى كال يي إأيلو الاأهيال، والنا ا الطيمة النلنية أش  ال مال للى كال يي 

النلنية وال قشية لشمرضد، وأشيب ل  يقيبال النلنية وال قشية لشمرضد، وأشيب ل  يقيبال   يريشف الطني  مبرامنة الصيةيريشف الطني  مبرامنة الصية( ( 00))  ((6262))

و يا لولئ  الذين يشريا  من اأا ا، ولع و يا لولئ  الذين يشريا  من اأا ا، ولع . . ياميي  يا السي يء ا رضدياميي  يا السي يء ا رضد

  . .   يي  ايرتأ  انانيهب إليب أش  وجب  يصيي  ايرتأ  انانيهب إليب أش  وجب  يص

أشــ  الطنيــ  ل  يقــلى تقريــرا إىل ا ــلير كشمــي بــلا لــب ل  الصــية اجلســلية لو  أشــ  الطنيــ  ل  يقــلى تقريــرا إىل ا ــلير كشمــي بــلا لــب ل  الصــية اجلســلية لو  ( ( 66))

من جراء ايامرار يي ب لو مـن جـراء لع   من جراء ايامرار يي ب لو مـن جـراء لع   ال قشية لسي  مي مل ت رر  لو ياا رر ال قشية لسي  مي مل ت رر  لو ياا رر 

  . .    ر  من  رو  هذا السين ر  من  رو  هذا السين
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أش  الطني  ل  يقاى بصارو م اقمة مب يي ة اجلاان  الايلية ول  يقلى ال صح أش  الطني  ل  يقاى بصارو م اقمة مب يي ة اجلاان  الايلية ول  يقلى ال صح ( ( 00))  ((6262))

  : :   إىل ا لير بشأنهيإىل ا لير بشأنهي

  . .   كمية الذذاء وناأياب وإألال كمية الذذاء وناأياب وإألال   ( ( لل))

  . .   ملى إتني  القااأل الصيية وال قيفة ا السين وللى السي يءملى إتني  القااأل الصيية وال قيفة ا السين وللى السي يء  ( ( بب))

  . .   حيلة ا راف  الصيية والالفئة وامضيءو والاهاية ا السينحيلة ا راف  الصيية والالفئة وامضيءو والاهاية ا السين  ( ( جج))

  . .   ناأية ونقيفة م ب  السي يء ولاازى ليرتهمناأية ونقيفة م ب  السي يء ولاازى ليرتهم  ( ( لل))

ملى الاقيل بيلقااأل ا ا شقة بيلرتبية النلنية والرييضية، ح  يريـا  م قمـا   ملى الاقيل بيلقااأل ا ا شقة بيلرتبية النلنية والرييضية، ح  يريـا  م قمـا     ( ( هـهـ))

  . .   هذ  األنقمة غل ماخصص هذ  األنقمة غل ماخصص 

ــيرير وال ( ( 11)) ــيرير وال ي ـــا ا ـــلير ا اأانـــير  الاقـ ــب الطنيـــ  أمـــ    ي ـــا ا ـــلير ا اأانـــير  الاقـ ــب الطنيـــ  أمـــ     صـــيئح الـــجي يقـــلمهي لـ  صـــيئح الـــجي يقـــلمهي لـ

ــارا إىل ا ــي        6262و و ( ( 66))  6262بأحريــيى ا ــيلت   بأحريــيى ا ــيلت    ــرلع أمــل ف ــ  م ــب ا ال ــارا إىل ا ــي        ، فــإ ا الاق ــرلع أمــل ف ــ  م ــب ا ال ، فــإ ا الاق

لمي إ ا مل ياافقب أشـ  رليـب لو   لمي إ ا مل ياافقب أشـ  رليـب لو   . . الالابل ال زمة لاضا هذ  الااأيي  ماضا الا هيذالالابل ال زمة لاضا هذ  الااأيي  ماضا الا هيذ

  كينا الااأيي  ا قرتحة  يرج نطي  ا اصيأب ف شيب ل  يقـلى فـارا تقريـرا برليـب    كينا الااأيي  ا قرتحة  يرج نطي  ا اصيأب ف شيب ل  يقـلى فـارا تقريـرا برليـب    

  . .   الشخصد، مرفقي ب راء الطني ، إىل يشطة لأش الشخصد، مرفقي ب راء الطني ، إىل يشطة لأش 

 االنضباط والعقاب

يؤ ذ بيحلزى ا اكيفقة أش  امن نيط وال قيى، ولرين لو  ل  يهرض من يؤ ذ بيحلزى ا اكيفقة أش  امن نيط وال قيى، ولرين لو  ل  يهرض من   ((6161))

  . .   القيال لكار اي ها ضرورع لريهيلة األمن وحسن اناقيى احلييو اجملام يةالقيال لكار اي ها ضرورع لريهيلة األمن وحسن اناقيى احلييو اجملام ية

ا أمال ي طاع أش  أهة ا أمال ي طاع أش  أهة   م  از ل  يساخلى لع يي ، ا  لمة ا ؤيسة،م  از ل  يساخلى لع يي ، ا  لمة ا ؤيسة،( ( 00))  ((6161))

  . .   تألينيةتألينية

إم لنــب م  ــاز تطنيــ  هــذ  القيأــلو أشــ  حنــا ي يــ  بــيح لنقمــة ميئمــة أشــ      إم لنــب م  ــاز تطنيــ  هــذ  القيأــلو أشــ  حنــا ي يــ  بــيح لنقمــة ميئمــة أشــ      ( ( 66))

احلريــم الــذاتد، تاماــال ا ل  ت ــيط لنشــطة لو مســؤوليي  اجاميأيــة لو تاقيهيــة لو   احلريــم الــذاتد، تاماــال ا ل  ت ــيط لنشــطة لو مســؤوليي  اجاميأيــة لو تاقيهيــة لو   

رييضــية  ــللو، حتــا إقــرا  املارو، بســي يء مــ قم  ا مماأــي  ألغــراض    رييضــية  ــللو، حتــا إقــرا  املارو، بســي يء مــ قم  ا مماأــي  ألغــراض    

  . .   ال  جال  ج

حتلل ال قيط الايلية، لائمي، إمي بيلقينا  وإمي ب قيى ت  ب السشطة املارية حتلل ال قيط الايلية، لائمي، إمي بيلقينا  وإمي ب قيى ت  ب السشطة املارية   ((6969))

  : :   ا خاصةا خاصة

  . .   السشا  الذع يشريال صيلهة تألينيةالسشا  الذع يشريال صيلهة تألينية( ( لل))

  . .   لناا  وملو ال قابي  الاألينية الجي هرين فرضهيلناا  وملو ال قابي  الاألينية الجي هرين فرضهي( ( بب))

  . .   السشطة ا خاصة باقرير إنزاا هذ  ال قابي السشطة ا خاصة باقرير إنزاا هذ  ال قابي ( ( جج))
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فقي ألحرييى القينا  لو ال قيى ا ذكارين، وم  از فقي ألحرييى القينا  لو ال قيى ا ذكارين، وم  از م ي يم  لع يي  إم وم ي يم  لع يي  إم و( ( 00))  ((1111))

  . .   لبلا ل  ي يم  مرت  أش  ا خيلهة الااحلولبلا ل  ي يم  مرت  أش  ا خيلهة الااحلو

ــب بي خيلهــة وإأطيئــب فرأــة ف شيــة ل ــرض         ( ( 66)) ــب بي خيلهــة وإأطيئــب فرأــة ف شيــة ل ــرض         م ي يمــ  لع يــي  إم ب ــل إأ م م ي يمــ  لع يــي  إم ب ــل إأ م

  . .   وأش  السشطة ا خاصة ل  تقاى بلارية مساهي ة لشييلةوأش  السشطة ا خاصة ل  تقاى بلارية مساهي ة لشييلة. . لفيأبلفيأب

ريي واري ـي، ب ـرض لفيأـب أـن اريـ       ريي واري ـي، ب ـرض لفيأـب أـن اريـ       يسمح لشسي ، ح  يريا   ل  ضرويسمح لشسي ، ح  يريا   ل  ضرو( ( 11))

  . .   مرتجممرتجم

ال قابة اجلسلية وال قابة بيلاضا ا زنزانة مقشمة، ولية أقابة مييية لو م ال قابة اجلسلية وال قابة بيلاضا ا زنزانة مقشمة، ولية أقابة مييية لو م   ((1010))

  . .   إنسينية لو مهي ة،  قارو كشيي ك قابي  تألينيةإنسينية لو مهي ة،  قارو كشيي ك قابي  تألينية

م  از ا لع ح  ل  ي يم  السي  بيحلن  ا  هرل لو باخهيض الط يى م  از ا لع ح  ل  ي يم  السي  بيحلن  ا  هرل لو باخهيض الط يى ( ( 00))    ((1616))

 ب ل ل  يريا  الطني  مل فيصب وقهل  طيي بأنب ميلر أش   ب ل ل  يريا  الطني  مل فيصب وقهل  طيي بأنب ميلر أش  الذع ي ط  لب إمالذع ي ط  لب إم

  . .   حتمال ماال هذ  ال قابةحتمال ماال هذ  ال قابة

ي طن  األمر نهسب أش  لية أقابة ل رى حيامـال ل  تشيـ  األ ى بصـية السـي      ي طن  األمر نهسب أش  لية أقابة ل رى حيامـال ل  تشيـ  األ ى بصـية السـي      ( ( 66))

وم  از ا لع حيا ل  تا يرض هذ  ال قابي  مـا ا نـلل ا قـرر    وم  از ا لع حيا ل  تا يرض هذ  ال قابي  مـا ا نـلل ا قـرر    . . اجلسلية لو ال قشيةاجلسلية لو ال قشية

  . .   لو ل   رج أ بلو ل   رج أ ب  1010ا القيألو ا القيألو 

أش  الطني  ل  يقاى ياميي بزييرو السي يء اخليضـ    اـال هـذ  ال قابـي ، ول      أش  الطني  ل  يقاى ياميي بزييرو السي يء اخليضـ    اـال هـذ  ال قابـي ، ول      ( ( 11))

ــ           ــ  ضــروريي أليــنيب تا ش ــة لو تذيلهــي إ ا رلى  ل ــلير بامــف ال قاب ــ  ا  ــ          يشــل أش ــ  ضــروريي أليــنيب تا ش ــة لو تذيلهــي إ ا رلى  ل ــلير بامــف ال قاب ــ  ا  يشــل أش

  . .   بيلصية اجلسلية لو ال قشيةبيلصية اجلسلية لو ال قشية

 أدوات تقييد احلرية

والس يال واألأهيل والس يال واألأهيل   م  از لبلا ل  تساخلى للوا  تقييل احلرية، كيألغ ام  از لبلا ل  تساخلى للوا  تقييل احلرية، كيألغ ا  ((1111))

وبيمضيفة إىل  ل  م  از اياخلاى الس يال وبيمضيفة إىل  ل  م  از اياخلاى الس يال . . وثييب الارينيال كاييئال لش قيبوثييب الارينيال كاييئال لش قيب

لمي غل  ل  من للوا  تقييل احلرية ف  لمي غل  ل  من للوا  تقييل احلرية ف  . . لو األأهيل كألوا  لاقييل احلريةلو األأهيل كألوا  لاقييل احلرية

  : :   تساخلى إم ا القرو  الايليةتساخلى إم ا القرو  الايلية

ماالـب  ماالـب    كالبل ل حرتاز من هرب السي    ا نقشب، قريطة ل  تهـ  مبيـرل  كالبل ل حرتاز من هرب السي    ا نقشب، قريطة ل  تهـ  مبيـرل    ( ( لل))

  . .   لميى يشطة م يئية لو إلاريةلميى يشطة م يئية لو إلارية

  . .   ألينيب انية، ب يء أش  تاجيب الطني ألينيب انية، ب يء أش  تاجيب الطني ( ( بب))

بأمر من ا لير، إ ا ل هقا الاييئال األ رى ا كنح  ـيح السـي     ـب مـن     بأمر من ا لير، إ ا ل هقا الاييئال األ رى ا كنح  ـيح السـي     ـب مـن       ( ( جج))

وأشـ  ا ـلير ا ماـال    وأشـ  ا ـلير ا ماـال    . . إحلي  األ ى ب هسـب لو بذـل  لو مـن تسـني   سـيئر ميليـة      إحلي  األ ى ب هسـب لو بذـل  لو مـن تسـني   سـيئر ميليـة      

ــة ل  ياشــيور فــارا مــا الطن    ــة ل  ياشــيور فــارا مــا الطن   هــذ  احليل ــة    هــذ  احليل ــع األمــر إىل الســشطة املاري ــة    يــ  ول  ينش ــع األمــر إىل الســشطة املاري يــ  ول  ينش

  . .   األأش األأش 
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املارو ا ركزية لشسيا  هد الجي    ل  حتلل مني ج للوا  تقييل احلرية املارو ا ركزية لشسيا  هد الجي    ل  حتلل مني ج للوا  تقييل احلرية   ((1313))

، وم  از اياخلامهي لبلا  لو لااا من ا لو ال رورية كال ، وم  از اياخلامهي لبلا  لو لااا من ا لو ال رورية كال   واريقة اياخلمهيواريقة اياخلمهي

  ..ال روروال رورو

 تزويد السجنا  باملعلومات وحق م يف الشكو 

ول كال يي ، للى ل الب السين، مب شامي  مرياابة حاا األنقمة ول كال يي ، للى ل الب السين، مب شامي  مرياابة حاا األنقمة يزيز( ( 00))  ((1212))

ا طنقة أش  فئاب من السي يء، وحاا مااأل امن نيط ا السين، والطر  ا طنقة أش  فئاب من السي يء، وحاا مااأل امن نيط ا السين، والطر  

ا ر ص بهي لطش  ا  شامي  وتقليم الشرييوى، وحاا لية مسيئال ل رى تريا  ا ر ص بهي لطش  ا  شامي  وتقليم الشرييوى، وحاا لية مسيئال ل رى تريا  

فقي فقي ضرورية لامريي ب من م رفة حقامب وواجنيتب أش  السااء ومن تريييف نهسب وضرورية لامريي ب من م رفة حقامب وواجنيتب أش  السااء ومن تريييف نهسب و

  . .   حلييو السينحلييو السين

  . .   إ ا كي  السي  لميي وج  ل  تقلى لب هذ  ا  شامي  بصارو قهايةإ ا كي  السي  لميي وج  ل  تقلى لب هذ  ا  شامي  بصارو قهاية( ( 66))

   ل  تايح لريال يي  إمريينية الاقلى، ا كال ياى أمال من لييى    ل  تايح لريال يي  إمريينية الاقلى، ا كال ياى أمال من لييى ( ( 00))  ((1212))

  . .   األينا ، بطشني  لو قرييوى إىل ملير السين لو إىل ا ا ف ا هاض بامايشباألينا ، بطشني  لو قرييوى إىل ملير السين لو إىل ا ا ف ا هاض بامايشب

لى بطشنـــي  لو قـــرييوى إىل مهـــايف الســـيا  لى بطشنـــي  لو قـــرييوى إىل مهـــايف الســـيا   ــ  ل  يســـاطيا الســـي يء الاقـــ  ــ  ل  يســـاطيا الســـي يء الاقـــ ( ( 66))

و ــ  ل  تاــيح لشســي  فرأــة لشايــلث مــا       و ــ  ل  تاــيح لشســي  فرأــة لشايــلث مــا       . .  ــ ا جالاــب الاهايشــية ا الســين     ــ ا جالاــب الاهايشــية ا الســين    

ا هايف لو ما لع ما ف   ر مريشف بيلاهاييف لو  ل  حي ر حلياب مـلير السـين   ا هايف لو ما لع ما ف   ر مريشف بيلاهاييف لو  ل  حي ر حلياب مـلير السـين   

  . .   لو غل  من ما هيبلو غل  من ما هيب

 ــ  ل  يســمح لريــال يــي  باقــليم اشــ  لو قــرياى إىل املارو ا ركزيــة         ــ  ل  يســمح لريــال يــي  باقــليم اشــ  لو قــرياى إىل املارو ا ركزيــة        ( ( 11))

شسيا  لو السشطة الق ـيئية لو إىل غلهمـي مـن السـشطي ، لو  ل  ي ـا الطشـ        شسيا  لو السشطة الق ـيئية لو إىل غلهمـي مـن السـشطي ، لو  ل  ي ـا الطشـ        لل

ــام وفقــي لألأــاا وأــر        ــة مــن حيــث اجلــاهر ولريــن أشــ  ل  ي ــام وفقــي لألأــاا وأــر       لو الشــرياى لشرميب ــة مــن حيــث اجلــاهر ولريــن أشــ  ل  ي لو الشــرياى لشرميب

  . .   الطر  ا قرروالطر  ا قررو

مي مل يرين الطش  لو الشرياى جشـد الاهيهـة لو بـ  ليـي ، يااجـ  ل  ي ـي        مي مل يرين الطش  لو الشرياى جشـد الاهيهـة لو بـ  ليـي ، يااجـ  ل  ي ـي        ( ( 33))

  ..  يي   يي لو  إبطيء، ول   يب أشيب ا الاما الو  إبطيء، ول   يب أشيب ا الاما ا

 امتصيا بيل يمل اخليرجد

يسمح لشسي  ا  ال الرميبة ال رورية، بيمتصيا بأيرتب وبذوع السم ة احلس ة يسمح لشسي  ا  ال الرميبة ال رورية، بيمتصيا بأيرتب وبذوع السم ة احلس ة   ((1111))

  . .   من لألميئب، أش  فرتا  م اقمة، بي رايشة وباشقد الزييرا  أش  السااءمن لألميئب، أش  فرتا  م اقمة، بي رايشة وباشقد الزييرا  أش  السااء

ه ح السي  األج   ملرا م قام من الاسهي   ل تصيا بي ماش  ه ح السي  األج   ملرا م قام من الاسهي   ل تصيا بي ماش  ( ( 00))  ((1111))

  . .   مييي  والق صشي  لشلولة الجي ي امد إليهيمييي  والق صشي  لشلولة الجي ي امد إليهياللبشااللبشا

هــ ح الســي يء ا  امــا  إىل لوا لــي  هلــي ااشــا  لبشامييــيا  لو م صــشيا  ا    هــ ح الســي يء ا  امــا  إىل لوا لــي  هلــي ااشــا  لبشامييــيا  لو م صــشيا  ا    ( ( 66))

النشل وال جئا  وألها اجل سـية، تسـهي   ايثشـة ل تصـيا بي ماـال اللبشامييـد       النشل وال جئا  وألها اجل سـية، تسـهي   ايثشـة ل تصـيا بي ماـال اللبشامييـد       
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ــة تريــا         ــة لو لولي ــة يــشطة وا ي ــة مصــيحلهم لو بأي ــة برأيي ــة ا ريشه ــة تريــا        لشلول ــة لو لولي ــة يــشطة وا ي ــة مصــيحلهم لو بأي ــة برأيي ــة ا ريشه ــي لشلول ــي مهماه مهماه

  . .   محيية ماال هؤمء األقخيصمحيية ماال هؤمء األقخيص

   ل  تايح لشسي يء مااأشة اما   بيناقيى أش  مرى األحلاث  ا  األهمية    ل  تايح لشسي يء مااأشة اما   بيناقيى أش  مرى األحلاث  ا  األهمية   ((1919))

أن اري  الصيف اليامية لو اللورية لو لية م شارا   يأة تصلرهي إلارو أن اري  الصيف اليامية لو اللورية لو لية م شارا   يأة تصلرهي إلارو 

السيا  لو بيميامي  إىل  طي  ام اأة لو إىل اكيضرا ، لو بأية وييشة ايثشة السيا  لو بيميامي  إىل  طي  ام اأة لو إىل اكيضرا ، لو بأية وييشة ايثشة 

  . .   مح بهي املارو لو تريا   يض ة مقرافهيمح بهي املارو لو تريا   يض ة مقرافهيتستس

 الكتب

يزول كال يين مبريانة صصصة  خاشف فئي  السي يء ت م ملرا وافيي من يزول كال يين مبريانة صصصة  خاشف فئي  السي يء ت م ملرا وافيي من   ((3131))

ويشيا السي يء أش  امفيلو م هي إىل ويشيا السي يء أش  امفيلو م هي إىل . . الريا  الرتفيهية والااقيهية أش  السااءالريا  الرتفيهية والااقيهية أش  السااء

  ..لب ل حل ارينلب ل حل ارين

 الدين

الذين ي ا قا  نه  اللين، الذين ي ا قا  نه  اللين، إ ا كي  السين ي م ألل كيفيي من السي يء إ ا كي  السين ي م ألل كيفيي من السي يء ( ( 00))  ((3030))

وي نذد ل  يريا  هذا الا ي  وي نذد ل  يريا  هذا الا ي  . . ي   لو يقر ت ي  ااال هلذا اللين مؤهال هلذ  ا همةي   لو يقر ت ي  ااال هلذا اللين مؤهال هلذ  ا همة

  . .   لش مال كال الاما إ ا كي  ألل السي يء يرر  ل  وكينا القرو  تسمح ببلش مال كال الاما إ ا كي  ألل السي يء يرر  ل  وكينا القرو  تسمح بب

ل  يقــيم الصــشاا  ل  يقــيم الصــشاا    00يســمح لشماــال ا  ــ  لو الــذع مت إمــرار ت يي ــب وفقــي لشهقــرو   يســمح لشماــال ا  ــ  لو الــذع مت إمــرار ت يي ــب وفقــي لشهقــرو   ( ( 66))

ول  يقاى، كشمي كي   ل  م ييـني، بزيـيرا   يأـة لشمسـيان  مـن لهـال       ول  يقاى، كشمي كي   ل  م ييـني، بزيـيرا   يأـة لشمسـيان  مـن لهـال       بيناقيى بيناقيى 

  . .   لي ب رأيية هلملي ب رأيية هلم

وف  مقيبال  ل ، حيـرتى  وف  مقيبال  ل ، حيـرتى  . . م حيرى لع يي  من امتصيا بي ماال ا ؤهال ألع لينم حيرى لع يي  من امتصيا بي ماال ا ؤهال ألع لين( ( 11))

  . .   رلى السي  كشيي إ ا ها اأرتض أش  مييى لع ااال لي  بزييرو لبرلى السي  كشيي إ ا ها اأرتض أش  مييى لع ااال لي  بزييرو لب

ا اممريي ، بألاء فروض حييتب اللي ية ا اممريي ، بألاء فروض حييتب اللي ية يسمح لريال يي ، بقلر مي يريا   ل  يسمح لريال يي ، بقلر مي يريا   ل    ((3636))

حب ار الصشاا  ا قيمة ا السين، وحبييزو كا  الش يئر والرتبية اللي ية الجي حب ار الصشاا  ا قيمة ا السين، وحبييزو كا  الش يئر والرتبية اللي ية الجي 

  . .   تأ ذ بهي ايئهابتأ ذ بهي ايئهاب

 حفظ متاع السجنا 

ح  م يسمح نقيى السين لشسي  بيمحاهي  مبي حيمال من نقال لو لقييء ح  م يسمح نقيى السين لشسي  بيمحاهي  مبي حيمال من نقال لو لقييء ( ( 00))  ((3131))

ياضا  ل  كشب ا حرز لم  للى ل الب ياضا  ل  كشب ا حرز لم  للى ل الب   مثي ة لو ثييب لو غل  ل  من مايأب،مثي ة لو ثييب لو غل  ل  من مايأب،

وياضا كشف بهذا ا اي  يام ب السي ، وتاخذ الالابل ال زمة لإلبقيء وياضا كشف بهذا ا اي  يام ب السي ، وتاخذ الالابل ال زمة لإلبقيء . .   السينالسين

  . .   أش  هذ  األقييء ا حيلة جيلوأش  هذ  األقييء ا حيلة جيلو
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للى إا   يراح السي  ت يل إليب هذ  ال قال واحلاائن، بيياا يء مي مسـح لـب   للى إا   يراح السي  ت يل إليب هذ  ال قال واحلاائن، بيياا يء مي مسـح لـب   ( ( 66))

ج من ماي  لو مي لأا ا قا ـيي  الصـيية إىل   ج من ماي  لو مي لأا ا قا ـيي  الصـيية إىل   بإنهيمب من ميا لو مي لريشب إىل اخليربإنهيمب من ميا لو مي لريشب إىل اخلير

  . .   وياما السي  أش  إيصيا بيل قال واحلاائن الجي لأيل  إليبوياما السي  أش  إيصيا بيل قال واحلاائن الجي لأيل  إليب. . إت فب من ثييبإت فب من ثييب

تطن  هذ  ا  يمشـة  اتهـي أشـ  ليـة نقـال لو حـاائن تريـال إىل السـي  مـن  ـيرج           تطن  هذ  ا  يمشـة  اتهـي أشـ  ليـة نقـال لو حـاائن تريـال إىل السـي  مـن  ـيرج           ( ( 11))

  . .   السينالسين

ــة أقــيمل لو ل     ( ( 33)) ــب الســين، حيمــال لي ــلى ل ال ــة أقــيمل لو ل     إ ا كــي  الســي ، ل ــب الســين، حيمــال لي ــلى ل ال ــة، يقــرر  إ ا كــي  الســي ، ل ــة، يقــرر  لوي لوي

  ..مصلهي اني  السينمصلهي اني  السين

 اإلخطار حباالت الوفاة أو املرض أو النقل، اخل

إ ا تاف  السي  لو لأي  مبرض  طل لو حبيلث  طل لو نقال إىل مؤيسة إ ا تاف  السي  لو لأي  مبرض  طل لو حبيلث  طل لو نقال إىل مؤيسة ( ( 00))    ((3333))

ل  ج األمراض ال قشية، يقاى ا لير فارا، إ ا كي  السي  مازوجـي، بإ طير ل  ج األمراض ال قشية، يقاى ا لير فارا، إ ا كي  السي  مازوجـي، بإ طير 

ية حيا لع قخص   ر يريا  السي  مل ية حيا لع قخص   ر يريا  السي  مل زوجب، وإم فأمرب لنسنيئب إليب، وف  لزوجب، وإم فأمرب لنسنيئب إليب، وف  ل

  . .   اش  إ طير اش  إ طير 

وإ  كـي   وإ  كـي   . . يطر السي  فارا بأع حيلث وفيو لو مرض  طل ل سي  مري  لبيطر السي  فارا بأع حيلث وفيو لو مرض  طل ل سي  مري  لب( ( 66))

مــرض هــذا ال ســي  بــيلع اخلطــارو يــر ص لشســي ، إ ا كينــا القــرو  تســمح      مــرض هــذا ال ســي  بــيلع اخلطــارو يــر ص لشســي ، إ ا كينــا القــرو  تســمح      

  . .   بذل ، بيلذهيب ل ييلتب إمي برفقة حر  وإمي مبهرل بذل ، بيلذهيب ل ييلتب إمي برفقة حر  وإمي مبهرل 

  . .   ليرتب فارا بيأاقيلب لو ب قشب إىل يين   رليرتب فارا بيأاقيلب لو ب قشب إىل يين   ر  يريا  لريال يي  ح  إأ ىيريا  لريال يي  ح  إأ ى( ( 11))

 انتقا  السجنا 

ح  ي قال السي  إىل السين لو م ب،    ألى ت ري ب ألنقير اجلمهار إم ح  ي قال السي  إىل السين لو م ب،    ألى ت ري ب ألنقير اجلمهار إم ( ( 00))  ((3232))

بألن  ملر ارين، و   ا ي  تلابل حلميياب من قايئم اجلمهار وف الب ومن بألن  ملر ارين، و   ا ي  تلابل حلميياب من قايئم اجلمهار وف الب ومن 

  . .   ال ش ية بأع قريال من لقرييهليال ش ية بأع قريال من لقرييهلي

الســي يء ا  ــرو  يــيئة مــن حيــث الاهايــة وامضــيءو، لو الســي يء ا  ــرو  يــيئة مــن حيــث الاهايــة وامضــيءو، لو  ــ  ل  حيقــر نقــال  ــ  ل  حيقــر نقــال ( ( 66))

  . .   بأية وييشة تهرض أشيهم أ يء جسليـي م ضرورو لببأية وييشة تهرض أشيهم أ يء جسليـي م ضرورو لب

  . .      ل  يام نقال السي يء أش  نهقة املارو، ول  تسال ا سيواو بي هم  ي ـي   ل  يام نقال السي يء أش  نهقة املارو، ول  تسال ا سيواو بي هم  ي ـي( ( 11))

 موظفو السجن

يية، إ  يية، إ  أش  إلارو السيا  ل  ت اق  ما هيهي أش  ا ا   لرجيتهم بريال أ أش  إلارو السيا  ل  ت اق  ما هيهي أش  ا ا   لرجيتهم بريال أ ( ( 00))  ((3232))

أش  نزاهاهم وإنسينياهم وكهيءتهم ا ه ية وملراتهم الشخصية لش مال ياامف حسن أش  نزاهاهم وإنسينياهم وكهيءتهم ا ه ية وملراتهم الشخصية لش مال ياامف حسن 

  . .   إلارو ا ؤيسي  اجلزائيةإلارو ا ؤيسي  اجلزائية
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أشـــ  إلارو الســـيا  ل  تســـهر بييـــامرار أشـــ  إيقـــي  وتريـــي  الق يأـــة، لـــلى  أشـــ  إلارو الســـيا  ل  تســـهر بييـــامرار أشـــ  إيقـــي  وتريـــي  الق يأـــة، لـــلى  ( ( 66))

ما هيهـي ولـلى الـرلع ال ـيى، بـأ  هــذ  ا همـة هـد  لمـة اجاميأيـة بيلذـة األهميــة،           ما هيهـي ولـلى الـرلع ال ـيى، بـأ  هــذ  ا همـة هـد  لمـة اجاميأيـة بيلذـة األهميــة،           

  . .   اشني هلذا اهلل ، ل  تساخلى  يا الاييئال ا  يينة لا اير اجلمهاراشني هلذا اهلل ، ل  تساخلى  يا الاييئال ا  يينة لا اير اجلمهار  وأشيهي،وأشيهي،

بذية حتقي  األهلا  السيبقة الذكر، ي   ما ها السيا  أش  ليي  ال مـال  بذية حتقي  األهلا  السيبقة الذكر، ي   ما ها السيا  أش  ليي  ال مـال  ( ( 11))

اااا ييأي  ال مال ا  ايلو، باأههم ما هد ييا   رتف ، وي اـرو  مـا ه    اااا ييأي  ال مال ا  ايلو، باأههم ما هد ييا   رتف ، وي اـرو  مـا ه    

رهانــي إم حبســن الســشا   رهانــي إم حبســن الســشا   مــلني  ي ــمن هلــم بيلاــيلد لمــن ال مــال لو  ل  يريــا  م  مــلني  ي ــمن هلــم بيلاــيلد لمــن ال مــال لو  ل  يريــا  م  

و ــ  ل  تريــا  األجــار مــن الريهييــة حبيــث جتاــذب  و ــ  ل  تريــا  األجــار مــن الريهييــة حبيــث جتاــذب  . . والريهــيءو والشييمــة النلنيــةوالريهــيءو والشييمــة النلنيــة

األكهـــيء مـــن الرجـــيا وال ســـيء، كمـــي  ـــ  ل  حتـــلل مزايـــي احرتافهـــم و ـــرو    األكهـــيء مـــن الرجـــيا وال ســـيء، كمـــي  ـــ  ل  حتـــلل مزايـــي احرتافهـــم و ـــرو    

  . .    لماهم أش  حنا يراأ  اني ة أمشهم ا رهقة لماهم أش  حنا يراأ  اني ة أمشهم ا رهقة

  ..لذكيءلذكيء   ل  يريا  ا ا ها  أش  مسااى كي  من الاقيفة وا   ل  يريا  ا ا ها  أش  مسااى كي  من الاقيفة وا( ( 00))  ((3131))

منال الل اا ا اخللمة، ي ط  ا ا ها  لورو تلرينية أش  مهيمهم ال يمة منال الل اا ا اخللمة، ي ط  ا ا ها  لورو تلرينية أش  مهيمهم ال يمة ( ( 66))

  . .   واخليأة، وأشيهم ل   ايزوا ا انيرا  نقرية وأمشيةواخليأة، وأشيهم ل   ايزوا ا انيرا  نقرية وأمشية

أش  ا ا ها ، ب ل منيقرتهم ال مال واااا احرتافهم ا ه ة، ل  يريخاا أش  ا ا ها ، ب ل منيقرتهم ال مال واااا احرتافهم ا ه ة، ل  يريخاا ( ( 11))

يء اخللمة ت قم أش  يء اخللمة ت قم أش  وحيس اا م يرفهم وكهيءتهم ا ه ية حب ار لورا  تلرينية لث وحيس اا م يرفهم وكهيءتهم ا ه ية حب ار لورا  تلرينية لث 

  . .   فرتا  م يينةفرتا  م يينة

أش   يا ا ا ه  ل    شاا يشاكهم ول  ي طش اا مبهيمهم أش  حنا   ال أش   يا ا ا ه  ل    شاا يشاكهم ول  ي طش اا مبهيمهم أش  حنا   ال   ((3131))

  . .   م هم ملوو اينة لشسي يء وينا ث احرتامهم هلمم هم ملوو اينة لشسي يء وينا ث احرتامهم هلم

   ل  ي م جهيز ا ا ه ، بقلر اممريي ، أللا كيفيي من األ صيئي     ل  ي م جهيز ا ا ه ، بقلر اممريي ، أللا كيفيي من األ صيئي  ( ( 00))  ((3939))

ء ال ه  وا سيألين امجاميأي  وا  شم  ء ال ه  وا سيألين امجاميأي  وا  شم  كأانيء األمراض ال قشية وأشميكأانيء األمراض ال قشية وأشمي

  . .   وملريد احلر وملريد احلر 

يريهال ج ال  لمي  ا سيألين امجاميأي  وا  شم  وملريد ا هن احلرو يريهال ج ال  لمي  ا سيألين امجاميأي  وا  شم  وملريد ا هن احلرو ( ( 66))

أش  ليي  لائم، ولرين لو  ايان يل ال يمش  لن ض الاما لو ال يمش  أش  ليي  لائم، ولرين لو  ايان يل ال يمش  لن ض الاما لو ال يمش  

  . .   ا اطاأ ا اطاأ 

ة  هماب، من حيث ة  هماب، من حيث    ل  يريا  ملير السين أش  حظ وا  من األهشي   ل  يريا  ملير السين أش  حظ وا  من األهشي( ( 00))    ((2121))

  . .   انيأب وكهيءتب املارية وتلرينب ا  يي  و رتبانيأب وكهيءتب املارية وتلرينب ا  يي  و رتب

وأشيب ل  يرير  كيمال وماب  هيمب الرمسية، ف  ي ـ  أشـ  ليـي  ال مـال ب ـض      وأشيب ل  يرير  كيمال وماب  هيمب الرمسية، ف  ي ـ  أشـ  ليـي  ال مـال ب ـض      ( ( 66))

  . .   الاما فيس الاما فيس 

  ..وأشيب ل    ال إميماب لا ال السين لو أش  مقربة منيقرو م بوأشيب ل    ال إميماب لا ال السين لو أش  مقربة منيقرو م ب( ( 11))
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حل، يريا  أشيب ل  يزور حل، يريا  أشيب ل  يزور ح  ياضا يي ي  لو لكار حتا يشطة ملير واح  ياضا يي ي  لو لكار حتا يشطة ملير وا( ( 33))

ك  م همي لو م هي ا مااأيل ماقيربة، كمي    ل  يرل  ك  من هذ  ك  م همي لو م هي ا مااأيل ماقيربة، كمي    ل  يرل  ك  من هذ  

  . .   السيا  بيل ييبة ما ف مقيم مسؤواالسيا  بيل ييبة ما ف مقيم مسؤوا

   ل  يريا  ا لير وم يونب ولكارية ما هد السين اآل رين ميلرين أش     ل  يريا  ا لير وم يونب ولكارية ما هد السين اآل رين ميلرين أش  ( ( 00))  ((2020))

  . .   تريشم لذة م قم السي يء، لو لذة يههمهي م قم هؤمءتريشم لذة م قم السي يء، لو لذة يههمهي م قم هؤمء

  . .    ، كشمي اما ا ال رورو  ل ، خبلمي  مرتجم ، كشمي اما ا ال رورو  ل ، خبلمي  مرتجميسا ييسا ي( ( 66))

ا السيا  الجي تنشع من امتسي  حبيث تقا د  لمي  اني  لو لكار ا السيا  الجي تنشع من امتسي  حبيث تقا د  لمي  اني  لو لكار ( ( 00))  ((2626))

كيمال الاما،    ل  تريا  إميمة واحل م هم أش  األمال لا ال السين لو أش  كيمال الاما،    ل  تريا  إميمة واحل م هم أش  األمال لا ال السين لو أش  

  . .   مقربة منيقرو م بمقربة منيقرو م ب

مية، ول    ال إميماب مية، ول    ال إميماب لمي ا السيا  األ رى ف ش  الطني  ل  يقاى بزييرا  يالمي ا السيا  األ رى ف ش  الطني  ل  يقاى بزييرا  يا( ( 66))

أش  مقربة كيفية من السين حبيث يساطيا احل ار لو  إبطيء ا حيم  أش  مقربة كيفية من السين حبيث يساطيا احل ار لو  إبطيء ا حيم  

  . .   الطاارئالطاارئ

ا السيا  ا خاشطة، ا ساخلمة لشذكار وامنيث م ي، ياضا القسم ا السيا  ا خاشطة، ا ساخلمة لشذكار وامنيث م ي، ياضا القسم ( ( 00))  ((2121))

ا خصص لش سيء من من   السين حتا رئيية ما هة مسؤولة تريا  ا أهلتهي ا خصص لش سيء من من   السين حتا رئيية ما هة مسؤولة تريا  ا أهلتهي 

  . .   سمسممهيتيح  يا لبااب هذا القمهيتيح  يا لبااب هذا الق

م  از ألع من ما هد السين الذكار ل  يل ال مسم ال سيء مي مل يرين م  از ألع من ما هد السين الذكار ل  يل ال مسم ال سيء مي مل يرين ( ( 66))

  . .   مصيابي مبا هة لنا مصيابي مبا هة لنا 

تريا  مهمة رأيية السيي ي  وامقرا  أشيهن من ا اصيص ما هي  تريا  مهمة رأيية السيي ي  وامقرا  أشيهن من ا اصيص ما هي  ( ( 11))

أش  ل  هذا م ه ا ا ا ه  الذكار، وم ييمي األانيء أش  ل  هذا م ه ا ا ا ه  الذكار، وم ييمي األانيء . . السين ال سيء حصراالسين ال سيء حصرا

ا ه ية ا السيا  لو لمسيى السيا  ا خصصة ا ه ية ا السيا  لو لمسيى السيا  ا خصصة وا  شم ، من ايرية مهيمهم وا  شم ، من ايرية مهيمهم 

  . .   لش سيءلش سيء

م  از  ا هد السيا  ل  يشيأوا إىل القاو، ا أ ميتهم ما ا سيان ، إم م  از  ا هد السيا  ل  يشيأوا إىل القاو، ا أ ميتهم ما ا سيان ، إم ( ( 00))  ((2323))

لفيأي أن لنهسهم لو ا حيم  الهرار لو ا قيومة اجلسلية بيلقاو لو بيمما ي  لفيأي أن لنهسهم لو ا حيم  الهرار لو ا قيومة اجلسلية بيلقاو لو بيمما ي  

ا ا ه  الذين يشيأوا إىل القاو ا ا ه  الذين يشيأوا إىل القاو وأش  وأش  . . السش  ألمر يسا ل إىل القينا  لو األنقمةالسش  ألمر يسا ل إىل القينا  لو األنقمة

لم يساخلماهي إم ا للن  احللول ال رورية ول  يقلماا فارا تقريرا أن احليلث لم يساخلماهي إم ا للن  احللول ال رورية ول  يقلماا فارا تقريرا أن احليلث 

  . .   إىل ملير السينإىل ملير السين

يافر  ا هد السيا  تلري  جسلع  يص لامريي هم من كنح  يح يافر  ا هد السيا  تلري  جسلع  يص لامريي هم من كنح  يح ( ( 66))

  . .   السي يء  وى الاصر  ال لواندالسي يء  وى الاصر  ال لواند
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جت شهم ا يي  منيقر ما السي يء جت شهم ا يي  منيقر ما السي يء م ي نذد لشما ه  الذين يقاما  مبهمة م ي نذد لشما ه  الذين يقاما  مبهمة ( ( 11))

وبيمضيفة إىل  ل  م  از، ليـي وبيمضيفة إىل  ل  م  از، ليـي . . ل  يرياناا مسشي ، إم ا  رو  اياا يئيةل  يرياناا مسشي ، إم ا  رو  اياا يئية

كينا القرو ، تسشيم ي ح ألع ما ف مي مل يرين مل مت تلرينب أش  كينا القرو ، تسشيم ي ح ألع ما ف مي مل يرين مل مت تلرينب أش  

  . .   ايا ميلبايا ميلب

 التفتيش

   ل  يريا  ه ي  تهاييف م اقم  ؤيسي  السيا  و لميتهي، يريشف بب    ل  يريا  ه ي  تهاييف م اقم  ؤيسي  السيا  و لميتهي، يريشف بب   ((2222))

وأش  هؤمء ا هاش  باجب  يص وأش  هؤمء ا هاش  باجب  يص . . ا  مؤهشا   و  رو ت ي هم يشطة صاصةا  مؤهشا   و  رو ت ي هم يشطة صاصةمهاشمهاش

واج  اميايقي  من كا  هذ  ا ؤيسي  تلار انقي لشقاان  واألنقمة وأش  واج  اميايقي  من كا  هذ  ا ؤيسي  تلار انقي لشقاان  واألنقمة وأش  

  . . مصل حتقي  لهلا  اخللمي  الاألينية وامأ حيةمصل حتقي  لهلا  اخللمي  الاألينية وامأ حية

 قواعد تنطبق على فئات خاصة: اجلز  الثاني

 نونااملدالسجنا  ( ألف)

 ةمبادئ توجي ي

تهل  ا نيلئ الااجيهية الايلية إىل تنيي  الروح الجي ي نذد ل  يؤ ذ بهي ا إلارو تهل  ا نيلئ الااجيهية الايلية إىل تنيي  الروح الجي ي نذد ل  يؤ ذ بهي ا إلارو   ((2222))

السيا  واألهلا  الجي    ل  تس   إليهي، انقـي لشنيي  الاارل ا ا  حقة السيا  واألهلا  الجي    ل  تس   إليهي، انقـي لشنيي  الاارل ا ا  حقة 

  . .   من هذا ال صمن هذا ال ص  00الامهيلية رمم الامهيلية رمم 

يرجد تلابل يرجد تلابل إ  احلن  وغل  من الالابل اآليشة إىل أزا اجملرى أن ال يمل اخلإ  احلن  وغل  من الالابل اآليشة إىل أزا اجملرى أن ال يمل اخل  ((2121))

. . مؤيسية بذا  كانهي تسش  الهرل ح  الاصر  بشخصب حبرمينب من حريابمؤيسية بذا  كانهي تسش  الهرل ح  الاصر  بشخصب حبرمينب من حرياب

ولذل  م ي نذد ل قيى السيا ، إم ا حلول مررا  ال زا لو احلهي  أش  ولذل  م ي نذد ل قيى السيا ، إم ا حلول مررا  ال زا لو احلهي  أش  

  . .   امن نيط، ل  يهيمم من اآلمى ا  زمة  اال هذ  احلياامن نيط، ل  يهيمم من اآلمى ا  زمة  اال هذ  احليا

  من احلرية ها ا   من احلرية ها ا واهلل  الذع يرر أقابة احلن  وغلهي من تلابل احلرميواهلل  الذع يرر أقابة احلن  وغلهي من تلابل احلرمي  ((2121))

وم ينيال إىل بشاحب ماال هذا اهلل  إم إ ا وم ينيال إىل بشاحب ماال هذا اهلل  إم إ ا . . نهيية ا طي  محيية اجملاما من اجلرهةنهيية ا طي  محيية اجملاما من اجلرهة

اياخلما فرتو احلن  لشاأاا، حا  لمص  ملى مساطي ، إىل ج ال اجملرى وها اياخلما فرتو احلن  لشاأاا، حا  لمص  ملى مساطي ، إىل ج ال اجملرى وها 

ي ال إىل اجملاما م راغني ا ال ييف ا  ال احرتاى القينا  وتلبر احاييجيتب جبهل  ي ال إىل اجملاما م راغني ا ال ييف ا  ال احرتاى القينا  وتلبر احاييجيتب جبهل  

  . .   لي ـي أش   ل لي ـي أش   ل   فيس ، بال ميلرافيس ، بال ميلرا

واشنـي هلذ  الذيية، ي نذد ل قيى السيا  ل  يسا   جبميا الاييئال امأ حية واشنـي هلذ  الذيية، ي نذد ل قيى السيا  ل  يسا   جبميا الاييئال امأ حية   ((2929))

والا شيمية واأل  مية والروحية وغلهي وجبميا ايمي  ولقرييا ا سيألو ا  يينة والا شيمية واأل  مية والروحية وغلهي وجبميا ايمي  ولقرييا ا سيألو ا  يينة 

  . .   ا ايحة لب، ييأيي إىل تطنيقهي أش  هلى مقا يي  ال  ج الهرلع لشسي يءا ايحة لب، ييأيي إىل تطنيقهي أش  هلى مقا يي  ال  ج الهرلع لشسي يء
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د إ   ل قيى السيا  ل  يشام  السنال إىل تقشيص الهاار  الجي هرين ل  د إ   ل قيى السيا  ل  يشام  السنال إىل تقشيص الهاار  الجي هرين ل  ي نذي نذ( ( 00))  ((2121))

تقاى ب  حييو السين واحلييو احلرو، والجي من قأنهي ل  تهنا حب  ا سؤولية تقاى ب  حييو السين واحلييو احلرو، والجي من قأنهي ل  تهنا حب  ا سؤولية 

  . .   للى السي يء لو بيمحرتاى الااج  لريراماهم النشريةللى السي يء لو بيمحرتاى الااج  لريراماهم النشرية

ل ل ومن ا سايسن ل  ي مل، منال اناهيء ملو ال قابة، إىل ا ي ا الالابومن ا سايسن ل  ي مل، منال اناهيء ملو ال قابة، إىل ا ي ا الالاب( ( 66))

ال رورية لريد ت من لشسي  أالو تلر ية إىل احلييو ا اجملاما، وهذا هل  ال رورية لريد ت من لشسي  أالو تلر ية إىل احلييو ا اجملاما، وهذا هل  

هرين بشاغب، تن ـي لشييلة، من   ا مرحشة يهل ما   يراح السي  ت قم ا هرين بشاغب، تن ـي لشييلة، من   ا مرحشة يهل ما   يراح السي  ت قم ا 

السين نهسب لو ا مؤيسة ل رى م ئمة، لو من   ا إا   يراح حتا الايربة السين نهسب لو ا مؤيسة ل رى م ئمة، لو من   ا إا   يراح حتا الايربة 

از ل  ي هل بب إىل الشراة بال از ل  ي هل بب إىل الشراة بال ما إ  يأب ل رب من امقرا  والرميبة وم  ما إ  يأب ل رب من امقرا  والرميبة وم  

  ..ي نذد ل  يشامال أش  مسيألو اجاميأية ف يلةي نذد ل  يشامال أش  مسيألو اجاميأية ف يلة

وم ي نذد، ا م يجلة السي يء، ل  يريا  الرتكيز أش  إمصيئهم أن اجملاما، وم ي نذد، ا م يجلة السي يء، ل  يريا  الرتكيز أش  إمصيئهم أن اجملاما،   ((2020))

وأش  هذا اهلل  ي نذد وأش  هذا اهلل  ي نذد . . أش  كانهم يقشا  جزءا م بأش  كانهم يقشا  جزءا م ب  --أش  نقيض  ل أش  نقيض  ل --بال بال 

ل  تافرهي هيئي  اجملاما اكش  ل  تافرهي هيئي  اجملاما اكش  الشياء، بقلر ا ساطي ، إىل ا ؤازرو الجي هرين الشياء، بقلر ا ساطي ، إىل ا ؤازرو الجي هرين 

و   ل  و   ل  . .  سيألو جهيز ما هد السين أش  إأيلو الاأهيال امجاميأد لشسي يء سيألو جهيز ما هد السين أش  إأيلو الاأهيال امجاميأد لشسي يء

يريا  ه ي  مسيألو  اجاميأيا  يا يونا  ما كال مؤيسة احاييز وت يط بهم يريا  ه ي  مسيألو  اجاميأيا  يا يونا  ما كال مؤيسة احاييز وت يط بهم 

مهمة إلامة وحتس  كال أ   السي  ا ساصابة بأيرتب وبي  قمي  مهمة إلامة وحتس  كال أ   السي  ا ساصابة بأيرتب وبي  قمي  

كمي    ل  تاخذ، إىل لمص  احللول ا اهقة ما كمي    ل  تاخذ، إىل لمص  احللول ا اهقة ما . . امجاميأية اجلزيشة الهيئلوامجاميأية اجلزيشة الهيئلو

القينا  وما اني ة ال قابة، تلابل حلميية مي لشسي  من حقا  تاصال مبصيحلب القينا  وما اني ة ال قابة، تلابل حلميية مي لشسي  من حقا  تاصال مبصيحلب 

  . .   ا لنية وباما ب بيل مي  امجاميأد وغل  ل  من ا زايي امجاميأيةا لنية وباما ب بيل مي  امجاميأد وغل  ل  من ا زايي امجاميأية

وأش  اخللمي  الطنية ا مؤيسة السين ل  حتيوا رأل لع أشال لو لمراض وأش  اخللمي  الطنية ا مؤيسة السين ل  حتيوا رأل لع أشال لو لمراض   ((2626))

. . ية لو أقشية للى السي ، ول  ت يجلهي حا  م تريا  أقنة لو  إأيلو تأهيشبية لو أقشية للى السي ، ول  ت يجلهي حا  م تريا  أقنة لو  إأيلو تأهيشبجسلجسل

و  ، أش  هذا اهلل ، ل  تافر لشسي   يا اخللمي  الطنية واجلراحية و  ، أش  هذا اهلل ، ل  تافر لشسي   يا اخللمي  الطنية واجلراحية 

  . .   وال هسينية ال روريةوال هسينية ال رورية

إ  امنهي  الرييمال هلذ  ا نيلئ ياطش  إفرالية ا  يجلة، وبيلايلد يقا د إ  امنهي  الرييمال هلذ  ا نيلئ ياطش  إفرالية ا  يجلة، وبيلايلد يقا د ( ( 00))  ((2121))

وأش   ل  يساصاب ل  تاز  هذ  وأش   ل  يساصاب ل  تاز  هذ  . . اص يف السي يء ا فئي اص يف السي يء ا فئي األ ذ ب قيى مر  لاأل ذ ب قيى مر  ل

الهئي  أش  مؤيسي  م هصشة تساطيا كال فئة ل  جتل فيهي ال  ج الذع الهئي  أش  مؤيسي  م هصشة تساطيا كال فئة ل  جتل فيهي ال  ج الذع 

  . .   ي يينهيي يينهي

ولي  من ال رورع ل  ياافر ا كال مؤيسـة نهـ  القـلر مـن ماطشنـي  األمـن       ولي  من ال رورع ل  ياافر ا كال مؤيسـة نهـ  القـلر مـن ماطشنـي  األمـن       ( ( 66))

 ـــي  ـــي بيل ســـنة لريـــال فئـــة، بـــال إ  مـــن ا ساصـــاب ل  تاهـــيو  لرجـــي  هـــذا األمـــن تن  بيل ســـنة لريـــال فئـــة، بـــال إ  مـــن ا ساصـــاب ل  تاهـــيو  لرجـــي  هـــذا األمـــن تن  

والســـيا  ا هااحـــة األبـــااب، بســـ  كانهـــي م تقـــيم والســـيا  ا هااحـــة األبـــااب، بســـ  كانهـــي م تقـــيم . . محاييجـــي  صاشـــف الهئـــي محاييجـــي  صاشـــف الهئـــي 

ــد ان ــنيط الســي          ــال ت امــل ا  لــ  أش ــة حتــاا لو  اهلــرب، ب ــد ان ــنيط الســي         حــااجز لمــن ميلي ــال ت امــل ا  لــ  أش ــة حتــاا لو  اهلــرب، ب حــااجز لمــن ميلي
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نهســـب، تـــافر، ا حيلـــة اناقـــيء الســـي يء ا رقـــي  هلـــذ  الايربـــة ب  ييـــة، لف ـــال  نهســـب، تـــافر، ا حيلـــة اناقـــيء الســـي يء ا رقـــي  هلـــذ  الايربـــة ب  ييـــة، لف ـــال  

  . .   القرو  مااتيو مأيلو تأهيشهمالقرو  مااتيو مأيلو تأهيشهم

يلــة الســيا  ا ذشقــة األبــااب، لم يريــا  أــلل ا ســيان  ا  يلــة الســيا  ا ذشقــة األبــااب، لم يريــا  أــلل ا ســيان  ا  ويساصــاب، ا حويساصــاب، ا ح( ( 11))

والرلع ا ب ض النشـلا  لنـب م   والرلع ا ب ض النشـلا  لنـب م   . . كال م هي من الريارو حبيث ي رمال افرالية ا  يجلةكال م هي من الريارو حبيث ي رمال افرالية ا  يجلة

ــي ا الســيا           ــد هلــذا ال ــلل ا الســيا  ا ــذكارو ل  يايــيوز اخلمســميئة لم ــي ا الســيا          ي نذ ــد هلــذا ال ــلل ا الســيا  ا ــذكارو ل  يايــيوز اخلمســميئة لم ي نذ

  . .    ساطي  ساطي ا هااحة األبااب فيي  ل  يريا  ألل ا سيان  أذلا بقلر اا هااحة األبااب فيي  ل  يريا  ألل ا سيان  أذلا بقلر ا

أش  لنب لي  من ا ساصاب إميمة ييا  تريا  من فرط ضيلة احليـم حبيـث   أش  لنب لي  من ا ساصاب إميمة ييا  تريا  من فرط ضيلة احليـم حبيـث   ( ( 33))

  . .   م يساطي  ل  تافر فيهي الاسهي   ا  يينةم يساطي  ل  تافر فيهي الاسهي   ا  يينة

ولذل  ي نذد ل  تريا  ه ي  ولذل  ي نذد ل  تريا  ه ي  . . وم ي اهد واج  اجملاما بإا   يراح السي وم ي اهد واج  اجملاما بإا   يراح السي   ((2323))

اب رأيية اب رأيية هيئي  حريامية لو  يأة ميلرو أش  ل  تافر لشسي  الذع ايرتل حريهيئي  حريامية لو  يأة ميلرو أش  ل  تافر لشسي  الذع ايرتل حري

نيج ة، تهل  إىل  هيف ماامف ال لاء ال هاية ضل  وتسمح باأهيشب لش الو إىل نيج ة، تهل  إىل  هيف ماامف ال لاء ال هاية ضل  وتسمح باأهيشب لش الو إىل 

  . .   مريينب من اجملامامريينب من اجملاما

 املعاجلة

إ  اهلل  من م يجلة اكرياى أشيهم بيلسين لو بالبل ايثال حيرمهم من إ  اهلل  من م يجلة اكرياى أشيهم بيلسين لو بالبل ايثال حيرمهم من   --  2222  ((2222))

احلرية    ل  يريا ، بقلر مي تسمح بذل  ملو ال قابة، إكسيبهم ال زهة أش  احلرية    ل  يريا ، بقلر مي تسمح بذل  ملو ال قابة، إكسيبهم ال زهة أش  

 يشاا ا  ال القينا  ول  يالبروا احاييجيتهم جبهلهم، وج شهم ميلرين أش   يشاا ا  ال القينا  ول  يالبروا احاييجيتهم جبهلهم، وج شهم ميلرين أش  ل  يل  ي

و   ل  يطا هذا ال  ج حبيث يشيا احرتامهم لذواتهم و   ل  يطا هذا ال  ج حبيث يشيا احرتامهم لذواتهم . . إنهي  هذ  ال زهةإنهي  هذ  ال زهة

  . .   وي م  لليهم ح  ا سؤوليةوي م  لليهم ح  ا سؤولية

واشني هلذ  ا قيأل،    ل  تساخلى  يا الاييئال ا  يينة، وم ييمي واشني هلذ  ا قيأل،    ل  تساخلى  يا الاييئال ا  يينة، وم ييمي ( ( 00))    ((2222))

ة ا النشلا  الجي يساطي  فيهي  ل ، والا شيم، والااجيب والارياين ة ا النشلا  الجي يساطي  فيهي  ل ، والا شيم، والااجيب والارياين الرأيية اللي يالرأيية اللي ي

أش  الص يل ا ه ، ولييلي  ا سيألو امجاميأية امفرالية، وال صح ا ميا أش  الص يل ا ه ، ولييلي  ا سيألو امجاميأية امفرالية، وال صح ا ميا 

ال ميلة، والرييضة النلنية وت مية الشخصية، تن ي ل حاييجي  الهرلية لريال ال ميلة، والرييضة النلنية وت مية الشخصية، تن ي ل حاييجي  الهرلية لريال 

ومااهنب اجلسلية ومااهنب اجلسلية   يي ، ما مراأيو تيريب امجاميأد واجل يئد، وملراتبيي ، ما مراأيو تيريب امجاميأد واجل يئد، وملراتب

  . .   والذه ية، ومزاجب الشخصد، وملو أقاباب، ومساقنشب ب ل إا   يراحبوالذه ية، ومزاجب الشخصد، وملو أقاباب، ومساقنشب ب ل إا   يراحب

و   ل  ياشقـ  مـلير السـين، بصـلل كـال وافـل أشـ  السـين  ريـاى أشيـب           و   ل  ياشقـ  مـلير السـين، بصـلل كـال وافـل أشـ  السـين  ريـاى أشيـب           ( ( 66))

ب قابة اايشة ب ض الطاا، وف  لمرب ماأـل اريـن ب ـل وأـالب، تقـيرير كيمشـة       ب قابة اايشة ب ض الطاا، وف  لمرب ماأـل اريـن ب ـل وأـالب، تقـيرير كيمشـة       

ــي ا الهقــرو ا     ــ  ا شــير إليه ــف اجلاان ــي ا الهقــرو ا    حــاا صاش ــ  ا شــير إليه ــف اجلاان لســيبقة، يااجــ  لائمـــي ل  تشــمال    لســيبقة، يااجــ  لائمـــي ل  تشــمال    حــاا صاش

ــة        ــرا ي ــ ب انيــ ، ماخصــص ا األمــراض ال هســينية إ ا لمريــن، حــاا حيل ــة       تقري ــرا ي ــ ب انيــ ، ماخصــص ا األمــراض ال هســينية إ ا لمريــن، حــاا حيل تقري

  . .   السي  اجلسلية والذه يةالسي  اجلسلية والذه ية
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. . تاضــا الاقــيرير وغلهــي مــن الاثــيئ  ا  ييــنة ا ا شقــة بيلســي  ا مشــف فــرلى  تاضــا الاقــيرير وغلهــي مــن الاثــيئ  ا  ييــنة ا ا شقــة بيلســي  ا مشــف فــرلى  ( ( 11))

 ه   ه  و   ل  يساريمال هذا ا شف بريال جليـل، ول  يصـ ف أشـ  حنـا   ـال ا ـا      و   ل  يساريمال هذا ا شف بريال جليـل، ول  يصـ ف أشـ  حنـا   ـال ا ـا      

  ..ا سؤول  ميلرين أشد الرجا  إليب كشمي ارل  حيجة إىل  ل ا سؤول  ميلرين أشد الرجا  إليب كشمي ارل  حيجة إىل  ل 

 التصنيف الفئوي وإفرادية العالج

  ::تريا  مقيأل الاص يف الهئاعتريا  مقيأل الاص يف الهئاع  ((2121))

ل  يهصال أن اآل رين لولئ  ا سيانا  الذين يرجح، بسـن  ميضـيهم اجل ـيئد    ل  يهصال أن اآل رين لولئ  ا سيانا  الذين يرجح، بسـن  ميضـيهم اجل ـيئد    ( ( 00))

  . .   لو قراية انيأهم، ل  يرياناا  وى تأثل ييئ أشيهملو قراية انيأهم، ل  يرياناا  وى تأثل ييئ أشيهم

ف ا سيانا  ا فئي ، بذية تيسل أ جهـم أشـ  هـل  إأـيلو تأهيشـهم      ف ا سيانا  ا فئي ، بذية تيسل أ جهـم أشـ  هـل  إأـيلو تأهيشـهم      ل  يص ل  يص ( ( 66))

  . .   امجاميأدامجاميأد

تساخلى ل  ج صاشف فئي  ا سيان ، بقلر اممريي ، ييا  صاشهة لو لمسيى تساخلى ل  ج صاشف فئي  ا سيان ، بقلر اممريي ، ييا  صاشهة لو لمسيى   ((2121))

  . .   صاشهة ا السين الااحلصاشهة ا السين الااحل

ياضا من لجال كال يي   رياى أشيب ب قابة اايشة ب ض الطاا، ا لمرب ياضا من لجال كال يي   رياى أشيب ب قابة اايشة ب ض الطاا، ا لمرب   ((2929))

أالب وب ل لراية قخصياب، برنيمن أ ج يام إألال  ا ضاء أالب وب ل لراية قخصياب، برنيمن أ ج يام إألال  ا ضاء وما ارين ب ل ووما ارين ب ل و

  ..ا  شامي  ا رياسنة حاا احاييجيتب الهرلية وملراتب ومزاجب ال هسدا  شامي  ا رياسنة حاا احاييجيتب الهرلية وملراتب ومزاجب ال هسد

 االمتيازات

ت شأ ا كال يين لنقمة اماييزا  تاائم صاشف فئي  ا سيان  وصاشف م يهن ت شأ ا كال يين لنقمة اماييزا  تاائم صاشف فئي  ا سيان  وصاشف م يهن   ((1111))

 سؤولية لليهم  سؤولية لليهم ال  ج بذية تشييا السي يء أش  حسن السشا  وت مية ح  اال  ج بذية تشييا السي يء أش  حسن السشا  وت مية ح  ا

  ..وحهزهم أش  امهاميى ب  جهم وا ؤازرو فيبوحهزهم أش  امهاميى ب  جهم وا ؤازرو فيب

 العمل

  . .   م  از ل  يريا  ال مال ا السين  ا  اني ة مؤ ةم  از ل  يريا  ال مال ا السين  ا  اني ة مؤ ة( ( 00))  ((1010))

يهــرض ال مــال أشــ   يــا الســي يء اكريــاى أشــيهم، تن ــي لشيــيماهم النلنيــة          يهــرض ال مــال أشــ   يــا الســي يء اكريــاى أشــيهم، تن ــي لشيــيماهم النلنيــة          ( ( 66))

  . .   وال قشية كمي حيللهي الطني وال قشية كمي حيللهي الطني 

  . .   شيهم اااا ياى ال مال ال يلعشيهم اااا ياى ال مال ال يلعيافر لشسي يء أمال م ان يريه  لاشذيافر لشسي يء أمال م ان يريه  لاشذ( ( 11))

يريا  هذا ال مال، إىل لمص  احللول ا ساطيأة، من نا  يصا  لو يزيل مـلرو  يريا  هذا ال مال، إىل لمص  احللول ا ساطيأة، من نا  يصا  لو يزيل مـلرو  ( ( 33))

  . .   السي  أش  تأم  أيشب بريس  قريف ب ل إا   يراحبالسي  أش  تأم  أيشب بريس  قريف ب ل إا   يراحب

  . .   يافر تلري  مه  نيفا لشسي يء القيلرين أش  امناهي  بب، وم ييمي الشنيبيافر تلري  مه  نيفا لشسي يء القيلرين أش  امناهي  بب، وم ييمي الشنيب( ( 22))

مـي يامشـ  مـا ام ايـير ا هـ  السـشيم وماطشنـي  إلارو        مـي يامشـ  مـا ام ايـير ا هـ  السـشيم وماطشنـي  إلارو          تايح لشسي يء، ا حلولتايح لشسي يء، ا حلول( ( 22))

  . .   السين وامن نيط فيب، إمريينية ا ايير نا  ال مال الذع يرغنا  القييى ببالسين وامن نيط فيب، إمريينية ا ايير نا  ال مال الذع يرغنا  القييى بب
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يام ت قيم ال مال وارائقب ا السين أش  حنا يقرتب بب بقلر اممريي  من يام ت قيم ال مال وارائقب ا السين أش  حنا يقرتب بب بقلر اممريي  من ( ( 00))  ((1616))

و ال مشية و ال مشية األأميا ا ميثشة  يرج السين، بذية إألال السي يء لقرو  احليياألأميا ا ميثشة  يرج السين، بذية إألال السي يء لقرو  احليي

  . .   الطني يةالطني ية

إم ل  مصشية السي يء وتلرينهم ا ه  م  از ل  يصلا  يض    قصل إم ل  مصشية السي يء وتلرينهم ا ه  م  از ل  يصلا  يض    قصل ( ( 66))

  . .   حتقي  ربح ميلد من وراء ال مال ا السينحتقي  ربح ميلد من وراء ال مال ا السين

يه ال ل  تقاى إلارو السين منيقرو، م ا قيولا  اخليأا ، باشذيال مصين ب يه ال ل  تقاى إلارو السين منيقرو، م ا قيولا  اخليأا ، باشذيال مصين ب ( ( 00))  ((1111))

  . .   ومزارأبومزارأب

   ا لسشطي  املارو، يااج  ل  يرياناا    ا لسشطي  املارو، يااج  ل  يرياناا ح  يساخلى السي يء ا لأميا مح  يساخلى السي يء ا لأميا م( ( 66))

ومي مل يرين ال مال حلسيب إلارا  حريامية ومي مل يرين ال مال حلسيب إلارا  حريامية . . لائمي حتا إقرا  ما هد السينلائمي حتا إقرا  ما هد السين

ل رى، يااج  أش  األقخيص الذين يقلى هلم ل  يلف اا لإللارو كيمال األجر ل رى، يااج  أش  األقخيص الذين يقلى هلم ل  يلف اا لإللارو كيمال األجر 

  . .   الذع ياقيض  أيلو أ ب، ولرين ما مراأيو إنايجية السي يءالذع ياقيض  أيلو أ ب، ولرين ما مراأيو إنايجية السي يء

يا  نه  امحايياي  ا هروضة حلميية ي مة وأية يا  نه  امحايياي  ا هروضة حلميية ي مة وأية تاخذ ا مؤيسي  الستاخذ ا مؤيسي  الس( ( 00))  ((1313))

  . .   ال ميا األحرارال ميا األحرار

تاخذ تلابل لا ايض السي يء أن إأيبي  ال مال واألمراض ا ه ية، بشروط م تاخذ تلابل لا ايض السي يء أن إأيبي  ال مال واألمراض ا ه ية، بشروط م ( ( 66))

  . .   تريا  لمال مااتيو من تش  الجي ه يهي القينا  لش ميا األحرارتريا  لمال مااتيو من تش  الجي ه يهي القينا  لش ميا األحرار

بيلقينا  لو ب قيى بيلقينا  لو ب قيى حيلل ال لل األمص  لسيأي  ال مال اليامد واأليناأد حيلل ال لل األمص  لسيأي  ال مال اليامد واأليناأد ( ( 00))  ((1212))

إلارع، ما مراأيو األنقمة لو ال يلا  اكشية ا ان ة ا ميا اياخلاى ال ميا إلارع، ما مراأيو األنقمة لو ال يلا  اكشية ا ان ة ا ميا اياخلاى ال ميا 

  . .   األحراراألحرار

يشرتط ا حتليل السيأي  ا ذكارو ل  يرت  يامي لشراحة األيناأية ووماي يشرتط ا حتليل السيأي  ا ذكارو ل  يرت  يامي لشراحة األيناأية ووماي ( ( 66))

كيفيي لشا شيم وغل  من األنشطة ا قا ي  كيزء من أ ج السي يء وإأيلو كيفيي لشا شيم وغل  من األنشطة ا قا ي  كيزء من أ ج السي يء وإأيلو 

  . .   تأهيشهمتأهيشهم

  . .   يرييفأ السي يء أش  أمشهم وفقي ل قيى لجار م صفيرييفأ السي يء أش  أمشهم وفقي ل قيى لجار م صف( ( 00))  ((1212))

   ل  يسمح ال قيى لشسي يء بأ  يساخلماا جزءا أش  األمال من لجرهم ا    ل  يسمح ال قيى لشسي يء بأ  يساخلماا جزءا أش  األمال من لجرهم ا ( ( 66))

قراء لقييء مر ص بهي ميا ميهلم الشخصد ول  يريشاا جزءا   ر م ب إىل قراء لقييء مر ص بهي ميا ميهلم الشخصد ول  يريشاا جزءا   ر م ب إىل 

  . .   ليرتهمليرتهم

من األجر حبيث من األجر حبيث و   ل  ي ص ال قيى لي ـي أش  احاييز املارو جلزء و   ل  ي ص ال قيى لي ـي أش  احاييز املارو جلزء ( ( 11))

  ..يشريال كسني مل را يام تسشيمب لشسي  للى إا   يراحبيشريال كسني مل را يام تسشيمب لشسي  للى إا   يراحب

 التعليم والرتفيه

تاخذ إجراءا   ااأشة ت شيم  يا السي يء القيلرين أش  امياهيلو م ب، مبي تاخذ إجراءا   ااأشة ت شيم  يا السي يء القيلرين أش  امياهيلو م ب، مبي ( ( 00))    ((1111))

ا  ل  الا شيم اللي  ا النشلا  الجي هرين فيهي  ل ، و   ل  يريا  ت شيم ا  ل  الا شيم اللي  ا النشلا  الجي هرين فيهي  ل ، و   ل  يريا  ت شيم 

  . .   يي، ول  تاجب إليب املارو أ يية  يأةيي، ول  تاجب إليب املارو أ يية  يأةاألمي  واألحلاث إلزاماألمي  واألحلاث إلزام
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  ال ت شيم السي يء، ا حلول ا ساطي  أمشيي، ما ييقي ما نقيى الا شيم   ال ت شيم السي يء، ا حلول ا ساطي  أمشيي، ما ييقي ما نقيى الا شيم ( ( 66))

ال يى ا النشل، حبيث يريا  ا مقلورهم، ب ل إا   يراحهم، ل  يااأشاا ال يى ا النشل، حبيث يريا  ا مقلورهم، ب ل إا   يراحهم، ل  يااأشاا 

  . .   اللراية لو  أ يءاللراية لو  أ يء

ال قشد، لنشطة ال قشد، لنشطة ت قم ا  يا السيا ، حرأـي أش  رفي  السي يء النلند وت قم ا  يا السيا ، حرأـي أش  رفي  السي يء النلند و  ((1111))

  . .   تروحيية وثقيفيةتروحيية وثقيفية

 العالقات االجتماعية والرعاية بعد السجن

تنذا أ يية  يأة لصيينة وحتس  أ مي  السي  بأيرتب، بقلر مي يريا   ل  تنذا أ يية  يأة لصيينة وحتس  أ مي  السي  بأيرتب، بقلر مي يريا   ل    ((1919))

  . .   ا أيحت ك  الطرف ا أيحت ك  الطرف 

ياضا ا امأانير، م ذ بلاية ت هيذ احلريم، مساقنال السي  ب ل إا   ياضا ا امأانير، م ذ بلاية ت هيذ احلريم، مساقنال السي  ب ل إا     ((1111))

ل أش  ل  يااأال لو يقيم، من ال  مي  ما األقخيص لو ل أش  ل  يااأال لو يقيم، من ال  مي  ما األقخيص لو يراحب، ويشيا ويسيأيراحب، ويشيا ويسيأ

اهليئي   يرج السين، كال مي من قأنب  لمة مصيحت ليرتب وتيسل إأيلو تأهيشب اهليئي   يرج السين، كال مي من قأنب  لمة مصيحت ليرتب وتيسل إأيلو تأهيشب 

  . .   امجاميأدامجاميأد

أش  املارا  واهليئي  احلريامية لو اخليأة، الجي تسيأل اخليرج  من أش  املارا  واهليئي  احلريامية لو اخليأة، الجي تسيأل اخليرج  من ( ( 00))    ((1010))

  تس   بقلر اممريي    تس   بقلر اممريي  السين أش  ال الو إىل احا ا مريينهم ا اجملاما، لالسين أش  ال الو إىل احا ا مريينهم ا اجملاما، ل

جل شهم حيصشا  أش  الاثيئ  ولورا  اهلاية ال رورية، وأش  ا سرين وال مال جل شهم حيصشا  أش  الاثيئ  ولورا  اهلاية ال رورية، وأش  ا سرين وال مال 

ا  يين ، وأش  ثييب مئقة ت يي  ا  يخ والهصال، ول  تافر هلم من ا اارل مي ا  يين ، وأش  ثييب مئقة ت يي  ا  يخ والهصال، ول  تافر هلم من ا اارل مي 

يريه  لاأاهلم إىل وجهاهم ولاأم  لينيب ال ييف هلم   ا الهرتو الجي تشد يريه  لاأاهلم إىل وجهاهم ولاأم  لينيب ال ييف هلم   ا الهرتو الجي تشد 

  . .   منيقرو إا   يراحهممنيقرو إا   يراحهم

   ل  تايح لشمماش  الذين ت املهم األجهزو ا ذكارو إمريينية ل اا    ل  تايح لشمماش  الذين ت املهم األجهزو ا ذكارو إمريينية ل اا ( ( 66))

السين واملاقيء بيلسي يء، و   ل  يساشيروا بشأ  مساقنال السي  م ذ بلاية السين واملاقيء بيلسي يء، و   ل  يساشيروا بشأ  مساقنال السي  م ذ بلاية 

  . .   ت هيذ أقابابت هيذ أقاباب

يساصاب ل  تريا  لنشطة اهليئي  ا ذكارو اركزو لو م سقة بقلر يساصاب ل  تريا  لنشطة اهليئي  ا ذكارو اركزو لو م سقة بقلر ( ( 11))

  ..وجبوجباممريي  كيمي ي اها جبهالهي أش  لف ال اممريي  كيمي ي اها جبهالهي أش  لف ال 

 املصابون باجلنون والشذوذ العقلي( با )

م  از احاييز الشخص ا السين إ ا  هر لنب صاال ال قال، بال    ا ي  م  از احاييز الشخص ا السين إ ا  هر لنب صاال ال قال، بال    ا ي  ( ( 00))    ((1616))

  . .   ترتيني  ل قشب إىل مساشه  لألمراض ال قشية بأير  مي هرينترتيني  ل قشب إىل مساشه  لألمراض ال قشية بأير  مي هرين

ياضا ا صيبا  بأمراض لو  ااهر قذو  أقشية ل رى حتا ا رامنة وال  ج ا ياضا ا صيبا  بأمراض لو  ااهر قذو  أقشية ل رى حتا ا رامنة وال  ج ا ( ( 66))

  . .   ماخصصة حتا إلارو اينةماخصصة حتا إلارو اينةمصيي  مصيي  

  ..ياضا هؤمء األقخيص، اااا بقيئهم ا السين، حتا إقرا  ا   يصياضا هؤمء األقخيص، اااا بقيئهم ا السين، حتا إقرا  ا   يص( ( 11))
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أش  املارو الطنية لو ال هسينية ا السيا  ل  تريهال أ ج  يا السي يء أش  املارو الطنية لو ال هسينية ا السيا  ل  تريهال أ ج  يا السي يء ( ( 33))

  . .   اآل رين الذين حيايجا  إىل ماال هذا ال  جاآل رين الذين حيايجا  إىل ماال هذا ال  ج

ا خاصة، تلابل  ااأشة ال  ج ا خاصة، تلابل  ااأشة ال  ج من ا سايسن ل  تاخذ، بيمتهي  ما األجهزو من ا سايسن ل  تاخذ، بيمتهي  ما األجهزو ( ( 00))  ((1111))

ال هسيند لشسي  ولاقليم مسيألو اجاميأية نهسينية لب ب ل إا   يراح أ ل ال هسيند لشسي  ولاقليم مسيألو اجاميأية نهسينية لب ب ل إا   يراح أ ل 

  . .   ال روروال رورو

 املوقوفون واحملتجزون رهن احملاَمة( جيم)

أش  لع قخص مت تاميهب لو حنسب أش  لع قخص مت تاميهب لو حنسب " " ماهمماهم""ا الهقرا  الايلية تطش  أهة ا الهقرا  الايلية تطش  أهة ( ( 00))  ((1313))

ا ا أهلو الشراة لو السين ولري ب مل ا ا أهلو الشراة لو السين ولري ب مل بسن  صيلهة لقينا  ال قابي  ووضبسن  صيلهة لقينا  ال قابي  ووض

  . .   حييكم ومل حيريم أشيب ب لحييكم ومل حيريم أشيب ب ل

  . .   يهرتض ا ا اهم لنب برئ وي يمال أش  هذا األيي يهرتض ا ا اهم لنب برئ وي يمال أش  هذا األيي ( ( 66))

لو  ا سي  بيلقااأل القينانية ا ا شقة حبميية احلرية الهرلية لو الجي ت ص لو  ا سي  بيلقااأل القينانية ا ا شقة حبميية احلرية الهرلية لو الجي ت ص ( ( 11))

ب قيى م يمشة ب قيى م يمشة أش  امجراءا  الااجنة امتني  إزاء ا اهم ،    ل  ياماا هؤمء أش  امجراءا  الااجنة امتني  إزاء ا اهم ،    ل  ياماا هؤمء 

  . .    يص حتلل القااأل الاارلو للني  أ يأر األيييية يص حتلل القااأل الاارلو للني  أ يأر األيييية

  . .   يهصال ا اهما  أن السي يء اكرياى أشيهميهصال ا اهما  أن السي يء اكرياى أشيهم( ( 00))  ((1212))

و   من حيث ا نلل ل  حيايزوا ا و   من حيث ا نلل ل  حيايزوا ا . . يهصال ا اهما  األحلاث أن النيلذ يهصال ا اهما  األحلاث أن النيلذ ( ( 66))

  . .   مؤيسي  م هصشةمؤيسي  م هصشة

ال يلا  اكشية ا خاشهة ال يلا  اكشية ا خاشهة ياضا ا اهما  ا غر  ناى فرلية، ولرين ره ي مبراأيو ياضا ا اهما  ا غر  ناى فرلية، ولرين ره ي مبراأيو   ((1212))

  . .   تن ـي لشم يختن ـي لشم يخ

لشماهم  إ ا رغناا ا  ل ، ا احللول ا اهقة ما حسن يل ال قيى ا ا ؤيسة، لشماهم  إ ا رغناا ا  ل ، ا احللول ا اهقة ما حسن يل ال قيى ا ا ؤيسة،   ((1111))

ل  يأكشاا مي يريلو  أش  نهقاهم بأ  حيصشاا أش  ا يمهم من اخليرج إمي ل  يأكشاا مي يريلو  أش  نهقاهم بأ  حيصشاا أش  ا يمهم من اخليرج إمي 

فإ ا مل يطشناا  ل  كي  أش  فإ ا مل يطشناا  ل  كي  أش  . . باايطة املارو لو باايطة ليرتهم لو لألميئهمباايطة املارو لو باايطة ليرتهم لو لألميئهم

  . .   ملارو ل  تاريهال بإا يمهمملارو ل  تاريهال بإا يمهماا

  . .   يسمح لشماهم بيرتلاء ثييبب اخليأة إ ا كينا نقيهة ومئقةيسمح لشماهم بيرتلاء ثييبب اخليأة إ ا كينا نقيهة ومئقة( ( 00))  ((1111))

لمي إ ا ارتلى ثييب السين فيي  ل  تريا  هذ  صاشهة أن الشني  ا احل لمي إ ا ارتلى ثييب السين فيي  ل  تريا  هذ  صاشهة أن الشني  ا احل ( ( 66))

  . .   الذع يرتليب اكرياى أشيهمالذع يرتليب اكرياى أشيهم

ا ا اير ا ا اير فإ فإ . .    لائمـي ل  ي ط  ا اهم فرأة لش مال، ولرين م  از إجنير  أشيب   لائمـي ل  ي ط  ا اهم فرأة لش مال، ولرين م  از إجنير  أشيب  ((1919))

  . .   ال مال وج  ل  يؤجر أشيبال مال وج  ل  يؤجر أشيب

ير ص لريال ماهم بأ  حيصال، أش  نهقاب لو نهقة   رين، وف  احللول ا اهقة ما ير ص لريال ماهم بأ  حيصال، أش  نهقاب لو نهقة   رين، وف  احللول ا اهقة ما   ((9191))

أيحت إميمة ال لا وما لمن السين واناقيى إلارتب، أش  مي يشيء من الريا  أيحت إميمة ال لا وما لمن السين واناقيى إلارتب، أش  مي يشيء من الريا  

  . .   والصيف وللوا  الريايبة وغلهي من وييئال م يء الاماوالصيف وللوا  الريايبة وغلهي من وييئال م يء الاما
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نينب لو اني  لي ينب اخليص، إ ا كي  لطشنب نينب لو اني  لي ينب اخليص، إ ا كي  لطشنب ير ص لشماهم بأ  يزور  وي يجلب اير ص لشماهم بأ  يزور  وي يجلب ا  ((9090))

  . .   مرر م قاا وكي  ميلرا أش  لفا ال هقي  ا قا ي مرر م قاا وكي  ميلرا أش  لفا ال هقي  ا قا ي 

ير ص لشماهم بأ  يقاى فارا بإب حب ليرتب ننأ احاييز ، وي ط  كال الاسهي   ير ص لشماهم بأ  يقاى فارا بإب حب ليرتب ننأ احاييز ، وي ط  كال الاسهي     ((9696))

ا  قالة ل تصيا بأيرتب ولألميئب وبيياقنيهلم، لو  ل  يريا   ل  مرهانـي إم ا  قالة ل تصيا بأيرتب ولألميئب وبيياقنيهلم، لو  ل  يريا   ل  مرهانـي إم 

  . .   رورية لصيحت إميمة ال لا ولمن السين واناقيى إلارتبرورية لصيحت إميمة ال لا ولمن السين واناقيى إلارتببيلقيال والرميبة ال بيلقيال والرميبة ال 

ير ص لشماهم، بذية اللفي  أن نهسب، بأ  يطش  تسمية  يى ت ي ب اكريمة ير ص لشماهم، بذية اللفي  أن نهسب، بأ  يطش  تسمية  يى ت ي ب اكريمة   ((9191))

مينـي ح  ي ص القينا  أش  هذ  اممريينية، وبأ  ياشق  زييرا   يمية إألالا مينـي ح  ي ص القينا  أش  هذ  اممريينية، وبأ  ياشق  زييرا   يمية إألالا 

للوا  للوا  وأش  هذا القصل حي  لب ل  ي ط  وأش  هذا القصل حي  لب ل  ي ط  . . للفيأب ول  يسشمب ت شيمي  يريةللفيأب ول  يسشمب ت شيمي  يرية

و از ل  تام ا قيب   ب  ا اهم و يمية أش  مرم  نقر و از ل  تام ا قيب   ب  ا اهم و يمية أش  مرم  نقر . . لشريايبة إ ا اش   ل لشريايبة إ ا اش   ل 

  ..الشراد لو ما ف السين، ولرين لو  ل  تريا  أش  مرم  مس بالشراد لو ما ف السين، ولرين لو  ل  تريا  أش  مرم  مس ب

 السجنا  املدنيون( دا )

ا النشلا  الجي  يز فيهي القينا  السين من لجال الليا  لو بقرار من اكريمة ا النشلا  الجي  يز فيهي القينا  السين من لجال الليا  لو بقرار من اكريمة   ((9393))

ائية، م  از إ  ي  ا سيان  أش  هذا ال يا ألية ائية، م  از إ  ي  ا سيان  أش  هذا ال يا ألية ا لية لأاى ل رى غل جزا لية لأاى ل رى غل جز

. . ميال لو ألية أرامة تاييوز مي ها ضرورع ل مي  ألى هربهم ولشيهي  أش  األمنميال لو ألية أرامة تاييوز مي ها ضرورع ل مي  ألى هربهم ولشيهي  أش  األمن

و   لم تريا  م يمشاهم لمال يسرا من تش  ا م احة لشسي يء غل اكيكم  و   لم تريا  م يمشاهم لمال يسرا من تش  ا م احة لشسي يء غل اكيكم  

  . .   بيياا يء لنب هرين إجنيرهم أش  ال مالبيياا يء لنب هرين إجنيرهم أش  ال مال

 و احملتجزون دون ت مة ا شخاص املوقوفون أ( ها )

من ال هل اللولد اخليص بيحلقا  ا لنية والسيييية من ال هل اللولد اخليص بيحلقا  ا لنية والسيييية   99لو  ام  ا بأحرييى ا يلو لو  ام  ا بأحرييى ا يلو   ((9292))

ياماا األقخيص ا امافا  لو اكايزو  لو  ل  تاجب إليهم تهمة بذا  احلميية ياماا األقخيص ا امافا  لو اكايزو  لو  ل  تاجب إليهم تهمة بذا  احلميية 

من اجلزء الايند كذل  ت طن  أشيهم من اجلزء الايند كذل  ت طن  أشيهم " " جيمجيم""الجي ي م هي اجلزء األوا والهر  الجي ي م هي اجلزء األوا والهر  

من اجلزء الايند حي مي كي  من ا مرين ل  من اجلزء الايند حي مي كي  من ا مرين ل  " " للفللف""ة من الهر  ة من الهر  األحرييى ا  ييناألحرييى ا  يين

ي ال تطنيقهي بيلهيئلو أش  هذ  الهئة اخليأة من اكايزين، قريطة لم ياخذ لع ي ال تطنيقهي بيلهيئلو أش  هذ  الهئة اخليأة من اكايزين، قريطة لم ياخذ لع 

تلبل يهرتض ضم ي ل  إأيلو الا شيم لو إأيلو الاأهيال هرين أش  لع حنا ل  تلبل يهرتض ضم ي ل  إأيلو الا شيم لو إأيلو الاأهيال هرين أش  لع حنا ل  

    ..  يرياني م يين  ألقخيص مل يلاناا بأية جرهة جزائيةيرياني م يين  ألقخيص مل يلاناا بأية جرهة جزائية

  

  

  



--5454   - -

  

  تعليق ومناقشة ومقرتحتعليق ومناقشة ومقرتح

  ::املواد املتعلقة حبقوق السجني فى وثاْق حقوق االنساناملواد املتعلقة حبقوق السجني فى وثاْق حقوق االنسان--أأ

وتاجـل فيهـي ب ـض    وتاجـل فيهـي ب ـض      ،،  تا ش  حبقا  امنسـي  أيمـة  تا ش  حبقا  امنسـي  أيمـة    ((00))هذ  ا ااثي  تاه  ا لمار كالوهذ  ا ااثي  تاه  ا لمار كالو

  : :   ماال تا ش  حبقا  السي  أش  ال يا الايلدماال تا ش  حبقا  السي  أش  ال يا الايلد

  : :     السي   السي ماال تا ش  حبقاماال تا ش  حبقا( ( 33))وفيب وفيب   ،،  امأ   ال ي د حلقا  امنسي امأ   ال ي د حلقا  امنسي --لل

  . .   وي مة قخصيابوي مة قخصياب  ،،  واحلريةواحلرية  ،،  لريال فرل احل  ا احلييولريال فرل احل  ا احلييو: :   ((11))ا يلو ا يلو     

  ،،  القييـية القييـية           لو ا  ـيم    لو ا  ـيم      ،،  وم لش قابـي  وم لش قابـي    ،،  م ي رَّض لع إنسـي  لشا ـذي   م ي رَّض لع إنسـي  لشا ـذي   : :   ((22))ا يلو ا يلو 

  . .   لو احلياَّة بيلريرامةلو احلياَّة بيلريرامة  ،،  لو الاحشيةلو الاحشية

  . .   يب ت سهيي يب ت سهيي لو نهلو نه  ،،  م  از القنض أش  لع إنسي  لو حيز م  از القنض أش  لع إنسي  لو حيز : :   ((99))ا يلو ا يلو 

كـــال قـــخص مـــاهم جبرهـــة ي اـــر بريئـــي  إىل ل  تانـــا إلاناـــب مينانـــي           كـــال قـــخص مـــاهم جبرهـــة ي اـــر بريئـــي  إىل ل  تانـــا إلاناـــب مينانـــي           : :   ((0000))ا ـــيلو  ا ـــيلو  

  . .   تؤمن لب فيهي ال ميني  ال رورية لشلفي  أ بتؤمن لب فيهي ال ميني  ال رورية لشلفي  أ ب  ،،  مبييكمة أش يةمبييكمة أش ية

  ،،  ومل ورل  فيب ب ض ا ـاال ومل ورل  فيب ب ض ا ـاال   ،،  إأ   القيهرو حاا حقا  امنسي  ا امي ىإأ   القيهرو حاا حقا  امنسي  ا امي ى  --ب ب     

  : :   لو فروأهي تا ش  بيلسي لو فروأهي تا ش  بيلسي 

وأش  األفرال واجملام ي  وأش  األفرال واجملام ي    ،،  وهد مريهالة لريال إنسي وهد مريهالة لريال إنسي   ،،  احلييو هنة اهللاحلييو هنة اهلل: :   لل( ( 66))و و ا يلا يل

وم  ــاز إزهــي  األرواح لو  مقــاض  وم  ــاز إزهــي  األرواح لو  مقــاض    ،،  والــلوا محييــة هــذا احلــ  مــن كــال اأاــلاء أشيــب   والــلوا محييــة هــذا احلــ  مــن كــال اأاــلاء أشيــب   

  . .   قرأدقرأد

كمـي م  ـاز ا سـي     كمـي م  ـاز ا سـي       ،،  وم  از امأالاء أشيهـي وم  از امأالاء أشيهـي   ،،  ي مة جسل امنسي  مصانةي مة جسل امنسي  مصانة  ––ل ل 

  . .   هال اللولة محيية  ل هال اللولة محيية  ل وتريوتري  ،،  بهي بذل مساحب قرأدبهي بذل مساحب قرأد

لو أقيبـب بذـل   لو أقيبـب بذـل     ،،  م  ـاز القـنض أشـ  لع إنسـي  لو تقييـل حرياـب لو نهيـب       م  ـاز القـنض أشـ  لع إنسـي  لو تقييـل حرياـب لو نهيـب       : :   ((6161))ا يلو ا يلو 

لو ألع مــن ا  ــيم   لو ألع مــن ا  ــيم     ،،  وم  ــاز ت ري ــب لشا ــذي  النــلند لو ال هســد  وم  ــاز ت ري ــب لشا ــذي  النــلند لو ال هســد    ،،  ماجــ  قــرأدماجــ  قــرأد

  ..  ا ذلة لو القييية لو ا  يفية لشريرامة امنسينيةا ذلة لو القييية لو ا  يفية لشريرامة امنسينية

وفيـــب ب ـــض ا ـــاال الـــجي تا شـــ  وفيـــب ب ـــض ا ـــاال الـــجي تا شـــ    ،،  نســـي  ا اميـــ ىنســـي  ا اميـــ ىالنيـــي  ال ـــي د حلقـــا  امالنيـــي  ال ـــي د حلقـــا  ام  --جــــ جــــ 

  : :   بيلسي بيلسي 

  . .   ح  الهرل ا  يكمة أيللةح  الهرل ا  يكمة أيللة: :   ((22))ا يلو ا يلو 

                                                                  
  : :   م هيم هي  ،،  ا حقا  امنسي  ا امي ىا حقا  امنسي  ا امي ىه يل  ألل من ا ؤلهي  ت يوله يل  ألل من ا ؤلهي  ت يول  ((00))

  . .   ألني  اخلطي ألني  اخلطي   ،،  حقا  امنسي  ا امي ىحقا  امنسي  ا امي ى  --

  . .   أنلاهلل أنلاكسن الرتكدأنلاهلل أنلاكسن الرتكد..لل  ،،  حقا  امنسي  ا امي ىحقا  امنسي  ا امي ى  --

  . .    مل الشيي  اجل لع مل الشيي  اجل لع..لل  ،،  حقا  امنسي  ا امي ى من م قار م يأرحقا  امنسي  ا امي ى من م قار م يأر  --

  . .   أنلالرحيم  نابأنلالرحيم  ناب  أنلاحلهيظأنلاحلهيظ..لل  ،،  حقا  امنسي  ا ا كال ال قيى ال ي د اجلليلحقا  امنسي  ا ا كال ال قيى ال ي د اجلليل  --
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  . .   ح  احلميية من ت سف السشطةح  احلميية من ت سف السشطة: :   ((22))ا يلو ا يلو 

  . .   ح  احلميية من الا ذي ح  احلميية من الا ذي : :   ((11))ا يلو ا يلو 

وإ  كينا م  ص السـي  ولري هـي   وإ  كينا م  ص السـي  ولري هـي     ،،  وهذ  احلقا  ا شير إليهي ا ا ااثي  الا ثةوهذ  احلقا  ا شير إليهي ا ا ااثي  الا ثة

  ..  ((00))ا يولب بشريال منيقرا يولب بشريال منيقرتت

ــي  ــي ثيني ــجي م        : :   ثيني ــة ال ــي قــدء مــن ا ايلي ــة وإ  كــي  فيه ــة مقنال ــجي م        وثيقــة القااأــل ال ما جي ــة ال ــي قــدء مــن ا ايلي ــة وإ  كــي  فيه ــة مقنال وثيقــة القااأــل ال ما جي

وهريـن بشـدء مــن الا قـيح والايريــر    وهريـن بشـدء مــن الا قـيح والايريــر    ، ،   تا ييـ  واألوضـي  ا يليــة لريـال مـن اجملام ــي     تا ييـ  واألوضـي  ا يليــة لريـال مـن اجملام ــي     

          .  .    اأاميلهي لاريا  وثيقة إي مية   يمشة السي يءاأاميلهي لاريا  وثيقة إي مية   يمشة السي يء

لَّو حلقا  السي يء وم يمشاهم ت طش  من نقرو مايليـة أـيذا   لَّو حلقا  السي يء وم يمشاهم ت طش  من نقرو مايليـة أـيذا   ا  ا  ا  حظ ل  الاثيئ  ا  حظ ل  الاثيئ  وو

ب نيرا  م مَّقة  يشة لري هـي ا حقيقـة األمـر جت ـال كـالا  مـن هـذ  احلقـا  ب يـلو أـن           ب نيرا  م مَّقة  يشة لري هـي ا حقيقـة األمـر جت ـال كـالا  مـن هـذ  احلقـا  ب يـلو أـن           

وب  هي بيلع ا هذ  احلقا  إىل احلل الذى  م ياجل وم يايقـ  أ ـل كـال مـن     وب  هي بيلع ا هذ  احلقا  إىل احلل الذى  م ياجل وم يايقـ  أ ـل كـال مـن       ،،  الااماالااما

بال أش  ال ري  من  ل  بال أش  ال ري  من  ل    ،،   ألى اأانيرهي ألى اأانيرهيوهذا م ي   رلهي وموهذا م ي   رلهي وم  ،،  الطشقيء غل ا سيج الطشقيء غل ا سيج 

ألنهـي ت طشـ  مـن منـيلئ ال لالـة وتسـ   لايقيـ  الريرامـة امنسـينية          ألنهـي ت طشـ  مـن منـيلئ ال لالـة وتسـ   لايقيـ  الريرامـة امنسـينية            ؛؛  جهل  رتى مقـلر جهل  رتى مقـلر 

وهد لي ي  اـي  وهد لي ي  اـي    ،،  أ ل ال ق ء األياييءأ ل ال ق ء األياييء  وهذ  األمار اي م ياشف أشيبوهذ  األمار اي م ياشف أشيب  ،،  واحلهي  أشيهيواحلهي  أشيهي

وتهـذينهي مبــي  وتهـذينهي مبــي    ،،  غاهيغاهيولريــن م بـل مــن إأـيلو أــيي  ولريــن م بـل مــن إأـيلو أــيي    ،،  تقـرر ا الشـري ة اميــ مية ا طهـرو   تقـرر ا الشـري ة اميــ مية ا طهـرو   

  . .   يصشهي بيلااما ويسهال لمر تطنيقهييصشهي بيلااما ويسهال لمر تطنيقهي

  : :   وحا  نصال إىل  ل  فإنب م بل من األ ذ ب   امأانير األمار الايليةوحا  نصال إىل  ل  فإنب م بل من األ ذ ب   امأانير األمار الايلية

ــيج        ((00)) ــة إىل ا سـ ــيءا  بيلذـ ــدء إيـ ــيمل تسـ ــي  ال ـ ــن حريامـ ــل مـ ــ  ال ليـ ــيج      ا  ه يلـ ــة إىل ا سـ ــيءا  بيلذـ ــدء إيـ ــيمل تسـ ــي  ال ـ ــن حريامـ ــل مـ ــ  ال ليـ   ،،  ا  ه يلـ

ــينية   ــا  امنسـ ــال احلقـ ــن لمـ ــرمهم مـ ــينية  وحتـ ــا  امنسـ ــال احلقـ ــن لمـ ــرمهم مـ ــا     ،،  وحتـ ــي   شـ ــذ  احلريامـ ــال إ  ب ـــض هـ ــا   بـ ــي   شـ ــذ  احلريامـ ــال إ  ب ـــض هـ بـ

ــلانهي إىل يــين كــنل          ــلانهي إىل يــين كــنل         تصــرفيتهي ا شــي ة هــذ  غــل نــزمء الســيا  فييــاييلا بش تصــرفيتهي ا شــي ة هــذ  غــل نــزمء الســيا  فييــاييلا بش

ــاا  ال قابــي      ــب لمســ  لن ــاا  ال قابــي     يــير  في ــب لمســ  لن ــا  ا شــروأة     ،،  يــير  في ــب احلق ــا  ا شــروأة   وتصــيلر في ــب احلق ــف   ،،  وتصــيلر في ــف فريي فريي

وتطنيـ  مـي تق ـد    وتطنيـ  مـي تق ـد      ،،  ياس   ا ماال هذ  األوضي  ا طيلنة بي  يمشة احلس ة لشسي يءياس   ا ماال هذ  األوضي  ا طيلنة بي  يمشة احلس ة لشسي يء

  !!بب ا قررا  اللولية؟بب ا قررا  اللولية؟

ا  م هريـن حتقيقـب وم تطنيقـب ا أـلل مـن بشـلا  ال ـيمل        ا  م هريـن حتقيقـب وم تطنيقـب ا أـلل مـن بشـلا  ال ـيمل        ا  ب  ي  مـن هـذ  احلقـ   ا  ب  ي  مـن هـذ  احلقـ     ((66))

ــن الهقــــر  ــيند مــ ــن الهقــــر الــــجي ت ــ ــيند مــ ــاارل   ،،  الــــجي ت ــ ــاارل وضــــ ف اممريينــــي  وقــــح ا ــ ــل ––واهشــــهي واهشــــهي   ،،  وضــــ ف اممريينــــي  وقــــح ا ــ غــــل غــ

لريـ هم م ي  مـا    لريـ هم م ي  مـا      ،،  ا غيل  لحـااهلم وإ  وجـلوا ب  ـي  مـن حريـيتهم     ا غيل  لحـااهلم وإ  وجـلوا ب  ـي  مـن حريـيتهم       --ا سيج ا سيج 

ــي    ،،  مباـــال هـــذ  احلقـــا  مباـــال هـــذ  احلقـــا   ــا  الســـين نقيهـ ــي  كيقـــرتاط ل  يريـ ــا  الســـين نقيهـ ــي   ،،  كيقـــرتاط ل  يريـ ــي  يأَّـ ــزا    ،،   يأَّـ ــزا  مهـ مهـ

وغلهـي  وغلهـي    ،،  والرأييـة الصـيية ا  ييـنة   والرأييـة الصـيية ا  ييـنة     ،،  ما تافل الاجني  اجليلوما تافل الاجني  اجليلو  ،،  ئال الراحةئال الراحةباييبايي

  . .   اي ت يلع بب الاثيئ  ا خاصة حبقا  السي يءاي ت يلع بب الاثيئ  ا خاصة حبقا  السي يء

                                                                  
وا ايير لين وا ايير لين   ،،  ه يل  حتهقي  من ب ض اللوا امي مية أش  امأ   ال ي د حلقا  امنسي  ا مسألة الالينه يل  حتهقي  من ب ض اللوا امي مية أش  امأ   ال ي د حلقا  امنسي  ا مسألة الالين  ((00))

  . .   الطهال وجرهة الزن  وغلهيالطهال وجرهة الزن  وغلهي
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إ  كــالا  مــن يــريي  تشــ  الــن ل م  ــلو   لــ  ا بيــاتهم ف ــ  أــن ل  ياجــل ا     إ  كــالا  مــن يــريي  تشــ  الــن ل م  ــلو   لــ  ا بيــاتهم ف ــ  أــن ل  ياجــل ا     

تهيئاهي مبي يـا ءى  تهيئاهي مبي يـا ءى  وهلذا فيألمر  ايج مأيلو ال قر ا هذ  ا لوني  وترتينهي ووهلذا فيألمر  ايج مأيلو ال قر ا هذ  ا لوني  وترتينهي و  ،،  السيا السيا 

وا ايب ـة مـن اجلهـي     وا ايب ـة مـن اجلهـي       ،،  وهرين بيلايلد من الاطني  السـش  وهرين بيلايلد من الاطني  السـش    ،،  ما لوضي  النشلا  ا خاشهةما لوضي  النشلا  ا خاشهة

وإم فإنهـي يـاريا  وثـيئ   يأـة جملام ـي  م ي ـة تاهيـأ فيهـي         وإم فإنهـي يـاريا  وثـيئ   يأـة جملام ـي  م ي ـة تاهيـأ فيهـي           ،،  الجي ي يط بهي هذا األمـر الجي ي يط بهي هذا األمـر 

  . .    رو  وماطشني  الاطني  رو  وماطشني  الاطني 

هـم  هـم    ،،  ضي  لشقساو ا ا  يمشةضي  لشقساو ا ا  يمشةولكارهم ت رولكارهم ت ر  ،،  إ  لكار السي يء حرميني  من احلقا إ  لكار السي يء حرميني  من احلقا   ((11))

ــهم وأــف الســي  إم لنهــم ليســاا أــ هي         ،،  الســي يء السيييــيا  الســي يء السيييــيا   ــهم وأــف الســي  إم لنهــم ليســاا أــ هي       وهــؤمء وإ   ش وهــؤمء وإ   ش

وأشـ  وحـلو الـن ل    وأشـ  وحـلو الـن ل      ،،  فن  هم  طر حقيقد أش  ال قـيى ال ـيى ا اجملامـا   فن  هم  طر حقيقد أش  ال قـيى ال ـيى ا اجملامـا     ،،  واحلا واحلا 

وب  هم يي  ييييـد ألنـب ياشـف مـا ال قـيى القـيئم حاـ  وإ  كـي          وب  هم يي  ييييـد ألنـب ياشـف مـا ال قـيى القـيئم حاـ  وإ  كـي            ،،  احلقيقيةاحلقيقية

والاأكيــل أشــ  تطنيــ  مــي والاأكيــل أشــ  تطنيــ  مــي   ،،  ولــذا فإنــب م بــل مــن ال  ييــة بهــمولــذا فإنــب م بــل مــن ال  ييــة بهــم  ،،  ا ا فــب م ــب حبــ ا ا فــب م ــب حبــ 

وا سشمي  امنسينية الـجي يريـ هم مـن احلصـاا أشـ  حقـامهم       وا سشمي  امنسينية الـجي يريـ هم مـن احلصـاا أشـ  حقـامهم         ،،  تق د بب ال لالةتق د بب ال لالة

مــا وجــاب ا  يريــا   مــا وجــاب ا  يريــا     ،،  وال قــر ا لمــرهموال قــر ا لمــرهم  ،،  وا  م تؤجــال  ــيكماهموا  م تؤجــال  ــيكماهم  ،،  ا شــروأةا شــروأة

م إمـي بأنهسـهم لو   م إمـي بأنهسـهم لو   وا  هري اا من اللفي  اي ياجب إليهوا  هري اا من اللفي  اي ياجب إليه    ،،   ل  لميى الق يء ال زيب ل  لميى الق يء ال زيب

ومــن وجــل مــ هم مســايقي  لش قابــة فإنــب يطنــ  حبقــب مــي  ومــن وجــل مــ هم مســايقي  لش قابــة فإنــب يطنــ  حبقــب مــي    ،،  باايــطة مــن ي ــاب أــ همباايــطة مــن ي ــاب أــ هم

  . .   ياقرر م يءياقرر م يء

ــة الســاء          ((33)) ــة النيلذ ــز  بي  يمش ــ  لوم  ومؤيســي  يي ــيري   ــل ل َّ ه يل ــا لشا ــة الســاء        إ َّ ا اان ــة النيلذ ــز  بي  يمش ــ  لوم  ومؤيســي  يي ــيري   ــل ل َّ ه يل ــا لشا إ َّ ا اان

وحــلياي ا  وحــلياي ا    ،،  ويــين النييــايال  ويــين النييــايال    ،،  كمــي تقــلى ا  ــيكم الاهاــييف   كمــي تقــلى ا  ــيكم الاهاــييف     ،،  لشمســيج لشمســيج 

ومــل اباريــر  تشــ    ومــل اباريــر  تشــ      ،،  والســيا  الســرية األمريرييــة  والســيا  الســرية األمريرييــة    ،،  يما، ولبــد غريــ  يما، ولبــد غريــ  غااناينــغااناينــ

ولأليف فأ  هـذ   ولأليف فأ  هـذ     ،،  ا ؤيسي  ال ليل من وييئال الا ذي  والا يي  أش  ا سيج ا ؤيسي  ال ليل من وييئال الا ذي  والا يي  أش  ا سيج 

وته  ـــا ب ـــض الـــلوا ا وته  ـــا ب ـــض الـــلوا ا   ،،  األيـــيلي  لأيـــل إنايجهـــي واـــار  ا ال صـــر احليضـــر األيـــيلي  لأيـــل إنايجهـــي واـــار  ا ال صـــر احليضـــر 

سـيان  واناـزا    سـيان  واناـزا    اباريير مزيل من هذ  الاييئال واألييلي  ا شي ة لشا ـيي  أشـ  ا   اباريير مزيل من هذ  الاييئال واألييلي  ا شي ة لشا ـيي  أشـ  ا   

لو لو   ،،  ولأنيا هذ  األلوا  جتيرو رائية تلر ل    أش  مناريريهـي ولأنيا هذ  األلوا  جتيرو رائية تلر ل    أش  مناريريهـي   ،،  األميرير م هماألميرير م هم

لو لو   ،،  لو الــجي تربطهـــي بهـــي أ مـــي  جتيريـــة لو الــجي تربطهـــي بهـــي أ مـــي  جتيريـــة   ،،  تقــلى هليـــة لـــن ض الـــلوا الصـــليقة تقــلى هليـــة لـــن ض الـــلوا الصـــليقة 

  ..  ايرتاتيييةايرتاتييية

وم تاار  ب ـض الـلوا الـجي تسـم  بـلوا ال ـيمل ا اقـلى أـن إنايجهـي لو ايـاخلامهي ا           وم تاار  ب ـض الـلوا الـجي تسـم  بـلوا ال ـيمل ا اقـلى أـن إنايجهـي لو ايـاخلامهي ا           

وتشـــي  وت ـــلل مبـــي  ـــرع ا لوا وتشـــي  وت ـــلل مبـــي  ـــرع ا لوا   ،،  هـــي ت ـــيلع باطنيـــ  اللهامراايـــة واحلريـــةهـــي ت ـــيلع باطنيـــ  اللهامراايـــة واحلريـــةحـــ  لنحـــ  لن

ولذا فإ  الااجـ  ا ـا   يق ـد بايـريم وجتـريم إناـيج لو ايـا ميا هـذ  األلوا          ولذا فإ  الااجـ  ا ـا   يق ـد بايـريم وجتـريم إناـيج لو ايـا ميا هـذ  األلوا            ،،  ل رىل رى

  . .   والاما  لميمهي حبزى وأرامةوالاما  لميمهي حبزى وأرامة  ،،  واألييلي  يااء كينا ميلية او غلهيواألييلي  يااء كينا ميلية او غلهي

ــ         ((22)) ــب مــن ال قــر إىل الســين أش ــل مــا  لــ  كش ــ       م ب ــب مــن ال قــر إىل الســين أش ــل مــا  لــ  كش ــي ل ــنا      م ب ــل م ه ــب ضــرورو م ب ــي ل ــنا    لن ــل م ه ــب ضــرورو م ب لن

ــ  امفســيل ا اجملامــا      ،،  اجملــرم اجملــرم  ــ هم وب ــة بي ــ  امفســيل ا اجملامــا    واحليشال ــ هم وب ــة بي ــ  إأــ حهم     ،،  واحليشال ــ  إأــ حهم   وال مــال أش وال مــال أش

وهــا كــذل  مريــي  مناقــير تطنيــ  ال قابــة أشــ  مــن أــلر  حبقهــم  وهــا كــذل  مريــي  مناقــير تطنيــ  ال قابــة أشــ  مــن أــلر  حبقهــم    ،،  وتهــذينهموتهــذينهم
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ولـذا  ولـذا    ،،  لو غـل  لـ   لو غـل  لـ     ،،  ومريي  حليز ا اهم  حا  يان  لمرهمومريي  حليز ا اهم  حا  يان  لمرهم  ،،  لحرييى م يئيةلحرييى م يئية

الســين مهمــي تــاافر فيــب مــن احلقــا  لف ــال مــن كــا     الســين مهمــي تــاافر فيــب مــن احلقــا  لف ــال مــن كــا     فإنــب م هريــن ل  يريــا   فإنــب م هريــن ل  يريــا   

فـ  بـل   فـ  بـل     ،،  ا قـؤونب ا قـؤونب   ميلريي  لشقلرو أشـ  احلركـة والاصـر    ميلريي  لشقلرو أشـ  احلركـة والاصـر      ،،  امنسي  حرا  اشيقي امنسي  حرا  اشيقي 

وحرمي  وحرمي    ،،  من الاسشيم بأ  السين مهمي كي  مهيئي  فيب اناقيص من حرية ا سيا من الاسشيم بأ  السين مهمي كي  مهيئي  فيب اناقيص من حرية ا سيا 

اـب  اـب  ولرين م بل من كا   ل  ا احللول الجي م تهـلر كرام ولرين م بل من كا   ل  ا احللول الجي م تهـلر كرام   ،،  لب من ب ض حقامبلب من ب ض حقامب

  ..  وم ت الع أش  مي تقرر  األليي  والشرائاوم ت الع أش  مي تقرر  األليي  والشرائا  ،،  اآللميةاآللمية

 :  تصور لنظام رقابي داْم يضمن التطبيق السليم حلقوق السجنا  -ب

من ا  شـاى لنـب م تاجـل جهـة تسـاطيا إلـزاى لوا ال ـيمل باطنيـ  ب ـال ا ااثيـ  اللوليـة            من ا  شـاى لنـب م تاجـل جهـة تسـاطيا إلـزاى لوا ال ـيمل باطنيـ  ب ـال ا ااثيـ  اللوليـة            

  . .   ا ا شقة حبقا  ا سيج  لو غلهما ا شقة حبقا  ا سيج  لو غلهم

  : :   ي ي ولمرب مي يصشح لذل  جهاولمرب مي يصشح لذل  جها

  . .   وجهة إي ميةوجهة إي مية  ،،  جهة أي يةجهة أي ية

ألنهـي مـن ال يحيـة    ألنهـي مـن ال يحيـة      ؛؛  وا  قمـي  الايب ـة هلـي   وا  قمـي  الايب ـة هلـي     ،،  فيجلهة ال ي ية ياشهي هيئة األمم ا ايـلو فيجلهة ال ي ية ياشهي هيئة األمم ا ايـلو 

وتسـاطيا إمسـي  كشماهـي هلـم مـن      وتسـاطيا إمسـي  كشماهـي هلـم مـن        ،،  غيلنـي  حتـا مقشاهـي   غيلنـي  حتـا مقشاهـي     ال قرية جتما لوا ال يمل كشهيال قرية جتما لوا ال يمل كشهي

  ،،  أشـ  مسـااى اآلمـيا   أشـ  مسـااى اآلمـيا     ولري هي من ال يحية ال مشية ليسـا ولري هي من ال يحية ال مشية ليسـا   ،،  ومقرراتهيومقرراتهي  ،،    ا مؤيراتهي  ا مؤيراتهي

وهـد إىل  لـ    وهـد إىل  لـ      ،،  ألنهي وام ة حتا تأثل اللوا الريـرى ا مراراتهـي ولأميهلـي   ألنهي وام ة حتا تأثل اللوا الريـرى ا مراراتهـي ولأميهلـي     ؛؛  والاطش ي والاطش ي 

ألنهــي م يشــ  مــاو املــزاى   ألنهــي م يشــ  مــاو املــزاى     ؛؛  ضــ يهة ا مــلرتهي أشــ  ت هيــذ مــي يصــلر أ هــي مــن مــرارا     ضــ يهة ا مــلرتهي أشــ  ت هيــذ مــي يصــلر أ هــي مــن مــرارا     

ــي  ــي اخليأــة به ــي      ،،  اخليأــة به ــي    ومصــيرى جهــلهي ا كــال مــن األحي ــل : :   ومصــيرى جهــلهي ا كــال مــن األحي ــل الشــي  والا لي ــة   ،،  الشــي  والا لي ــة وكايب وكايب

ول ـال ا الاقريـر الـذع    ول ـال ا الاقريـر الـذع      ،،  والاذـيل والاذـيل   ،،  وحا  هـذ  مل تسـشم مـن الا أـ  والاـأثل     وحا  هـذ  مل تسـشم مـن الا أـ  والاـأثل       ،،  يريرالاقيرالاقير

  . .   كانب القيضد ج لياا  أن ال لوا  اميرائيشد أش  غزو  ل ماياكانب القيضد ج لياا  أن ال لوا  اميرائيشد أش  غزو  ل مايا

واي يزيل األمر ياءا  مش  األمن اللولد الذع ها أنيرو أن جتما ل لل مـن الـلوا   واي يزيل األمر ياءا  مش  األمن اللولد الذع ها أنيرو أن جتما ل لل مـن الـلوا   

  ،،  ت طيـال القـرار األاـد الـذع م ي ييـنهي     ت طيـال القـرار األاـد الـذع م ي ييـنهي       والذع تساطيا كال لولة فيـب والذع تساطيا كال لولة فيـب   ،،  الرينير ا ؤثروالرينير ا ؤثرو

  . .   وحشهيءهي فيمي ي ر  حب  الهيااوحشهيءهي فيمي ي ر  حب  الهياا  ،،  لو ه  لألميءهيلو ه  لألميءهي  ،،  لو ي ر مبصيحلهيلو ي ر مبصيحلهي

فيألمال ض يف ا امفيلو مـن م قمـة األمـم ا ايـلو ا ا ايب ـة وامقـرا  أشـ  تطيـ          فيألمال ض يف ا امفيلو مـن م قمـة األمـم ا ايـلو ا ا ايب ـة وامقـرا  أشـ  تطيـ          

  . .   هذ  احلقا  بيلشريال ا  يي هذ  احلقا  بيلشريال ا  يي 

ب م بــل مــن إأــيلو ال قــر ا ميايمهــي  ب م بــل مــن إأــيلو ال قــر ا ميايمهــي  وإ ا لريــل هلــي ل  تــ هض أشــ  ال يــا ا طشــاب فإنــ وإ ا لريــل هلــي ل  تــ هض أشــ  ال يــا ا طشــاب فإنــ 

وال مال أش  إلذيء ايانلال اللوا لائمة ال  اية ا مشـ   وال مال أش  إلذيء ايانلال اللوا لائمة ال  اية ا مشـ     ،،  ورفا هيم ة ا اسشط  أشيهيورفا هيم ة ا اسشط  أشيهي

  ،،  والاــأثل أشــ  تصـــرفي  الــلوا األ ـــرى   والاــأثل أشــ  تصـــرفي  الــلوا األ ـــرى     ،،  وإلذــيء حقهـــي ا ت طيــال القـــرارا   وإلذــيء حقهـــي ا ت طيــال القـــرارا     ،،  األمــن األمــن 

ب يـل ا  ــيا ا  ب يـل ا  ــيا ا    وهـا لمــر وهـا لمــر   ،،  ومحييـة القشمـة واجملــرم  مـن الــلوا لو اهليئـي  لو ا ؤيســي     ومحييـة القشمـة واجملــرم  مـن الــلوا لو اهليئـي  لو ا ؤيســي     

  . .   ا  قار القري ا  قار القري 
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وإىل ل  يـام  لـ  فإنـب هريـن إنشـيء      وإىل ل  يـام  لـ  فإنـب هريـن إنشـيء        ،،  ولرين م بل من ال مال اجلـيل ا هـذا الصـلل   ولرين م بل من ال مال اجلـيل ا هـذا الصـلل   

  ،،  وتقـاى بـيلاهاييف أشـ  السـيا     وتقـاى بـيلاهاييف أشـ  السـيا       ،،  هيئة أي ية تايبا مي  رع ا لوا ال يمل من  رومي هيئة أي ية تايبا مي  رع ا لوا ال يمل من  رومي 

مـن رفـا   مـن رفـا   ول  يرين هذ  اهليئة ول  يرين هذ  اهليئة   ،،وحتق  فيمي يرفا إليهي  فيمي يص قرييوى ا سيان وحتق  فيمي يرفا إليهي  فيمي يص قرييوى ا سيان 

ــة أشــيهم مــن لماــيا ال قابــي         ،،  األضــرار والاشــهل بي خــيله   األضــرار والاشــهل بي خــيله    ــي  ال قابــي  ا مري  ــة أشــيهم مــن لماــيا ال قابــي       وإيق ــي  ال قابــي  ا مري  وإيق

وأــلى الســميح وأــلى الســميح   ،،  واحلرمــي  مــن ب ــض األمــار امأانيريــة كا شيــ  ال  ــايةواحلرمــي  مــن ب ــض األمــار امأانيريــة كا شيــ  ال  ــاية  ،،  امماصــيليةامماصــيلية

  . .   حب ار جشسي  ا  قمة وحنا  ل حب ار جشسي  ا  قمة وحنا  ل 

  : :   اجل ة الرقابية اإلسالميةاجل ة الرقابية اإلسالمية: :   ثانيْاثانيْا

ــة ال    ــن ل  تريـــا  م قمـ ــذ  هريـ ــة ال   وهـ ــن ل  تريـــا  م قمـ ــذ  هريـ ــ مد  وهـ ــيو  اميـ ــ مد  ا ـ ــيو  اميـ ــ مد   ))ا ـ ــؤير اميـ ــ مد   م قمـــة ا ـ ــؤير اميـ م قمـــة ا ـ

وتساطيا ا  قمة ل  تقـاى بهـذا ال مـال اجلشيـال مـن  ـ ا جهـيز ماخصـص ي شـأ          وتساطيا ا  قمة ل  تقـاى بهـذا ال مـال اجلشيـال مـن  ـ ا جهـيز ماخصـص ي شـأ            ،،  ((ييبقي ييبقي 

هلـــذا الذـــرض ياـــاىل امقـــرا  أشـــ  تطنيـــ  ا  ـــييل الشـــرأية واللوليـــة ا ا شقـــة حبقـــا    هلـــذا الذـــرض ياـــاىل امقـــرا  أشـــ  تطنيـــ  ا  ـــييل الشـــرأية واللوليـــة ا ا شقـــة حبقـــا    

ا ال ـــيمل ا ال ـــيمل الـــجي يهــرتض فيهـــي ل  تريـــا  لكاـــر لو الـــجي يهــرتض فيهـــي ل  تريـــا  لكاـــر لو   ،،  ا ســيج  ا لوا ال ـــيمل اميـــ مد ا ســيج  ا لوا ال ـــيمل اميـــ مد 

وا  تســ   لاقــليم أــارو نيأــ ة لاطنيــ  هــذ  احلقــا  لش ــيمل   وا  تســ   لاقــليم أــارو نيأــ ة لاطنيــ  هــذ  احلقــا  لش ــيمل     ،،  ان ــنياي ا هــذا النــيبان ــنياي ا هــذا النــيب

  . . !!  بأير بأير 

ــة الســيبقة        ــة ا ــذكارو ا اهليئ ــيبا األمــار بيآللي ــة الســيبقة       وهريــن هلــذا اجلهــيز ا خــاص ل  يا ــة ا ــذكارو ا اهليئ ــيبا األمــار بيآللي وهريــن هلــذا اجلهــيز ا خــاص ل  يا

ــة األمــم ا ايــلو   ــة األمــم ا ايــلو  ا قرتحــة ا هيئ ــة     ،،  ا قرتحــة ا هيئ ــب احلــ  ا امقــرا  وا ايب  ــة   فيريــا  ل ــب احلــ  ا امقــرا  وا ايب  ــلمي    ،،  فيريــا  ل ــلمي  والا والا

وكايبــة الاقــيرير ورف هــي إىل ا  قمــة لاقــاى مبخيانــة اللولــة  وكايبــة الاقــيرير ورف هــي إىل ا  قمــة لاقــاى مبخيانــة اللولــة    ،،  فيمــي يرفــا إليــبفيمــي يرفــا إليــب  والايقــ والايقــ 

ونشـر الاقـيرير ا ا شقـة بهـي وحنـا      ونشـر الاقـيرير ا ا شقـة بهـي وحنـا        ،،  فإ  مل تساي  فإنب هرين ت شيـ  أ ـاياهي  فإ  مل تساي  فإنب هرين ت شيـ  أ ـاياهي    ،،  ا   يةا   ية

            . .   وبيهلل الاافي وبيهلل الاافي   ،،   ل  ل 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 قدمةامل

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء و سيد املرسلني ، نبينا 

 :ا بعدأم  حممد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إىل يوم الدين ،

فإن استتباب األمن يف اجملتمع ، من أقوى عوامل الرخاء وازدهار احلياة بشتى جوانبها 

ونواحيها ، وحتى نصل إىل تلك الغاية وذلك اهلدف ، ال بد لنا من سلوك السبيل الصحيح 

والطريق القويم ، ومثة عوامل كثرية توصلنا لغايتنا هذه ،  منها العناية جبانب اجلرمية 

يها ووضع العقاب الرادع لفاعلها، ولكن ال بد من  التثبت  من فاعلها احلقيقي ومرتكب

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن  قبل الشروع يف عقابه امتثااًل واستجابة ألمر اهلل عز وجل حني قال

 وا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَيَجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأن ُتِصيُبوا َقْومًا ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُح
( )

.  

حقوق السجناء  جبميع أصنافهم ،سواء السجناء سجنًا  ةويف الوقت ذاته البد من مراعا

أو .احتياطيا مؤقتا ؛ بهدف البحث عن احلقيقة وإظهارها ليتقرر بعدها ما جيب جتاهه

، أو أي سجن آخر، فهناك  سجنًا تنفيذيًا ؛ بهدف تنفيذ العقوبة بعد اإلدانة وصدور احلكم

قال    قاسم مشرتك جيمع اجلميع يتمثل يف آدمية هذا اإلنسان ، وأنه مكرم من عند اهلل

َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرَِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مََِّن الطََّيََِّباِت َوَفضََّْلَناُهْم  َوَلَقْد َكرََّْمَنا تعاىل

  ْن َخَلْقَنا َتْفِضيالًَِعَلى َكِثرٍي مَِّمََّ
( )

 . 

فيجب صون حقوقه حتى لو أخطاء يف حق اآلخرين ، أو اجملتمع ، وأن تكون عقوبته 

تأديبًا وتهذيبًا  وفق شرع اهلل املطهر ، بعد التحري والتثبت ، دون املساس حبرية الفرد اليت 

طلب الرزق والسعي يف هي حق من حقوقه للقيام بشؤونه وامتثال أوامر ربه بعمارة األرض و

 ُهَو َأنَشَأُكم مَِّن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها   : الكسب وغريها قال تعاىل
( )

وقال ، 

ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن رِّْزِقِه َوِإَلْيِه  : تعاىل 

   النُُّشوُر
( )

  . 

س بكرامة املرء وتعريض مسعته لالهتزاز ال سيما إن كان ذا مكانة عالية فاملسا

وقدر رفيع يف اجملتمع  منهي عنه شرعًا، ناهيك عن  تعارضه  الظاهر  مع مبدأ العدالة  

 .  كما هو متقرر لدى فقهاء الشرع والقانون على حٍد سواء " األصل براءة املتهم" وقاعدة 
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 :فيه مصلحتانتتعارض قام أن السجن ومن اجلدير ذكره يف هذا امل

مصلحة الفرد وحقه يف  التمتع حبريته  بال قيود تفرض عليها ، وكذا  :األوىل  

ألن احلرية مقصد حقه يف احلفاظ على كرامته وعدم املساس مبا يعرض مسعته للتشويه 

 . أمسى من مقاصد الشريعة، بل هي أساس املقاصد الشرعية كلها 

ة اجلماعة وحقها يف  حفظ األمن والعمل على استتبابه ، وملا مصلح :والثانية 

زمًا أال يكون هذا على اإلطالق كانت مصلحة اجلماعة مقدمة على مصلحة الفرد كان ال

بل البد من قيود وضوابط حمددة حتفظ للجميع حقوقهم مبا ال يؤدي إىل ظلم  اآلخر أو 

 .هضم حقوقه

، وبيان جانب الشريعة اإلسالميةقوق السجناء يف هلذا كله ، وللحاجة إىل بيان أهم ح

يسري من تطبيقاته يف أنظمة اململكة العربية السعودية من الواقع من باب التدليل والتمثيل ال 

وأن اململكة يف تطبيقاتها وأنظمتها يف هذا الشأن ، سبقت القواعد النموذجية ،احلصر ، 

األمم املتحدة األول ،ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني الدنيا ملعاملة السجناء اليت اعتمدها مؤمتر 

هذا البحث  تم وما تاله من قرارات وتوصيات وغريها، وقد جعل511 املعقودة يف جنيف عام 

 :، وفصلني أشتمل كل فصل على مباحث على النحو اآلتي  يف مقدمة

 املقدمة 

   التارخيي وتطورهمفهوم السجن وأدلة مشروعيته  :الــفــــــصل  األول 

 :مباحث مخسةوفيه  

   تعريف السجن يف اللغة واالصطالح   :املبحث األول 

  غاياته مشروعية السجن و ةدلأ  :املبحث الثاني 

   نبذه تارخيية عن السجن  :املبحث الثالث 

  فوائد السجن وعيوبه :املبحث الرابع 

  العقوبات البديلة للسجن :املبحث اخلامس 

 عناية اململكة بيان و يف الشريعة اإلسالمية حقوق السجناء :ي الــفــــــصل  الثان

 العربية السعودية بهم

 :مباحث ثالثةوفيه  

  نظرة اإلسالم إىل السجن والسجني  :املبحث األول 

  حقوق السجناء يف الشريعة اإلسالمية    :املبحث الثاني  

  اململكة  التطبيقات العملية حلقوق السجناء يف أنظمة  :املبحث الثالث

 . العربية السعودية

  فيها أهم النتائج والتوصياتو :اخلامتة 

 فهرس املراجع 

 فهرس املوضوعات 
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 الفصل األول

 وتطوره التارخيي مفهوم السجن وأدلة مشروعيته

وتطوره  مع بيان جانب من أدلة مشروعيته ،  هذا الفصل سنتناول فيه مفهوم السجن

متيز به اإلسالم من حفظ كرامة اإلنسان وإعالء شأنه وما  ،التارخيي قبل اإلسالم وبعده 

خبالف ما كانت عليه السجون قبل اإلسالم أو يف الدول اليت ال تدين به قدميا وحديثًا ، 

فاإلسالم ينظر إىل السجن على أنه وسيلة تهذيب وإصالح ويدخل يف باب التعزير يف 

عهد النبوي وعهد اخللفاء الراشدين ، وهو من العقوبات اليت طبقت يف الالشريعة اإلسالمية

مع تفاوت األساليب والوسائل طبقا ملتطلبات الزمان واملكان ، وسوف نتناول هذه القضايا 

 :مباحث  مخسةيف 

 .تعريف السجن يف اللغة واالصطالح: املبحث األول 

 غاياته مشروعية السجن و ةدلأ :املبحث الثاني 

 .سجن نبذة تارخيية عن ال : لثاملبحث الثا

 فوائد السجن وعيوبه :املبحث الرابع 

 العقوبات البديلة للسجن :املبحث اخلامس 

 املبحث األول

 تعريف السجن يف اللغة واالصطالح

وسوف نّبني يف هذا ُيعد مصطلح السجن من املصطلحات املعروفة قدميًا وحديثًا ، 

من األلفاظ  هوما مياثل املبحث معنى السجن يف اللغة واالصطالح مع بيان ما يتفرع عنه 

 : يوذلك فيما يل

  املطلب األول

 تعريف السجن يف اللغة

السني واجليم والنون تدل على احلبس، قال ابن فمادة سجن مأخوذ من : السجن لغة

هي أصل واحد وهو احلبس، والسِّجن بكسر السني املكان الذي يسجن فيه :فارس 

 ِ ُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َيْدُعوَنِني ِإَلْيهَربِّ السِّْج اإلنسان، ومنه قوله تعاىل 
( )

، وقد جييء  

السجن بالفتح على املصدر، يقال سجنه يسجنه سجنًا، أي حبسه
( )

 . 

 :وهذه املادة فيها ثالثة أطراف

 .وهو املكان : السجن ( )

                                                           
 .   :  يوسف  - 
 .   ص الرابعة ، اجلزء الرابع ،لقاموس احمليط ، دار املأمون، الطبعة ، ا لفريوز آبادي ا: نظر ا - 
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هو الذي يقع عليه السجن: املسجون ( )
( )

. 

 .وهو الذي يقع منه السجن: املنفذ ( )

 . سجني، وللجماعة سجناء، وسجنىيقال للفرد 

:وهناك ألفاظ هلا صلة لغوية بكلمة السجن وهي
 ( )

 

ويببأتي مبعنببى املنببع واإلمسبباك، واحملبببس هببو املكببان الببذي يببتم فيببه       : احلبببس  ( )

 .احلبس

َوَجَعْلَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفِريَن َحِصرًيا  وهو املنع واحلبس، : احلصر ( )

  ( )

. 

 .حلبس، واعتقلت الرجل أي حبستهوهو يف اللغة ا: االعتقال ( )

  َفَأْمِسُكوُهنَّ ِفي اْلُبُيوِت : ويراد به املنع والتعويق، قال تعاىل : اإلمساك ( )
 ( )

 . 

 ِلُيْثِبُتوَك َأْو َيْقُتُلوَكاإلثبات واحلبس يف اللغة مبعنى واحد، ومنه : اإلثبات (1)
  ( )

 . 

 .سريًا ومسجوناواألسري هو األخيذ يؤخذ يف احلرب ويسمى أ: األسر (6)

  املطلب الثاني

 تعريف السجن يف االصطالح

يببرى علمبباء السياسببية الشببرعية أن السببجن وسببيلة مببن وسببائل وايببة اجملتمعببات وتقببويم      

املعوج من سلوكيات بعض أفرادها أو مجاعاتها ، فهو وسيلة ردع وتهبذيب وإصبالح ، وهلبذا    

حركببة الشببو  أو اجلماعببة مببن  جنببد الفقهبباء يف تعريفبباتهم ينصببون علببى أن السببجن يقيببد 

القيببام بأشببغاهلم ومهمبباتهم حببال إيببداعهم السببجن ، وهنبباك تعريفببات كببثرية نقتصببر علببى       

 :بعضها اختصارًا ومنعًا لإلطالة 

  هببو تعويببق الشببو  ومنعببه مببن    " : بقولببهالسببجن ابببن تيميببة  شببيا اإلسببالم   عببرففقببد

اخلصبم أو وكيبل    التصرف بنفسه سواء كان يف بيت أو مسجد أو كان بتوكيل نفس

"هاخلصم علي
( )

. 

                                                           
 . 7 ص ، اجلزء الثالث عشر ، بريوت  ، دار الصادرب ، طبعة لسان العر، ابن منظور  :انظر  - 
 .0  ص، بريوت  ، دار الفكر، طبعة  خمتار الصحاح،  الرازي : انظر  - 
 . 8:اإلسراء - 
 . 1 : النساء - 
 .7 : األنفال -1
، اجمللد اخلامس والثالثون ، طبعة  جممع امللك فهد، فتاوى الجمموع ،  تقي الدين ابن تيميةشيا اإلسالم : انظر   -6 

 .58 صب ه6    عام 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=1&bk_no=22&idfrom=1&idto=6257
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 تعويبق الشبو  ومنعبه مبن التصبرف بنفسبه       : "هبو  عرفه بعض البباحثني بقولبه السبجن    و

سبببواء كبببان يف سبببجن أو بيبببت أو مسبببجد أو كبببان بتوكيبببل اخلصبببم أو وكيلبببه عليبببه  

"ومالزمته له أو كان بنفيه أو تغريبه
( ) 

. 

 صبيانه أمبر الشبرع بتعويقبه ومنعبه      هو اجلزاء املقرر على الشو  لع": آخر بقوله  عرفهو

مبببن التصبببرف بنفسبببه حسبببًا كبببان أو معنبببى ملصبببلحة اجلماعبببة أو الفبببرد إصبببالحًا أو         

"تأديبًا
( )

. 

 . وأما تعريف السجن باعتباره مكانًا للعقوبة وهو ما يضبطه علماء اللغة بكسر السبني 

 " .ة معتربةعد حلبس اجملرمني واملتهمني واحملجوزين ملصلحاملكان امل:"بأنَّهنرى ف

وهذا التعريف فيبه بيبان للغايبة مبن السبجن يف البدين اإلسبالمي، وهبو مصبلحة اجلماعبة           

 .حبفظ الدين والنفس واملال والعرض والعقل والنسل

ومصلحة الفرد اجلاني إلبراء ذمته وإصالحه وتأديبه حتى يعبود للمجتمبع فبردًا صباحلًا،     

 .فراج عنه حسب ما تقتضيه املصلحةوحفظه من االعتداء عليه حتى يرى ولي األمر اإل

  اإلنسان الذي ارتكب خمالفة وحكم عليه بالسجن ليقضي فيه العقوبة : والسجني هو

العالج الوحيد األمثل للردع واملساهمة يف إصالح اجملتمع  هو: والسجن  .املقررة عليه 

نا وجيب ووايته، لكن هذا السجني حتى لو ارتكب جرمية فهو يعترب يف النهاية إنسا

 .( ) معاملته كإنسان

 املبحث الثاني

 غـاياتهجن وــروعية الســمش ةدلأ       

هناك أدلة كثرية على مشروعية السجن سوف اكتفي يبعضها اختصارا ، فالسجن 

يكون ضرورة عند أكثر الفقهاء حلماية اجملتمعات من أرباب اإلجرام قدميًا وحديثًا ، ومن 

ملا حيصل فيه من بعض االنتهاكات والتصرفات اخلاطئة ؛ فهذا ذهب إىل منع السجن نظرًا 

 .قول مرجوح ال راجح ، وال ميكن تعميمه وهي أخطاء يف جانب التطبيق من بعض األشواص 

 املطلب األول 

 دليل مشروعية السجن  

قامت األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول على مشروعية السجن ، وفيما يلي 

 :هذه األدلة نذكر بعض 

                                                           
 . 8 ص مكتبة الرشد ، الرياض ، احلبس يف الشريعة اإلسالمية ، ،  حممد بن عبد اهلل األود حكمانظر  - 
 .1 ، ص ج الرياض السجن وموجباته يف الشريعة اإلسالمية، ، حممد اجلريوي : انظر  - 
االقتصادية ، مقال منشور يف (  حقوق السجناء والسجينات يف نظام اإلجراءات اجلزائية )ماجد حممد قاروب : انظر  -  

 . 60 6العدد    7 يونيو  6 املوافق . هب     رجب    األحد 

http://www.bnimnbh.com/vb/showthread.php?t=4151
http://www.bnimnbh.com/vb/showthread.php?t=4151
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 :الدليل على مشروعية السجن من الكتاب : أواًل 

دلت آيات كثرية من الكتاب على مشروعية السجن ، وفيما يلي نذكر بعض هذه 

 :اآليات على سبيل التمثيل ال احلصر 

ْوُت ِحنَي اْلَوِصيَِّة ِيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَم : قوله تعاىل ( )

اْثَناِن َذَوا َعْدٍل مِّنُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم ِإْن َأنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض َفَأَصاَبْتُكم 

 مُِّصيَبُة اْلَمْوِت َتْحِبُسوَنُهَما ِمن َبْعِد الصَّاَلِة َفُيْقِسَماِن ِبالّلِه ِإِن اْرَتْبُتْم اَل َنْشَتِري ِبِه

( ) َثَمًنا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َواَل َنْكُتُم َشَهاَدَة الّلِه ِإنَّا ِإًذا لَِّمَن اآلِثِمنَي
  . 

ووجه االستشهاد، أن اهلل أمر  (حتبسونهما) وموضع الشاهد من هذه اآلية قوله سبحانه

ما أي حببس الشاهدين فيما يتعلق بالوصية ، واألمر يفيد املشروعية ، ومعنى حتبسونه

توقفونهما 
( )

 . 

" وهذه اآلية أصل يف حبس من وجب عليه حق" :  قال القرطيب
( )

 . 

ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن الّلَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا َأن  : قوله تعاىل ( )

ُجُلُهم مِّْن ِخالٍف َأْو ُينَفْوْا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك َلُهْم ُيَقتَُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْر

ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم 
( )

 .  

: ووجه االستشهاد هو،  َأْو ُينَفْوْا ِمَن اأَلْرِض  :  وموضع الشاهد من اآلية قوله تعاىل

ريق ، ونصت على أن إحداها هي النفي من األرض ، أن هذه اآلية بينت عقوبات قطاع الط

والنفي هو أحد معاني السجن ، ألنه نفي من سعة الدنيا إىل ضيق السجن ، فأصبح 

املسجون مبثابة املنفي من األرض ، اليت هي أوطانهم اليت تشق عليهم مفارقتها 
( )

 . 

من العلماء أن املراد بالنفي واملقصود أنه ال يستقيم االستدالل بهذه اآلية إال عند من يرى 

أحبسه حتى " : ويتأكد قول هؤالء بقول عمر بن اخلطاب ، يف هذه اآلية هو السجن 

 " أعلم منه التوبة ، وال أنفيه إىل بلد يؤذيهم
( )

 . 

 ·ونكتفي باالستدالل بهاتني اآليتني طلبًا لالختصار 

 :الدليل على مشروعية السجن من السنة : ثانيًا 

 :ديث كثرية على مشروعية السجن ، نذكر فيما يلي بعضًا منهادلت أحا

                                                           
 . 76  : املائدة  -  
اية من علم التفسري، الطبعة حممد بن علي بن حممد الشوكاني ، فتح القدير اجلامع بني َفيّن الرواية والدر:انظر  -  

 . 08ص هب ، دار اخلري ب بريوت ، ا    األوىل ، 
األنصاري القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن ،  دار بن أبي بكر بن فرج أبي عبد اهلل حممد بن أود  :انظر  -  

 ·  1 صهب ، اجلزء السادس  71  إحياء الرتاث العربي ، بريوت ، 
 .    سورة املائدة اآلية   
، 1   ،  الفكر دار ، يف إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان ، حممد األمني بن حممد بن املوتار الشنقيطي:انظر - 1

 · 58اجلزء الثاني ، ص
 ·  1 صاجلزء السادس ،  ، مرجع سابق  اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ، : انظر  - 6
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خياًل قبل جند، فجاءت برجل من بين  بعث النيب "  :  قال عن أبي هريرة رضي  ( )

حنيفة يقال له مثامة بن أثال ، فربطوه بسارية من سواري املسجد ، فورج إليه النيب 

ا حممد إن تقتلين تقتل ذا دم ، عندي خري ي:  ، فقال « ما عندك يا مثامة ؟ »:  فقال

وإن تنعم علي تنعم على شاكر، وإن كنت تريد املال فسل منه ما شئت ، فرتكه 

ما قلت لك ، إن تنعم : ، فقال « ما عندك يا مثامة ؟ »:  حتى كان الغد ، ثم قال له

،  « ما عندك يا مثامة ؟ »:  اكر ، فرتكه حتى كان بعد الغد ، فقالببتنعم على ش

، فانطلق إىل خنل قريب من املسجد  « مثامة أطلقوا »: عندي ما قلت لك، فقال: لفقا

 " أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدًا رسول اهلل: فاغتسل ثم دخل املسجد فقال

احلديث
( )

 . 

أن مثامة كان مربوطًا بإحدى سواري املسجد ، ومير عليه الرسول   : ووجه الداللة منه

 .  ، يف أيام متفرقة ، ويف ذلك إقرار منه   وإقراره سنةأكثر من مرة 

حبس رجاًل يف تهمة  ما ورد أن النيب  ( )
( )

 . 

حبس رجاًل يف تهمة وهذا فعل منه وفعله سنة ، فدل على  أن النيب : ووجه الداللة فيه

 .مشروعية السجن 

 . ونكتفي بإيراد هذين احلديثني على مشروعية السجن طلبًا لالختصار

 :الدليل على مشروعية السجن من اإلمجاع : الثًا ث

دل اإلمجاع أيضًا على مشروعية السجن ، حيث وقع زمن الصحابة والتابعني ، ومن 

 ·بعدهم إىل اآلن يف مجيع األعصار واألمصار دون إنكار 

قال الزيلعي 
( )

أما اإلمجاع فألن  ··احلبس ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع " : 

" بعدهم أمجعوا عليه الصحابة ومن
( )

 . 

وقد حبس اخللفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهلل عنهم أمجعني 
( )

. 

                                                           
 -كتاب اجلهاد  - ة، ومسلم يف صحيح باب وفد بين حنيفة -كتاب املغازي  - ةأخرجه البواري يف صحيح -  

 .باب ربط األسري وحبسه 
 -كتاب الديات  -باب احلبس يف الدين ، والرتمذي يف سننه  -كتاب األقضية  -أخرجه أبو داود يف سننه  -  

الضرب ، وزاد باب امتحان السارق ب -كتاب السارق  - باب ما جاء يف احلبس يف التهمة ، والنسائي يف سننه
، وتهذيب     ،   7ص  نصب الراية ج: انظر ·الرتمذي والنسائي ثم خلى عنه وهو حديث حسن صاحل لالحتجاج 

 · 56 صاجلزء الثاني ، صحيح سنن أبي داود : انظر ·وحسنه الشيا األلباني  اجلزء األول ،التهذيب 
تبيني : )أشهر مصنفاته -جن احلنفي الزيلعي ، الفقيه أبو حممد أو أبو عمر فور الدين عثمان بن علي بن حم: هو -  

 ·1 5ص  ، واجلواهر املضيئة ج  ، وتاج الرتاجم ص   1الفوائد البهية ص: انظر ·هب 0  ، تويف سنة ( احلقائق
 نشر دار الكتاب اإلسالمي ،فور الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي ، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق : انظر  -  

 ·  50ص ، اجلزء الثاني ، القاهرة ، الطبعة الثانية -، مطبعة الفاروق احلديثة 
، تعليق الشيا مجال  ابن فرحون املالكي ، تبصرة احلكام يف أصول األقضية و مناهج األحكام : انظر  - 1

    7صهب ، اجلزء الثاني ، 6   األوىل ،  دار الكتب العلمية ، الطبعة مرعشلي، 
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احلبس وقع يف زمن النبوة ويف أيام الصحابة والتبابعني فمنبن   :" قال الشوكاني روه اهلل

ال  وفيببه مببن املصبباحل مببا   . بعببدهم إىل اآلن يف مجيببع األعصببار واألمصببار، مببن دون إنكببار     

"ينوَفى
( )

 .  

 املطلب الثاني

 غايات السجن وأهدافه

شرع السجن حلكم عظيمة تعود مصاحلها على الفرد واجملتمع، وقبل بيان هذه 

احلكم والغايات منه حيسن التنبيه إىل أن السجن يف الشريعة اإلسالمية ليس مقصودًا 

واليت سنذكر بعضها يف  -لذاته ، بل يتوصل به إىل غريه ، وهي تلك املقاصد والغايات 

إضافة إىل ذلك فإن الشريعة اإلسالمية مل تتوسع يف موجبات السجن ،  -هذا املطلب 

كما هو يف القانون ، وجعلت عوضًا عنه إقامة احلدود ، والتعزيرات البدنية ، مما خيفف 

 ·ع من السلبيات الناجتة عن السجن على الدولة والفرد واألسرة، واليت متثل نواة اجملتم

 :بعض احلكم من مشروعية السجن وهذه 

فعندما تقيد حرية اجلاني بالسجن فإنه حيس بأمل هذه العقوبة  : زجر اجلاني وتأديبه ( )

 ·البليغة ، فريتدع عن الوقوع يف احملرمات، والتعدي على حدود اهلل ، وحقوق الناس 

جن يف أمور منها ويظهر هذا يف الس:  إصالح اجلاني وتهذيبه وتقوميه ، وحتقيق توبته ( )

أن عقوبة السجن تقيد حرية الشو  فتورجه من سعة الدنيا إىل ضيقها مما يدعوه 

إىل مراجعته لنفسه وحماسبته هلا،  وهذا يفيد يف استصالحه وتقوميه ، وحتقيق 

توبته ، ومنها أن السجن يعزله عن مسرح الفساد ، مما يدعو أيضًا إىل صالح حاله 

رة من تأثري يف الطاعة أو املعصية ، ومنها أنه ميكن حيث ال خيفى ما للمجاو

استصالحه يف السجن عن طريق الوعظ واإلرشاد والتوجيه حيث هو ملزم بالبقاء يف 

 .املكان ، ونفسه غالبًا منكسرة بالسجن فيكون ذلك أدعى للقبول 

أنه حبس  ومما يدل على هذه احلكمة من السجن ، ما ورد عن عمر بن اخلطاب 

 . ( )أحبسه حتى أعلم منه التوبة : وقال رجاًل

يقصد منه أيضًا ردع غريه من الناس ، فإنهم إذا رأوا ما حل به من السجن كفوا عن  ( )

 .الوقوع يف املعاصي واحملرمات 

وذلك حبفظ أهل اجلرائم الذين ينتهكون احملارم ويتعدون  :دفع الضرر عن املسلمني  ( )

هذا من مقاصد الشريعة فإنها جاءت باحملافظة على حدود اهلل ، وحقوق املسلمني ، و

                                                           
 .8  ص  5ج " اني يف نيل األوطار الشوك -  
حممد بن اود القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن ، حتقيق ومراجعة صدقي مجيل عرفات ، دار الفكر ، بريوت  -  

 ·  1 صاجلزء السادس ،  م ،558 لبنان  -
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على املصاحل الدينية والدنيوية ويظهر ذلك جليًا يف احملافظة على الضروريات اخلمس 

 .املعروفة 

 .استيفاء احلقوق ممن وجبت عليهم ، ومل يؤدوها إىل أهلها  (1)

ءته ، فإما أن تثبت إدانته أو برا ·يقصد منه كشف حال املتهم ، والتحقق من أمره  (6)

وهذا يظهر جليًا يف السجن ملدة قصرية ، والذي يقابل التوقيف يف التنظيمات 

املعاصرة 
( )

 . 

 لثاملبحث الثا

 نبذة تارخيية عن السجن 

املبحث نبذة خمتصرة عن التطور التارخيي للسجن وما مر به عرب احلقب هذا سنورد يف 

واملوقوفني وذلك يف املطالب  التارخيية من تطورات ، كان هدفها حتسني خدمة السجناء

 :التالية 

 املطلب األول

 السجن قبل اإلسالم

القرآن فببسببيلًة مببن وسببائل العقبباب ،   وأنَّببه يببدرك لسببجن قبببل اإلسببالم  تبباريا اأمببل مببن يت

 .قبل اإلسالم عن السجن بوضوح عندما نتتبعه فإنَّنا جنده قد أخرب الكريم 

 هديبد الببعض اآلخبر بالسبجن فقبد سبجن       اىل عن سجن بعض األنبيباء وت كما يف قوله تع

ُثمَّ َبَدا َلُهم مِّن َبْعِد َما َرَأُوْا اآلَياِت َلَيْسُجُننَُّه  : يوسف عليه السالم وذلك يف قوله تعاىل 

  َحتَّى ِحنٍي
( )

 . وكان يضم السجن مع يوسف غريه  . 

          كما ذكبر سببحانه وتعباىل تهديبد موسبى بالسبجن يف قولبه تعباىل:   اتََّخـْذَت ِإَلًهـا   َلـِئِن

 ْجَعَلنَّــَك ِمــَن اْلَمْســُجوِننيَ َغْيــِري أَل
 ( )

وهببذا يببدل علببى سببوء حالببة السببجن يف ذلببك    .  

 .العهد

 جن به سليمان عليه السالم اجلن وذلك يف قوله تعاىلكما سن :   َوالشََّياِطنَي ُكلَّ َبنَّاء

  َوآَخِريَن ُمَقرَِّننَي ِفي اْلَأْصَفاِد َوَغوَّاٍص 
(  )

فكان عليه الصالة والسالم جيعل .  

هذه الصفاد ملن مترد وعصى وأساء يف صنعه
( ) 

. 

                                                           
شيا مجال تعليق ال ، ابن فرحون املالكي ، تبصرة احلكام يف أصول األقضية و مناهج األحكام : انظر-   

 .، بتصرف    5-   ،     ص هب ، اجلزء الثاني ،6   ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل  ، مرعشلي
 .(1 : يوسف -  
 . 5 : الشعراء -  
 . 8 ،0 : ص - 
، دار  العظيم  القرآن  تفسري،  إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقيالدين، بو الفداء عماد أ :  انظر - 

 .8 ص زء الرابع ،، اجل م556 لبنان ، الطبعة الثامنة  ،بريوت  ،رفة املع
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وأما السجن عند اإلمرباطوريات واألمم األخرى فقد كان معروفًا ومعمبواًل ببه، ولكنبه    

حيبث يبودع فيبه أسبرى احلبرب واخلصبوم ، وكبان معروفبًا بقسبوته          ،  كان على أسبوأ حبال  

ذلبببك مبببن خبببالل إلقببباء نظبببرة سبببريعة علبببى بعبببض هبببذه األمبببم           يتضبببحوقوتبببه التعذيبيبببة ؛  

واإلمرباطوريات البيت شبهد السبجن فيهبا أسبوأ حاالتبه      
( )

 
وسبنعرض نببذة مبوجزة عبن كبل      ، 

   :بإجياز  منها

فبببالنظر إىل اإلمرباطوريببة الكلدانيببة جنببد أنَّهببم كانببت لببديهم سببجون يضببعون فيهببا          

سجنهم معروفا بقوته التعذيبية األسرى الذين من البالد اليت حياربونها، وكان
( )

. 

وأما عند اليونانيني فقبد عبرف السبجن عنبدهم بقوتبه وإعبداده لكبل خبارج عبن  طهبم           

املببألوف، وقببد سببجن سببقراب لعببدم عبادتببه لألوثببان، وكانببت سببجونهم متتبباز باهلمجيببة يف     

ى أساليب التعذيب، فقد ذكر عنهم أنَّهم كانوا يدخلون السجني يف جبوف حيبوان ميبت حتب    

تأكل جسمه الديدان
( ) 

. 

وأمببا اإلمرباطوريببة اآلشببورية يف بابببل فقببد قامببت علببى تشببغيل األسببرى يف بنائهببا وخدمببة   

أمورها اخلاصة، وكانوا حيجزون يف األماكن والكهوف ويف الشعاب واألودية
( )

 . 

رفت اإلمرباطوريبة الروميبة بشبدة الببطج بسبجنائها والتنكيبل بهبم فقبد كبانوا          ولقد ُع

، وكانبت سبجونهم يف كبل مبدنهم ففبي       يف سراديب مظلمة أعدت حتبت األرض  هميسجنون

 .كل مدينة سجٌن مستقٌل

وأما السجن عند الفرس فقد كان معروفا ومستعماًل لديهم يببني لنبا ذلبك اببن األثبري     
( )

 

إنَّ سبيف ببن ذي يبزن استنصبر بكسبرى ملبا        " : من خالل كالمبه علبى هبذا املوضبوع فيقبول     

يمن، فمده كسرى بثما ائة سجني، كانوا عنده يف السجن ليحارب بهبم،  غزا األحباش ال

ممببا يببدل داللببة واضببحة علببى أنَّ السببجن كببان منتشببرًا عنببد الفببرس وأنَّ السببجناء كببانوا         

"كثريين حتى إنَّهم يستعملون يف اجليج
( )

. 

 تبببه عنببد العببرب أيضببًا قبببل اإلسببالم، فقببد اشببتهر معروفببا ومعمببوالكمببا كببان السببجن 

ومن أشهر السجون العربية  السجون عند العرب حتى أصبحت أعالمًا بعض
( )

: 

                                                           
 .0ص،  ، الطبعة األوىل، سوريا ،  دار احلوار  التعذيب عرب العصور: بريت هارت : انظر    - 
 .0، املرجع السابق ص بريت هارت : انظر   - 
األنباء فى طبقات  عيون، (  ابن أبي أصيبعة )لقب امل موفق الدين أبو العباس أود بن سديد الدين القاسم: انظر   - 

 .ب بتصرف    0-68ص م ، بريوت ، 558 ، دار الثقافة والنشر والتوزيعاجلزء األول ، ،  األطباء
 .  6 ص، التعذيب عرب العصور ، مرجع سابق بريت هارت : انظر   - 
 .8  صاجلزء الثالث ،  طبعة دار املاليني ،،  األعالم، الزركلي خري الدين : انظر   - 
، دار الكتاب العربي ، بريوت ،   علي بن حممد ابن األثري  ، الكامل يف التاريا ، حتقيق عمر تدمري: انظر   - 

 . 6 صم  ، اجلزء األول  ، 550 طبعة عام 
 .86 ص، مرجع سابق  األعالم، الزركلي خري الدين انظر   - 
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 .ق سجن النعمان بن املنذر بالعرا ( )

 .سجن املدينة ( )

 .سجن حصن املشقر ( )

 .سجن ساباب باملدائن ( )

 .سجن مضارب طيئ (1)

،  أنَّ السبجن كبان معروفبًا ومعمبوال ببه قببل اإلسبالم       العرض املبوجز يتضبح لنبا    هذا بعد و

وأنَّهبببا كانبببت تسبببتعمل دون النظبببر إىل أهبببدافها وغاياتهبببا    ، غالهلاكمبببا اتضبببح سبببوء اسبببت 

 .احلقيقية اليت وضعت من أجلها

 املطلب الثاني

 تاريخ السجن يف اإلسالم

 :السجن يف عهد النبوة : أوالً  

لقد بدأ اإلسالم ومل يكن للسجن يف بدايته رجال خمتصون، وال أماكن حمددٌة له 

مل يتوذ بنيانًا معينًا للسجن ؛ وإنَّما كان السجني يوضع يف  خمتصٌة به، ففي عهد النيب 

املسجد أو يف البيوت أو يف اخليام
( )

، وهكذا كان السجن على هذه احلالة، فقد سنجنن 

أبو لبابة رفاعة بن عبد املنذر نفسه ست ليال
( )

، وحبس آخرون أنفسهم يف أعمدة املسجد 

،  حبس مثامة بن آثال يف املسجد رسول اهلل ، كما نرى مع نبينا  لتولفهم عن الغزو

بعض اليهود من بين قريظة بعد  ، كما حبس  سهيل بن عمرو يف بيت حفصة وحبس 

نسيبة بنت احلارث، حيث كانت البيوت  يف دار أن ُحكم عليهم من ِقبل سعد بن معاذ 

عد غزوة بدر، حيبس يف اخليام أيضًا كما كان ب أداة للسجن أيضًا، وكان رسول اهلل 

وغريها من الغزوات
( )

 . 

 :الراشدين  السجن يف عهد اخللفاء: ثانيًا 

مل يكن السجن يف العهد األوَّل من عهد اخللفاء الراشدين خيتلف كثريًا عن عهد 

 ، والشطر األول من خالفة عمر  الفاروق ، فلقد انقضت خالفة الصديق  النيب 

خليام، وإن كان عمر يسجن يف اآلبار كما فعل مع وهم يسجنون يف املسجد والبيوت وا

احلطيئة
 

عندما سجنه يف بئر، ولكن يف الشطر األخري من خالفة عمر اشرتى دارًا، 
 

                                                           
علق عليه وخرج ،   فتح القدير شرح اهلداية، مد بن عبد الواحد السيواسي كمال الدين حم : ابن اهلمام: انظر  - 

، اجلزء اخلامس ، هب     ،  الطبعة األوىل، بريوت ، دار الكتب العلمية ،  عبد الرازق غالب املهدي: أحاديثه
 . 0 ص

علي شريي ، دار : ، حتقيق  أبي الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي ، البداية والنهاية:  اإلمام ابن كثري: انظر - 
 .6  صهب ، اجلزء الرابع ،  75  الكتب العلمية ، الطبعة اخلامسة ، 

 .، بتصرف  71 - 7 ص املرجع السابق ، اجلزء الثالث :  انظر - 
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واختذها سجنًا، وكانت أوَّل دار معدَّة للسجن يف اإلسالم، كأول نواة للسجن، ويف عهد 

وملا كان يف عهد ، كان األمر كما هو يف عهد اخلليفة عمر  اخلليفة عثمان 

بنى دارًا معدة للسجن، وكان بذلك أوَّ ل من بنى سجنًا يف اإلسالم،  اخلليفة علي 

 .ومسي ذلك السجن نافعًا

ومن خالل ما سبق يتضح لنا أنَّ اختاذ السجن يف اإلسالم إنَّما كان بعد عهد أبي بكبر  

الصديق 

( )

. 

 :السجن بعد عهد اخللفاء الراشدين : ثالثًا 

يف عهد األمويني والعباسيني واختذت أشكال متعدد ليس هذا زادت السجون لقد 

أنَّهم عمدوا إىل تصيري املباني القدمية سجونًا، فحولت كثري جمال بسطها وحصرها حيث 

من الدور والقالع إىل سجون، وقد بين يف العهد األموي كثري من السجون، ومن أشهرها 

حلب، وسجن الكوفة سجن دمشق، وسجن خضراء دمشق، وسجن 
( )

. 

ومن خالل ذكر ما سبق عن السجون قبل اإلسبالم والسبجون يف اإلسبالم، يتببني لنبا أنَّ      

هذه األداة كانت عرب العصور، وأنَّها كانت قببل اإلسبالم أداة تعبذيب وقهبر وإعبدام، حيبث       

ها نرى أنَّ بعبض األمبم كانبت تبرتك السبجناء مبن غبري عنايبة حتبى ميوتبوا، وكبانوا يسبتغلون            

 .أسوأ استغالل دون النظر إىل الغاية منها وأهدافها

وعندما جاء اإلسالم جعل للسجن غاية وأهدافًا نبيلة ؛ بل جعل السجن يف بعض األحيبان  

عندما سجن مثامبة ببن آثبال لبريى اإلسبالمن عبن قيبرب، ويبرى          ، كما فعل النيب  أداة دعوة

، فعنبببدما رأى ذلبببك أسبببلم وحسبببن   املسبببلمني وتعاملبببهم البببذي تتضبببح فيبببه مساحبببة اإلسبببالم   

إسالمه
( )

. 

 املبحث الرابع

 فوائد السجن وعيوبه

السجن يف الشريعة اإلسالمية وسيله مبن وسبائل التهبذيب والتقبويم والعقباب يف اجلبرائم       

املنصوص عليها يف الشرع ، وليس أداة قمع وقهر كما يصوره البعض خاصبة مبن احلاقبدين    

 .على اإلسالم واملسلمني 

عة اإلسببالمية أولببت السببجن والسببجني كمببا أسببلفنا عنايببة خاصببة ، ويف هببذا         فالشببري

املبحببث سببنتطرق إىل فوائببد السببجن ومسبباوئه وعيوبببه وخاصببة عنببد البلببدان الببيت ال حتكببم  

                                                           
،   أبو العباس مشس الدين أود بن حممد بن أبي بكر ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان : انظر  - 

 .، بتصرف      ص، اجلزء األول  ،   55 ، دار صادر ، بريوت  ،   إحسان عباس: قيق حت
 .، مرجع سابق  16 صعلي بن حممد ابن األثري  ، الكامل يف التاريا ، اجلزء الرابع  ،  : انظر  - 
،   اب يف معرفة األصحاباالستيعاملشهور بابن عبد الرب ، :  بن عبد الرب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد:  انظر  - 

 .05صهب ، اجلزء األول ،     ،  األوىل  الطبعة،  بريوت،   ار اجليل، د علي حممد البجاوي :قيقحت
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هبذه املسباوم واملفاسبد البيت     بشرع اهلل، فكما للسجن فوائبد فلبه مسباوم ومفاسبد ولكبن      

، وخاصة اململكة العربيبة  يف البالد اإلسالمية تنتج عن تطبيق عقوبة السجن ال توجد عندنا 

 . مجيع شئونها مبا فيها عقوبات اجلرائم السعودية اليت حتكم شرع اهلل يف

درجت يف عصرنا احلاضر على إيقاع عقوبة السبجن علبى مجيبع    أما الدول والبلدان اليت 

ال ببني نبوع   اجملرمني على اختالف جرائمهم، فلم تفرق بني جرمية كربى وجرميبة صبغرى، و  

مببن اجلببرائم وغببريه، فالقاتببل يسببجن، والسببارق يسببجن، واملرتشببي يسببجن، واملعتببدي علببى      

حقوق اآلخرين يسجن، إىل غري ذلك من اجلرائم، فالعقوبة يف مجيعها السجن ال غري، فنبتج  

مسبباوم سببنذكر  عببن ذلببك أن اكتظببت السببجون ببباجملرمني وضبباقت بهببم، ونببتج عببن ذلببك    

 أبرزها بإجياز 

عقوبببات ألغلببب  فامتببازت علببى األنظمببة الوضببعية بببأن جعلببت      ريعة اإلسببالمية لشببأمببا ا

اجلببرائم الببيت حتببدث فجعلببت جلرميببة القتببل أن يقتببل القاتببل، وجلرميببة السببرقة أن يقطببع          

السارق وغري ذلك من العقوبات احملددة يف الشرع اإلسبالمي ومل يببق إال بعبض اجلبرائم البيت      

لببوالي أن حيببدد العقوبببة الببيت تناسبببها مببن عقوبببات      مل حتببدد عقوبتهببا مببن الشببارع فجعببل ل   

التعزيبر، وهبذا ممبا جيعبل عقوببة السبجن ال تطببق إال يف حباالت نبادرة مبن اجلبرائم أو ألجببل            

االحتياب واالستظهار إضافة إىل ما وضعه الفقهاء مبن نظبام تسبري عليبه السبجون ممبا يظهبر        

سبنذكره  جلبرائم وازديادهبا، ومبا    فائدة السجن وجيعله أداة لإلصبالح والتهبذيب ببدل نشبر ا    

عيوب ومفاسد ال توجد إال يف الدول اليت تطببق القبوانني الوضبعية، والبيت جتعبل السبجن       من 

سواًء كبربت هبذه اجلبرائم أو    هو العقوبة الوحيدة جلميع اجلرائم اليت حتدث على اختالفها 

 .صغرت 

 املطلب األول 

 السجن فوائد

 :جملتمع وعلى األفراد منهافوائد كثرية تعود على اسجن إن لل

 :  أن فيه أمن للبالد ومصلحة للعباد ( )

 :  يقول الشوكاني،  ره عن الناس فال يصل إليهمبببه مينع شبببفإن إيقاف اجملرم وحبس

إن السجن وقع يف زمن النبوة، ويف أيام الصحابة والتابعني فمن بعدهم إىل اآلن، يف مجيع " 

، وفيه من املصاحل ما ال خيفى، لو مل يكن منها إال األعصار واألمصار، من دون إنكار

حفظ أهل اجلرائم املنتهكني للمحارم، الذين يسعون يف اإلضرار باملسلمني ويعتادون ذلك، 

ويعرف من أخالقهم ومل يرتكبوا ما يوجب حدًا وال قصاصًا حتى يقام عليهم فرياح منهم 

ني املسلمني بلغوا من اإلضرار بهم إىل كل العباد و البالد، فهؤالء إن تركوا وخلي بينهم وب

غاية وإن كان سفك دمائهم بدون حقها فلم يبق إال حفظهم يف السجن واحليلولة بينهم وبني 

الناس بذلك حتى تصح منهم التوبة أو يقضي اهلل يف شأنهم ما خيتاره، وقد أمرنا اهلل تعاىل 
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حق من كان كذلك ال ميكن بدون  باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والقيام بهما يف

جن كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثري من هذا بببة بينه وبني الناس بالسبباحليلول

 " اجلنس
( )

 . 

 :  تهذيب اجملرم وإصالحه  ( )

بإقامة حلقات فإن السجن إذا أعتين مبن فيه من السجناء وجعل مدرسة لإلصالح وذلك 

بل علماء أجالء يصلون حبديثهم إىل قلوب إلقاء الدروس واحملاضرات من قالتحفيظ و

املسجونني ويرشدونهم إىل األفضل يف مجيع شئون احلياة، وجييبون عن تساؤالتهم، إذا 

حصل كل ذلك، فإن السجن سيكون مكانًا للتهذيب واإلصالح إضافة إىل كونه 

 .مكانًا للعقوبة والتعذيب

 والتأمببل يف املصبباحل وكببذلك فببإن مكببث السببجني يف السببجن جيعلببه يطيببل الببتفكري   

اليت ستذهب عليه بسب إجرامه ودخوله السجن مما يدعوه إىل التوبة وعقد العزم علبى عبدم   

 .العودة ملثل ما بدر منه، فإن كل هذا يعترب من فوائد السجن املرجوة

 فيه التثبت قبل إيقاع العقوبة باجملرم  (3)

يف التثبت من اقرتاف  فإن اجملرم إذا أمسك ووضع يف السجن جيعل للوالي الفرصة

اجملرم هلذه اجلرمية وإدانته بها، فإن الوالي قد يعاقب اجملرم حال غضبه قبل التثبت، 

ويتضح يف النهاية براءته من اجلرمية اليت نسبت إليه، فقد روي أن مروان بن احلكم ملا 

ن استولف ابنه على بعض املواضع أوصاه أال يعاقب يف حني الغضب، وحضه على أن يسج

حتى يسكن غضبه، ثم يروي رأيه وكان يقول إن أول من اختذ السجن كان حليمًا ومل 

 يرد مروان طول السجن، وإ ا أراد السجن اخلفيف حتى يسكن غضبه
( )

. 

 املطلب الثاني

 وعيوبه مساوئ السجن

 إرهاق خزانة الدولة وتعطيل اإلنتاج  ( )

نواعها ويكونون يف الغالب حيث يوضع احملكوم عليهم بعقوبة السجن على اختالف أ

من األشواص األصحاء القادرين على العمل فوضعهم يف السجون هو تعطيل لقدرتهم على 

العمل، وتضييع جملهود كبري كان من املمكن أن يبذلوه فيستفيد منه اجملتمع لو عوقبوا 

ما بعقوبة أخرى غري السجن تكفي لتأديبهم وردع غريهم، وال شك أن هناك من العقوبات 

ميكن أن يؤدي وظيفة الزجر والردع ويكون له أثره يف حماربة اجلرمية دون أن يؤدي إىل 

 .تعطيل جمهود احملكوم عليه

                                                           
، حممد صبحي بن حسن حالق: قيق، حت نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار،   حممد بن علي الشوكاني: انظر  -  

 .    ص، اجلزء الثامن ،  0   ، دار ابن اجلوزي 
،  1  ، اجلزء الثاني ، ص  مناهج األحكامتبصرة احلكام يف أصول األقضية و ابن فرحون املالكي ،: انظر  -  

 .مرجع سابق 
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كذلك فإن الدولة جيب عليها أن تقبوم بشبئون املسبجونني وتبوفر هلبم املأكبل واملشبرب         

 .وامللبس

ل السبجون مبا يقبوتهم    ومل تزل اخللفاء يا أمري املؤمنني جتري على أهب  ":  قال أبو يوسف 

 يف طعامهم وأدمهم، وكسوتهم الشتاء والصيف، وأول من فعل ذلبك علبي ببن أببي طالبب      

" ه، ثم فعل ذلك اخللفاء من بعد بالشام بالعراق، ثم فعله معاوية 
( )

 .  

وهبببذا وال شبببك يرهبببق خزانبببة الدولبببة وحيملبببها عبئبببًا ثقبببياًل خصوصبببًا إذا كثبببر عبببدد       

 .املسجونني

 جوننيإفساد املس  (2)

وهو أن السجن غالبًا ما يؤدي بالصاحل إىل الفساد، ويزيد الفاسد على فساده، 

، وبني اجملرم املتوص  يف  فالسجن جيمع بني اجملرم الذي ألف اإلجرام ومترس بأساليبه

نوع من اإلجرام، وبني اجملرم العادي واجتماع هؤالء مجيعًا يف صعيد واحد يؤدي إىل تفشي 

قن املتمرس ما يعلم ملن هم أقل علمًا وخربة واملتوص  ال يبول مبا يعلم عدوى اإلجرام يل

عن زمالئه وجيد اجملرمون احلقيقيون يف نفوس زمالئهم السذج أرضًا خصبة حيسنون 

 .استغالهلا دائمًا فال خيرجون من السجن إال وقد تشبعت نفوسهم إجرامًا

   انعدام قوة الردع (3)

ساس أنها عقوبة رادعة، ولكن الواقع قد أثبت أنها إن عقوبة السجن قد فرضت على أ

اجملرمني فالذين يعاقبون بالسجن وباألشغال الشاقة بعض ال فائدة منها وال أثر هلا يف نفوس 

ال يكادون خيرجون من لديهم ، وهي أقصى أنواع السجن يف بعض البلدان اجملاورة ، 

ة رادعة ملا عادوا ملا عوقبوا عليه السجن حتى يعودوا الرتكاب اجلرائم ولو كانت العقوب

  . بهذه السرعة

 قتل الشعور باملسئولية (4)

فإن الكثري من املسجونني يقضون يف السجن مددًا طويلة نوعًا ما، ينعمون فيها 

واملشاهد أن هؤالء ، بالتعطل ويكفون فيها مؤونة أنفسهم من مطعم وملبس وعالج 

حياة العمل والكد من جديد، وأنهم ميوت يكرهون أن يلقى بهم خارج السجن ليواجهوا 

فيهم كل شعور باملسئولية حنو أسرهم، بل حنو أنفسهم فال يكادون خيرجون من السجن 

حتى يعملوا للعودة إليه ال حبًا يف اجلرمية وال حرصًا عليها، وإ ا حبًا يف العودة إىل السجن 

يدرسون علم اإلجرام يف  ، وهذا حال البعض كما يذكر من  وحرصًا على حياة البطالة

 .اجلامعات وفق إحصائيات خاصة بهم 

 

                                                           
 .، مرجع سابق   6 ص  أبو يوسف ، كتاب اخلراج ،: انظر  -  
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 ازدياد سلطان اجملرمني (5)

من اجملرمني من يغادر السجن ليعيج عالة على اجلماعة يستغل جرميته السابقة إلخافة 

الناس وإرهابهم وابتزاز أمواهلم، ويعيج على هذا السلطان املوهوم، وهذا املال احملرم دون 

اة العمل الشريف والكسب احلالل، ولقد أصبح سلطان هؤالء اجملرمني أن يفكر يف حي

على السكان اآلمنني يزاحم سلطان احلكومات بل أصبح اجملرمون يف الواقع أصحاب 

الكلمة النافذة، واألمر املطاع، وقد أدى هذا املركز اخلطري الذي حيتله اجملرمون إىل 

ع طموحهم إىل نوال كل مركز ممتاز، وأدى زيادة اجملرمني الشباب الذين يتطلعون بداف

ذلك إىل قلب املوازين واألوضاع، فبعد أن كانت اجلرمية عارًا وذلة يف القديم أصبحت 

اليوم مدعاة للتباهي والتفاخر، وبعد أن كان اجملرم يطرد ذلياًل مهانًا، أصبح اليوم عزيز 

 .اجلانب مسموع الكلمة نافذ السلطان

 واألخالقي اخنفاض املستوى الصحي (6)

فإن تنفيذ عقوبة السجن يقتضي وضع عدد كبري من الرجال األصحاء األقوياء يف 

مكان واحد عدد خمتلفني مينعون فيها من التمتع حبرياتهم ومن االتصال بزوجاتهم، وإذا 

زاد عدد احملبوسني فقد حيشروا حشرًا يف السجن الضيقة إضافة إىل عدم توفر الوسائل 

ن السجون، فإن هذا وال شك يساعد على انتشار األمراض السرية الصحية يف كثري م

 .واجللدية والصدرية وغريها من األمراض اخلطرية بني املسجونني

وألحبببل تفبببادي مسببباوم السبببجن وعيوببببه وآثببباره السبببلبية علبببى السبببجني وعلبببى اجملتمبببع    

اء علبى تلبك   سنتكلم يف املبحث التالي عن العقوبات البديلة وبيان مبدى مسباهمتها يف القضب   

 .العيوب 

 املبحث اخلامس

 العقوبات البديلة للسجن

 املطلب األول

 تعريف العقوبات البديلة

العقوبات البديلة مصطلح حديث مل يتفق الباحثون على تعريف حمدد لبه إال أن املقصبود   

به يف اجلملة هو اسبتبدال العقوببات املعتبادة واملعمبول بهبا يف جمبال القضباء مبن حببس وجلبد           

فهبي تفبرض علبى اجلباني     ، امة بتكاليف جديدة ختتلبف نوًعبا وكيًفبا وكًمبا عبن تلبك       وغر

، وتبؤدي إىل الزجبر والبردع    ، أداء برامج معينة والقيبام بأعمبال وأعبباء حتقبق مفهبوم العقباب      

وتعببود باجلبباني إىل االستصببالح والتقببويم بأسببلوب مغبباير يتضببمن تقييببد احلريببات وإضببافة        

وحيبببافظ علبببى الكيبببان   ، املعاقبببب مببببا يتوافبببق وروح العصبببر    واسبببتباحة حالبببة  ، األعبببباء 

مببا يدفعبه بشبكل    ، وخيفف عنه حدة التواببع واآلثبار للعقوببة    ، الشوصي واملدني للمعاقب 



17 

ويتببيح لببه فرصببة للعببودة اإلجيابيببة إىل احليبباة الطبيعيببة       ، إجيببابي إىل االسببتقامة والصببالح   

 .ألمثاله من أفراد اجملتمع 

 :البديلة بعدة تعريفات متقاربة يف املعنى منها  وقد عرفت العقوبات

بداًل من استعمال السجن سواء كانت تلك  سجنيهاختاذ وسائل وعقوبات غري " :  أنها ( )

"اإلجراءات املتوذة قبل احملاكمة أو أثناءها أو بعدها 
( )

 . 

" اختاذ عقوبات غري سجنية ضد املذنبني" : هي وقيل  ( )
( )

 . 

ضها الشارع اجلزائي على من أرتكب اجلرمية أو ساهم فيها عقوبة يفر" : وقيل هي  ( )

"  بداًل من العقوبة األصلية املتمثلة يف احلبس ملدة قصرية
( )

 . 

وواية  ليت حتل حمل السجن إلصالح اجلانيجمموعة من التدابري ا: " وقيل هي  ( )

" اجلماعة، أو التثبت من املتهم والكشف عن حاله 
( )

 .      

موعة التدابري واإلجراءات والتكليفات اليت تتوذ حبق بعض جم" : هي وقيل  (1)

 ،كبديل إليداع املدان يف السجن للمرة األوىل ةمرتكيب اجلرائم واملوالفات التعزيري

 اآلثاروتتم وفقًا للضوابط واألنظمة اليت حتكم هذه اإلجراءات ، بهدف حتاشي 

"السلبية لعقوبة السجن على الفرد واألسرة واجملتمع 
( )

 . 

أن يكلف احملكوم عليه خبدمة اجملتمع الذي أضر به من خالل  ":  هي وقيل (6)

سلوكه غري القويم عن طريق تقديم اخلدمات االجتماعية أو غرامات مالية لصاحل 

" اخلزينة العامة للدولة أو غريها من العقوبات النافعة
( )

 . 

ة اجللد أو السجن الذي ال األعمال والتدابري واإلجراءات البديلة لعقوب ": وقيل هي  (0)

تتجاوز مدته ثالث سنوات واليت ختضع لسلطة القضاء التقديرية ويكون من شأنها 

"حتقيق املصلحة املرجوة من العقاب وضمان حق اجملين عليه وحقوق اجملتمع 
( )

 . 

 وهذه التعريفات متقاربة يف املعنى ولعل التعريف األخري هو الراجع 

 املطلب الثاني

 العقوبات البديلة مشروعية

الشريعة اإلسالمية نظام للعقوبات البديلة وفقًا لضوابط شرعية تعمل على عرفت 

حتقيق األهداف املبتغاة من العقوبة ، سواء كانت مقدرة أو غري مقدرة ، ومن ذلك يف 

                                                           
 6/ أنواع العقوبات البديلة للدكتور حممد عبد اهلل ص -  
    /ييت  صالفكر الشرطي ألود احلو -  
 6/ العقوبات البديلة املطبقة على الصغار للدكتور كامل السعيد ص -  
   61 / بدائل السجن؛ دراسة مقارنة؛ حجاب بن عائض الذيابي، رسالة ماجستري من جامعة اإلمام ،ص  -  
   / دور اللجنة الوطنية لرعاية السجناء حملمد عايض الزهراني ص - 1
  / لبديلة للدكتور عبد احملسن املسعد ص مشروعية العقوبات ا - 6
     -  / 5 -0 وزارة العدل ملتقى االجتاهات احلديثة يف العقوبات البديلة الرياض يف  - 0
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َفَمْن ُعِفَي  : جمال اجلناية على النفس عمدًا ، تقرير عقوبة الدية كبديل عن القصاص 

 ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْحَمٌة َلُه
( )

 . 

َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم  : وكذلك عقوبة التعزير عند سقوب القصاص، وعقوبة الصوم

 ِهَشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة مَِّن الّل
( )

وكذلك كانت العقوبة البديلة يف اجلناية على ما  ، 

 واجلراح،  وكانت العقوبة البديلة يف الشجاجدون النفس الدية أو األرش أو التعزير ، 

 . األرش ، وكذلك يف إذهاب منافع األطراف ، األرش أو التعزير 

األمثل لبدائل  من هنا كانت الشريعة اإلسالمية أسبق من كل النظم يف وضع النظامو

العقوبات، وتركت للقاضي السلطة التقديرية للحكم بالعقوبة البديلة اليت تتناسب وحال 

وحتقق املقاصد الشرعية اليت من أجلها شرعت العقوبات يف اجلاني وأهداف اجملتمع 

 .الشريعة اإلسالمية 

العقوبة ومن هذا املنطلق صدرت أنظمة عديدة يف اململكة العربية السعودية تقرر 

، هب87  /6/8 وتاريا    مللكي رقم البديلة من ذلك نظام االستبدال الصادر باملرسوم ا

وغريها من األنظمة اليت تضمنت نصوصًا تقرر األخذ بالعقوبة البديلة دون األصلية، منها 

نظام اجلمارك ، ونظام أمن احلدود، ونظام العقوبات العسكري، ونظام مكافحة 

التزوير
( )

 . 

عقوبات البديلة من باب التعزير؛ والتعزير يف الشريعة اإلسالمية يدور مع املصلحة وال

 .ومده لولي األمر أو من ينيبه وجودًا وعدمًا 

 بل تدرجت به من التوبيا عقوبة حمددة والشريعة اإلسالمية مل حتصر التعزيز يف 

التعزير ميكن فاجملرم ، والتقريع حتى القتل ، وهلذا ميكن اللجوء إىل عدة أمور يعزر بها 

أن يكون باملال أو بالتشهري أو باجللد والسجن وكل هذه موجودة يف الشريعة اإلسالمية ، 

والشريعة صاحلة لكل زمان ومكان ، وبالتالي ميكن للمجتمعات املسلمة أن تبتكر 

ومردها تكون حمققة للمصلحة العامة واخلاصة تناسب جمتمعاتها بديلة عقوبات شرعية 

 . قضاء الشرعي لل

فالعقوبات البديلة عن األحكام التعزيرية تأتي حتت ما يسمى باملصلحة العامة اليت 

 . جاءت الشريعة بدعمها فيما ال خيالف األحكام احملددة شرعًا

وتقدير العقوبات التعزيرية يف القضاء الشرعي مرتوك الجتهاد القاضي وليس يف الشرع 

عقوبات منصوص عليها يف بعض األنظمة  كأن هنا دم ب إالب كما تقتقييد لعقوبات حمددة 

                                                           
 08 : سورة البقرة  -  
  5: سورة النساء  -  
 .  ص  :  رضا متولي وهدان للدكتورضوابط العمل بالعقوبات البديلة  -  
 .  ص  :  رضا متولي وهدان للدكتوربات البديلة ضوابط العمل بالعقو -  
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مثل نظام مكافحة الرشوة والتزوير والتزييف وجرائم الشيك وغريها من األنظمة األخرى، 

اليت نصت نظاما على مقدار العقوبة ونوعها وهي مقننة والعقوبات البديلة تعترب من 

جب تفعيلها واآلخذ بها نظرا للحاجة األحكام القضائية اجلديدة لدى بعض القضاة اليت يتو

املاسة لالستفادة من طاقات الشباب يف خدمة اجملتمع، بداًل من تعطيلها وكبتها يف السجن 

 .وواية لألحداث وذوي اجلنح الصغرية من االختالب بأرباب السوابق واإلجرام

لعقوبة ولو فإن حصلت ا للجانيواألصل يف العقوبات أنها للتأديب وتكون بقدر ما يردع 

 بعمل فيه خدمة للمجتمع وفيه مصلحة وردع للمعزر فهو املطلوب 

ومن ضمن ذلك أن احلنفية يرون أن ، والفقهاء املتقدمني قد حتدثوا عن بدائل السجن 

وإن غاب غاب معه حتى ، ن صلى صلى معه إاإلنسان يرافق املديون ويسكن جبوار منزله و

ة للسجنيعطيه حقه بدون أن يكون هناك عقوب
( )

 .  

مل جند أن أحدًا من الفقهاء زاد أكثر من سنة كعقوبة سجن مما يدل على  لنظر وبا

تشديد الفقهاء املتقدمني لعقوبة اجللد والغرامات وخيفقون يف السجن حيث يرتتب على 

 .سرةعلى األمشاكل من مفاسد على السجني والسجن 

جن أحد العوامل الدافعة إىل ارتكاب الس إىل أنكثري من العلماء والباحثني  وقد ذهب

اجلرمية ؛ ألنه يف الغالب يفسد املبتدئني بداًل من إصالحهم ، وال يكفل إزالة امليول 

اإلجرامية املتأصلة لدى املعتادين من اجملرمني، ولعل هذا ما جيعل غالبية الفقهاء يشكك 

العيج يف بيئة بقيمة السجن كجزاء واستبداله ببدائل أخرى جتنب احملكوم عليه 

السجن، تؤهله بشكل يضمن إصالحه، وعدم عودته للجرمية
( )

 . 

 املطلب الثالث

 أنواع العقوبات البديلة عن السجن

هو إحالل عقوبة من نوع معني حمل عقوبة : أنواع العقوبات البديلة عن السجنبويقصد 

 .السجن

ء املؤسسات العقابية البديلة للسجن إعفايف العقوبات ومن أبرز االجتاهات احلديثة 

التقليدية من مسؤولية إصالح اجملرمني، واالستعانة ببعض مؤسسات الرعاية االجتماعية 

القائمة يف اجملتمع لتقديم بعض الرعاية لبعض أنواع من أنواع السجناء الذين يعانون من 

 .مشاكل طبية ونفسية وعقلية

                                                           
 1  /6احلاوي  87 / حاشية الدسوقي : وهذا مذهب احلنفية خالفا للجمهور أنظر  80 /1: حاشية ابن عابدين -  

    /  املقنع 
 0- / مشروعية العقوبات البديلة للكتور عبد احملسن املسعد ص -  
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ل السجن إلصالح اجلاني جمموعة من التدابري اليت حتل حم" ويقصد ببدائل السجن

" وواية اجلماعة، أو التثبت من املتهم والكشف عن حاله
( )

 .  

 :و بدائل السجون بشكل عام

بعد إدانته نهائيا هي إجراء قضائي تتوذه احملكمة حبق اجملرم  :املراقبة القضائية ( )

إذ تأمر احملكمة بإطالق سراحه حتت شروب حتددها احملكمة، ،  عن اجلرمية ما

إشراف ومراقبة شوصية من قبل هيئة أو إدارة املراقبة القضائية املوتصة؛ إذ هي وب

اليت تهدف إىل إعادة بناء ( خارج السجن)نوع من املعاملة اإلصالحية غري املؤسسية 

شوصية اجملرم البالغ أو احلدث اجلانح ومساعدته على تعديل مسرية حياته، أما 

م النهائي يف القضية بهدف الرأفة باجملرم احلكم املعلق فهو تعليق إصدار احلك

 .وختفيف العقاب عنه

هو إطالق سراح السجني من املؤسسة قبل استكمال مدة حكمه،  :اإلفراج الشرطي ( )

وذلك بوضعه حتت مراقبة أو إشراف معني بهدف مساعدته على اجتياز ما بقى من 

 .مدة حكمه بسلوك حسن خارج املؤسسة

رب الرقابة االلكرتونية من بدائل السجن، ويرتبط تطبيقها تعت: الرقابة اإللكرتونية ( )

بنظام احلبس املنزلي، حيث يتم التأكد من احرتام املطلق سراحه بتنفيذ شروب 

الوجود يف مكان حمدد له وعن طريق استودام الكمبيوتر الذي يعمل على اختزان 

ج اتصال على املعلومات اليت ترسلها اإلشارات لكل فرد على حده، وتستودم برام

فرتات للتأكد من وجود املطلق سراحه يف املكان املعين؛ حيث يعطي الكمبيوتر 

  . تقارير عن نتائج هذه االتصاالت

والرقابة اإللكرتونية كبديل للسجن ليست برناجما يف حد ذاتها، ولكنها الوسيلة 

األجهزة الرقابية اليت تستودم يف تشغيل الربنامج، ويف الوقت ذاته ال ميكن تشغيلها دون 

 .اليت ميكن هلا مراقبة دخول أو خروج اجملرم من البيت 

وهو إلزام احملكوم عليه بالعمل مقابل قليل من املال  :اإللزام بالعمل ملصلحة اجملتمع ( )

يسد حاجته وأسرته خدمة للصاحل العام يف إحدى املؤسسات العامة أو املشروعات، 

مية أو اجلمعيات أو غريها، عددا من الساعات سواء أكانت زراعية أو صناعية أو خد

خالل مدة معينة حتدد يف احلكم وقد خيص  جزء من أجر العمل اإللزامي لتعويض 

 .اجملين عليه

املشاركة يف أعمال يدوية أو : ومن اجملاالت املقرتحة يف جمال العمل ملصلحة اجملتمع 

ضان، وخدمة الصائمني يف مشروع مهنية مثل نظافة املسجد واالهتمام بها والسيما يف رم

                                                           
قسم السياسة  -املعهد العالي للقضاءب بن عائض الذيابي، رسالة ماجستري جاب حلبدائل السجن؛ دراسة مقارنة  -  

 06 / الشرعية ص
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تفطري صائم، أو املساهمة يف تنظيم ومراقبة األسواق التجارية واملساخل يف األيام املزدوة 

كشهر رمضان أو أجازتي العيدين أو أيام العطل األسبوعية، أو مساعدة املرضى واملعوقني 

هن اليت يتقنونها وغري ومن يف حكمهم ملدة معينة، أو املشاركة يف تدريب السجناء يف امل

ذلك، أو املساهمة يف تنظيم أعمال املرور أثناء األعياد وإقامة املباريات وحنوها
( )

 . 

 املطلب  الرابع

 ضوابط العمل بالعقوبات البديلة

، من املهم يف البداية حتديد الفئات اليت من املمكن أن تطبق عليها العقوبات البديلة

اجلرائم الذين من املمكن أن تطبق عليهم العقوبات وعموما ميكن أن نصنف مرتكيب 

 :البديلة يف التصنيفات التالية

املتهمون الذين مل يرتكبوا جرائم كربى تتسم باإلصرار أو ما يطلق عليها يف القبانون   ( )

 .سبق اإلصرار أو الرتصد

 .املتهمون الذين مل يركبوا اجلرائم اخلطرية سواء باستودام سالح أو بدونه ( )

 .ن الذين ال يشكلون أخطارا كبرية على أنفسهم وعلى اجملتمعاملتهمو ( )

األطفببال واملببراهقني الببذين ارتكبببوا جببرائم وهببم فاقببدي األهليببة يف مرحلببة التنشببئة          ( )

 .االجتماعية

 .متعاطيي أو مدمين املواد املودرة أو الكحوليات وغريها الذين حيتاجون إىل العالج (1)

 :بديلة ال ميكن أن تطبق إال بضوابط وهيوقد اجته بعض الباحثني أن العقوبات ال

 .    التقنني   . 

 .          حتديد معايري اللجوء إليها   . 

 .        القابلية للتنفيذ   . 

 .   التسبيب   . 

 .   آليات التنفيذ أو اجلهة املسؤولة عن تنفيذ العقوبة البديلة   .1

املراجعة الواقعية املستمرة   .6
( )

 . 

سلطة تقديرية واسعة يف اختيار نوع العقوبة من اخليارات  ميلك القاضي اجلنائي عادةو

املتاحة ، وهو ما يسمى باالختيار النوعي للعقوبة، كما ميكن له اختيار قدر العقاب بني 

                                                           
؛ ضمن ندوة بدائل عقوبة السجن، جتارب الدول األخرى لبدائل عقوبة السجن؛ عبد اهلل بن عبد العزيز اليوسف -  

فهوم العقوبة وأنواعها يف م، 6  -7 ، ص ( م770  -هب8   ،  اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، الرياض، ب)
 .   / للدكتور فؤاد عبد املنعم ص األنظمة املقارنة

 0/ مشروعية العقوبات البديلة للكتور عبد احملسن املسعد ص  -  
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حديه األدنى واألقصى ، وهو ما يسمى باالختيار الكمي ، باإلضافة إىل ذلك ميكن له 

دابري التهذيبية املقررة لألحداث على سبيل التبديل النوعي للعقاب بتدبري أو أكثر من الت

املثال ، وقد خيول القاضي يف جرائم معينة استبدال تدبري بالعقوبة املقررة أصاًل للجرمية ، 

  .وقد أشرنا إىل بعض هذه التدابري 

وختول التشريعات احلديثة للقاضي اجلنائي سلطة تقديرية يف استبعاد بعض العقوبات 

 . ، وهذه العقوبات البديلة تتمثل يف العقوبات السالبة واملقيدة للحقوق  األصلية ملدة قصرية

بيد أن اإلسراف يف استعمال السلطة التقديرية للقاضي من شأنه أن تتالشى معه صفة 

اليقني يف العقوبة ، وبالتالي يضعف تأثريها يف حتقيق الردع العام ، بسبب التفاوت الذي 

اض وآخر  يف األفعال املتشابهة ، أو عندما يتعدد ميكن حدوثه يف األحكام بني ق

املساهمون يف اجلرمية ، وهذا التفاوت قد ينعكس على مصداقية نظام إدارة العدالة 

اجلنائية يف الدولة فيقلل من درجة االحرتام والثقة يف هذا النظام ، ويقلل أيضًا من النظام 

 . اجلنائي كوسيلة لتحقيق الضبط االجتماعي

ان من األهمية وضع الضوابط هلذه السلطة حتى حتول دون احنرافها عن لذلك ك

مقصدها األصلي، وهذه الضوابط ميكن للقاضي أخذها يف االعتبار عند استعمال سلطته 

 . التقديرية يف البحث عن البدائل للعقوبة اليت تتناسب مع اجلرمية

دى املساس باملصلحة وهذه الضوابط منها ما يتعلق بالنطاق املوضوعي للجرمية كم

حمل احلماية ، واآلثار اليت ختلفها اجلرمية بعد تنفيذها، وكذلك الظروف املادية املالبسة 

للجرمية، وطبيعة العالقة بني اجلاني واجملين عليه ، فمثل هذه العوامل جيب أن يراعيها 

 . لبدائلالقاضي عند احلكم بتنفيذ العقوبة تشديدًا أو ختفيفًا أو عندما يلجأ إىل ا

فهي الصفات اليت : باجلانب الشوصي ملرتكب اجلرمية أما بالنسبة للضوابط املتعلقة 

يكتشفها القاضي يف اجملرم ، مثل درجة اإلثم اجلنائي لدى اجلاني، واملرحلة النفسية اليت 

تسبق تنفيذ اجلرمية، وكذا البواعث على اجلرمية والغاية منها، ومدى متتع اجلاني بإرادة 

واعية وقت ارتكاب اجلرمية ، كما ميكن للقاضي مراعاة مدى االستجابة املتوقعة  حرة

تأثري العوامل اإلجرامية ومدة خضوعه ل. من قبل اجلاني لتحقيق أغراض العقوبة معه

 . وخطورته

فمثل هذه العوامل سواء يف اجلانب املوضوعي أو الشوصي تؤثر يف استعمال السلطة 

ًا للعقوبة أو ختفيفًا أو عند استعمال البدائل، فأي البدائل تأتي التقديرية للقاضي تغليظ

 . بثمارها مع حالة اجلرمية وظروف اجلاني

ومن ضوابط تنفيذ بدائل العقوبة مراعاة التحديد القضائي لكيفية التنفيذ ، حيث 

ميكن للقاضي الذي ينطق باحلبس أن يأمر بتنفيذ بعضه خارج السجن وفقًا لنظام شبه 

 . ية ، أو يأمر بتشغيل احملكوم عليه خارج نطاق السجناحلر
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كما ميكن أيضًا النطق بالعقوبة واألمر بتجزئة تنفيذها على فرتات متعاقبة تتوللها 

 . بصفة منتظمة فرتات إيقاف وال حتتسب ضمن مدة التنفيذ للعقوبة

كما ميكن للقاضي أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة وفق ضوابط بعضها يتعلق 

باجلرمية ذاتها وبعضها يتعلق باحملكوم عليه ، واآلخر يتعلق بالعقوبة سواء تعلق األمر 

. بالعقوبات األصلية أم بالعقوبات التبعية والتكميلية أم باآلثار اجلنائية األخرى للحكم

وذلك حبسب سلطة القاضي التقديرية، بيد أنه جيب أن ين  على إيقاف التنفيذ يف 

نفيذ وفقًا لألصل العام ، وإذا قرر إيقاف التنفيذ عليه أن يذكر احلكم وإال مت الت

 . األسباب اليت تربره 

وعلى ما سبق فإن التنفيذ للعقوبات البديلة يتم وفقًا للضوابط املنصوص عليها يف 

احلكم القضائي ، وال شك يف أن من أوىل أوليات هذه الضوابط مراعاة األحكام 

الرقابة القضائية الكاملة وفقًا للهدف من العقوبة البديلة ، الشرعية ، وأن يتم ذلك حتت 

والعمل على عدم إهدار الطاقات وتعطيل اإلنتاج وإرهاق ميزانية الدولة يف تنفيذ العقوبات 

األصلية اليت قد تؤدي بانعكاسات خطرية على الفرد واجملتمع
( )

 . 

 :ا يليالعقوبات البديلة تتمثل فيمضوابط أن  ويرى بعض الباحثني

اتفاق البدائل املراد تطبيقها مع حقوق اإلنسان األساسية حبيث ال تلحق ضررًا جسيمًا  ( )

 .مبكانته يف اجملتمع 

اختاذ البدائل من قبل مرجع قضائي تظل حتت رقابته من أجل إعادة النظر فيها عند  ( )

 .دية احلاجة ووقفها إذا حتققت الغاية منها أو إبداهلا باحلبس إذا تبني أنها غري جم

موافقة احملكوم عليه على إخضاعه للبديل، والسيما إذا كان البديل عماًل لصاحل  ( )

اجملتمع وحنو ذلك، إذ ال ميكن األداء الصحيح للعمل إذا مل يكن الشو  موافقا 

 .عليه ابتداء 

اعتبار الظروف الشوصية واالجتماعية بالنسبة للمحكوم عليه ، وكذلك اعتبار  ( )

 .يكون البديل متناسبًا مع حجم اجلرمية ظروف اجلرمية ، كي 

البعد عن التشهري باجلاني، وعن كل ما يسبب آثارًا سلبية من وصم وإحراج أمام  (1)

العائلة واألقران أو اجلريان أو غريهم
( )

    . 

 املطلب اخلامس

 أهمية تطبيق العقوبات البديلة وفوائدها

احلرية عن حتقيق هذا اهلدف  غالبا ما تعجز العقوبات التقليدية القائمة على سلب

فالعقوبات التقليدية تعين ببساطة مصطلحات السجن أو احلبس أو إطالق السراح ملرتكيب 

                                                           
 . 0/ ضوابط العمل بالعقوبات البديلة للدكتور رضا متولي وهدان ص  - 
 . 50  - 56 مصطفى العوجي  ص التأهيل االجتماعي - 
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إال أن العقوبات البديلة ، ورمبا تؤدي هذه العقوبات التقليدية إىل حتقيق العدالة.  اجلرائم

والعالج ، التوظيفحيث توفر هلم مهارات ، حتقق ملرتكيب اجلرائم وللمجتمع فوائد عديدة

 .والعالج املوتلفة صالحمن اإلدمان وكل أشكال اال

 :أهمها من الفوائد الكثري منوعموما فإن العقوبات البديلة ميكن أن حتقق 

 .التقليل من النفقات الباهظة لعقوبات احلبس أو السجن ( )

ة تيسر من تفعيل العدالة من خالل توفري مدى واسع أمام احملاكم الختيار العقوب ( )

 .املناسبة لكل جرمية

 .التحقق أو التأكيد على األمن العام من خالل توفري إجراءات الرقابة واحملاسبة ( )

وبتحديد أكثر اخنراب ، حتويل أو تغيري اجملرمني أو املتهمني إىل مواطنني منتجني ( )

اجملرمني يف عملية تسمح هلم بتغيري أنفسهم والتحول إىل مواطنني صاحلني 

 عقوبات البديلةفوائد ال.منتجني

 .ل الصحية و النفسية و االجتماعيةاالكتظاظ املوجود يف السجون يسبب سوءًا لألحوا (1)

لمجرمني لضمان عدم خمالطة املقرتفني لبعض اجلرائم البسيطة أو املذنبني  (6)

حتى ال تصبح السجون مدارس لتعليم اإلجرام و تكوين العصابات ، املعتادون

 .اإلجرامية 

 .مته من النواحي اجلسدية و النفسية و االجتماعية واية الشو  وسال (0)

 .تقليل النفقات عن كاهل احلكومة  (8)

 .زيادة فرصة تطبيق الربامج اإلصالحية يف السجون على اجملرمني اخلطرين  (5)

جلب الفائدة على اجملتمع من خالل اخلدمات االجتماعية اليت تقوم بها األشواص  (7 )

 .املطبق عليهم العقوبات البديلة 

افظة على الروابط االجتماعية و األسرية و ضمان توفري اإلعالة لألسرة احمل (  )
( )

 . 

املساعدة على تلبية احتياجات املذنب واألسرة واجملتمع ويف هذا إشارة إىل نظرية  (  )

تفريد العقوبة أي ضرورة مراعاة ظروف اجلاني الشوصية واألسرية من جهة وواية 

 .اجملتمع من جهة أخرى 

يعكس االتفاق حول هذا السبب اقتناع الدول العربية : ملذنب عن اجملتمعجتنب إبعاد ا (  )

بالنقد املوجه للسجن واملتمثل يف التناقض بني ضرورة إصالح املذنب إلدماجه يف 

 .اجملتمع، وما يؤدي إليه حبسه من فصله عن هذا اجملتمع من جهة أخرى 

                                                           
 1/ عية العقوبات البديلة للدكتور للكتور عبد احملسن املسعد ص مشرو -  
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معظم البحوث و الدراسات  تؤكد: استودام البدائل ال يؤدى إىل زيادة يف اجلرمية  (  )

اليت أجريت يف أمريكا و أوربا واليت قطعت أشواطًا ال بأس بها يف هذا اجملال أن 

استودام البدائل مل يؤد إلي أية زيادة يف معدل اجلرمية، إال أن حداثة استودام 

وخاصة ، البدائل يف الدول العربية قد ال يسمح هلا بالوصول إىل مثل هذه النتائج اآلن

 .نه مل تتم دراسات معمقة يف هذا املوضوع أ

يتضمن هذا السبب فائدتني األوىل عدم اللجوء ، التوفيض من عدد النزالء بالسجون (1 )

إىل السجن إال عند الضرورة القصوى واالستعاضة عنه بالبدائل ، والثانية أن 

 .التوفيض من عدد النزالء ميكن من توفري برامج إصالحية إلفادتهم 

استودام البدائل سيسهم يف حل املشكل االقتصادي الذي : القتصادية األسباب ا (6 )

يعاني منه كثري من الدول العربية حيث سيمكن من التوفيف من األعباء املالية 

املرتتبة على زيادة أعداد النزالء بالسجون و بناء السجون وصيانتها
( )

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حممد عبد  للدكتور أنواع العقوبات البديلة اليت تطبق على الكبار، 6  / ود احلوييت  صألالفكر الشرطي   -  

 5/ ص اهلل ولد حممدن الشنقيطي
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 الفصل الثاني

 اإلسالمية و بيان عناية اململكة العربية السعودية بهمحقوق السجناء يف الشريعة 

ُتعد كرامة اإلنسان وحفظ حقوقه من أهم املهمات وأوجب الواجبات يف الشريعة 

ويف هذا الفصل سنورد أهم احلقوق يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها يف  اإلسالمية،

 :ثالثة مباحث غياململكة العربية السعودية بشيء من اإلجياز 

  نظرة اإلسالم إىل السجن والسجني  :املبحث األول 

  حقوق السجناء يف الشريعة اإلسالمية    :املبحث الثاني  

  اململكة التطبيقات العملية حلقوق السجناء يف أنظمة   :املبحث الثالث

 . العربية السعودية

 املبحث األول

 نظرة اإلسالم إىل السجن   والسجني 

 للسجن غاية وأهدافًا نبيلة ؛ بل جعل السجن يف بعض األحيانعندما جاء اإلسالم جعل 

ثال يف املسجد ؛ لريى اإلسالمن أعندما سجن مثامة بن   مكانًا للدعوة ، كما فعل النيب

عن قيرب، ويرى املسلمني وتعاملهم الذي تتضح فيه مساحة اإلسالم، فعندما رأى ذلك أسلم 

 .( )وحسن إسالمه

و اليت  أن لكّل شو  حقوقه اليت ال ميكن أن نعتدي عليها من األمور املسّلم بها

فإن له حقوقًا تكفل ، ومهما يكن وظيفة ذلك الشو  أو موقعه  , جيب أن توّفر له

و الدين اإلسالمي َكفل لكّل أفراده حقوقًا يتمتعون بها ومينع أن ُتسلب منه أّيًا   إنسانّيته

إاّل أّن ذلك ال مينعه ِمن .. ُموطئًا .. نبًا وإن كان ُمذ" السجني " و ! كان هذا الشو 

بل تبقى له حقوق ال بد ، وال تنسلا منه حقوقه اإلنسانية أو املدنّية  التمّتع حبقوق خاّصة له

  :إىل السجن تنقسم إىل شقني أساسيني ألن نظرة اإلسالم  من مراعاتها وعدم جتاوزها ،

  اجلناية املرتكبة حبق أمن اجملتمع وسالمتهإنه مكان لقضاء عقوبة املوالفة أو  :  األول

أنه مكان حلفظ كرامة اإلنسان وعدم إهدار حقوقه املدنية واإلنسانية ،وهذا  :ي الثان

حال السجني تصحيح  ما ميكن أن نعرب عنه بأن السجن يف أحد قسميه هو

فرتة  وتهذيبه يف السجن بالطريقة اليت جتعله إنسانًا سويًا عندما خيرج بعد انتهاء

 . العقوبة

ومن اجلدير ذكره أن الدين اإلسالمي له الصدارة يف تقنني حقوق السجناء وهي 

مع اإلشارة  ها وسوف نذكر أهمها إمجااًلحركثرية ال يسع اجملال لذكرها بالكامل أو ش

 :إىل بعضها يف املبحث الثاني وشرحها بإجياز ومن أبرز هذه احلقوق ما يلي 

                                                           
 .مرجع سابق   05صاجلزء األول ، ، ، االستيعاب ، ابن عبد الرب :انظر- 
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 وممارستها دون سلطة عليه  لشعائر الدينيةحق املسجون يف حضور ا ( )

  حق املسجون يف التعويض إذا ثبتت براءته ( )

 حق املسجون يف أن يزار يف السجن ( )

  حق املسجون يف تعجيل حماكمته ( )

 . (وهو ما يعرف يف النظام باخللوة الشرعية) حق املسجون يف حضور زوجته إليه  (1)

  فصل الرجال عن النساء يف السجن  (6)

  األمور الصغرية اخلطرين عن مرتكيب فصل اجملرمني (0)

  فصل املسلمني عن غري املسلمني (8)

  فصل األحداث عن البالغني (5)

حقوق اقتصادية وتعليمية وصحية واجتماعية  وألهمية بعض هذه احلقوق يف مثة و (7 )

 .تهذيب السجني وإصالح حاله سأتناوهلا بالشرح يف املبحث الثاني 

يف  األثر اإلسالميني حبقوق السجن ما جاء يف ومما يدل على عناية اإلسالم واملسلم

" يوسف يالقاضي أب ةرسال "
( ) 

،  " هارون الرشيد" اخلليفة العباسي ىل إالّتي بعث ِبها 

  : وكان مما قال فيها ،  موصيًا وموّضحًا فيها ابرز حقوق السجني

اهم ك درما يقوتهم يف طعامهم وأدمهم، وصري ذل -السجناء  -فُمْر بالتقديم هلم " 

جريت عليهم اخلبز ذهب به والة السجن، ووّل رجال ن أإجتري عليهم يف كل شهر، فإنك 

هرا، ويقعد شهرا فش السجن ممن جتري عليهم الصدقةيف من أهل اخلري يثبت أمساء من 

مر بكسوتهم يف الشتاء قمي  وأي. يف يده إليهرجل، ويدفع ذلك ويدعو باسم رجل 

له يف  وأفسحواإزار، وانهوا عن غّل السجني وعن ضربه، ويف الصيف قمي  و وكساء،

ووفروا له ما حيتاجه للغسل وحنوه، وقدموا له  املكان، وهيئوا له الفراش املناسب،

وعينوا ساعيا يوصل رسائله  ،األسبوع الكتاب والقرطاس، وال حتجبوه عن زائريه يوما يف 

  . "م يواصإىل أهله، وأذنوا له إذا كان عليه ديون أن خيرج ف

 املبحث الثاني

 حقوق السجناء يف الشريعة اإلسالمية

جاءت الشريعة اإلسالمية حبفظ الضرورات اخلمس ، ويكون حفظها أحيانًا مبنع 

يسرحون  أرباب اجلرميةاجلرمية قبل وقوعها ؛ وذلك بتحصني اجملتمعات وعدم ترك 

ة كهيئة يالرقاب تهاولة وأجهزوميرحون دون رقيب أو حسيب وإ ا ال بد من إعمال هيبة الد

                                                           
 . 17 ص  أبو يوسف ، كتاب اخلراج ، مرجع سابق ،: انظر  -  
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وتغييبه عن الناس ؛منعًا لشره ، ومن األمر باملعروف وغريها ، وأحيانًا باحلجر على اجملرم 

تقوميه بعد تلبسه باجلرمية وحماكمته بشكل عادل مع كفالة حقوقه املشروعة ، أجل 

 :سواًء كان رجاًل أو امرأة ، ومن تلك احلقوق ما يلي 

 : يف ممارسة شعائره الدينية  حق السجني: واًل أ

ممارسة شعائره الدينية من صالة وصيام  من سجونال جيوز إلدارة السجن منع امل

القرآن الكريم والكتب الدينية ككتب كما ينبغي أن يوفر له ، وغريها من العبادات 

من  املعفيمكن من االتصال بدينيًا  سؤااًلإذا أراد السجني و والفقه واحلديث ،األدعية 

: ه تعاىل ببه امتثااًل لقولبببكل عليه من أمور دينببفيما أشأله ويرجع إليه ببيسريعة ببعلماء الش

 َتْعَلُموَن ْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَلَفاْسَأُلوا َأ 
(  )

 .؛ وهذا خطاب عام يشمل كل مكلف  

الشعائر  افظته على إقامةمن حق السجني املسلم أن تكفل له إدارة السجن حمو

 اوأن تهيئ له األماكن والوسائل الالزمة ألدائه، الدينية
( )

. 

ختت  بأهل  الفقه اليت يف كتب ةمفصلختصه وهي أما غري املسلم فله أحكام 

لبى هلم من احلقوق ما ال يتعارض مع الشريعة ، وُي اوهذا ليس جمال التفصيل فيه ،الذمة

لسجناء يف احلقوق العامة املتعلقة باإلنسان يشرتكون مع بقية ا بال شك همواإلسالمية ،

 . بصفة عامة 

 :  التعليميف حق السجني : ًا ثاني

ويدل  ،به الشريعة اإلسالمية  اهتمتنظرًا ملا للعلم من فائدة كربى وعظيمة فقد 

لذلك اآليات الواردة يف فضل طلب العلم وال شك أن السجني من أحوج الناس إىل ذلك ؛ من 

: لوكه ومن اآليات اليت حتث على العلم والتعلم قوله تعاىل بببالقه وتقويم سأجل تهذيب أخ

 ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِمْن ِإنَََّما َيْخَشى اللَََّه 
(  )

الََِّذيَن َيْعَلُموَن  َيْسَتِوي َهْل ُقْل وقوله تعاىل ،  

  َوالََِّذيَن ال َيْعَلُموَن
( )

أوىل الوسائل العملية يف نفي هو ؛ واملعرفة  تسليح بسالح العلمالف ، 

اجلهل وتقويم األخالق وتهذيبها وهو كذلك اللبنة األوىل يف إعادة السجني إىل جادة احلق 

 .والصواب 

 ن أودع من العلماءومن اجلدير ذكره أن املسلمني اهتموا بتعليم السجناء واالستفادة مم

ابن تيمية يف قلعة يا اإلسالم شجن ُسفعندما  اآلخرين ، يف السجن يف تعليم والدعاة

فكان يكتب فيها ويصنف خصصت له قاعة بها أوراق ودواة وقلم ، دمشق،
( )

 . 

                                                           
 .   : النحل -  
 .، مرجع سابق  ( حقوق السجناء والسجينات يف نظام اإلجراءات اجلزائية )ماجد حممد قاروب : انظر  -  
 . 8 :فاطر -  
 . 5:  الزمر-   
 . 1 ابن كثري ، البداية والنهاية ، مرجع سابق ، اجلزء الرابع عشر ، ص : انظر  - 1

http://www.bnimnbh.com/vb/showthread.php?t=4151
http://www.bnimnbh.com/vb/showthread.php?t=4151
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، من  بتمكني أبي العتاهية يف حبسه( روه اهلل ) الرشيد اخلليفة هارون مسح كما 

الكتب واألقالم واألوراق
( )

 . 

حذقت " :وجه من سجنه قال، وبعد خر زمن اخلليفة املهدييف ،  سجن إبراهيم املوصليو

"الكتابة والقراءة يف السجن
( )

، فدل ذلك على اهتمام املسلمني بتعليم السجناء فورج من 

 . عليهانيالقائممن إدارتها سن ُح:بشرب واحد وهو ؛ومصلحني السجون علماء ودعاة 

 : حقوق السجني الصحية: ًا لثثا

ايته الصحية واليت تعد أبسط يف رع لسجني وآدميتهراعت الشريعة اإلسالمية حق ا

ألنه قد يرتتب على مرض السجني موته ، لذلك ؛ حقوق اإلنسان وهو حقه يف حفظ النفس 

 . أوجبت الشريعة اإلسالمية رعاية السجني واحملافظة عليه من األمراض واألوبئة

 : اآلتي ولعل أبرز ما تتمثل فيه هذه الرعاية 

إجياد أماكن خاصة للمرضى السجناء،  وتظهر يف :الرعاية الصحية الوقائية  (أ )

وتعقيم األدوات املستودمة يف معاجلتهم ،وتطعيم السجناء التطعيمات الالزمة 

مراقبة نظافة والكشف على السجناء بشكل دوري ، واألمراض ،  انتشارملكافحة 

 . خاصة ةواألغذية بصفالعنابر والسجن بصفة عامة 

املفكرين واملنظمات احلقوقية الدولية، وإذا كانت الدعوات اإلصالحية يف شو  

 الكريم فإن شريعتنا السمحة كعادتها سبقت إليه وإىل القارم قد دعت إىل املوضوع ،

 .يف هذا الشأن التفاصيلبعض األدلة و

 تغذية السجني :  

o  ثبت أن الرسول عليه السالم أسر يهود بين قريظة وكان اجلو حارا فأوصى بهم

"م حر هذا اليوم وحر السالح،واسقوهم وقيلوهمال جتمعوا عليه:"قائال
( )

. 

o  أسر الرسول عليه السالم رجال يقال له أبو عزيز، فكان الصحابة رضوان اهلل

عليهم يقدمون له الطعام والشراب، حتى استحيا من كثرة ما قدموا له
( )

.  

o الطعام والشراب على السجناء : واقتدى به السلف الصاحل روهم اهلل مثل ، 

أطعموه واسقوه وأحسنوا  " : تى على طاعنه ابن ملجم الذي أوصى به قائالوح

"فإن عشت فأنا ولي دمي إساره،
( )

. 

                                                           
أبو الفرج علي بن احلسني القرشي األصبهاني أو األصفهاني  ، كتاب األغاني ، القاهرة ، مطبعة دار : انظر  -  

  .7 م ، اجلزء الرابع ، ص  55 ،  الكتب املصرية
 .67 جلزء اخلامس ، صاملرجع السابق ، ا -  
 . 7  بدائع الصنائع ، مرجع سابق ، اجلزء السابع ، ص: الكاساني : انظر  -  
حتقيق مصطفى السقا وآخرين، طبعة دار إحياء الرتاث العربي، بريوت،  ،السرية النبوية ، ابن هشام  : انظر -   

 .51 ، اجلزء الثالث ، صلبنان
دار ،  املغين يف فقه اإلمام أود بن حنبل الشيباني،  امة املقدسي أبو حممد عبد اهلل بن أود بن قد: انظر -  1

 .76 ، اجلزء الثامن ، ص71  الطبعة األوىل ، ،  بريوت ،الفكر
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o وكان  ني ،يكان اخلليفة هارون الرشيد حيرص على تغذية خصومه السياس

مع توفري املاء هلما للشرب  ، حيرص على تغذية حيي الربمكي وولده الفضل

والوضوء
( )

.  

 اهتم املسلمون بها ودليله :كسوة السجني: 

o  أن العباس ،ومل يكن عليه ثوب فكساه الرسول  أسر يوم بدر  :عبد  حدثنا

رضي اهلل عنهما  جابر بن عبد اهلل مسع عمرو عن ابن عيينة حدثنا اهلل بن حممد

ومل يكن عليه   ببد املطلبن ع بالعباس تيوأي بأسرى ،تي أي بدر ملا كان يوم قال

يقدر عليه فكساه  بيعبد اهلل بن أي له قميصا فوجدوا قمي  ثوب فنظر النيب 

كانت له عند  ابن عيينة قال قميصه الذي ألبسه فلذلك نزع النيب  إياه النيب 

 حب أن يكافئهيد فأ النيب 
( )

. 

o ومن  أوصى عليه السالم باإلحسان إىل املرأة اليت زنت وسيقام عليها حد الرجم ،

 .، وهي حادثة معروفة يف كتب الفقه   أوجه اإلحسان الغذاء والكسوة

o واحدة للشتاء وأخرى للصيف :لسجناءخص  علي بن أبي طالب كسوتني ل
( )

 . 

o بأن خيص  كسوتني للسجناء ، ، رشيداقرتح أبو يوسف القاضي على هارون الو 

الثقيلة للشتاء واخلفيفة للصيف
( )

 .  

 ينبغي أن ال يكون لينا طريا، حتى ال : وقد وصفه الفقهاء يف قوهلم : فراش السجني

 سجن غايته يف التأديب والردعيفقد ال
( )

 . 

 قولبه   اإلسالم دين النظافة ،ودليلبه النصبوص الشبرعية الكبثرية ومنهبا      :نظافة السجني

ِإنّن الّلبهن ُيِحببُّ التّنبوّناِبنين ونُيِحببُّ اَلُمتنَطهِّبِرينن      :سبحانه وتعباىل 
( )

لبذلك دعبا الفقهباء إىل     ،

ووايببة للمسببجونني مببن   الغببراء ، االهتمببام بنظافببة السببجناء، تطبيقببا لتعبباليم شببريعتنا  

 :األوبئة واألمراض، ومن هؤالء

o ب متكني السجني من إزالة اإلمام حممد بن احلسن، الذي أكد على وجو

 .(0)شعره

                                                           
 هب ،7   حممد بن عبدوس اجلهشياري  ، الوزراء والكتاب ، صادر عن هيئة أبوظيب للثقافة والرتاث ، : انظر  -  

 . 6  ص
 ( . 6 8 )، رقم احلديث  باب الكسوة لألسارى ،  كتاب اجلهاد والسري ري يف أخرجه البوا -  
 . 6 ص  هب ، 51  القاضي يعقوب بن إبراهيم ، كتاب اخلراج ، دار املعرفة ، بريوت ، : أبو يوسف : انظر  -  
 ،5  ص  هب ، 51  القاضي يعقوب بن إبراهيم ، كتاب اخلراج ، دار املعرفة ، بريوت ، : أبو يوسف : انظر  -  

 .مرجع سابق 
  .57، اجلزء العشرون ، ص هب75  ،  دار املعرفة، املبسوب ،  حممد بن أود بن أبي سهل السرخسي: انظر  -  
  .    : البقرة  -  
بعة ، جمموعة من علماء اهلند ، دار إحياء الرتاث العربي ، بريوت لبنان ، الطبعة الرا    اهلندية الفتاوى: انظر  -  

 .8  هب ، اجلزء الثالث ، ص 76  

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15241
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15241
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15241
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16666
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16666
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
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o ال أعرف أنه جيوز عند أحد من املسلمني،مجع الكثري يف :"قال ابن هبرية الوزير

"حبس يضيق عليهم،غري متمكنني من الوضوء والصالة
( )

. 

لكن  ، عفي املرض السجني من إمتام املدة احملكوم عليه بهاُيال  :الرعاية العالجية  (ب )

 ، بل وختصي  مكان يف السجن للمرضى املسجونني ، لهمع وجوب توفري العالج 

ال خيرج احملبوس للمعاجلة إلمكان ذلك يف  : وهو ما أشار إليه الفقهاء يف قوهلم

 :وقد جتسد اهتمام املسلمني باملرض احملبوسني يف  اذج أذكر منها  .السجن

o صى به وقد كان مريضا،فأو ، ما فعله الرسول عليه السالم مع مثامة بن أثال

وقد سبق اإلشارة إىل هذه احلديث  الصحابة رضوان اهلل عليهم
( )

.   

o عنايته عليه الصالة والسالم باملرأة احلامل من الزنى. 

o من يف السجون انظروا:"وصية اخلليفة عمر بن عبد العزيز إىل عماله قائال ، 

"وتعهدوا املرضى
( )

 . 

 : والنفسية االجتماعيةحقوق السجني : ًارابع

تقع على اجلانب شك أن السجن له آثار سلبية وتبعات على السجني وأسرته ،  ال

الشريعة  جندلذلك وتتضرر منها أسرته يف اخلارج ، ،  والنفسي هلذا السجني االجتماعي

ومل تقف عند ،  هوالنفسية ل االجتماعيةتعلق بالرعاية اعتنت بالسجني فيما ياإلسالمية 

ميكن التعدي عليه من قبل أي شو  أو  ته كحق له الأسر إىلالسجني فقط بل تعدته 

 .جهة 

عدم  الضروريأصبح من  ، ومنذ أن اعترب التأهيل والتهذيب غرضا أساسيا للعقوبة

وذلك بالسماح هلم بتنظيم حياتهم على حنو  ،الكرمية حرمان النزالء من سبل احلياة 

وحتقيق التأهيل  ، جيةوتنظيم صالتهم اخلار يساعدهم على تقبل حياتهم اجلديدة ،

   . والتهذيب إلعادة اندماجهم داخل اجملتمع بعد اإلفراج عنهم

  :فيما يلي الرعاية االجتماعية  أساليب تتمثلو

وهي مشاكل متعددة، منها ما يكون سابقا  :مساعدة السجني على حل مشاكله (أ )

رتب عن دخوله على دخوله السجن مثل مشاكله مع والديه أو إخوته أو أبنائهومنها ما ت

السجن، مثل مشكلة اندماجه يف حياته اجلديدة وتقبلها، وانسجامه مع زمالئه 

 . النزالء مثله

                                                           
،  دار الكتب العلمية ،   حممد حسن إمساعيل: الوزير بن هبرية  ، اإلفصاح عن معاني الصحاح ، حتقيق : انظر  -  

 .5 هب ، اجلزء األول ، ص0   بريوت ، الطبعة الثانية ،  
باب ربط األسري  -كتاب اجلهاد  -م يف ، ومسل باب وفد بين حنيفة -كتاب املغازي  -أخرجه البواري يف  -  

 . وحبسه
،  إحسان عباس ، دار صادر ، بريوت: ، الطبقات الكربى ، حتقيق  حممد بن سعد أبو عبد اهلل البصري : انظر  -  

 . 16 اجلزء اخلامس ، ص
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ويتحقق حل هذه املشاكل عن طريق األخصائي االجتماعي الذي يعمل على زيارة أسرة 

السجني حلل مشاكله معها،وطمأنته عليها،وإقناعه بضرورة االستسالم للواقع وتقبل 

 .ديدة ،واالستجابة للتعليمات والقوانني الداخلية املنظمة للحياة السجنيةاحلياة اجل

 من أجل تسهيل اندماجه وتأهيله وإعداده حلياة احلرية، : تنظيم حياته اجلماعية (ب )

 :ويتوذ تنظيم احلياة اجلماعية للسجناء أشكاال متعددة منها

 عقد الندوات الثقافية واألدبية -

 إقامة حفالت ترفيهية -

 الربامج التلفزيونيةتتبع  -

 . تنظيم املباريات الرياضية -

عن طريق الزيارات العائلية واملراسالت، وتصاريح اخلروج  : تنظيم اتصاالته اخلارجية (ج )

كل هذا  .ة حسب ما تسمح به الظروف ويتوافق مع األنظمة املرعية يف ذلك املؤقت

 : سبقت إليه الشريعة اإلسالمية، فقد حتدث فقهاؤنا عن

o إذ ن  املالكية على عدم التفريق يف احلبس بني :قارب مع بعضهمحبس األ

 .( )م األقارب، حفاظا على صلة الرح

o  عيادة السجني ألقاربه املرضى، أو حضور جنازتهم، وقد استحسن بعض املالكية

 ،( )إخراجه بكفيل

o كما ن  عليه  ذلك فال مينع السجني من:زيارة أقاربه وأصدقائه له يف سجنه

وقد كانت ابنة حيي بن خالد الربمكي تدخل على والدها الفقهاء،

 .( )السجن،وتستشريه يف شؤونها

هذه بعض اجلوانب املضيئة اليت تدل داللة واضحة أن املسلمني سبقوا غريهم يف رعاية 

 . السجني

 : االقتصاديةحقوق السجني : ًا خامس

عطي وإ ا أي مل تكتف التشريعات بإعطاء السجني احلقوق سالفة الذكر فقط ،

، وحقه يف العمل ، وحقه يف إدارة أعماله ،  متاعهتتمثل يف حقه يف حفظ  اقتصادية ًاحقوق

وقد يستعجب البعض من أنواع هذه احلقوق إال أنه بالنظر هلذه . وحقه يف حفظ ماله 

احلقوق سنجد أنها حقوق لصيقة باإلنسان فجميعها يدخل حتت ضرورة حفظ املال كما 

 . ريعة اإلسالمية جاء يف الش

                                                           
 .  8 لثالث ، صاجلزء ا بريوت ، ، دار الفكر، حممد عليج : الشرح الكبري ، حتقيق ، أود الدردير :انظر -   
،  أسنى املطالب شرح روض الطالب، حاشية الرملي املطبوعة مع  أبي العباس بن أود الرملي الكبري: انظر -   

 . 85 هب ، اجلزء الثاني ، ص    األوىل ، حممد حممد تامر ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة. د  حتقيق
 .  8 ، اجلزء الثالث ، ص حممد عرفة الدسوقي ، دار الفكر: ري حاشية الدسوقي على الشرح الكب: انظر -   
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هذا فيما يتعلق حبقوق السجني اليت ميكن تصنيفها ضمن بعض اجملموعات مثل ما 

 . ذكر سالفًا كرؤوس أقالم يف موضوعنا

ولكن هذا ال يعين أنه ليس للسجني حقوق أخرى ، إ ا للسجني حقوق ال تندرج حتت 

كن ألحد املساس بها أي عنوان ون  عليها نظام السجن والتوقيف صراحة ، لذلك ال مي

 : وهي كاآلتي

 . بوكيل أو حمامي للدفاع عنه أثناء التحقيق واحملاكمة االستعانةحقه يف  (أ )

مل يكن  داخل السجن واهلبة ومجيع التصرفات املالية ، ما احقه يف قبول اهلداي (ب )

 .  ذلكمينع هناك سببًا مربرًا 

اجلهة التعليمية متى بواسطة  بنفسه أو يف استكمال تعليمة اجلامعي وغريهحقه  (ج )

 .وقد سبق ذكره  تطلب األمر ذلك

 : حق السجني يف الدفاع عن نفسه: سادسًا 

اد دليل بسبإما بإثبات ف املوجه له ،دفعه االتهام و يف الدفاع عن نفسه،احلق  سجنيلل

أو بإقامة الدليل على نقيضه،فال بد من السماح له بالدفاع عن نفسه وإال حتول  االتهام

 .إىل إدانة ماالتها

 ، بل هو حق للمجتمع وواجب عليه ، عن نفسه ال يعد حقا للمتهم وحدهالسجني ودفاع 

وأكد عليه الرسول عليه الصالة والسالم يف ،  حتى ال يفلت اجملرم احلقيقي من العقاب

يا علي إن الناس سيتقاضون إليك  " : حني واله اليمن فقال له وصيته لعلي بن أبي طالب 

 ، كما مسعت من األول ، تاك اخلصمان فال تقضني ألحدهما حتى تسمع من اآلخرأ فإذا

"فإنه أحرى أن يتبني لك القضاء وتعلم ملن احلق
( )

. 

إذا أتاك اخلصم وقد فقئت عينه  " : وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال ألحد قضاته

 . " فلعله قد فقئت عيناه مجيعا ، فال حتكم له حتى يأتي خصمه

األصل يف الدفاع أن يتواله املتهم بنفسه ألنه حقه بشرب قدرته عليه،فإن عجز عنه مل و

تصح إدانته ،لذلك رأى بعض الفقهاء منع معاقبة األخرس على جرائم احلدود،ولو اكتمل 

ولو أقيم  أتى بدليل يدفع عنه االتهام ، نصاب الشهادة ضده،ألنه لو كان ناطقا فلرمبا

مل يعترب ذلك عدال ألنه إقامة للحد مع الشبهة ، لشهادةعليه احلد باكتمال ا
( ) . 

ألن حق الدفاع أصلي سواًء كان حماميًا أو وكيل ؛ وقد يستعني املتهم مبن يدافع عنه 

 بنفسه أو يكلف من ينوب عنه فيه ،حييطه علما بالتهم املوجهة إليه ، هثابت للمتهم يباشر

م ما أسند إليه وينبهه على ما له وما عليه ويساعده يف ويعينه على فه ، واألدلة املتوفرة ضده

                                                           
رقم  باب ما جاء يف القاضي ال يقضي بني اخلصمني حتى يسمع كالهما، ، أخرجه الرتمذي يف كتاب األحكام -  

 .     احلديث
 .، مرجع سابق  0 اجلزء الثامن عشر ، صاملبسوب مشس الدين السرخسي ، : انظر  -  
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دفع أدلة االتهام ،وقد مثل هذا احلق سلفنا الصاحل ومنه القاضي األندلسي بقي بن خملد 

فقد اختصم إليه رجالن ،فنظر إىل أحدهما حيسن ما يقول،واآلخر ال يدري ما يقول،ولعله 

ت من يتكلم عنك فإني أرى صاحبك يدري يا هذا لو قدم:"توسم فيه مالزمة احلق،فقال له

ما :فقال القاضي أعزك اهلل إ ا هو احلق أقوله كائنا ما كان، : فقال له ، ما يتكلم

"أكثر من قتله قول احلق
( )

.   

وحق املتهم يف الدفاع عن نفسه،يقتضي متكينه من اإلدالء بأقواله يف حرية تامة،بدون 

و أي شئ يؤثر على إرادته احلرة وله احلق يف أ ، تعذيب أو خديعة أو ضغط أو إكراه

الصمت، و االمتناع عن اإلجابة عن كل أو بعض أسئلة التحقيق،وإذا أقر على نفسه فله 

 الرجوع عن إقراره

فال جيوز إكراه املتهم حلمله على اإلقرار،قال ابن :إكراه السجني املتهم على الكالم

ألنه مل يوجب  ، بسجن وال بتهديد بضرب والمن األشياء  يءفال حيل االمتحان يف ش:"حزم

من الدين إال من هذه األصول  يءوال حيل أخذ ش ، ذلك قرآن وال سنة ثابتة وال إمجاع

إن دماءكم وأعراضكم "  : بقوله الثالثة بل قد منع اهلل تعاىل ذلك على لسان رسوله 

ب مسلم وال سبه وأبشاركم عليكم حرام،فحرم اهلل تعاىل البشر والعرض،فال حيل ضر

"إال حبق أوجبه قرآن أو سنة ثابتة
( )

. 

ال و ولذلك ذهب مجهور الفقهاء إىل أن اإلكراه على اإلقرار حبق أو جناية باطل ،

ُه ُمْطَمِئنٌّ ــــِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُب  : بحانه وتعاىلببه سبببور لقولببيرتتب عليه أمر من األم

ِباإِلمَياِن 
( )

.  

بل يرتك أمره  ، إذن بأن العلماء مل يعتربوا اإلكراه من باب السياسة الشرعية فيتضح

 .لولي األمر إن شاء ترك

وخالفهم بعض متأخري احلنفية الذين ذهبوا إىل تصحيح اإلقرار مع اإلكراه بضرب أو 

، مستدلني حبديث ابن عمر رضي اهلل  حبس إذا كان املتهم معروفا بالفساد والفجور

فصاحلوه  أن النيب عليه السالم قاتل أهل خيرب،فغلب على األرض والزرع والنول ، ، عنهما

وخيرجوا  ، الصفراء والبيضاء على أن جيلوا منها وهلم ما ولت ركابهم ولرسول اهلل 

 منها واشرتب عليهم أن ال يكتموا شيئا وال يغيبوا شيئا فإن فعلوا فال ذمة هلم وال عهد ،

،حني أجليت بنو  وحلي حليي بن أخطب كان احتمله معه إىل خيرب فغيبوا مسكا فيه مال

 : فقال ؟ ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظري:  لعم حيي فقال رسول اهلل  ، النضري

فدفعه الرسول عليه   .العهد قريب واملال أكثر من ذلك : فقال ، أذهبته النفقات واحلروب

                                                           
 . 07 ، ص  585 اخلشبى القروى، قضاة قرطبه، دار الكتاب اللبنانى، بريوت : انظر   -  
 .، مرجع سابق  80ابن قدامة املقدسي ، املغين ، اجلزء اخلامس ، ص: انظر   -  
 . 76 النحل   -  
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قد رأيت :دخل خربة فقال-قبل ذلك-كان حيي وقد ، السالم إىل الزبري فمسه بعذاب

حييا يطوف يف خربة ها هنا،فذهبوا وطافوا فوجدوا املسك يف خربة
( )

 .  

ويف نظري فإن استشهاد بعض متأخري احلنفية بهذا احلديث للقول جبواز اإلقرار مع 

اإلكراه ،مردود ألنه وارد يف يهود حماربني نقضوا العهد الذي كان بينهم وبني 

 .سلمني،وال عالقة له بتعذيب متهم يتأرجح حاله بني الرباءة واإلدانةامل

 املبحث الثالث

 العربية السعوديةاململكة التطبيقات العملية حلقوق السجناء يف أنظمة 

لقد اعتنت اململكة العربية السعودية بالسجون عناية خاصة وشاملة، فأخذت السجني 

ادي نظرت إليه هذه الدولة جانبًا مهمًا من جوانب جبانبيه املادي واملعنوي، فاجلانب امل

اإلنسان اليت جتعله يستطيع دائما أن يعطي عطاءه املطلوب منه ؛ ذلك أنَّ اإلنسان يف 

حقيقته هو وحدة متكاملة ؛ فلو مرض أو جاع أو عطج لكان لكل ذلك تأثري حقيقي 

 .ون عناية خاصةفيه، ومن هنا كان اهتمام اململكة بهذا اجلانب، فاعتنت بالسج

، فمن حيث النظافة جند أنَّ هذه السجون تتمتع بنظافة جيدة، نظافة شاملة للسجني

كانت يف لبسه أو يف فراشه أو يف أكله، حتى إنَّ بعض السجناء يقول إنَّه وجد يف سواء

 .السجن ما مل جيده يف غريه، كما تصرف له مبالغ لقضاء كمالياته اخلاصة

وي للسجني الذي يعد من أهم اجلوانب اليت حيتاجها السجني ؛ أما يف اجلانب املعن

وذلك ألنَّ إصالح اجلانب الروحي، وتغذيته هو عمدة اإلصالح ولبه
( )

. 

وهو ما الحظته حكومة اململكة، فعمدت إىل العناية املركزة بهذا اجلانب ؛ وذلك 

ذلك التمييز بني برتكيزها على ضرورة تسلح السجني بسالح العلم النافع ؛ ليستطيع ب

 .السلوك الصحيح والسلوك اخلطأ

 .، وذلك من جانبني على اهتمام اململكة بتعليم السجنيبإجياز  سريعةنلقي نظرة لعلنا و

 : الربامج التعليمية النظامية (أ )

، من عمدت اململكة إىل إنشاء املدارس داخل السجون، وذلك ملوتلف املراحل الدراسية

 كما أنشأت مدارس تعليمية داخل سجون النساء لتعليمهنة ، يحمو أمية، ومتوسطة، وثانو

 .فيها أيضًا

                                                           
مؤسسة عباد ، ، زاد املعاد يف هدي خري ال حممد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللانظر ، ابن قيم اجلوزية  -  

، اجلزء  70  الطبعة الرابعة عشر ، ،  عبد القادر األرناؤوب -شعيب األرناؤوب : حتقيق ،   بريوت، الرسالة 
 .5  الثالث ، ص

تقارير الشؤون الدينية بإدارة السجون، واجمللة اإلحصائية اليت تصدرها : ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع انظر- 
 .هذا الشأن يف وزارة الداخلية
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إدراكًا ألهمية ؛وا يعود عليه بالفائدة مبوكل ذلك يهدف إىل شغل وقت السجني 

التعليم وضرورة مواصلة املسجونني دراستهم، وتدريس غري الدارسني منهم، فقد نصت 

بتاريا (   /م)ادر باملرسوم امللكي رقم من نظام السجن والتوقيف الص( 8 )املادة رقم 

هب 58  /6/  
( )

. 

تضع وزارة الداخلية باالتفاق مع اجلهات املوتصة املسئولة عن التعليم : "  نصت على

  .  والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف

جونني واملوقوفني وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات االمتحانات بالنسبة للمس

وتنشأ يف كل سجن ودار للتوقيف مكتبة حتوي كتبًا دينية . يف املراحل الدراسية املوتلفة

 " . وعلمية وأخالقية ليستفيد منها املسجونون واملوقوفون يف أوقات فراغهم

أن تضع وزارة الداخلية بالتعاون مع اجلهات املوتصة املسؤولة عن التعليم مناهج التعليم 

صنيف داخل السجون، ودور التوقيف، وأن حتدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات والت

 .االمتحان بالنسبة للمسجونني واملوقوفني 

كما يساعده هذا التعليم ،  املهالكالذي قد يورد السجني الفراغ فالتعليم يقضي على 

بعد خروجه  كريميف حتقيق رغباته املستقبلية يف احلصول على شهادات تؤمن له العيج ال

 .واندماجه يف اجملتمع 

 :الربامج الدينية غري النظامية (ب )

يف حتمل اإلدارة العامة للسجون ممثلة يف اململكة العربية السعودية استشعارًا من 

فقد عمدت إىل وضع برامج  ،  والة األمرثم أمام ، مسؤوليتها الكبرية أمام اهلل عز وجل 

حلقات حتفيظ القرآن وإقامة الوعظ واإلرشاد  يف توعية للسجناء وتشتمل على برامج

 .داخل السجون الكريم

وقبد   .فيشتمل علبى النبدوات والبدروس واملسبابقات الثقافيبة       :أما برامج الوعظ واإلرشاد -

ومنها جامعة اإلمبام حممبد ببن     مج،االرب هساهمت جهات حكومية متعددة يف تنظيم هذ

ارز وفعال يف إصالح أحوال كثري مبن السبجناء   وكان ملساهمتها دور ب سعود اإلسالمية 

 .وهلل احلمد واملنة

القرآن الكبريم للسبجناء مبن أهبم     حفظ ُيعندُّ برنامج ف :أما برامج حتفيظ القرآن الكريم-

لقرار  لبنات اإلصالح يف السجون، وقد كان
( )

صاحب السبمو امللكبي وزيبر الداخليبة      

حيث خصصبت مببالغ ماليبة يف حلقبات      أكرب األثر يف التشجيع على حفظ كتاب اهلل،

                                                           
، واملنشور يف اجلريدة  هب58  /6/  وتاريا    /املتوج باملرسوم امللكي رقم م،  نَظام السجن والتوقيف: انظر  -  

 .، املادة الثامنة عشر  هب58  /0/  و تاريا  5 0 العدد ( أم القرى )  الرمسية
 .، مرجع سابق  (0 )املادة ،  نَظام السجن والتوقيف: انظر   - 
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التحفيظ قببل املكرمبة امللكيبة، ثبم كبان لصبدور مكرمبة خبادم احلبرمني الشبريفني           

 .أكرب األثر يف التشجيع على حفظ كتاب اهلل عز وجل يف السجون 

هب حيث صدر األمر امللكي 78  حيث تكونت املكرمة من جزأين أوهلما عام 

هلل عز وجل يف السجن من نصف حمكوميته ويف السامي بإعفاء كل من حفظ كتاب ا

هب صدر األمر السامي املكمل لسابقه، والذي يتضمن توزيع حفظ كتاب     /  /0 

وذلك بقسمة عدد األجزاء اليت حيفظها السجني ، اهلل عز وجل، حسب مدة احملكومية 

( األشهرب)على جمموع عدد أجزاء القرآن الكريم وضرب الناتج يف نصف مدة احملكومية 

بشرب أن ال تقل مدة احملكومية عن ستة أشهر يف األصل وال يقل احلفظ عن جزأين 

 .كاملني وال ينظر يف كسور اجلزء 

وقد كان ملساهمة مجعيات التحفيظ يف اململكة آثارها احلميدة، فقد وفرت 

 .املدرسني للسجون مما عاد على السجني بعظيم النفع والفائدة 

ملن  ز حتفيزية حلملة الكتاب ومقدارها مخسة آالف ريالكما كانت توضع جوائ

، وقد أثبتت هذه التجربة الرائدة جناحها يف هذا اجملال، حيث إنَّ حيفظ القرآن كاماًل 

نسبة احلافظني للقرآن الكريم أو لبعض أجزائه العائدين إىل السجن تكاد تكون 

 معدومة
( )

  . 

إلصالح أبنائها وذلك من خالل غرس القرآن  ملا توليه هذه البالد من اهتمام نظرًاو

الكريم يف نفوسهم، فقد عنيت بشكل خاص بالسجناء، وحتفيظهم كتاب اهلل تعاىل، 

 .ومرت يف سبيل ذلك مبرحلتني أساسيتني 

هب بعد صدور املكرمة 78  هب، والثانية من عام 78  األوىل من بداية نشأتها إىل عام 

 .من حيفظ كتاب اهلل تعاىل امللكية، بإسقاب نصف املدة عن

وبهذا العرض يتضح لنا أن اململكة العربية السعودية راعت جانب السجني والتزمت 

ا املواثيق الدولية كما هو حال بالتعاليم يف الواردة يف شرع اهلل عز وجل و اليت نصت عليه

تحدة األول ملنع اليت اعتمدها مؤمتر األمم امل( لنموذجية الدنيا ملعاملة السجناءالقواعد ا)

، وأقرها اجمللس االقتصادي  511 اجلرمية ومعاملة اجملرمني املعقود يف جنيف عام 

-د) 706 م ، و 510 يوليه /متوز    املؤرخ يف (   –د )جيم   66الجتماعي بقراريه وا

 .م 500 مايو / أيار    املؤرخ يف  5( 6

وعقله ونسله قبل أن توجد  فالشريعة اإلسالمية حفظت كرامة اإلنسان وعرضه ماله

هذه املواثيق ، وهذه املواثيق عندما ننظر يف أصل وجودها ، جند أنها وجدت يف بلدان 

                                                           
 .م/ 78 / األمر امللكي السامي الكريم رقم   - 
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تفشت فيها اجلرمية فأرادوا تعميم احلكم على العامل منعًا لتكرارها وحرصًا على حقوق 

 .السجناء من أن تنتهك 

 واهلل أعلم

 ، ، ، وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه



39 

 اخلامتة

،  هي عالقة ترابط ومتاسك ومشول بأفرادهأمن اجملتمع اليت تربط العالقة ال شك أن 

ن باحرتام ورهتقوم على أساس تعاون اجلميع فيما فيه الصاحل العام ؛ وألن حتقيق األمن م

ومكتسباته ، واجلرمية حتصل  وبالتالي ضياع اجملتمع إلنسانية وإهدارها ضياع لألمن ،ا

 جمتمع حمافظ أو غري حمافظ ألن أرباب اإلجرام ال يفرقون بني جمتمع وآخر ، وإ ا يف

تقودهم نزواتهم وشهواتهم إىل ارتكاب املوالفات وانتهاك احلرمات أحيانا وخمالفة 

فاستلزم ذلك وجود أمكان للتوقيف وسجون يودع فيها من األنظمة والقوانني حينًا آخر ، 

تمع ، ومثة حقوق ال ميكن جتاهلها حتى ألصحاب اجلرمية ، ثبت جرمه وأخل بأمن اجمل

فالسجون من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية مكان للتقويم والتهذيب واإلصالح ، وهي 

، وعيتها بالكتاب و السنة واإلمجاعكذلك وسيلة من وسائل الردع والعقاب وقد ثبتت مشر

ي فال مناص منها مع أعطاء السجني فوجدت بوجود اإلنسان وتطورت بتطور اجلرمية وبالتال

حقوقه اليت كفلتها له الشريعة اإلسالمية كإنسان وهو ما تطالب به املنظمات الدولية 

كاألمم املتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان ، فكان لإلسالم السبق يف كثري من احلقوق 

الجتماعية ومن أبرزها حق ممارسة الشعائر الدينية والتعليم والعمل واحلقوق الصحية وا

 .والنفسية وغريها ومبسوب احلديث عنها يف البحث 

 :ومثة توصيات يف هذا اجلانب 

الزيارات الدورية من قبل والة األمر واملعنيني على أمكان التوقيف والسجون من أجل  ( )

 .حتسني اخلدمة فيها وحماسبة املقصرين والقائمني عليها إن كان هناك تقصري 

ومنظمات اجملتمع املدني يف خدمة السجناء وتأهيلهم تفعيل دور القطاع اخلاص  ( )

 .وخدمة أسرهم باخلارج 

تصنيف السجون حبسب نوع اجلرائم ، وتوزيع السجناء حبسب سابقة اجلرمية  ( )

فال جيمع بني أرباب اإلجرام ممن مارسوا اجلرمية ألكثر من ) وتكرارها وخطورتها 

قد يربي اجلرمية يف السجون فتتحول مرة ، ومن زلة به القدم مرة واحدة ؛ ألن اجلمع 

 ( .من حماضن إصالح إىل حماضن جتميع للمجرمني اخلطرين 

تطورت وسائل التكنولوجيا يف الوقت احلاضر ، وألن السجني جزء من اجملتمع  ( )

؛ ويا حبذا لو وجدت  هفينبغي تأهيله بكل ما يعود عليه بالنفع بعد قضاء حمكوميت

وتسوق ( ، خياطة ، حياكة ، تطريز ،  وغريها  جنارة) ورش عمل للمهن احلرة 

منتجاتهم عرب إدارة السجن يف مزادات علنية يعود ريعها على ذويهم باخلارج ومن هنا 

 .يصبحون فئة عاملة ومنتجة 
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العمل على تنوع العقوبات البديلبة ، ووضبع الضبوابط هلبا مببا يعبود ببالنفع علبى اجلباني           (1)

 .صالح أهم من سياسة العقابوأسرته وعلى اجملتمع ، فسياسة اإل

التوسع يف سياسة تشغيل السجناء يف املصانع واملزارع وأعمال املقاوالت ممبا يكسببهم    (6)

اخلربة العملية اليت تعود عليهم باملنفعة يف املستقبل حتى ال يعبودون الرتكباب اجلبرائم    

 . مرة أخرى 

ن يتمتببع بهببا قبببل مببن األمببور املسببلم بهببا أن حرمببان السببجني مببن كببل حقوقببه الببيت كببا و

فضباًل عبن الضبرر البذي يلحبق السبجني نفسبه فيتحبول         سجنه قد يعود بالضرر علبى اجملتمبع   

تكبون  ال و إىل شو  عدواني ، ألن اإلنسان اجتماعي بطبعة كما ذكر علماء االجتماع ،

حيبباة اإلنسببان طبيعيببة، إال إذا عبباش يف مجاعببة يببنظم مببن خالهلببا حياتببه اخلاصببة وعالقتببه       

 .حتى لو كان يقضي عقوبة السجن  الغريبأسرته وب

ويف ديننا اإلسالمي ما يفي بكل هذه احلقوق وأكثر ، وال ننكر أن هناك عيوب 

أحبسه حتى أعلم منه " : عمر بن اخلطاب للسجن ولكن كما قال اخلليفة الراشد 

  " . التوبة ، وال أنفيه إىل بلد يؤذيهم

 :برزها فالسجن يف اإلسالم له أهداف وغايات من أ

 . زجر اجلاني وتأديبه ( )

  هذيبه وتقوميه ، وحتقيق توبتهحالة وتإصالح السعي إىل  ( )

يقصد منه ردع غريه من الناس ، فإنهم إذا رأوا ما حل به من السجن أن السجن وسيلة  ( )

 ·كفوا عن الوقوع يف املعاصي واحملرمات 

احملارم ويتعدون  وذلك حبفظ أهل اجلرائم الذين ينتهكون :دفع الضرر عن املسلمني  ( )

 . على حدود اهلل ، وحقوق املسلمني

 ·استيفاء احلقوق ممن وجبت عليهم ، ومل يؤدوها إىل أهلها  (1)

فإما أن تثبت إدانته  ·كشف حال املتهم ، والتحقق من أمره  السجن أيضًا يقصد منو (6)

 .أو براءته 

 إحداث أمسى إىل هالذلك تفوق التشريع اإلسالمي على مجيع الشرائع الوضعية، وسبق

 . تصون كرامة اإلنسان  وحتفظ عرضه ، فاإلسالم عدل كله النظريات واملبادم اليت

 ، ، ، هذا وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله
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 فهرس املراجع 

  القرآن الكريم. 

  كتب السنة النبوية: 

القببدير شببرح  فببتح، كمببال الببدين حممببد بببن عبببد الواحببد السيواسببي     : ابببن اهلمببام ( )

، دار الكتبب العلميبة  ،  عبد الرازق غالب املهدي: علق عليه وخرج أحاديثه،   اهلداية

 .هب     ،  الطبعة األوىل، بريوت 

أبببو العببباس مشببس الببدين أوببد بببن حممببد بببن أبببي بكببر ، وفيببات       : ابببن خلكببان   ( )

،    ، دار صببادر ، بببريوت  إحسببان عببباس: ، حتقيببق   األعيببان وأنببباء أبنبباء الزمببان 

 .م  55 

،  ابببن فرحببون املببالكي ، تبصببرة احلكببام يف أصببول األقضببية و منبباهج األحكببام      ( )

 .هب 6   األوىل ،  دار الكتب العلمية ، الطبعة تعليق الشيا مجال مرعشلي ، 

، زاد املعباد يف هبدي    حممد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عببد اهلل ابن قيم اجلوزية  ( )

عببد القبادر    -شعيب األرنباؤوب  : حتقيق ،   بريوت، مؤسسة الرسالة خري العباد ، 

 .هب 70  الطبعة الرابعة عشر ،،  األرناؤوب

: أببي الفبداء إمساعيبل ببن كبثري الدمشبقي ، البدايبة والنهايبة ، حتقيبق          :  ابن كثري (1)

 .هب  75  علي شريي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة اخلامسة ، 

 .بريوت  ، لصادردار اب ، طبعة لسان العر، ابن منظور  (6)

حتقيببق مصببطفى السببقا وآخببرين، طبعببة دار إحيبباء       ،السببرية النبويببة  ، ابببن هشببام   (0)

 . الرتاث العربي، بريوت، لبنان

 ، إمساعيبببل ببببن عمبببر ببببن كبببثري القرشبببي الدمشبببقي       البببدين، أببببو الفبببداء عمببباد     (8)

 . م556 لبنان ، الطبعة الثامنة  -بريوت  -، دار املعرفة  تفسري القرآن العظيم

بو الفبرج علبي ببن احلسبني القرشبي األصببهاني أو األصبفهاني  ، كتباب األغباني ،          أ (5)

 .م 55 ،  القاهرة ، مطبعة دار الكتب املصرية

القاضبي يعقبوب ببن إببراهيم ، كتباب اخلبراج ، دار املعرفبة ، ببريوت ،         : أبو يوسبف   (7 )

 .هب  51  

أسبنى املطالبب    ، حاشبية الرملبي املطبوعبة مبع     أبي العباس بن أوبد الرملبي الكببري    (  )

، امر ، دار الكتب العلمية ، بريوتحممد حممد ت. د : ، حتقيق شرح روض الطالب

 .هب     األوىل ، الطبعة
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األنصباري القبرطيب ، اجلبامع    ببن أببي بكبر ببن فبرج      أبي عببد اهلل حممبد ببن أوبد      (  )

 .هب  71  ألحكام القرآن ،  دار إحياء الرتاث العربي ، بريوت ، 

 .بريوت  ، دار الفكر، حممد عليج : الشرح الكبري ، حتقيق ، أود الدردير  (  )

 .م 78 / األمر امللكي السامي الكريم رقم  (  )

 . ، الطبعة األوىل، سوريا ،  دار احلوار  التعذيب عرب العصور: بريت هارت  (1 )

تقبببارير الشبببؤون الدينيبببة ببببإدارة السبببجون، واجمللبببة اإلحصبببائية البببيت تصبببدرها وزارة   (6 )

 ..لشأنيف هذا ا الداخلية

 . حممد عرفة الدسوقي ، دار الفكر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  (0 )

 . 585 اخلشبى القروى، قضاة قرطبه، دار الكتاب اللبنانى، بريوت  (8 )

 .طبعة دار املاليني ، اجلزء الثالث ،  األعالم، الزركلي خري الدين  (5 )

 .بريوت  ، دار الفكر، طبعة  خمتار الصحاح،  الرازي  (7 )

، طبعبة عبام    جممع امللك فهبد ، فتاوى الجمموع ،  تقي الدين ابن تيميةالم شيا اإلس (  )

 .ب ه6    

املغبين يف فقبه اإلمبام أوبد ببن      ،  عبد اهلل بن أوبد ببن قدامبة املقدسبي أببو حممبد        (  )

 .هب71  الطبعة األوىل ، ،  بريوت ،دار الفكر ،  حنبل الشيباني

، دار   ا ، حتقيبببق عمبببر تبببدمريعلبببي ببببن حممبببد اببببن األثبببري  ، الكامبببل يف التببباري  (  )

 .م 550 الكتاب العربي ، بريوت ، طبعة عام 

االسبتيعاب  املشهور بابن عببد البرب ،   :  بن عبد الرب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد (  )

 الطبعبة ،  ببريوت ،   ار اجليل، د علي حممد البجاوي :قيق، حت  يف معرفة األصحاب

 .هب     ،  األوىل 

يبباء الببرتاث العربببي ، بببريوت  جمموعببة مببن علمبباء اهلنببد ، دار إح  ،  اهلنديببة الفتبباوى (1 )

 .هب 76  ، الطبعة الرابعة لبنان

 ، تببيني احلقبائق شبرح كنبز البدقائق      ، فور الدين عثمبان ببن علبي الزيلعبي احلنفبي       (6 )

 . القاهرة ، الطبعة الثانية -نشر دار الكتاب اإلسالمي ، مطبعة الفاروق احلديثة 

 .الرابعة لقاموس احمليط ، دار املأمون، الطبعة ، ا لفريوز آبادي ا (0 )

، ( حقبوق السبجناء والسبجينات يف نظبام اإلجبراءات اجلزائيبة        )ماجد حممد قباروب   (8 )

العبدد     7 يونيبو   6 املوافبق  . هبب      رجبب     االقتصادية األحد مقال منشور يف 

6 60 . 
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 إيضبباح القببرآن  يف أضببواء البيببان  ، حممببد األمببني بببن حممببد بببن املوتببار الشببنقيطي     (5 )

 .هب 1   ،  الفكر دار ، بالقرآن

 .الرياض السجن وموجباته يف الشريعة اإلسالمية، ، حممد اجلريوي  (7 )

حممببد بببن اوببد القببرطيب ، اجلببامع ألحكببام القببرآن ، حتقيببق ومراجعببة صببدقي       (  )

 .م558 لبنان  -مجيل عرفات ، دار الفكر ، بريوت 

 . هب75  ،  دار املعرفةبسوب ، ، امل حممد بن أود بن أبي سهل السرخسي (  )

إحسبببان : قبببات الكبببربى ، حتقيبببق حممبببد ببببن سبببعد أببببو عببببد اهلل البصبببري ، الطب  (  )

 .، دار صادر ، بريوت عباس

مكتبببة   احلبببس يف الشببريعة اإلسببالمية ،   ،  حممببد بببن عبببد اهلل األوببد حكببم      (  )

 .الرشد ، الرياض 

هيئة أبوظيب للثقافة  حممد بن عبدوس اجلهشياري  ، الوزراء والكتاب ، صادر عن (1 )

 .هب 7   والرتاث ، 

حممبد  : قيب ق، حت نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار،   حممد بن علي الشوكاني (6 )

 ..هب 0   ، دار ابن اجلوزي ،  صبحي بن حسن حالق

حممد بن علي بن حممد الشوكاني ، فتح القبدير اجلبامع ببني َفبيّن الروايبة والدرايبة        (0 )

 .هب ، دار اخلري ب بريوت     ة األوىل ، من علم التفسري، الطبع

، (  اببن أببي أصبيبعة    )امللقبب   موفق الدين أبو العباس أود بن سبديد البدين القاسبم    (8 )

، دار الثقافبببة والنشبببر والتوزيبببعاجلبببزء األول ، ،  األنبببباء فبببى طبقبببات األطبببباء عيبببون

 .م ، بريوت 558 

، هبب 58  /6/  وتباريا     /م املتوج باملرسوم امللكي رقبم ،  نَظام السجن والتوقيف (5 )

،  هببب58  /0/  تباريا  و 5 0 العبدد  ( أم القبرى  ) واملنشبور يف اجلريبدة الرمسيبة ،    

 .املادة الثامنة عشر 

،   حممد حسن إمساعيبل : الوزير بن هبرية  ، اإلفصاح عن معاني الصحاح ، حتقيق  (7 )

 .هب 0   ، بريوت ، الطبعة الثانية ،  دار الكتب العلمية 
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 املوضوعاتفهرس 

 املـوضـــوع
رقم 

 الصفحة

 املقدمة   

 ـصل  األولالــفـــ

                            مفهوم السجن وتطوره التارخيي وأدلة مشروعيته

   3  تعريف السجن يف اللغة واالصطالح   :املبحث األول 

    تعريف السجن يف اللغة :املطلب األول -

      االصطالحتعريف السجن يف : املطلب الثاني -

   5 نبذة تارخيية عن السجن   :املبحث الثاني 

 1  السجن قبل اإلسالم: املطلب األول -

 1  تاريا السجن يف اإلسالم: املطلب الثاني  -

  6 الدليل على مشروعية السجن من الكتاب: أواًل 

  6 الدليل على مشروعية السجن من الُسنة : ثانيًا 

  0 روعية السجن من اإلمجاعالدليل على مش:  ثالثًا 

 8 وأهدافهالسجن غايات : املطلب الثاني -

   9 غاياته مشروعية السجن و ةدلأ:  املبحث الثالث 

 5  دليل مشروعية السجن: املطلب األول  -

     غايات السجن وأهدافه: املطلب الثاني  -

  السجن يف عهد النبوة: أواًل     

  لراشدينالسجن يف عهد اخللفاء ا: ثانيًا    

  عهد اخللفاء الراشدين بعدالسجن : ثالثًا    

  22 . فوائد السجن وعيوبه: املبحث الرابع 

     السجن فوائد: املطلب األول  -

    أن فيه أمن للبالد ومصلحة للعباد ( )

    تهذيب اجملرم وإصالحه ( )

    فيه التثبت قبل إيقاع العقوبة باجملرم ( )

    وعيوبه جنمساوم الس: املطلب الثاني  -

    إرهاق خزانة الدولة وتعطيل اإلنتاج ( )

 1  إفساد املسجونني ( )

 1  انعدام قوة الردع ( )
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 1  قتل الشعور باملسؤولية ( )

 6  ازدياد سلطان اجملرمني (1)

 6  اخنفاض املستوى الصحي واألخالقي (6)

  26 العقوبات البديلة للسجن : املبحث اخلامس 

 6  بديلةتعريف العقوبات ال :املطلب األول  -

 0  مشروعية العقوبات البديلة : املطلب الثاني  -

 5  أنواع العقوبات البديلة : املطلب الثالث  -

 7  بدائل السجون بشكل عام 

 7  املراقبة القضائية ( )

 7  اإلفراج الشرطي ( )

 7  الرقابة االلكرتونية ( )

 7  اإللزام بالعمل ملصلحة اجملتمع ( )

    لعقوبات البديلةضوابط العمل با : املطلب الرابع  -

    فوائد العقوبات البديلة : املطلب اخلامس  -

 الفصل الثاني

 حقوق السجناء يف الشريعة اإلسالمية وبيان عناية اململكة العربية السعودية بهم

  26 نظرة اإلسالم إىل السجن   والسجني  :  املبحث األول 

  22 مية   حقوق السجناء يف الشريعة اإلسال:   املبحث الثاني 

 8  يف ممارسة شعائره الدينية   حق السجني :واًل أ -

 8  يف التعليم  حق السجني  :ًا ثاني -

 5  .. حقوق السجني الصحية :ًا لثثا -

     والنفسية االجتماعيةحقوق السجني  :ًارابع -

      االقتصاديةحقوق السجني  :ًا خامس -

    حق السجني يف الدفاع عن نفسه  :سادسًا  -

   35 جن والسجني عناية اململكة بالس : املبحث الثالث 

 1  .. الربامج التعليمية النظامية ( أ)

 6   الربامج الدينية غري النظامية ( ب)

 5  اخلامتة 

   فهرس املراجع    

  فهرس املوضوعات    
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة

ًً:الموضوعأهميةًً:أولًا
كثر احلديث يف عصرنا عن التصرفات السلبية الكثرية اليت نتج عنها حرمان املسجون من حقوقه اليت   

جيب أن يستوفيها ويتمتع هبا، ِطبقاً ملا جاءت به الشرائع السماوية، وما تقتضيه متطلَّبات الفطرة اإلنسانية، يف 
 . ضوء املعطيات احلضارية املعاصرة

وإصالح  منع اجلرميةمن أجل  م، 5511يف جنيف عام  املنعقدمؤمتر األمم املتحدة األول ا وهذا ما دع     
أقرها اجمللس االقتصادي ، اليت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءإىل التوصية باعتماد جمموعِة  اجملرمني،

 / متوز 65املؤرخ يف (  42ـ  دـ ج  666 )األول برقم : بقراريه املتفرع عن هيئة األمم املتحدة واالجتماعي
 5511من العام مايو  / أيار 56املؤرخ يف (  64ـ  د 4716 )الثاين برقم و  للميالد، 5511من العام يوليو 
 .للميالد
املنشود يف لدورها من خالل عدم أداء السجون  ،اليوم يعيشه العاملالواقع الذي وألمهية هذا املوضوع يف      

ودعوات  متكررة الستخراج وإبراز األحكام واملبادئ اليت  ات  توصي، جاءت من انتشار اجلرميةاإلصالح واحلد 
، من منظور فقهي معاملة احملكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبةاشتمل عليها الفقه اإلسالمي يف هذا الصدد، وبيان 

 . شرعي باعتبار الشريعة اإلسالمية ربانية املصدر
وما يقوم الندوة العلمية األوىل للمركز العريب للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، ومن ذلك ما صدر عن      

به اآلن جممع الفقه اإلسالمي الدويل من تنظيم هذا املؤمتر، باعتبار أن اإلسالم دين عاملي، جاء بشريعة كاملة 
چ  چ  چ  ڇڇ ڇڇ  چ:تعاىلوشاملة جلميع جوانب احلياة، كما قال اهلل 

 . 6: املائدة چڍڍ ڌ ڌ
هذا، وسيتبنيَّ يف هذا البحث بالدالئل الكثرية النظرية والعملية أن الفقه اإلسالمي وتطبيقاته، أسبق وأمسى      

وأمشل من جمموعة قواعد احلد األدىن الدولية يف إرساء الكثري من حقوق السجناء يف مجيِع جوانِب احلياة 
هذا الفقه يذخر بكثري من الكنوز والنفائس ذات الصلة حبقوق السجني املتنوعة، اليت ميكن أن  اإلنسانية، وأنَّ 

ُيستخرَج منها قواعد معتمدة مميزة يف معاملة السجناء، تنافس االتفاقيات الدولية يف هذا الصدد وتتفوق 
 .    عليها

وذلك يف  التحليل واالستنتاج، املنهج االستقرائي الوصفي، مع البحثيف هذا  اتُِّبع :منهجًالبحث:ًنياًاثا     
 ومذاهبهم، وتَّ  صاهتمالعلماء على تنوع ختصُّ  لسنة النبوية، وما جاء يف كتاباتضوء ما ورد يف القرآن الكرمي وا
ومراعاة  فيه، املوضع املرادو بذكر اسم املرجع ـ يف اهلوامش ـ  مع االكتفاء غالباً توثيق املعلومات من مصادرها، 

، سأذكر يف فهرس خاص باملراجع، علمًا بأنين األربعة التسلسل الزمين يف ذكر مراجع املذاهب الفقهية
 .فه وطبعتهومؤل  كاملة عن كل مرجع   معلومات  

ًاًاثالث      ًالبحث: ًمبحثاًاًتكون يفأن طبيعة البحث ومادته العلمية اقتضت  :خطة ًعشر ًوأربعة مقدمة
 :التايلعلى النحو ً،وخاتمة
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 أمهية املوضوع، ومنهج البحث فيه، وخطته: وفيها: املقدمة . 
 العنوان، وفيه ثالثة مطالب تمبصطلحاتعريف ال: املبحث األول. 
 السَّجن وأنواعه وأهدافه وموجباته، وفيه أربعة مطالبحكم : املبحث الثاين. 
  وق املسجون، وفيه مطلباناهتمام اإلسالم حبقوق اإلنسان وخباصة حق: الثالثاملبحث. 
 حق املسجون يف عزله عن غريه حبسب جنسه وُعُمره وجريرته، وفيه ثالثة مطالب: املبحث الرابع 
 حق املسجون يف توفري قواعد السالمة له يف مكان حبسه ورعاية صحته ونظافته، : املبحث اخلامس

 .وفيه ثالثة مطالب
 على طعامه وكسوته وفراِشه وحنو ذلك، وفيه ثالثة  حق املسجون يف إنفاق الدولة: السادسبحث امل

 .مطالب
  حق املسجون يف أداء شعائره الدينية داخل السجن وخارجه، وفيه أربعة مطالب: السابعاملبحث. 
 حق املسجون يف توفري أسباب التعليم والثقافة له: املبحث الثامن. 
 والرفِق به وإعطائِه األجر على ذلك، وفيه حق املسجون يف متكيِنه من العمل يف سجنه : املبحث التاسع

 .مطلبان
  حق املسجون يف التواصل االجتماعي داخل السجن وخارجه، وفيه مطلبان: العاشراملبحث. 
 حق املسجون يف ممارسة التصرفات املدنية واجلنائية وحنوها مما له صلة به، وفيه : املبحث احلادي عشر

 .أربعة مطالب
 تعد ين وتعويضه حق : املبحث الثاين عشر

ُ
املسجون يف عدم التعدي عليه يف تأديبه وحقُّه يف جمازاة امل

 . عن الضرر، وفيه أربعة مطالب
 حق املسجون يف اإلفراج عنه لوجود موجباته وهتيئته للخروج، وفيه مطلبان: املبحث الثالث عشر. 
 دم االعتداء عليهمراقبة السجون للتحقق من احرتام حقوق املسجون وع: املبحث الرابع عشر. 
 أبرز معامل البحث ونتائجه: اخلامتة. 

 .ونعم النصري أسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد والقبول، إنه نعم املوىل
 أبوغدةحممد  حسن عبد الغين.د.أ

ً 
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 المبحثًاألول
ًالعنوانًًتبمصطلحاتعريفًال

 (حقوقًالَمْسُجونًفيًالفقهًاإلسالميً)ً
ًوفيهًثالثةًمطالب

ًتعريفًالحقوقً:ًالمطلبًاألول
، وهو ضد الباطل، ومن معانيه أيضاً  :الحقوقًفيًاللغة:ًأولًا      َحقَّ : الُوجوب والثُُّبوت، يقال: مجع َحقٍّ

 . (5)ما ثَبت له عند غريه واستوجبه: ثـََبَت وَوَجب، وحقُّ اإلنسان: األمُر َيَِقُّ 
 ،والسنة النبوية ،يف القرآن الكرمي" احلقوق " و" احلق : " لفظااسُتعمل :ًالحقوقًفيًالصطالح:ًثانياًاًًًً

 .  املسلمني الفقهاءوكتابات 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ   :عن قوم لوط  فقوله تعاىل: يف القرآن الكرمي" احلق " أما استعمال لفظ      

 . .15: هود چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    
العبد اململوك : " ـ وذكر منهم ـ": ران ـثالثة هلم أج: " قول النيب ف: ةـالنبويتعماهلما يف السنة وأما اس     

 . (4)"إذا أدَّى حقَّ اهلل وحقَّ مواليه 
بل  .(6)احلق، واحلقوق، وحقوق الناس :املسلمني، فكثرية هي ألفاظ الفقهاءوأما استعماهلما يف كتابات      

َمْبيِنٌّ على اْلُمَساحَمَة، وحقُّ  حقُّ اهللِ : " واْلُمَسلَّم هبا عندهم، القاعدة املشهورةصار من القواعد الفقهية اْلُمَقرَّرة 
 .(2)"اآلدمي َمْبيِنٌّ على اْلُمَشاحَّة 

اَرَسة يف حياة املسلمني، وأبعادها وآثارها العملية واضحة وممُ " احلق واحلقوق "  :وكانت مدلوالت لفظي     
يف مواضع كثرية، " احلق " قهاء املسلمني ـ وخباصة احلنفية ـ استعملوا مصطلح أن الف: ومما يدل على هذا

وذلك عند كالمهم على حق اهلل تعاىل، وحق اآلدمي ـ اإلنسان ـ، وحق الزوج، وحق الزوجة، وحقوق الزوجني 
ِي الزرع، واحلق يف ُشرب معاً، وحق الويل، وحقوق املتبايعني، واحلق يف الشُّْفعة، واحلق يف الش ْرب، واحلق يف َسقْ 

                                                 
 425ـ5/422معجم ألفاظ القرآن الكرمي : لسـان العرب وتاج العروس واملعجـم الوسيط، وانظر: يف" حقق : " مادة: انظـر  (5)
ـــــــاب: صـــــــحيح البخـــــــاري  (4) ـــــــه وأهلـــــــه، رقـــــــم احلـــــــديث : ب وجـــــــوب اإلميـــــــان برســـــــالة نبينـــــــا : بـــــــاب: ، وصـــــــحيح مســـــــلم51تعلـــــــيم الرجـــــــل أمت

 512إىل مجيع الناس، رقم احلديث   حممد
ـــــــــــاع  1/52واألم  471والقـــــــــــوانني الفقهيـــــــــــة ص  1/45البحـــــــــــر الرائـــــــــــق   (6) ، وقـــــــــــد ورد هـــــــــــذا اللفـــــــــــظ يف املصـــــــــــادر 6/567وكشـــــــــــا  القن

ـــــــة،  617التشـــــــريعية اإلســـــــالمية حـــــــوايل  ـــــــادات، واملعـــــــامالت املالي ـــــــه وفروعـــــــه ومســـــــائله املتصـــــــلة بالعقائـــــــد، والعب ـــــــرية هـــــــي مفردات مـــــــرة، وكث
وشــــــؤون األســـــــرة، وشـــــــؤون القضــــــاء والـــــــدعاوي والعقوبـــــــات، وشـــــــؤون احلكــــــم والسياســـــــة، والعالقـــــــات الدوليــــــة، ومعاملـــــــة غـــــــري املســـــــلمني، 

رجـــــــل : قاضـــــــيان يف النـــــــار، وقـــــــاض يف اجلنـــــــة: القضـــــــاة ثالثـــــــة: " يف الســـــــنة النبويـــــــة يف قـــــــول النـــــــيب " حقـــــــوق النـــــــاس " ووردت صـــــــيغة 
، وقــــاض ال يعلــــم فأهلـــــك حقــــوق النــــاس فهــــو يف النــــار، وقـــــاض قضــــى بــــاحلق فــــذلك يف اجلنـــــة قضــــى بغــــري احلــــق فعلــــم ذاك فهـــــو يف النــــار

ـــــــاب: ، رواه الرتمـــــــذي يف الســـــــنن" : والبيهقـــــــي يف الســـــــنن الكـــــــ ى 5644يف القاضـــــــي، رقـــــــم احلـــــــديث  مـــــــا جـــــــاء عـــــــن رســـــــول اهلل : ب
وقـــــال ابـــــن حجــــــر  6126رقـــــم احلــــــديث  والطـــــ اين يف املعجــــــم األوســـــط 47524إمث مـــــن أفــــــجل أو قضـــــى باجلهـــــل، رقــــــم احلـــــديث : بـــــاب

 .رجال الط اين رجال الصحيح: 2/556يف جممع الزوائد 
 6/421وشرح منتهى اإلرادات  5/642وحاشية الدسوقي  6/126حاشية ابن عابدين : وانظر 4/427إعانـة الطالبني   (2)
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اإلنسان املاَء ـ حق الشََّفة ـ، واحلق يف املرور يف املرافق العامة والعقار املشتَـَرك، وحق املؤج ر واملستأجر، وحق 
 . (5)إخل... املدَِّعي واملدََّعى عليه، وحق اجملين عليه، وحق احلاكم، وحق احملكوم، وحقوق أهل الذمة 

 :وقد عرَّفوا احلق بتعريفات عدة     
 .(4)األمر الثابت الذي ال َيُسوغ إنكاره: فهو عند اجلرجاين واملناوي ـ     
 .(6)ما كان نافعاً له، رافعاً للُضر  عنه: حقُّ اإلنسان: وقال الكفوي ـًًًًً
ت بإقرار الشارع ما ثبَ : أيضاً األمر الثابت املوجود شرعاً، وهو عنده : واحلق عند الشيخ علي اخلفيف ـًًًًً

 .(2)وأضفى عليه محايته
 .  (1)كل صاحل مشروع، َيميه الشرع أو النظام: وهو عند القانونيني ـ     

ًالمطلبًالثاني
ًتعريفًالمسجونًوبيانًاأللفاظًذاتًالصلة

السَّْجن ـ بفتح : َحَبس، واملصـدر منهما: أيْ : اسُم مفعول من َسَجن: هو :الَمْسجونًفيًاللغة:ًأولًاًًًًً
على وْزن َفِعيل، واجلمع  ،ِجنيُ سَّ املسجون ال لية، ومثلُ خْ ضد التَّ : السني ـ واحلَْبس، ويراد هبما املنُع الذي هو

مَّى َسْجىن، وَسَجائن، وُيس: َسِجني، وَسِجينة، وَمْسُجونة، وجلماعة النساء: ُسَجناء، وَسْجىن، ويقال للمرأة
كما   مصدر للفعل َسَجن مبعىن َحَبس: السَّْجن ـ بفتح السني ـو . َسجَّاناً : من يتوىل أمر املسجونني وِحرَاستهم

ڈ  ژ  چ  :، ويف التنزيل العزيز(6)ُسُجون: مكان احلَْبس، واجلمع: الس ْجن ـ بكسر السني ـ فهوأما تقدم، 

بفتح السني على املصدر، وبكسرها  "السجن "  قُرِئ ، 66: يوسف چژ  ڑ  ڑ   ک  ک     ک 
 .(1)على املكان، واألشهر الكسر

مصدر، وقد " السَّْجن " اسم مفعول، وأن " املسجون " تقدم أن لفظ  :المسجونًفيًالصطالح:ًثانياًا   
 .(2)منع الشخص من اخلروج إىل أشغاله ومهماته الدينية واالجتماعية: َعرَّ  الكاساين السَّْجَن بأنه

 .(5)"هو تعويق الشخص ومنعه من التصرُّ  بنفسه : " وعرَّفه ابن تيمية بقوله
َُعوَُّق يف مكان، املمنوُع من التصرُّ  بنفسه : وبناء على ما تقدم ميكن تعريف املسجون بأنه     

الشخص امل
 .واخلروج إىل أشغاله ومهماته

                                                 
وحاشــــــــــــــــــــية الدســـــــــــــــــــــوقي  6/262وحاشــــــــــــــــــــية ابــــــــــــــــــــن عابــــــــــــــــــــدين  1/562و2/561و455و465و466و4/464بــــــــــــــــــــدائع الصــــــــــــــــــــنائع   (5)

 652و564و6/555و5/571والفــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع  56و62و67و1/6و2/242و2/614وروضــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبني  62و2/1و6/176
  6/62وهتذيب األمساء واللغات  575و572و21و66و47و5واألحكام السلطانية للماوردي ص 

 421والتوقيف ص  547ت ص التعريفا  (4)
 655الكليات ص   (6)
 5حقوق اإلنسـان يف اإلسالم للدكتور حممد الزحيلي ص : وانظر 57ـ5امللكية يف الشريعة اإلسالمية للشيخ علي اخلفيف ص   (2)
 221احلق يف العدالة اجلنائية للدكتور حميي الدين عوض ص  ( 1)
 .لسان العرب والقاموس احمليط واملعجم الوسيطيف " سجن " و " حبس : " مادة: انظر ( 6)
 2/447وزاد املسري  54/457تفسري الط ي  ( 1)
 1/512بدائع الصنائع  ( 2)
فقـــــد ذكـــــر هـــــذا التعريـــــف ومل ينســـــبه لشـــــيخه ابـــــن  522الطـــــرق احلكميـــــة البـــــن القـــــيم  ص : وانظـــــر 61/652جممـــــوع فتـــــاوى ابـــــن تيميـــــة   ( 5)

 .تيمية، وهو له كما هو واضح
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ًثالثاًا      ًالصلة: ًذات ذات صلة لغوية أو اصطالحية بالسَّْجن  البحث ألفاظ أثناء تظهر  :األلفاظ
  ً:ومنًذلكًماًيليواملسجون، 

حَمْبوس : املنع واإلمساك، مصدر َحَبَسه، ويُطَلق أيضاً على موضع احلبس، ويقال للواحد: هو :ـًالَحْبس1     
: احلبس يف اآلية ، ومعىن 576: املائدة چڱ  ں  ں  ڻچ  :، ويف التنزيل العزيز(5)وَحِبيس
  .املنع والتعويق: اآلية
ًالْعِتقال2ًًًًً ُمعتَقل ـ على اسم : احلْبس، وهو مصدر اعتقله، ويقال للشخص الواحد: من معانيه :ـ

 .(4)املفعول ـ، ويقال هذا أيضاً ملوضع االعتقال
عتَقل عند القانونيني     

ُ
يف احلكم عليه،  القضاءُ  ل احملاكمة ـ الذي مل يبتَّ الشخص املوقو  ـ قبْ : ويُراد بامل

 .(6)حبس املتهم عن مباشرة أموره حجل َُياَكم: ويصفون االعتقال بأنه

ًالنـَّْفي3      ، ويُراد 66: املائدة چک  ک  ک گچ : س، ويف التنزيل العزيزبْ احلَ : من معانيه :ـ
اع طَّ ؛ ألن نفي قُ احلبسُ : املالكيةبالنفي هنا عند احلنفية، ومجاعة من الشافعية، ومن احلنابلة، وابن العريب من 

ألهلها، وهو ليس نفيًا من  هم إىل بلد آخر فيه إيذاء  ونفيُ  الطريق ـ موضوع اآلية ـ من مجيع األرض حُمال،
يف حقيقته  احملبوسَ ى أن النفي املراد هو احلبس؛ ألن َق سو بْ ها، فلم يَـ ر يف اآلية ، بل من بعضِ األرض كما ذُكِ 
ْخرَج 

ُ
 :  من األرض كما قال صاحل بن عبد القدوسمبنزلة امل

 ـنا من األموات فيها وال اأَلْحيـاِمَن اْهِلها             فلسْ  ْجنا من الدنيا وحننُ رَ خَ   
َّ ـإذا جاءن    ّ  (2)ْبنا وقلنا جاء هذا من الدنيـاجِ عَ              ة  ان يوماً حلاجَ ا السجَّ

قال جماهد وابن . (1)لكل حمبوس يف قيد أو سجن: احلبس، ويقال أسري: مصدر َأَسرَه، ومن معانيه :ـًاأَلْسر4
: األسريُ :  2: اإلنسان چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   چ  : وابن عباس يف تفسري اآلية

 .(6)املسجون
اسم العقوبة املقيدة على احلبس املعاصرين أطلق بعض الكاتبني  :دةًأوًالسالبةًللحريةـًالعقوبةًالمقيً 5     

 .(1)للحرية، أو السالبة هلا
ًتعريفًالفقه:ًالمطلبًالثالث

                                                 
 .يف الصحاح والقاموس احمليط واملصباح املنري" حبس : " مادة: انظر ( 5)
 .يف لسان العرب واملصباح املنري واملعجم الوسيط" عقل : " مادة: انظر  (4)
ومشـــــــروع النظـــــــام الـــــــداخلي ألحـــــــد الســـــــجون  2القاعـــــــدة : يف املعجـــــــم الوســـــــيط، وجمموعـــــــة قواعـــــــد احلـــــــد األدىن" عقـــــــل : " مـــــــادة: انظـــــــر  (6)

 22و 4ة الفصل التونسي
واإلنصـــــــــــا  للمـــــــــــرداوي  2/445وحاشـــــــــــية البجريمـــــــــــي  4/55وأحكـــــــــــام القـــــــــــرآن البـــــــــــن العـــــــــــريب  2/15أحكـــــــــــام القـــــــــــرآن للجصـــــــــــاص  ( 2)

بــــــل مهــــــا لعبــــــد : ، وقيــــــل6/626مــــــروج الــــــذهب : إن البيتــــــني للفضــــــل ال مكــــــي حــــــني حبســــــه هــــــارون الرشــــــيد  انظــــــر: ، وقيــــــل 57/452
  64وحصاد السجن ص  21ألضداد ص احملاسن وا: اهلل بن حسن املطليب انظر

 .يف لسان العرب والقاموس احمليط" أسر : " مادة: انظر  (1)
 2/216وتفسري ابن كثري  2/612أحكام القرآن البن العريب  ( 6)
 666وشرح قانون اجلزاء  الكوييت ص  527ونظام الشرطة يف اإلسالم ص  667التعزير ص  ( 1)
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َفِهم، : َفِقه ـ بكسر القا  ـ الرجُل يَفَقه ـ بفتحها ـ: الَفْهم والِعْلم بالشيء، يقال :الفقهًفيًاللغة:ًأولًاًًًًً
 . 22: اإلسراء چ ڻ ڱڱڱڱںںڻڻڻ چ :زيل العزيزـيْفَهم، ويف التن

 .(5)"ب من أدلتها التفصيلية ـة العملية املكتسـام الشرعيـالعلم باألحك: " الفقهًفيًالصطالح:ًثانياًا     
ًتقدمًيمكنًالقول      بأن التعريف اإلمجايل حلقوق املسجون يف الفقه اإلسالمي والقانون  :وبناءًعلىًما

َْحِميَّة منهما، اليت املصاحل الثابتة للسَِّجني، املقرَّرة له يف الفقه اإل: الوضعي هو
سالمي، أو األنظمة الوضعية، امل

 .حرمانه منها أو االعتداء عليهاال َيُسوغ 
ً 

                                                 
            672وأنيس الفقهاء ص  5/65هناية احملتاج   (5)
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ًالمبحثًالثاني
ًالسَّجنًوأنواعهًوأهدافهًوموجباتهحكمً

ًوفيهًأربعةًمطالب
ًالسَّجنًحكمً:ًالمطلبًاألول

 :ًمنهاًماًيليً،(4)األدلة، واستدلوا بالعديد من (5)اتفق الفقهاء على مشروعية السَّْجن     

ًقولًاهللًتعالـى1      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  چ  :ـ

  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ        ڀپ
يف هذه اآلية ُنسخ يف الزىن فقط، وبقي  رذهب العديد من الفقهاء إىل أن احلبس املذكو قد ، و  51: النساء

 .  (6)مشروعاً يف غري ذلك

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ  :ًـًقولًاهللًتعالى2     

: املائدة چڎ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژڑڑک  ک  ک  ک  گ
 .، وتقدم آنفاً تفسري طائفة من الفقهاء هذا النفي ـ املذكور يف اآلية ـ باحلبس 66
: ل  العرضد حِبِ قصَ ، ويُ (2)"عرَضه وعقوبَته َيُِلُّ ـ مماطلة املدين املوِسر ـ د يَلُّ الواجِ "  :ـًقولًالنبي3ً     

سفيان الثوري، : ، وهذا قول طائفة من فقهاء السلف، منهم(1)احلبس :العقوبةل  إغالظ القول والش كاية، وحِبِ 
، وبه استدل العديد من الفقهاء على مشروعية حبس (2)، وابن املبارك(1)، وزيد بن علي(6)ووكيع بن اجلراح

 .   (5)املماطلر املوساملدين 
ًاإلجماع4      حبس يف البيوت واخليام واملسجد، وحبس ًنُقل عن الصحابة وَمْن بعدهم، أن النيب  :ـ

حبسًا يف العراق   بيتًا يف مكة ليسجن فيه، وبىن عليٌّ  ، واشرتى عمر أيضًا بعده اخللفاُء الراشدون 

                                                 
 6/571والفروع  4/522وأسىن املطالب  4/212وبداية اجملتهد  4/654وتبصرة احلكام  1/616حاشية ابن عابدين  ( 5)
 .ففيه الكثري من األدلة على مشروعية احلبس 65ـ65فقـه املعتقالت والسجـون بني الشريعـة والقانون ص : ينظر  (4)
 6/11والفروع  47/22واملبسوط  5/611ن البن العريب أحكام القرآ ( 6)
كتــــــــاب األحكـــــــام، رقــــــــم احلــــــــديث : ومســــــــتدرك احلـــــــاكم 4/221إن لصـــــــاحب احلــــــــق مقـــــــاالً : صـــــــحيح البخــــــــاري ورواه معلقـــــــاً يف بــــــــاب ( 2)

ــــــان: وقــــــال  1761 ــــــن حب ــــــاب: صــــــحيح اإلســــــناد ومل ارجــــــاه وصــــــحيح اب : دوســــــنن أيب داوو  1725عقوبــــــة املماطــــــل، رقــــــم احلــــــديث : ب
ْين وغــــــــريه، رقـــــــم احلـــــــديث : بـــــــاب عـــــــن ابــــــــن  4/221َمطْـــــــل الغــــــــين ظلـــــــم : بـــــــاب: وفيـــــــه ويف صــــــــحيح البخـــــــاري 6642احلـــــــبس يف الـــــــدَّ
 4/165أن عقوبته احلبس،  وقد صحح بعض العلماء هذا احلديث كما يف فيض القدير : املبارك

 4/421وبداية اجملتهد  1/64فتح الباري   (1)
 6/467وتفسري القرطيب  1/64فتح الباري   (6)
 6/11وسبل السالم  2/656نيل األوطار  ( 1)
، عــــــن  6/656احلـــــبس يف الـــــدْين وغـــــريه : بـــــاب: وأبـــــو داوود يف ســـــننه  4/221َمطْـــــل الغـــــين ظلـــــم : بـــــاب: ذكـــــر البخـــــاري يف صـــــحيحه  (2)

 .  أن عقوبته احلبس: ابن املبارك
  2/446والفروع 4/521وأسىن املطالب  6/254واالستذكار  1/516وبدائع الصنائع  1/64 يفتح البار  ( 5)
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وحبس اخللفاُء والقضاُة ِمْن بعِدهم يف مجيع األعصار واألمصار من غري س ابُن الزبري، مساه ُُمَي ساً مث نافعاً، وحبَ 
 .(5)فكان ذلك إمجاعاً على مشروعية احلبس ،إنكار
ًالمعقول5       أن احلاجة تدعو إىل إقرار عقوبة احلبس؛ ال فرق يف هذا بني حبس املتهم : وبيان هذا :ـ

الستظهار حاله حجل ال يضيع احلق، وبني حبس احملكوم عليهم من أهل اجلرائم املنتهكني للمعاصي، للحيلولة 
 وسيلة إليصال أن احلبس يكون واجبًا إن تعنيَّ : بل يرى بعض الفقهاء. (4)...بينهم وبني إيذاء اآلخرين

 .(6)...احلقوق إىل أصحاهبا
أن أكثر املواضع  مع مالحظةأن احلبس مشروع يف الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول،  :ويتضحًمماًسبق     

وحبس  ،أيضًا يف التعزير وذكروهوحبس املدين،  ،والتفليس ،يف القضاءإمنا هو  اليت ذََكر الفقهاُء فيها احلبس،
 . (2)يف كتب األحكام السلطانية والسياسة الشرعية وذكروهم وحنوهم، أصحاب اجلرائ

بأن احلبس يف اإلسالم أشبه بالعقوبة االحتياطية، فليس له الصدارة واألولوية من : هذا، وال بد من القول     
اجلاين وإصالحه؛ بني أنواع العقوبات التعزيرية األخرى ـ كما هو احلال يف القوانني ـ إال إذا تعني وسيلة لردع 

، فضاًل عن أنه ال جيوز (1)ألن وطأته شديدة، وآثاره السلبية كثرية على الفرد وأسرته وذويه، وعلى الدولة أيضاً 
 . (6)جيوز احلكم به وإمهال احلدود والقصاص

ًأنواعًالسَّجن:ًالمطلبًالثاني
 .(1)حبس التعزير، وحبس االستيثاق: احلبس إىل نوعني رئيسني م الفقهاءُ قسِ يَ      
إمضاء حكم باحلبس على وجه  :حبسًالعقوبة،ًوهو:ًيقالًلهًأيضاًافًـًحبسًالتعزيرـً:ًعًاألولأماًالنًو     

، كحبس أهل اجلرائم الذين يعتدون على حقوق اهلل تعاىل،  (2)الردع والتقومي، بعد ثبوت التهمة بالبينة
 . (5)ر يف رمضان، أو يعتدون على حقوق الناس، كالسب والشتم والضربكاإلفطا
     ً ًالنوعًالثانيوأما :ً ًفًحبسًالستيثاقـ ق من ثُّ وَ تعويق الشخص عن التصر  بنفسه، بقصد التـَّ  :هوـ

 :وينقسمًهذاًإلىًثالثةًأقسام، (57)هربه موجوده وضمان عد

                                                 
 4/651وتبصــــــــرة احلكـــــــــام  1/516وحاشـــــــــية ابــــــــن عابـــــــــدين  2/456ونيـــــــــل األوطــــــــار  1/16وفـــــــــتح البــــــــاري  6/516تفســــــــري القــــــــرطيب  (5)

ــــــــــ5/452والرتاتيــــــــــب اإلداريــــــــــة  576والطــــــــــرق احلكميـــــــــــة ص  لســــــــــجون بــــــــــني الشــــــــــريعة والقــــــــــانون ص فقــــــــــه املعــــــــــتقالت وا: وانظــــــــــر 455ـ
 675ـ456و 65ـ65

  572ـ575والطرق احلكمية ص  2/656ونيل األوطار   6/614تفسري القرطيب   (4)
 455و1/562والبحر الزخار   4/25االختيار  ( 6)
 5/62 واإلفصـــــــــــاح 4/522وأســــــــــىن املطالــــــــــب  4/651وتبصــــــــــرة احلكـــــــــــام  4/212وبدايـــــــــــة اجملتهــــــــــد  1/616حاشــــــــــية ابــــــــــن عابــــــــــدين  ( 2)

  554والسياسة الشرعية ص  575والطرق احلكمية ص  412واألحكام السلطانية أليب يعلى ص 
ــــــــب  4/675وتبصــــــــرة احلكــــــــام  2/456فــــــــتح القــــــــدير   (1)  5/651والتشــــــــريع اجلنــــــــائي اإلســــــــالمي  6/571والفــــــــروع  2/564وأســــــــىن املطال

 662ـ645نون ص وانظر آثاره السلبية يف فقه املعتقالت والسجون بني الشريعة والقا
 566اخلراج أليب يوسف ص  ( 6)
 5/426والفروق للكرابيسي  5/271وتبصرة احلكام  1/61بدائع الصنائع   (1)
 5/426والفروق للكرابيسي  2/515معامل السنن للخطايب   (2)
ــــــــــن عابــــــــــدين   (5) ة أليب يعلــــــــــى ص واألحكــــــــــام الســــــــــلطاني 2/676وحاشــــــــــية الرملــــــــــي  2/15والفــــــــــروق للقــــــــــرايف  1/452و2/61حاشــــــــــية اب

415  
 55فقه املعتقالت والسجون بني الشريعة والقانون ص : انظر  (57)
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حجل يَِبني أمرُه  ،يبة عن التصر  بنفسهالشخص ذي الر  تعويق : وهو: الحبسًفيًتهمة:ًالقسمًاألول     
 .(5)حبس االستظهار: آلدمي، ويقال له أيضاً من حق افيما ادُّعي عليه من حقٍّ هلل تعاىل أو 

، (4)إسناد القاضي إىل املتهم فعاًل يُعاِقب عليه القانون بعد إجراءات قضائية: وهو عند القانونيني     
 . (6)ظي، وحبس ذي الشبهة، واحلبس االحتياطيفُّ اإليقا  التحَ : أحياناً ويطلقون عليه 

ًالثاني      ًالقسم ًالحًْ: ًبقصد تعويق الشخص عن : (2)وهو حبسب ما ساقوه من أمثلة :رازتًِالحبس
ظًا عليهم من املشاركة نساء البغاة وصبياهنم حتفُّ التصر  بنفسه بالتحفظ عليه للمصلحة ال لتهمة، كحبس 

 .(1)لثورة، مع أهنم ليسوا من أهل القتاليف ا
 . (6)صاهلم بغريهمد حرية األشخاص وات  ي  قَ إجراء وقائي يُـ : وهو عند القانونيني     
ًالثالثًًًًً ًالقسم ًأخرى: ًعقوبة ًتنفيذ ًبقصد تعويق : (1)وهو حبسب ما ساقوه من أمثلة :الحبس

والدهتا الشخص عن التصر  بنفسه حجل يتم استيفاء احلق الثابت منه، كحبس احلامل من زنا لُِتحدَّ بعد 
   .(2)واستغناء ولدها عنها، كما ثبت يف السنة النبوية يف امرأة من غامد

ًأهدافًالسَّجن:ًالمطلبًالثالث
سبقت اإلشارة إىل أهدا  حبس االستيثاق بأقسامه الثالثة، وأن احلبس فيها ليس غاية لذاته، بل      

يُتَوصَّل به إىل غريه يف ضوء ما يدل عليه اسم كل قسم، وكذلك يقال يف حبس التعزير، فهو غري مقصود 
وجيهه إىل التوبة، وذلك حبسب وتوتصحيح سلوكه استصالح احملبوس : لذاته، بل يُتَوصَّل به إىل غريه، أيْ 

 :النصوص املنقولة عن الصحابة وَمْن بعدهم ِمَن الفقهاء، ومما يدل على ذلك ما يلي
أحبسه حجل أعلم منه التوبة، وال أنفيه من بلد إىل بلد : حبس رجاًل وقال  رروي أن عم ـ1     

 .(5)فيؤذيهم
  ـ2     

َ
، (57)ص عن أحواهلمض السجناء ويفحَ عرِ بالكوفة يَ   علياً  شهدتُ : ي عن جده قال ُِ قْ روى امل

ِسجن  أولَ   أن ُيسمي عليٌّ  الصُّْدفةوهذا يعين أنه كان يتتبع ما يطرأ على سلوكهم من تغيري، إذ ليس من 
 .(55)بناه يف اإلسالم ـ وكان يف العراق ـ نافعاً، مث يسميه ُُمَي ساً 

 . (5)التأديب والتوبة: أن الغاية من احلبس: للهجرة 524ذكر أبو يوسف القاضي املتوىف سنة  ـ3     
                                                 

 2/515ومعامل السنن  6/616تفسري القرطيب  ( 5)
 64املصطلحات القانونية اجلزائية ألمحد مجال الدين ص  ( 4)
 56اجلزائية ص واملصطلحات القانونية  22و 27الفصل : جملة اإلجراءات اجلزائية التونسية  (6)
 57/425واإلنصا  2/541ومغين احملتاج  427ـ  4/665وتبصرة احلكام  1/525بدائع الصنائع   (2)
 2/541مغين احملتاج   (1)
 4الفصل : ومشروع النظام الداخلي ألحد السجون التونسية 16ـ  17واملادة  5قانون العقوبات السوري ص : انظر ( 6)
 6/561ومطالب أويل النهى  2/566وأسىن املطالب  1/476واملدونة  2/56حاشية ابن عابدين  ( 1)
  5651من اعرت  على نفسه بالزىن، رقم احلديث : باب: صحيح مسلم ( 2)
 6/516تفسري القرطيب ( 5)
 .يف املغرب  للمطرزي، ومل أجده عند غريه فيما رجعت إليه من املراجع ذات الصلة" سجن : " مادة: انظر  (57)
ـــــــــعر، رقـــــــــم : ومصـــــــــنف ابـــــــــن أيب شـــــــــيبة57/554 القـــــــــرطيب تفســـــــــري  (55)  2/5555ومعجـــــــــم مـــــــــا اســـــــــتعجم  46762بـــــــــاب الرخصـــــــــة يف الش 

يف لســـــــان العـــــــرب والصـــــــحاح " نفـــــــع " و " خـــــــيس : " مـــــــادة: وانظـــــــر  642وختـــــــريج الـــــــدالالت الســـــــمعية ص  2/562والعقـــــــد الفريـــــــد 
 .والقاموس احمليط واملعجم الوسيط
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أن احلبس : للهجرة 651نُقل عن القاضي أيب عبد اهلل الزبريي ـ من كبار فقهاء الشافعية ـ املتوىف سنة  ـ4     
 .  (4)القصري لالست اء، وغري القصري للتأديب والتقومي

أن الغاية من التعزير ـ : للهجرة 217شافعية ـ املتوىف سنة ذكر القاضي املاوردي ـ من كبار فقهاء ال ـ5     
 . (6)واحلبس نوع من أنواعه ـ االستصالح والزجر والتقومي والتهذيب

أن احلبس من التعزير، ويقصد به الزجر : للهجرة 121ذكر الكاساين ـ الفقيه احلنفي ـ املتوىف سنة  ـ6     
 .(2)والتوبة
د من التعزير ـ واحلبس نوع من ـأنه يقص: رةـللهج 142ه احلنبلي ـ املتوىف سنة يالفق ة ــبنيَّ ابن تيمي ـ7     

 .(1)أنواعه ـ الردع والتأديب
أن غاية احلبس هي الزجر، ومثرته : للهجرة 155ذكر ابن فرحون ـ الفقيه املالكي ـ املتوىف سنة  ـ8     
 .(6)التوبة
اذ سجن للتأديب واستيفاء : للهجرة 227قال املرتضى ـ من فقهاء الزيدية ـ املتوىف سنة  ـ9      ونُِدب اخت 

 .(1)احلقوق
 .(2)أن احلبس للتأديب والزجر: للهجرة 5722جاء يف كالم احلصكفي ـ الفقيه احلنفي ـ املتوىف سنة  ـ11     
أنه يقصد باحلبس التأديب : للهجرة 5475توىف سنة جاء يف كالم الدردير ـ الفقيه املالكي ـ امل ـ11     
 .(5)والردع
يقصد باحلبس حفظ أهل اجلرائم، الذين ينتهكون احملارم، : للهجرة 5411قال الشوكاين املتوىف  ـ12     

 .(57)ويضرُّون باملسلمني، حجل تصحَّ منهم التوبة
إن السجن من التعزير، ويقصد به التأديب : جرةلله 5627قال اآليب ـ الفقيه املالكي ـ املتوىف سنة  ـ13     

 .(55)والعقوبة
عن دائرة إذابة إنسانية السجني بالتعذيب  أما غاية احلبس عند غري املسلمني فلم خترج منذ القدمي     

واإلمهال واالنتقام، إىل دائرة اإلصالح والتقومي وإعادة التأهيل، إال بعد منتصف القرن الثامن عشر امليالدي،  
 .  (5)كما تذكر املراجع الغربية نفسها

                                                                                                                                                    
 566اخلراج أليب يوسف ص  ( 5)
، واحلــــــبس القصــــــري عنــــــدهم مــــــا كــــــان أقــــــل مــــــن َســــــَنة، 554ومعــــــامل القربــــــة البــــــن األخــــــوة ص  466األحكــــــام الســــــلطانية للمــــــاوردي ص  ( 4)

  5/466واحلبس الطويل سنة فأكثر كما يف تبصرة احلكام 
 461ـ 466األحكام السلطانية للماوردي ص   (6)
 26و1/62بدائع الصنائع  ( 2)
 554بن تيمية ص السياسة الشرعية ال ( 1)
 4/675تبصرة احلكام  ( 6)
 1/562البحر الزخَّار  ( 1)
 25و2/16الدر املختار ( 2)
 2/612الشرح الكبري   (5)
 5/455نيل األوطار   ( 57)
 4/456جواهر اإلكليل  ( 55)
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ًموجباتًالسَّجن:ًالمطلبًالرابع
أن احلبس كان قليل االستعمال بالنسبة إىل أنواع التعزير األخرى يف زمن النيب : ذكر الفقهاء     

غري ، (4)
الشرعية األخرى ـ احلدود احلبس إىل جانب العقوبات  زَ رَ أنه ملا ازدادت احلوادث واجلرائم بعد العهد النبوي، بَـ 
ث دَ حتُْ : " ويوضح هذا قول عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل والقصاص وأنواع التعزير ـ دون انتقاص هلا أو إمهال،

 . (6)"على قدر ما أحدثوا من فجور  للناس أقضية  
ها على النحو مث قام الفقهاء بوضع ضوابط ملوجبات احلبس ـ على حنو موجبات احلدود والقصاص ـ مجعتُ      
 :التايل
 .ظاً حملل القصاصفْ بة اجملين عليه حِ حبس اجلاين لغيْ  ـ1     
 .أن يُعَر  مالُكه حبس اآلبق سنة حفظاً للمالية؛ رجاءَ  ـ2     
 .إليه حبس املمتنع من دفع احلق إجلاءً  ـ3     
عسرًا أو : ه ُحِكم عليه مبوجبهفإذا ظهر حالُ  ،حلاله حبس من أشكل أمره يف العسر واليسر؛ اختباراً  ـ4     
 .يسراً 
 .حبس اجلاين تعزيراً وردعاً عن معاصي اهلل تعاىل ـ5     
حبس من امتنع من التصر  الواجب الذي ال تدخله النيابة، كمن أسلم على أختني أو امرأة وابنتها  ـ6     

 .وامتنع من ترك ما ال جيوز له
 .هول  عني  أو يف الذمة، وامتنع من تعيينه، فُيحبس حجل يعيـ َنهمبج حبس من أقرَّ  ـ7     
 حبس املمتنع من حق اهلل تعاىل الذي ال تدخله النيابة كالصوم والصالة، فيحبس مث يقتل إن أصرَّ  ـ8     

لى وال َيبس املمتنع من احلج عند املالكية والشافعية، ألنه عندهم ع ـ وهلم تفاصيل ذكروها ـ على امتناعه
 .الرتاخي
 .فكشَ حبس من يُنَسب إليه الفساد والسرقة حجل ُاتَ  أمره ويُ  ـ9     
ظاً هلا، إذا فْ ظاً له، حجل تظهر نتيجة الدعوى، كحبس امرأة عند أخرى ثقة حِ فْ حبس املتداَعى فيه حِ  ـ11     

 .هاادَّعى رجالن نكاحَ 
 .  (2)حجل تضع محلهاالزانية حبس اجلاين انتظاراً لتنفيذ العقوبة، كاحلامل  ـ11     
لفقهاء وحكم القضاة فيها وقد انضوى حتت هذه الضوابط كثري من الفروع واملسائل واحلوادث اليت أفجل ا     

 .باحلبس
                                                                                                                                                    

ـــــــ52/5751املوســـــــوعة ال يطانيـــــــة : انظـــــــر  (5)  462لســـــــتيفن رنســـــــمان ص واحلضـــــــارة البيزنطيـــــــة  4/175وتـــــــراث العصـــــــور جلـــــــاكوب  5752ـ
  21/ 5/1و 255و 424ـ427و 5/4/21وقصة احلضارة لديورانت 

 576والطرق احلكمية ص  61/652وجمموع الفتاوى البن تيمية  556معني احلكام ص : انظر ( 4)
 5/525واالعتصام  2/415الفروق للقرايف  ( 6)
ـ وهــــــو أمشلهــــــا ـ وهتــــــذيب الفــــــروق   2/15فــــــروق للقــــــرايف وال  665و4/655وتبصــــــرة احلكــــــام  555معــــــني احلكــــــام  ص : انظــــــر ( 2)

  5/65واإلفصاح البن هبرية   2/676وحاشية الرملي 2/562للمالكي 
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ًالثالثالمبحثً
ًاهتمامًاإلسالمًبحقوقًاإلنسانًوبخاصةًحقوقًالمسجون

ًوفيهًمطلبان
ًالمطلبًاألولً

ورعايتهًلها ًاهتمامًاإلسالمًبحقوقًاإلنسانًعموماًا
وق اإلنسان اليت َصَدرت يف ثالثني مادة، نظَّمتها اجلمعيُة العامة لألمم ـكثر احلديث يف عصرنا عن حق      
اإلعالن العاملي : " م يَ ـللميالد، وتوافقت عليها دوُل العامل، ووقَّعت عليها فيما سُ  5522دة يف عام ـاملتح

 . (5)"حلقوق اإلنسان 
الذي اشتمل على مخس وعشرين مادة موَجزة مركَّزة، " اإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان " مث جاء      

 5557إقرار هذا اإلعالن يف مؤمتر القمة اإلسالمي املنعقد عام  تَّ قامت بصياغتها منظمة املؤمتر اإلسالمي، و 
مما ال يتفق مع تعاليم اإلسالم يف " اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان " ََتَنُّب ما اشتمل عليه  بهللميالد، وُقِصد 

 .(4)...أمور العقيدة واألسرة، واجلزاءات العقابية وغريها
وقد اشتمل اإلعالنان على العديد من احلقوق واحلريات األساسية اليت ال غىن لإلنسان عنها، كحقه يف      

رية، واملساواة، وحقه يف األمان من القهر والتعذيب، وحقه يف التملُّك، ويف التعلُّم، ويف احلفاظ احلياة، واحل
 .(6)إخل...على مُسعته وأسراره

أن جُمَْمل هذه احلقوق وغريها ترجع : وإن الناظر يف النصوص واملصادر التشريعية اإلسالمية األوىل يظهر له     
املقاصد  ومحاية أن اإلسالم جاء لتحقيق: لماء املسلمني منذ القدمي مفاُدهاإىل أصول  كليَّة أمجع عليها ع

حفظ : الشرعية اخلمسة، اليت تُعت  أصواًل ثابتة وراسخة حلقوق اإلنسان عامة أبد الدهر، وهذه املقاصد هي
ممن  تعاىل هبا دون كثري ه اهللصَّ خَ ؛ وذلك ألن لإلنسان منزلة رفيعة (2)الد ين، والنْفس، والعقل، والنْسل، واملال

     . 17: راءاإلسْ  چ ک  ک ک  گچ : اهلل تعاىلقال ، السجود لهخلق، وأمر مالئكته ب
ًاإلنسانًفيً:ًالحقوقًهووأبرُزًهذهً      ويدل على ذلك الحياة،ًوفيًوجوبًالحفاظًعلىًنفسه،حقُّ

 : قال اهلل تعاىل واعتبــاره قتَل نفس  واحدة  كقتل الناس مجيعاً، الم االعتداء على أرواح اآلخرين،ـــــــــــحترمي اإلس
پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ ٺ  ٺٺ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ

  . 64: املائدة چ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ 
 :اآليـة  ذلكيدل و  حقُّهًفيًالحفاظًعلىًمالهًومنعًالعتداءًعليه،:ًومنًأبرزًهذهًالحقوقًأيضاًا     

 . 45: النساء چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 
                                                 

وحقـــــوق اإلنســـــان يف اإلســـــالم للـــــدكتور صـــــاحل آل الشـــــيخ  55ــــــ57الغـــــرب والعـــــرب وحقـــــوق اإلنســـــان للـــــدكتور غـــــا  النجـــــار ص : انظـــــر  (5)
 556ص 

ومـــــــا بعـــــــدها وحقـــــــوق اإلنســـــــان وحرياتـــــــه األساســـــــية للـــــــدكتور  552اإلســـــــالم للـــــــدكتور حممـــــــد الزحيلـــــــي ص حقـــــــوق اإلنســـــــان يف : انظـــــــر  (4)
 ،15ـ21واململكة العربية السعودية وحقوق اإلنسان لألستاذ عزت مراد ص  26و26و24جابر الراوي ص 

 56ـ21حقوق اإلنسان بني القرآن واإلعالن لألستاذ أمحد حافظ جنم ص   (6)
 517وروضة الناظر ص  512 املستصفى ص  (2)
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ًكذلك      ًأبرزها ًومن :ً ًِعْرِضه، ًعلى ًالحفاظ ًفي  :ويدل عليه حترمي القذ  والزىن، قال اهلل تعاىلحقُّه
ڑ  ڑ  ک  ک   چ :، وقال أيضاً  64: اإلسراء چک  کککگڑژژ  ڑچ

 . 2: النور چڱ  ں   ں      ڱک  ک  گگ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
كل املسلم على املسلم : " اآلنف ذكرها يقول النيب املهمة وتأكيدًا ملا سبق من حقوق اإلنسان الثالثة      
 .(5)"وعرضه  ،وماله ،دمه: حرام
ِبَغض  النظر عن جنسه، أو لونه، أو  ة،حقًاإلنسانًفيًالكرامةًاإلنسانيً:ومنًأبرزًهذهًالحقوقًأيضاًا     

      . ةـدينه، أو لغته، أو مكانته االجتماعي
أبو ذر الِغَفاريُّ، " العريبُّ " أنه حينما َعيـََّر الصحايبُّ : ومن التطبيقات العملية ملعىن حق الكرامة اإلنسانية     

يا أبا ذر، : " منه وأنَـَّبه قائالً  َب النيب ضِ داء، غَ يا ابَن السو : بالَل بَن َربَاح بقوله" احلَبشيَّ " الصحايبَّ 
َته بأم ه  .(4)"إنك اْمرؤ  فيَك جاهلية !! أَعريَّ

هذا، وقد شرع اهلل تعاىل العقوباِت الزاجرة؛ لإلبقاء على حقوق اإلنسان هذه وغريها حمفوظًة ومصانة من       
كل َتاوز أو عدوان، فشرع القصاص للحفاظ على األنفس وما دوهنا، وشرع الرجم واجللد للحفاظ على 

قة، وشرع غري ذلك من العقوبات األعراض من الزنا والقذ ، وشرع قطع اليد للحفاظ على األموال من السر 
 . املعروفة يف مواضعها باحلدود والقصاص والتعزير، لكل ما ميس بقية حقوق اإلنسان

ًالمطلبًالثانيً
ًاهتمامًاإلسالمًبحقوقًالمسجونًورعايتهًلها

الم ال افى أن حقوق اإلنسان اليت قررها اإلسالم تشمل السجني أيضًا باعتباره إنساناً، بل إن اإلس     
 . خصَّه مبزيد من االهتمام والرعاية والوصية به؛ ملا يصاحب حاَله غالباً من ضعف وقهر وعزلة عن اآلخرين

 :هذا، ومن حقوق املسجون اليت تستحق التقدمي على غريها ما نعرضه يف الفروع الثالثة التالية     
ًالفرعًاألول

ًوالدفاعًعنًنفسهوتعجيلًمحاكمتهً،ًحقًالسجينًفيًالتحققًمنًاتهامهً
تبدأ محاية حقوق السجني ـ املتهم ـ يف اإلسالم من اللحظة األوىل اليت تـَُوجَّه فيها إليه التهمة ويودَع      

، ويظهر "ال جرمية وال عقوبة إال بنص : " بسببها يف السجن، ومعىن هذا أنه جيب أن يُطبَّق فيه املبدأ القائل
  .51: اإلسراءچەئ ەئىائائ ىچ :هذا املبدأ يف قوله تعاىل

وال افى أن من أهم وظائف القضاء حتري احلق والعدل بني اخلصوم، وذلك بتمكينهم من احلصول على      
  .حماكمة عادلة، يُع   فيها كل منهم عن موقفه، ويدافع عن نفسه ويديل حبجته

                                                 
 4162حترمي ظلِم املسلم وخذلِه واحتقارِه ودِمه وِعرِضه ومالِه، رقم احلديث : باب: صحيح مسلم( 5)
إطعــــــام اململـــــــوك ممــــــا يأكـــــــل، رقـــــــم : بـــــــاب: وصـــــــحيح مســــــلم 67املعاصـــــــي مــــــن أمـــــــر اجلاهليــــــة، رقـــــــم احلــــــديث : بــــــاب: صــــــحيح البخـــــــاري( 4)

 5/26يف فتح الباري وانظر تفاصيل القصة  5665: احلديث
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هو النظر يف السجون، ويكاد جيمع الفقهاء على أن أول عمل يبدؤه القاضي حني توليه القضاء،      
امهم وأسباب حبسهم ، بل ذهب بعضهم إىل وجوب ذلك؛ (5)والبحث يف أحوال احملبوسني والتحقق من اهت 

 .  (4)ألن احلبس عذاب، فُيقدَّم على ما سواه
أن على القاضي أن يتسلم نسخة بأمساء احملبوسني، وأخبارهم، وما ُحِبس به كلٌّ منهم، ويتحقق : وذكروا     
سبب حبسه بوجود خصمه، ويكون تصرفه معه حبسب الوجه الذي يقتضيه الشرع فيما ُحِبس به من  من

 . (6)إرسال أو إبقاء
وله أن يسأل كلَّ حمبوس عن جريرته، ويتحقق مما عليه، فإن أنكر استمع إليه، وتفحَّص عن أمره وتثبَّت،      

وجه احلق، فإن كان حبسه حبق أبقاه، وإن كان تعدياً   لهومجع بينه وبني خصمه، وسأل عن القضية حجل يتبنيَّ 
 . (1)، وينفذ ذلك ألنه حكم قضائي(2)وظلماً أطلقه

إذا تقاضى إليك : " لعلي ًواألصل يف اجلمع بني اخلصمني للتحقق من التهمة، ما قاله النيب      
 .(6)"رجالن، فال تقِض لألول حجل تسمع كالم اآلخر، فسو  تدري كيف تقضي 

امه، وتعجيل حماكمته،       وهناك تفصيالت أخرى ذكرها الفقهاء يف حق السجني ـ املتهم ـ يف التحقق من اهت 
      .(1)ومتكينه من الدفاع عن نفسه

ًالفرعًالثاني
ًكرامته،ًحقًالمسجونًفيًالحفاظًعلىًنفسهًوماًدونهاً ًوعلى

گ  گ  ڳ  ڳ   چ  : اهلل تعاىل حرم اإلسالم االعتداء على النفس البشرية وقتلها بغري حق، قال     

ة ـإذا قُِتل السجني بنيَّ : وبناء على هذاوهذا يشمل السجني وغريه، ،  66: اإلسراء چڳ  ڳ  ڱ  ڱ
: املائدة چۓڭڭ ےےۓچ: ه تعاىلـاص من قاتله؛ لقولـالَعْمد احملض وَجب القص

 .  (2)وإْن قُتل بشبه العمد، أو باخلطأ، ففيه الدية، كما هو مقرر يف مواضعه ، 21
ع من الطعام إذا ُحِبس الرجُل وُمنِ : ومن احلاالت املنصوص عليها خبصوص السجني، ما ذكره اجلمهور أنه     

د  يوجب الَقَود على مْ ل  عَ تْ والشراب حجل مات يف مدة ميوت مثُله فيها غالبًا بسبب اجلوع أو العطش، فهذا قَـ 
احلابس، وهو عند احلنفية قتل  شبه عمد فيه الدية، ويُعزَّر احلابس؛ ألن املوت حصل ـ كما يقولون ـ باجلوع أو 

                                                 
َحل ي  4/446وجواهر اإلكليل  1/617والدر املختار  4/21االختيار   (5)

َ
    6/255وغاية املنتهى  2/675وشرح امل

 5/27وتبصرة احلكام  2/562والشرح الكبري للدردير   6/24هلداية  ( 4)
واملغــــــــين  2/452وأســـــــىن املطالـــــــب   2/562الدســـــــوقي وحاشــــــــية  1/617وحاشـــــــية ابـــــــن عابـــــــدين  1/266فـــــــتح القـــــــدير البـــــــن اهلمــــــــام   (6)

57/51 
ـــــــــ4/626والفتـــــــــاوى اهلنديـــــــــة  1/617حاشـــــــــية ابـــــــــن عابـــــــــدين  ( 2) وأدب القضـــــــــاء البـــــــــن أيب الـــــــــدم ص  556والقـــــــــوانني الفقهيـــــــــة ص  622ـ

 52ـ57/51واملغين  12ـ14
 55/447اإلنصا   ( 1)
القاضـــــــي ال يقضـــــــي بـــــــني اخلصـــــــمني حـــــــجل يســـــــمع كالمهمـــــــا، رقـــــــم مـــــــا جـــــــاء يف : بـــــــاب: هـــــــذا حـــــــديث حســـــــن: ســـــــنن الرتمـــــــذي وقـــــــال ( 6)

 5665احلديث 
 52ـ57/51واملغين البن قدامة  1/622وشرح منهج الطالب لألنصاري  262ـ1/266فتح القدير البن اهلمام   (1)
َحلي  446والقوانني الفقهية ص  1/42االختيار  ( 2)

َ
 6/426وغاية املنتهى  51ـ2/56وشرح امل
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 .(4)ويعود سبب هذا اخلال  إىل ما يعر  عند الفقهاء بالقتل بالتسبُّب أو باملباشرة. (5)العطش ال باحلبس
إذا ُعر ض السجنُي لل د أو احلر  حجل ميوت، أو ُسل ط عليه حيوان قاِتل  : ومثُل هذا عند اجلمهور أيضاً      

َس يف ماء يعجز عن التخلص منه، أو ُضِرب مبُثـَقَّل يقتل عادة، كحديدة وحجر، أو ُضِرب يف عادة، أو ُغط  
قاِتل فمات، لزم القصاص، وقال احلنفية

َ
 .  (6)يةل ِشْبه عمد وفيه الدالقتل باملثقَّ : موضِع امل

حترمي اإلسالم االعتداء على املسجون فيما دون نفسه، وكذا إهانة كرامته، وقد ذكر : ومما يتصل هبذا     
ال جيوز َتريده من ثيابه، وال التعرُّض له بتشويِه جسمه، أو التمثيل به، أو َكي ه بالنار، أو حلق : الفقهاء أنه

و منافعه، أو تسليط حيوان عليه لينهشه أو جيرحه، وحنو تلك حليته، أو إتال  أطرافه، أو جزء من جسمه، أ
ُضرَّة به

، اليت حتكم فيها النصوص الشرعية العامة بالقصاص فيما دون النفس من الفاعل إن (2)التصرفات امل
 . (1)أمكنت املساواة، أو اأَلْرش إن تعذَّر القصاص، كما هو مقرر يف مواضعه

أنه ال جيوز تعذيب املسجون وإهانة كرامته اإلنسانية، باللطم، أو الوكز، : أيضاً ومما يتصل هبذا ما ذكروه      
أو الضرب بالسَّْوط والعصا، أو الرتويع والتخويف، أو وضع اخلنافس على بطنه، ويف ذلك القصاص إن نشأ 

 :، واألصل يف هذا قول اهلل تعاىل(6)أثر ضار يف جسمه، وأمكنت املساواة، وإال ففيه التعزير
  . 27: الشورى چھھےےچ
بالَقْذ  واالهتام بالزىن وحنوه، إال ببينة شرعية، وإال ففي  ةكما ال جيوز املساس بِعْرض املسجون أو املسجون     

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ڌڇڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  :ذلك عقوبة القذ ؛ لعموم قوله تعاىل

 . 56: النور چژ  ژ  ڑ  ڑ

      ِّ  ّ اآلباء واألمهات وحنوه مما ميس الشر   ، وسب  مِ تْ والشَّ  وال جيوز االعتداء على احملبوس بالسبَّ
 .(1)والِعْرض والكرامة اإلنسانية، ويف ذلك التعزير

إين واهلل ما أبعث ُعمَّايل ليضربوا أبشاركم ويأخذوا أموالكم، ولكين أبعثهم : أنه قال وجاء عن عمر      
نفس عمر بيده ألُقصَّنَّه ليعل موكم دينكم ويعدلوا بينكم، أال من فُِعل به شيء من ذلك فلريفْعه إيلَّ، والذي 

املسلمني كان على رعيته، إنك  يا أمري املؤمنني، أرأيَت لو أن رجاًل من: منه، فقال عمرو بن العاص 
يقصُّ من نفسـه، َأاَل ال تضربوهم فُتذلُّوهم، وال  وما يل ال أقصُّه وقد رأيت رسول اهلل : قال! صُّه منه؟قِ َلمُ 

                                                 
ــــــــ1/462لصــــــــنائع بــــــــدائع ا ( 5) ــــــــة ص  461ـ َحلــــــــي  446والقــــــــوانني الفقهي

َ
فقــــــــه : وانظــــــــر 6/416وشــــــــرح منتهــــــــى اإلرادات  2/51وشــــــــرح امل

 167املعتقالت والسجون ص 
 .فما بعدها 265العقوبة أليب زهرة ص  ( 4)
 5و 2/2الــــــــب وأســــــــىن املط 2/426والشــــــــرح الكبــــــــري للــــــــدردير  561و 552واخلــــــــراج أليب يوســــــــف ص  6/122حاشــــــــية ابــــــــن عابــــــــدين   (6)

ـــــــــــــر يف الشـــــــــــــريعة اإلســـــــــــــالمية لعـــــــــــــامر ص  5/211واإلنصـــــــــــــا   6/416وشـــــــــــــرح منتهـــــــــــــى اإلرادات  26و فقـــــــــــــه : وانظـــــــــــــر 616والتعزي
 164ـ165املعتقالت والسجون ص 

ـــــــــ1/67االختيـــــــــار   (2) ـــــــــ62و 65ـ ـــــــــ4/271وبدايـــــــــة اجملتهـــــــــد  552واخلـــــــــراج أليب يوســـــــــف ص  26ـ وأســـــــــىن  4/15وجـــــــــواهر اإلكليـــــــــل  276ـ
 162ـ167فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر 6/466وغاية املنتهى  64ـ 44و 2/5املطالب 

ـــــــق   (1) ،  ومعـــــــىن اأَلْرش ـ كمـــــــا يف  411و 2/416واملغـــــــين  5/475وروضـــــــة الطـــــــالبني  111والثمـــــــر الـــــــداين ص  2/622البحـــــــر الرائ
 .الواجب من املال فيما دون النفس تعويضاً عن النقص: ـ 1/65االختيار 

ــــــــــدائع الصــــــــــنا ( 6) ــــــــــاوى اهلنديــــــــــة  1/455ئع ب  672و 4/521وتبصــــــــــرة احلكــــــــــام  416ـــــــــــ2/414والشــــــــــرح الكبــــــــــري للــــــــــدردير  6/252والفت
 57/51واإلنصا   465واألحكام السلطانية للماوردي ص  2/61وأسىن املطالب 

  466واألحكام السلطانية للماوردي ص  2/612والشرح الكبري للدردير  2/454حاشية سعدي جليب  ( 1)
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إذا ضرب احلاكم رعيته ضربًا غري : قال ابن تيمية ـ بعد أن ساق هذا األثر ـ ومعىن هذا. (5)متنعوهم حقَّهم
 . (4)أما الضرب املشروع فال قصاص باإلمجاعجائز اقُتصَّ منه، 

أن من واجبات احملتسب تفقد السجن، والتأكد من عدم العدوان على السجني : وقد ذكر الفقهاء     
 .  (6)وتعريضه لإلهانة واألذى

ء هذا، وقد حظرت االتفاقيات الدولية العقوبات القاسية وغري اإلنسانية مما يهدر آدمية املسجون ويسي     
 .(2)إىل كرامته

ًالفرعًالثالث
ًحقًالمسجونًفيًالِحفاظًعلىًمالهًعموماًا

ٹڤ     ڤ  ڤ  چ: َحرَّم اإلسالم االعتداَء على مال الغري وأخَذه بغري حق، قال اهلل تعاىل     

كل املسلم على " : ريفـ، وجاء يف احلديث الش 45: اءـالنس  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ
كان ينَهى عن قيل وقال، "   أن رسول اهلل: ، وجاء يف حديث آخر(1)"دمه وماله وعرضه : املسلم حرام

 .وهذه النصوص تشمل السجني وغريه، (6)"وكثرة السؤال، وإضاعة املال 
فإن احلبس وإن كان مينع السجني من اخلروج إىل أشغاله ومهماته، لكنه ال جييز االعتداء على : وبناء على هذا     

ماله عمومًا بأي صورة من صور االعتداء، بل إن احلفاظ عليه ومحايته وعدم تعريِضه للتلف والضياع من الواجبات 
املالية وتصرفه فيها، يف حال عدم إخالهلا مبا حبس من أجله، الشرعية، ومن هذا متكنُي السجني من ممارسة حقوقه 

 :وذلك للحديث النبوي اآلنف الناهي عن إضاعة املال، ومما ذكره الفقهاء يف هذا الصدد ما يلي
كتب أبو يوسف القاضي إىل اخلليفة هارون الرشيد يوصيه بإطعام السجناء، أو ختصيص مبالغ من املال       

هم بأيديهم يف كل شهر؛ ُمافة أن يسطو عليها أصحاب النفوس الضعيفة من موظفي هلم، ُتسلَّم إلي
 .(1)السجون
ا احملبوسون يف السجون أن أمثان املصنوعات اخلفيفة اليت كان يصنعه: يف هذا الصدد وهومما ذكر      

هذا من احملافظة على  ، ويف(2)ـ كالس الل والِتَكك وغريها ـ كانت تعود حلساب السجناء دون غريهماإلسالمية
  .على حقوقهم املالية ما ال افى

                                                 
الَقـــــَود مـــــن : بـــــاب: وســـــنن أيب داوود 2616الفـــــال واملالحـــــم، رقـــــم احلـــــديث : كتـــــاب: تدرك للحـــــاكم وصـــــححه علـــــى شـــــرط مســـــلماملســـــ ( 5)

 426، رقم احلديث مسند عمر بن اخلطاب : ومسند أمحد 2161الضربة وقص األمري من نفسه، رقم احلديث 
ـــــــن تيميـــــــة ص  ( 4) ـــــــ517السياســـــــة الشـــــــرعية الب ضـــــــرب املـــــــتهم املعـــــــرو  بـــــــالفجور والفســـــــاد، وضـــــــرب : ع، ويقصـــــــد بالضـــــــرب املشـــــــرو 515ـ

 126و576فقه املعتقالت والسجون ص : إخل وانظر...املسجون املؤذي املتمر د يف سجنه
 522و561و511معامل القربة البن األخوة ص  ( 6)
 65القاعدة : جمموعة قواعد احلد األدىن  (2)
 4162حتقارِه ودِمه وِعرِضه ومالِه، رقم احلديث حترمي ظلِم املسلم وخذلِه وا: باب: صحيح مسلم ( 1)
النهـــــي عـــــن كثـــــرة املســـــائل مـــــن غـــــري : بـــــاب: وصـــــحيح مســـــلم 6572مـــــا يكـــــره مـــــن قيـــــل وقـــــال، رقـــــم احلـــــديث : بـــــاب: صـــــحيح البخـــــاري ( 6)

  5151حاجة، رقم احلديث 
 564اخلراج أليب يوسف ص  ( 1)
ـــــالت، 61معاملـــــة املســـــجونني يف اإلســـــالم للفحـــــام ص   (2) ـــــالل والسَّ مجـــــع َســـــلَّة، وهـــــي ِوعـــــاء مـــــن ُخـــــوص وحنـــــوه مضـــــفور، َيمـــــل فيـــــه : والس 

ـــــة، وهــــــي احلَْبـــــل الرفيــــــع ُيشـــــد بــــــه : أمــــــا الت َكـــــك. يف تــــــاج العـــــروس واملصــــــباح املنـــــري" ســـــلَّ : " مــــــادة: الطعـــــام والفاكهــــــة، انظـــــر فجمــــــع ِتكَّ



 

 

18 

 

أن احملبوس مُيَنع من اإلسرا  يف الطعام والشراب والكسوة، وخباصة إذا ُحِبس بسبب : ومما ذكروه أيضاً      
الدَّْين ؛ ألن اإلسرا  منهي عنه هو وغريه أيضاً، َفأَلْن مُيَنع منه احملبوس يف ويؤمرًبالقتصادًفيًمالهالدَّْين، 

 . (5)أوىل
 .(4)وأن اإلنسـان إذا أكره باحلبس على بيع مالـه، أو على الشراء، أو التأجري، فله الفسـخ النعدام الرضا     
وذلك ألن املانع : ؛ قلت(6)وأن العامل إذا ُسِجن قبل فراغه من العمل، فإنه يستحق أجر ما عمل     

 . س، فيحفظ له حقه يف املالاضطراري وهو خارج عن إرادة العامل احملبو 
وأن حق الشفعة يثبت للمحبوس ولو كان مفلساً، إذا التزم مثنها يف ذمته ورضي شريكه بذلك، وله أن      

 . (2)يطالب هبا وُيشهد على طلبه
فيما تقدم سْبق أكرم وأمشل مما تضمنته جمموعة قواعد احلد األدىن الدولية ملعاملة  إنَّ : ميكننا القولهكذا و      

على أن حتتفظ إدارة السجن مبا للسجني من مال لُيسلَّم إليه عند اإلفراج : املسجونني، اليت اقتصرت توصيتها
  .(1)عنه

ً 

                                                                                                                                                    
ــــــــْروال، انظــــــــر أن اخلليفــــــــة : 22احملاســــــــن واألضــــــــداد ص  وذكــــــــر اجلــــــــاحظ يف .طيف تــــــــاج العــــــــروس واملعجــــــــم الوســــــــي" تــــــــكَّ : " مــــــــادة: الس 

 :املخلوع ابن املعتز أنشد يف سجنه قائالً 
 تعلَّمت يف الس جن ُصْنَع الت َكك                        وكنُت امرءاً قبل حْبسي مِلك

 1/66والفتاوى اهلندية  4/656أدب القاضي للخصا   ( 5)
الطويـــــــل وبـــــــاحلبس القصـــــــري  س، وانظــــــر تفاصـــــــيل حكـــــــم اإلكـــــــراه بــــــاحلب 5/627وجـــــــواهر اإلكليـــــــل  6/444ة واهلدايـــــــ 4/571االختيــــــار  ( 4)

 216فقه املعتقالت والسجون ص : يف
َحل ي مع حاشية القليويب  ( 6)

َ
 6/61شرح امل

ـــــــــدائع الصـــــــــنائع  ( 2) والشــــــــــرح الكبـــــــــري للدرديــــــــــر  1/252واملدونـــــــــة ملالـــــــــك  4/464وبدايـــــــــة اجملتهـــــــــد  1/511والفتـــــــــاوى اهلنديـــــــــة  1/512ب
واملغــــــــــــــين البـــــــــــــــن قدامـــــــــــــــة  421و4/55وشـــــــــــــــرح ابـــــــــــــــن القاســـــــــــــــم مـــــــــــــــع حاشـــــــــــــــية البـــــــــــــــاجوري  4/421ومنهـــــــــــــــاج الطـــــــــــــــالبني  6/461
أن احلقــــــــوق املعنويـــــــة أمــــــــوال عنــــــــد الفقهــــــــاء كـــــــاحلقوق املاديــــــــة وخــــــــالف يف هــــــــذا احلنفيــــــــة، : ، ويــــــــذكر هنــــــــا 1/421واإلنصـــــــا  1/554

 .ويعر  هذا يف مواضعه
  16: القاعدة: عة قواعد احلد األدىنجممو   (1)
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ًالرابعالمبحثً
ًوجريرتهحقًالمسجونًفيًعزلهًعنًغيرهًبحسبًجنسهًوُعُمرهً

القدمي اهتمام كبري حبق املسجون يف عزله عن غريه حبسب جنسه وُعُمره  يفمل يكن لغري املسلمني      
يكون  وسياسية، وقد ،ومدنية ،فكان جيتمع يف املكان الواحد من السجن احملبوسون جبرائم جنائية" وجريرته، 

ُجلُّ اهتمامهم موجهًا إىل ضبط السجن بصرامة، ة، واملتمرس يف اجلرمية، وكان بينهم احملبوس مؤقتًا بتهم
 .(5)"والتنكيل بالسجناء، وتكليفهم باألعمال الشاقة 

أما املسلمون فكانت الغاية اإلصالحية من السجن عندهم واضحة يف وقت مبكر من تاراهم؛ لذا      
ح السجني ـيف حتقيقها، ومينعمدوا إىل تصنيف السجون والسجناء مبا يتناسب مع الغاية من السَّْجن، ويسرع 

 :ةالتالي يف املطالب الثالثةحقه يف املواءمة مع خصوصياته واحمليط الذي يعيش فيه، وبيان ذلك 
ًالمطلبًاألول

 حقًالمسجوناتًفيًفصلهنًعنًالمسجونين
، (6)عنها ، واعت  اختالط الرجال بالنساء من األمور املنكرة املنهي(4)حرم اإلسالم خلوة الرجل باملرأة     

، وبناء على هذا (2)وذهب الفقهاء يف هذه القضية إىل األخذ مببدأ سد الذرائع، وهو أصل معرو  يف الشرع
عن الرجال، وال يكون  على ِحَدة، لوجوب سرتهنَّ  نَّ أنه جيب أن يكون للنساء حبس خاص هبِ : قرروا باإلمجاع

مثلهن، فإن تعذَّر ذلك جاز أن ُيستعَمل عليهن  نساء  ، وتقوم على سجنهن (1)معهن رجل حَتَرُّزًا من الفتنة
  (.6)الرجل املعرو  بالصالح

أنه إن مل : وذكروا .(1)"واجعل للنساء حبساً على ِحَدة : " وقد كتب عمر بن عبد العزيز إىل بعض والته     
أو ذاِت رجل أمني، كزوج مل يكن هناك سجن ُمَعدٌّ للنساء، ُحبست املرأة عند امرأة  أمينة منفرِدة عن الرجال، 

 . (2)أو أب أو ابن معرو  باخلري والصالح
 : ومن الطريف هنا ذكر ما نص عليه بعض الفقهاء     

ُ
س وحَده، فال يكون مع الرجال بَ ل َيُ كِ شْ أن اخلُْنثى امل

، وهذا يدل على مبلغ اهتمام الفقه اإلسالمي بتصنيف السجون (5)س عند حَمَْرمبَ وال مع النساء، أو َيُ 
 . والفصل بني غري املتجانسني، وإعطاء كل ذي حق حقه ومتكينه من خصوصياته

                                                 
 427ودائرة املعار  لعطية اهلل ص  1/15ودائـرة املعار  لوجدي  52/5752املوسـوعة ال يطانية  ( 5)
ـــــــــدين  ( 4) َحل ـــــــــي  6/662و2/66و6/162حاشـــــــــية ابـــــــــن عاب

َ
: " وجـــــــــاء يف احلـــــــــديث الشـــــــــريف 1/12و2/422واملغـــــــــين  6/454وشـــــــــرح امل

ــــــامرأة إال ــــــاب: صــــــحيح البخــــــاري: انظــــــر" مــــــع ذي حمــــــرم  ال الــــــون رجــــــل ب ــــــامرأة، رقــــــم احلــــــديث : ب وصــــــحيح  2561ال الــــــون رجــــــل ب
 5625سفر املرأة مع حمرم، رقم احلديث : باب: مسلم

 5/642واملغين  4/451وحاشية القليويب  5/27وجواهر اإلكليل  55/442املعيار  ( 6)
 6/561قعني وإعالم املو  1/661واإلنصا   5/514الذخرية : انظر  (2)
 1/562والبحر الزخار  6/425والشرح الكبري للدردير  1/115والدر املختار  47/57املبسوط  ( 1)
 6/252اهلندية  ىالفتاو   (6)
 1/616الطبقات الك ى البن سعد   ( 1)
 4/56وجواهر اإلكليل  6/427والشرح الكبري للدردير مع حاشية الدسوقي  1/476املدونة ملالك   (2)
 4/475وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب  6/427اشية الدسوقي ح( 5)
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حمَبسًا خاصاً  هذا، وميكن أن ُيستدل ألصل الفصل بني النساء والرجال يف السجن، بإفراد النيب      
طائي يف حظرية كانت السبايا َيبسن فيها قرب باب مسجده للنساء، حيث حبس َسفَّانة بنت حات ال


(5) . 
سارى املريسيع فُجعلوا يف ناحية، وجعل عليهم بُرْيدة بن احَلصيب، بأُ  ويف حادثة أخرى أمر النيب      

 . (4)وُجعلت الذرية ـ النساء والصغار ـ يف ناحية أخرى، واستعمل عليهن شقران مواله
، يف الوقت الذي ظل فيه الغرب حجل (6)بذلك ع  العصور اإلسالمية دون انقطاع وقد استمر العمل     

أواخر القرن الثامن عشر، ال يهتم بإفراد أماكن لسجون النساء، وال يفرق بينهن وبني الرجال يف كثري من 
 .(2)السجون
واضع خاصة معزولة ويف عصرنا احلايل أوجبت االتفاقيات الدولية على احلكومات حبس النساء يف م     

سمح ألحد من وبعيدة عن مواضع الرجال، وأن تشر  عليهن موظفات مسؤوالت يف السجن، وأن ال يُ 
، وهذه كما ال افى (1) ذلك عليه، إال بصحبة إحدى املوظفاتاملوظفني الذكور بأداء واجباته املهنية إن تعنيَّ 

وفيها انسجام مع املبادئ اإلنسانية الكرمية،  عديدة؛افى أمور سبق اإلسالم إىل تقريرها والعمل هبا منذ قرون 
 .اليت تراِعي حق النساء يف العيش خبصوصياهتن بعيداً عن ُمالطة الرجال

ًالمطلبًالثاني
 حقًاألحداثًفيًفصلهمًعنًالمسجونينًالكبار

      
ُ
، وهو ليس أهاًل (6)ثى، إذا كان دون سن البلوغنْ رًا كان أو أُ كَ اهق ذَ رَ األحداث مجع َحَدث، وهو امل

، لكنَّ (1)"وعن الصيب حجل َيتلم : ... رُِفع القلم عن ثالثة: " ف أصاًل؛ حلديثللعقوبـة؛ ألنه غري مكلَّ 
، (2)الصالة ـ وهم أبناء عشر: أيْ واضربوهـم عليها ـ : " الص غَـَر ال مينع تأديب احلدث وتقومي سـلوكه، حلديث

أن احلدث ليس أهاًل للعقوبة بالسجن، : وليةون يف املؤمترات الدرجال القانإلسالم قبل أن يقر ر وهذا ما قرره ا
 . (5)د هتذيب يفصل فيها عن البالغنيوإمنا يوضع يف مؤسسات إصالحية ومعاه

 أن األصل عندهم وعند القضاة املسلمني، حبسُ  عي لكتابات الفقهاء، وجدتُ بُّ تَ هذا، ومن خالل تَـ      
أن احلدث إذا ُخِشي عليه ما يُفسده، توجَّب حبسه : ، فقد ذكرواهم من اخلروجمنعُ األحداث يف دور آبائهم و 

                                                 
ـــــــــة  2/441الســـــــــرية النبويـــــــــة   (5) موِضـــــــــع  َُيـــــــــاُط باخلشـــــــــب أو الَقَصـــــــــب أو الشـــــــــجر : واحلظـــــــــرية 2/645واإلصـــــــــابة  1/62والبدايـــــــــة والنهاي

 . يف الصحاح والقاموس احمليط" حظر : " مادة: انظر
مـــــواله شـــــقران علـــــى النســـــاء لكثـــــرة ُمالطـــــة شـــــقران للنـــــيب  ورمبـــــا اســـــتعمل النـــــيب : قلـــــت 5/656والرتاتيـــــب اإلداريـــــة  4/516اإلصـــــابة   (4)

  وخدمته له ومعرفة النيب بأحواله ودخيلة أمره. 
ســـــــــالم يف حضــــــــــارته واإل 541ص  احليـــــــــاة االجتماعيــــــــــة يف املدينـــــــــة اإلســــــــــالميةو  2/676وبـــــــــدائع الزهــــــــــور  1/616الطبقـــــــــات الكــــــــــ ى  ( 6)

 514ونظمه ص 
ومعــــــامل األصــــــالة  يف النظــــــام العقــــــايب اإلســــــالمي  422وعلــــــم اإلجــــــرام والعقــــــاب لعبــــــود الســــــراج ص  427دائــــــرة املعــــــار  لعطيــــــة اهلل ص  ( 2)

 64جملدوب ص 
 16و2القاعدة : جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني ( 1)
 .وس احمليطيف الصحاح والقام" حدث : " مادة ( 6)
وصــــــــححه النــــــــووي يف شــــــــرح صــــــــحيح مســـــــــلم ، 2276يف اجملنــــــــون يســــــــرق أو يصــــــــيب حــــــــداً، رقــــــــم احلــــــــديث : بــــــــاب: ســــــــنن أيب داوود ( 1)

2/52 
 1/145وإسناده حسن كما يف فيض القدير  251مجل يؤمر الغالم بالصالة، رقم احلديث : باب: سنن أيب داوود  (2)
   2و1: القاعدة: املسجونني جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة  (5)
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دين عند أنه أمر حببس غلمان فاسدين، مقيَّ : وروي عن سحنون قاضي القريوان .(5)عند أبيه ال يف السجن
 .  ، وهذا يشبه نظام اإلقامة اجل ية(4)آبائهم
لفجوره، أو لبَـْغِيه ـ  يف غري بيت أبيه ـ :أيْ  وأجاز بعض فقهاء املذاهب األربعة، حبس احَلَدث املراهق ـ     

له من  أصلحَ  باحلقوق اجلزائية كما يقال يف عصرنا ـ إذا كان احلبسُ : ته ـ أيْ لكونه من أوالد البغاة ـ أو لردَّ 
 .(6)إرساله، وكان فيه حفظه وتأديبه وإصالحه

ْين ـ أيْ       باحلقوق املدنية كما يقال يف عصرنا ـ ال عقوبة، : وأجاز بعض احلنفية حبس احلدث املراهق بالدَّ
 ود إىل التعدي على حقوق الناس، وعلَّق بعض هؤالء الفقهاء حبَسه على وجودِ عُ وإمنا تأديبًا له وزجراً؛ لئال يَـ 

 .(2)ع إىل قضاء الدْين عنهساِر ؛ ليُ يٍّ أو وصِ  أب  
ذوا حمبساً خاصاً باألحداث، لكن املروي     أنه  : ومل أقف خالل البحث على نصٍّ يدل على أن املسلمني اختَّ

كان من غري املسموح به عند املسلمني حبس األحداث مع الكبار؛ منعًا ملا قد يتعرضون له من ضرر 
 .(1)وفساد
إذا رآه القاضي، " احلقوق اجلزائية واملدنية  "فإين أرى وجاهة القول حببس األحداث يف : وبعد ما تقدم     

أو حنو " دور الرعاية االجتماعية " أو " املعاهد اإلصالحية : " وأن يكون ذلك فيما يطلق عليه يف عصرنا
ذلك، وخباصة أن األوضاع االجتماعية واإلعالمية واألسرية املعاصرة تُعِجز اأُلْسرة يف كثري من األحيان عن 

أما حتديد سن احلدث عند القانونيني فيختلف من . ث، ورعايته وضبط سلوكه واستصالحهدَ السيطرة على احل
 .دولة إىل أخرى

ًالمطلبًالثالث
ًحقًالمسجونينًفيًفصلًبعضهمًعنًبعض

ًبحسبًأحوالهمًوجرائمهم
 :يتفرع احلديث يف هذا املوضوع على النحو التايل     ً

ًالمحكومين1      ًالسجناء ًعن ًفصلهم ًفي ًالموقوفين ًالمتهمين ًحق ًـ كانت السجون يف العصور :
اإلسالمية األوىل تتبع سلطة القاضي، الذي كان يتوىل الشرطة أيضاً وينظر يف أمور املتَّهمني، مث َيكم على من 

 .(6)تثبت إدانته منهم، وكان يعزل هؤالء عن أولئك يف أماكن خاصة
تعديالت إدارية تنظيمية، فزيد يف سلطات الوايل، الذي صار ينظر يف أمور أهل الريبة  مث أدخلت     

، هو أشبه بسجن املوقوفني، الذين يتم حتويلهم بعد "سجن الوايل : " والتهمة، واختذ سجنًا خاصًا أطلق عليه

                                                 
 2/414واملعيار  2/416الدر املختار   (5)
 2/412واملعيار  561أحكام السوق  ليحىي بن عمر األندلسي ص  ( 4)
 2/412واملعيــــــــــــــار  512ومعــــــــــــــني احلكـــــــــــــام ص  1/246و 2/411وحاشـــــــــــــية ابــــــــــــــن عابـــــــــــــدين  561و562و1/66بـــــــــــــدائع الصــــــــــــــنائع   (6)

  57/651واإلنصا   2/541ومغين احملتاج  4/522وجواهر اإلكليل 
  512ومعني احلكام ص  6/256والفتاوى اهلندية  1/246وحاشية ابن عابدين  47/55املبسوط  ( 2)
 64 النظام العقايب اإلسالمي جملدوب  ص معامل األصالة يف ( 1)
 541ص  احلياة االجتماعية يف املدينة اإلسالميةو  441ـ6/441و5/525وأخبار القضاة  1تاريخ قضاة األندلس ص   (6)
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للقاضي احلبس بتهمة أنه ليس : ، وهلذا ذكر بعض الفقهاء(5)"سجن القاضي : " إدانتهم إىل ما أطلق عليه
 .(6)، أما القاضي فال َيبس أحداً إال يف حق وجب(4)إمنا ذلك للوايل

من األمور التنظيمية، اليت ختتلف باختال  وأمثاهلا أن توزيع هذه الصالحيات واالختصاصات : وذكروا     
 .(2)األزمان واألحوال والعر ، وليس لذلك حدٌّ يف الشرع

، (1)على فصل املسجونني احتياطًا عن املسجونني احملكوم عليهم: اقيات الدوليةهذا، وقد نصت االتف     
 .وهو ما سبق إليه املسلمون وعملوا به قبل قرون عديدة

من حقوق املسجونني  :ـًحقًالمسجونينًبديونًماليَّةًفيًفصلهمًعنًالمسجونينًبجرائمًجنائية2     
؛ نظراً ملا بينهما غالباً من فروق جوهرية يف " جنائية" جونني جبرائم بديون مالية أن ال ُيسجنوا مع اجملرمني املس

األخالق ويف موجبات السجن؛ فاملدين املوسر مرهون بقاؤه يف السجن بسداد ما عليه من ديون، أما اجملرم 
اهدة فهو مرغم على البقاء يف السجن، تنفيذاً حلكم على جرم فعله أو فاحشة وقع فيها، وحبسب الوقائع املش

 .فإن اختالط اجملرم بغريه يؤثر فيه يف كثري من األحيان
املدين مع  سوقد تنبه املسلمون يف وقت مبكر إىل هذا األمر، فرَأْوا التفريق بني الصنفني، ومنعوا حب     

 اُْنظُر َمْن  يف السجون، وال َتمع بني من ُحبس يف: اجملرمني، وقد كتب عمر بن عبد العزيز إىل بعض والته
 .(6)دين، وبني أهل الدعارات يف بيت واحد، وال يف حبس واحد

 .(1)مُيَنع أن َيبس املدين يف سجن أهل اجلرائم واللصوص؛ خوفاً من العدوى: ونص الفقهاء على أنه     
وكان املعمول به يف العصور اإلسالمية، ختصيص الدولة سجونًا للمدينني، كسجن شريح يف الكوفة،      

، وختصيص سجون أخرى للمجرمني، كسجن مكة، وسجن املدينة وسجن تبالة (2)ةوسجن العقيق باليمام
 .(5)باليمن
ية، مبا يف ذلك الديون، عن ألسباب مدنعلى فصل املسجونني : هذا، وقد نصت االتفاقيات الدولية     

 .، وهو ما سبق إليه املسلمون وعملوا به قبل قرون عديدة(57)املسجونني بسبب جرمية جزائية

                                                 
ــــــــ455واألحكــــــــام الســــــــلطانية للمــــــــاوردي ص 557و566اخلــــــــراج أليب يوســــــــف ص  ( 5) ــــــــ576والطــــــــرق احلكميــــــــة ص  445ـ ــــــــري 571ـ ، وبتعب

" يف عصــــــرنا، أمــــــا ســــــلطة الــــــوايل أو " وزيـــــر العــــــدل " الــــــذي هــــــو مبثابــــــة " قاضــــــي القضــــــاة " ســــــلطة القاضــــــي ســــــابقاً تتبـــــع كانــــــت : آخـــــر
 611و665فقه املعتقالت والسجون ص: ، وانظر"وزير الداخلية : " فكانت تتبع ما يطلق عليه يف عصرنا" احملافظ 

ـــــــ4/525تبصـــــــرة احلكـــــــام   (4) ـــــــ455ي ص واألحكـــــــام الســـــــلطانية للمـــــــاورد 524ـ والطـــــــرق  412واألحكـــــــام الســـــــلطانية أليب يعلـــــــى ص  447ـ
 576احلكمية ص 

 447ـ455األحكام السلطانية للماوردي ص   (6)
 42/62وجمموع الفتوى البن تيمية  6/6ومواهب اجلليل  2/51حاشية ابن عابدين  ( 2)
 2: املادة: جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني  (1)
 514واإلسالم يف حضارته ونظمه ص  1/616الطبقات الك ى البن سعد  ( 6)
ـــــــة  1/615والـــــــدر املختـــــــار  4/611أدب القاضـــــــي للخصـــــــا    (1) وأســـــــىن املطالـــــــب  55/511وروضـــــــة الطـــــــالبني  6/252والفتـــــــاوى اهلندي

2/676 
 647و651فقه املعتقالت والسجون ص : انظر  (2)
 647و655فقه املعتقالت والسجون ص : انظر  (5)
 2: املادة: جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني  (57)
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األمرد البالغ : نص املالكية على أن :ـًحقًالمسجونينًالشبابًفيًفصلهمًعنًالمسجونينًالشيوخ3     
مشروعية حقهم يف عزهلم عن الشيوخ؛ ألن  ، ويف هذا إشارة إىل(5)أو الشاب الذي اشى عليه َيبس وحده

  .ذلك يُِعني على معاجلة أحواهلم؛ لكوهنم مبتدئني يف اجلرمية غري متمر سني فيها
عاماً، وفصلهم عن أجنحة  41وقد أوجبت بعض القوانني ختصيص أجنحة للسجناء الشباب دون سن      

  (4)...بتدئ يف اجلرمية والعائد إليهاالكبار الذين جاوزوا تلك السن؛ مراعاة للتفريق بني امل
من حق السجناء السياسيني أن ال ُيسَجنوا مع  :ـًحقًالمسجونينًالسياسيينًفيًفصلهمًعنًغيرهم4    

 .ال  البواعث واألهدا  فيما بينهمغريهم من اجملرمني وقطاع الطرق واللصوص، نظراً الخت
أفعال موجهة بقصد : والسجن جبرمية سياسية مصطلح حديث نسبياً، وقد ُعر فت اجلرمية السياسية بأهنا     

حبس الُبغاة الذين َيملون السالح : يف الفقه اإلسالمي شباهها، ومن أ(6)سياسي ضد نظام الدولة ووظيفتها
ملسلحني اخلارجني عليه مث البغاة ا ، وقد حبس علي (2)السالح ضد الدولة وهلم تأويل سائغ وَمنَـَعة

 .(1)أطلقهم، وفعل حنو ذلك معاوية وعمر بن عبد العزيز
خالل العصور اإلسالمية، فشمل كل معارض سياسي للحاكم ـ " السجناء السياسيني " وقد توسع مفهوم    

ُدون هلم أماكن خاصة ولو مل يكن مسلحاً ـ من األمراء، والوزراء، والوالة، والقضاة، والشعراء، فكان احلكام يـُْفرِ 
، وغالبًا ما كانت أماكن سجنهم ملحقة (6)َيبسوهنم فيها بعيدًا عن سجون اجملرمني واللصوص وقطاع الطرق

 .(1)املقشرة والعرقانة بالقاهرة نبدمشق، وسجن قصر املسريين بالبصرة، وسج ءبقصور احلكام، كسجن اخلضرا
 .(1)بالقاهرة
ألن له تأويل سائغ؛ غري مسلَّح،  ،كل ذي رأي معارض  غري أين ال أوافق على هذا التوسع يف حبس     

ال : اطب روي أن رجاًل من اخلوارج نادى يف املسجد وعليٌّ  اإلسالم كفل حرية التعبري السلمي، وقد
كلمُة حقٍّ أُريد هبا باطل، لكم علينا أن ال مننعكم مساجد اهلل أن تذكروا فيها : حكم إال هلل، فقال علي 

إن اخلوارج يسبُّونك؟ : وكتب عدي بن أرطأة إىل عمر بن عبد العزيز . (2)وال نبدؤكم بقتالاسم اهلل، 
مل يتعرَّض فوا عنهم، وإن شهروا السالح فاشهروا عليهم؛ ألن النيب إن سبُّوين فُسبُّوهم أو اعْ : فكتب إليه

 .  (5)السالحللمنافقني الذين معه يف املدينة، فال يُتعرَّض لغريهم أوىل إال إذا محل 
ًحقًالمسجونينًالعسكريينًفيًفصلهمًعنًغيرهم5      : ينقسم املسجونون العسكريون إىل صنفني :ـ
 .أسرى العدو: أْفراد اجلند املسلمون، والثاين: األول

                                                 
 4/675وحاشية الصعيدي  6/427حاشية الدسوقي  ( 5)
 6الفصل : ةمشروع النظام الداخلي ألحد السجون التونسي  (4)
 551تسليم اجملرمني لنصر اهلل ص  ( 6)
والقــــــوانني  1/527بــــــدائع الصـــــنائع : بتأويــــــل ســـــائغ وهلــــــم َمنَـَعـــــة وَشــــــوْكة، انظـــــرمــــــن ارجـــــون علــــــى اإلمـــــام : البغـــــاة يف اصــــــطالح الفقهـــــاء ( 2)

 462الفقهية ص 
 621و412فقه املعتقالت والسجون ص : انظر ( 1)
وفقـــــــه  541لعاشــــــور ص  احليــــــاة االجتماعيــــــة يف املدينـــــــة اإلســــــالميةو  525ــــــــ4/521وخطــــــط املقريــــــزي  52/15البدايــــــة والنهايـــــــة : انظــــــر ( 6)

 626سجون ص املعتقالت وال
 626فقه املعتقالت والسجون ص : انظر (1)
 6/426معرفة السنن واآلثار للبيهقي  ( 2)
 6/421معرفة السنن واآلثار  ( 5)
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ومن حق هؤالء وأولئك أن ُيسجنوا يف أماكن خاصة هبم، معزولة عن غريهم من أصنا  السجناء؛ نظراً      
 :ِل كلٍّ منهم وخصوصياته وموجبات سجنهالختال  حا

ًالسجينًمنًأفرادًالجندًالمسلمين      ًأما ًـ ًّ ما يكون سبب حبسه ارتكابه جرائم وُمالفات  :أ فغالبًا
 . إخل...اء األسرار العسكريةـة، وُمالفة األوامر، وإفشـة، كالفرار من املعركـتنظيمية مسلكية عسكري

حبسب " وايل اجليش " أو " أمري اجليش " أو " أمري اجلهاد " هذه األمور إىل ويعود الفصل والقضاء يف      
" قاضي العسكر : " يف عصرنا، وقد يندب قاضيًا يسمى" وزيـر الدفاع " ، وهو مياثل (5)الفقهـاء تتعبريا

ذ ، وبذلك عمل املسلمون من(4)فيفصل اخلصومات بني العسكريني، ويصدر األحكام، ويشر  على تنفيذها
 . (6)ذ القدمي حجل عصور متأخرةمن

واملتباِدر إىل الذهن حبسب توزيع االختصاصات، أن املسلمني كانوا يُفردون أماكن خاصة للمسجونني من      
 .   أفراد اجلند؛ ليقضوا ُمَدد احلكم عليهم بعيداً عن املدنيني

أيب لبابة  عسكرية مسلكية هو ربطُ  حبس وقع يف التاريخ اإلسالمي، بسبب ُمالفة إن أولَ : وميكن القول     
  ُه يف مسجد النيب وحبس  ًلقيامه بإفشاء سر من أسرار املسلمني عند يهود بين قريظة، وحتريِضهم ِضمنيا

ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ چ :الذي كان َياصرهم، وفيه نزلت اآلية على عدم االستسالم للنيب 

 .(2)41: األنفال چڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 
حني سجن أحد اجلند،  ما قام به قائُد جيِش القادسية سعُد بُن أيب وقاص : ومن احلبس العسكري     

 .(1)وهو أبو حِمَْجن الثَـَّقفي؛ المتداحه اخلمر يف شعره، وتكراره شرهبا، فجعله يف سجن ملحق بقصره
يف اخليام كما فُِعل بالعباس  نون مؤقتاً يف زمن النيب جَ سْ فكانوا يُ  :بًـًوأماًالسجناءًمنًأسرىًالعدوًًًًً

 أيضاً يف املسجد النبوي كما فـََعل النيب  بعُضهم نوُسجِ  ،(6)وغريه من أسرى غزوة بدر، وكانوا سبعني أسرياً 
 هبم إىل ُأِتَ حني  ت، وُسجنوا يف البيوت كما فُِعل بأسرى غزوة بدر وغريها من الغزوا(1)بثُمامة بن أُثال 

؛ والسبب يف حبسهم يف تلك األماكن ما كانوا عليه من بساطة احلياة وقلة اإلمكانات املالية (2)املدينة املنورة
 .وقتذاك

                                                 
ـــــــــــاع  61و46األحكـــــــــــام الســـــــــــلطانية للمـــــــــــاوردي ص  ( 5) واألحكـــــــــــام الســـــــــــلطانية أليب يعلـــــــــــى  55/466واإلنصـــــــــــا   6/61وكشـــــــــــا  القن

 61و22ص
  4/416وحاشية الباجوري  2/452و 6/522وحاشية القليويب  6/222لفتاوى اهلنديـة وا 1/556البحر الرائـق   (4)
 55/56وصـــــــــــــبح األعشـــــــــــــى للقلقشـــــــــــــندي  461و27/56وتـــــــــــــاريخ اإلســـــــــــــالم للــــــــــــذهيب  426و52/511و56/52البدايــــــــــــة والنهايـــــــــــــة   (6)

  552وتاريخ الدولة العلية العثمانية ص 
 41527حــــــــــديث الســــــــــيدة عائشــــــــــة رضــــــــــي اهلل عنهــــــــــا، رقــــــــــم احلــــــــــديث: محــــــــــدومســــــــــند أ 5/445تفســــــــــري الطــــــــــ ي : انظــــــــــر القصــــــــــة يف (2)

 1/252وســـــــكت عنـــــــه العســـــــقالين يف فـــــــتح البـــــــاري  6612، رقـــــــم احلـــــــديث ذِْكـــــــر أيب لبابـــــــة بـــــــن عبـــــــد املنـــــــذر : ومســـــــتدرك احلـــــــاكم
 .  أنه َيتج به: 6/562وذََكر اهليثمي يف جممع الزوائد 

واملغـــــين البـــــن  66واخلـــــراج أليب يوســـــف ص   51711، رقـــــم احلـــــديث مـــــن ُحـــــدَّ مـــــن أصـــــحاب النـــــيب : بـــــاب: املصـــــنف لعبـــــد الـــــرزاق  (1)
 412وفتوح البلدان ص  1/22والبداية والنهاية  4/667والكامل يف التاريخ  2/512واإلصابة  5/422قدامة 

   4/25والكامل يف التاريخ  4/455والبداية والنهاية  51542باب األسري يوثق، رقم احلديث : السنن الك ى، للبيهقي ( 6)
ربـــــط األســــــري وحبســــــه، رقــــــم : بــــــاب: وصــــــحيح مســــــلم 217ربـــــط األســــــري يف املســــــجد، رقــــــم احلـــــديث : بــــــاب: صــــــحيح البخــــــاري: انظـــــر  (1)

 5/512والرتاتيب اإلدارية  5162احلديث 
ـــــــــة  51546و51541بـــــــــاب األســـــــــري يوثـــــــــق، رقـــــــــم احلـــــــــديث   : لســـــــــنن الكـــــــــ ى للبيهقـــــــــيا  (2) والبدايـــــــــة والنهايـــــــــة  4/455والســـــــــرية النبوي

 452فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر 6/671
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للهجرة ـ إىل أن املعمول به يف زمانه، فصل سجون  524وتشري كتابة أيب يوسف القاضي ـ املتوىف عام      
 .(5)األسرى عن سجون غريهم من اجملرمني واحملكوم عليهم وغريهم

ت أنه يف القرن الثامن اهلجري كان: وظل األمر كذلك إىل عهود متأخرة، حيث َتْذُكر الرواياُت التاراية     
 .  (4)ِخزانة البنود يف القاهرة موضع سجِن األسرى من الِفرِْنج

وكان اتص بالفصل يف أمر السجناء من أسرى العدو اخلليفة، أو من ينيبه كأمري اجلهاد أو أمري اجليش      
 .(6)حبسب تعبريات الفقهاء

   ٿ ٺچ :ولهوقد حظي األسرى عند املسلمني مبعاملة كرمية بشهادة اهلل تعاىل يف ق     
أوصى خرياً بأسرى بدر  ، ومن الثابت يف الصحيح أن النيب  2: اإلنسان چٹ ٿٿٿٹ

و به جسمه عوضاً ، وأمر بإعطاء بعضهم قميصًا يكس(2)وغريهم، فكان يُقدَّم إليهم الطعام والشراب واللنب
أسرى يهود بين قريظة ـ مع أهنم ، وقال يف (6)، وأمر بعالج مُثامة بن أُثال وكان عليالً (1)عن قميصه املمزق

ال َتعلوهم حتت الشمس، واْسقوهم، وقـَيـ ُلوهم، وأحسنوا إسارهم، فجيء إليهم : غدروا باملسلمني وآذوهم ـ
 .(1)بأكياس التمر ليأكلوا منه

ية إىل حبس األسرى ورعايتهم يف مناطق آمنة، مع االهتمام بأحواهلم هذا، وقد دعت االتفاقيات الدول     
 .   ، وهذا ما سبق إليه املسلمون ومارسوه عملياً منذ قرون عديدة(2)صحية والغذائيةال

ً 

                                                 
 454و565اخلراج أليب يوسف  ( 5)
 .طبعة الساحل ببريوت 4/427اخلطط املقريزية  ( 4)
ـــــــــــاع  61و46األحكـــــــــــام الســـــــــــلطانية للمـــــــــــاوردي ص  (6) واألحكـــــــــــام الســـــــــــلطانية أليب يعلـــــــــــى  55/466واإلنصـــــــــــا   6/61وكشـــــــــــا  القن

 61و22ص
والســـــــــــرية النبويـــــــــــة  2/22وفـــــــــــتح البـــــــــــاري  5625ال وفـــــــــــاء لنـــــــــــذر يف معصـــــــــــية اهلل، رقـــــــــــم احلـــــــــــديث : بـــــــــــاب: صـــــــــــحيح مســـــــــــلم: انظـــــــــــر ( 2)

 2/421و4/677
 6/522 وفتح الباري 4226باب الكسوة لألسارى، رقم احلديث : صحيح البخاري ( 1)
 4/266تاريخ املدينة املنورة البن شبة  (6)
ومعـــــــىن  5/422وإمتـــــــاع األمســـــــاع للمقريـــــــزي  54/645والبدايـــــــة والنهايـــــــة  545/ 1وبـــــــدائع الصـــــــنائع  4/155الســـــــري الكبـــــــري للشـــــــيباين   (1)

 .يف تاج العروس" قيل : " ةماد: َمك نوهم من راحة وسط النهار يف وقت القيلولة، كما هي العادة عند العرب، انظر: قـَيـ ُلوهم
 12ـ15ص  اإلجرام الدويل للدكتور حومد  (2)
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ًالمبحثًالخامس
ًحقًالمسجونًفيًتوفيرًقواعدًالسالمةًله

ًفيًمكانًحبسهًورعايةًصحتهًونظافته
ًوفيهًثالثةًمطالب
ًالمطلبًاألول

 حقًالمسجونًفيًتوفيرًقواعدًالسالمةًلهًفيًمكانًحبسه
من أهم حقوق السجني اليت ينبغي توفريها له واحملافظة عليها، أن يسجن يف مكان يأمن فيه على نفسه،      

كما سبق بيانه يف تعريف السَّْجن وبيان ، اليت ليست من أهدا  السَّْجن،  بعيدًا عن األخطار واألضرار
ً.أهدافه
وقد كان املسلمون حريصني على توفري تلك القواعد من السالمة البدنية والنفسية للمسجون يف مكان      

 : حبسه، ومما يدل على ذلك ما يلي
كان إذا ظهـر على عدوه يف احلـرب أقام يف الَعْرَصة ـ املكان ـ   ثبت أن النيب  :ـًالحبسًفيًالخيام1     

ر ملن ف  وَ ، وهذا يستلزم حبس األسرى يف اخليام، وال افى أن اخليام تُـ (5)غريهافعل هذا يف بدر و  ،ثالثة أيام
 . ة السجني البدنية والنفسيةفيها قدراً جيداً من التهوية والضوء ورؤية الناس، وهذه من مجلة أسباب صحَّ 

مساحة  ، وكانت(4)أنه حبس يف مسجده باملدينة صح عن النيب  :ـًالحبسًفيًالمسجدًالنبوي2     
مرتًا مربعاً، وهي مساحة واسعة مستوية مكشو   أكثرها للسماء، متيزت بالنظافة والطهارة؛  6425مسجده 

السجن "  :أشبه ما يطلق عليه يف عصرنا فصار احلبس يف املسجدألهنا مكان ألداء العبادة وغرس الفضيلة، 
فسية؛ ألن املسجد كان مركز اجتماع ولقاء دائم الذي تتوفر فيه للسجني السالمة البدنية والصحة الن" املفتوح 

 .  (6)ومواعظه هلم بني املسلمني، يؤدون فيه صلواهتم اخلمسة، وينهلون من ُخَطب النيب 
وكانت بيوهتم تتكون من ، (2)وأصحابه أهنم حبسوا يف البيوت ثبت عن النيب  :ـًالحبسًفيًالبيوت3     

حجرات من جهتني أو أكثر، تعلو جدران احلجرات أروقة أمامية، من ساحات مكشوفة للسماء، حتيط هبا 
، وكانت جدراهنا من اللَّنِب، ُجِعَلت فيها (1)حتمي من حرارة الشمس يف الصيف، ومن برودة الطقس يف الشتاء

فيها أبواب ونوافذ تسه ل وصول أشعة الشمس باعتدال إىل داخلها، ومتك ن من دخول اهلواء وخروجه، أما 
فكانت من جذوع النخل واألخشاب، إضافة إىل وجود أماكن ومرافق أخرى للمؤونة، والطبخ، واخليل  أسُقُفها

 . (6)...والدواب، وقضاء احلاجة

                                                 
 226و627و5/654والرتاتيب اإلدارية  6111قتل أيب جهل، رقم احلديث  :باب: صحيح البخاري  (5)
ديث ربـــــط األســـــري وحبســـــه، رقـــــم احلـــــ: بـــــاب: وصـــــحيح مســـــلم 217ربـــــط األســـــري يف املســـــجد، رقـــــم احلـــــديث : بـــــاب: صـــــحيح البخـــــاري ( 4)

 5/512والرتاتيب اإلدارية  5162
وفقـــــــــه املعـــــــــتقالت  66ــــــــــ11واملســـــــــاجد  يف اإلســـــــــالم ص  155وختـــــــــريج الـــــــــدالالت الســـــــــمعية ص  446إعـــــــــالم الســـــــــاجد ص : انظـــــــــر  (6)

 451ـ456والسجون ص 
فقـــــــــــه و  226و5/451والرتاتيـــــــــــب اإلداريـــــــــــة  2/546و6/671والبدايـــــــــــة والنهايـــــــــــة   672و677و4/455ســـــــــــرية ابـــــــــــن هشـــــــــــام : انظـــــــــــر ( 2)

 476ـ474و455ـ452املعتقالت والسجون ص 
  51دراسات يف العمارة والفنون اإلسالمية ص  ( 1)
 15ـ4/12الرتاتيب اإلدارية  ( 6)
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أول من بىن  ، وأن عليًا (5)صه للسجنجاهزاً ـ وخصَّ : اشرتى بيتًا ـ أيْ  أن عمر : وتذكر الروايات     
 .(6)، مث تبعه اخللفاء واحلكام(4)سجناً يف اإلسالم، ومساه ُمي ساً مث ناِفعاً 

وكانوا يراعون يف هندسة بناء السجون الصفات اآلنف ذكرها يف البيوت، وغالبًا ما كانت السجون تبىن      
 .(2)قريبةقريباً من األماكن السكنية، حيث كان السجناء يسمعون األذان من املساجد ال

إن اإلسالم ضمن للمسجون حقه يف توفري قواعد السالمة له يف مكان : وبناء على هذا ميكن القول     
حبسه، من حيث االتساع الكايف، واإلضاءة الطبيعية، وحسن التهوية، وسهولة احلركة، واالتصال باآلخرين، 

 .صعبةمع َتنيبه شدة احلر وال د، وغري ذلك من األحوال املناخية ال
أنه ال جيوز مجع الكثري من السجناء يف موضع يضيق عنهم، : وهذا ما أكد عليه الفقهاء حيث ذكروا     

وأن من يتسبب يف إيذائهم بنحو ذلك، يتحمل تبعات العقوبة ... مُينعون من املرافق ويُؤذون يف احلر والصيف
 .(1)الشرعية، من قصاص وتعزير ودية

هذا، وقد دعت االتفاقيات الدولية املعاصرة إىل وجوب توفري قدر مقبول من األوصا  املناسبة يف      
ن من حق كل شعب مراعاة العر  احمللي فيما يصلح لكل يقيم فيها السجناء، مع التسليم بأاألماكن اليت 

 .قراره منذ قرون عديدة، وذلك أمر سبق إليه املسلمون وفرغوا من إ(6)عصر، وَيقق اهلد  من السجن
ًالمطلبًالثاني

 حقًالمسجونًفيًالرعايةًالصحيةًوالطبية

ۀ چ  :توجب النصوص الشرعية محاية النفس اإلنسانية من املرض واخلطر واهلالك، ويف التنزيل العزيز     

وخباصة املعدية، ، كما توجب احلجر الصحي ومنع انتشار األمراض،  551: البقرة چۀ  ہ  ہ   ہ
، (1)"إذا مسعتم بالطاعون بأرض  فال تدخلوها، وإذا وقع بأرض  وأنتم هبا فال خترجوا منها : " يقول النيب 

وهذا يشمل السجني، بل إن رعاية صحته حق من حقوقه على الدولة، وواجب عليها؛ لكون ذلك مما يوصل 
 .إىل حتقيق اهلد  يف إصالحه وتقومي سلوكه

، وال مُيَنع الطبيُب واخلادُم من الدخول عليه (2)أنه ينبغي معاجلة املسجون يف السجن: وقد ذكر الفقهاء    
إذا اضُّطر السجني إىل : أنه، ونص بعضهم على (5)ملعاجلته وخدمته حجل ال يهلك؛ ألن ذلك غري جائز

                                                 
والطـــــــــرق احلكميـــــــــة ص  6/516تفســـــــــري القـــــــــرطيب : وانظـــــــــر 4/216بـــــــــاب الـــــــــربط واحلـــــــــبس يف احلـــــــــرم : صـــــــــحيح البخـــــــــاري ورواه معلقـــــــــاً  ( 5)

 5/452والرتاتيب اإلدارية  61/652وجمموع الفتاوى  576
ــــــعر، رقــــــم احلــــــديث : ومصــــــنف ابــــــن أيب شــــــيبة 57/554تفســــــري القــــــرطيب   (4)  1/215فــــــتح القــــــدير : وانظــــــر 46762بــــــاب الرخصــــــة يف الش 

ـــــــق  ـــــــد  2/5555ومعجـــــــم مـــــــا اســـــــتعجم  6/672والبحـــــــر الرائ ـــــــدالالت الســـــــمعية ص  2/562والعقـــــــد الفري : " ومـــــــادة  642وختـــــــريج ال
 .لسان العرب والصحاح والقاموس احمليط و املعجم الوسيط يف" نفع " و " خيس 

 وما بعدها 656فقه املعتقالت والسجون ص : انظر ( 6)
   646ـ 641فقه املعتقالت والسجون ص : انظر  (2)
 5/65واإلفصاح  574والطرق احلكمية ص  4/667وحاشية الباجوري  2/2وأسىن املطالب  1/46االختيار : انظر ( 1)
 11و55و55و5: القاعدة: وعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجوننيجمم ( 6)
 1656ما يذكر يف الطاعون، رقم احلديث : باب: صحيح البخاري ( 1)
  4/612وأدب القاضي للخصا   1/612وحاشية ابن عابدين 561اخلراج أليب يوسف ص  ( 2)
 4/56وجواهر اإلكليل  1/215فتح القدير البن اهلمام  ( 5)
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وال لزوم هلذا ، (5) إخراجه بكفيل عضهمالرعاية الطبية والعالج يف خارج السجن فإن احلاكم ارجه، واشرتط ب
  .هلذا الشرط يف عصرنا إذا متت معاجلته يف مستشفيات الدولة وحتت حراستها

والرفق  ضالعديد من املبادئ واألحكام الداعية إىل العناية بالسجني املري العلماءفقد قرر : وإضافة إىل هذا     
تقييده يف حبسه، وعدم تفتيش موجودات غرفته، والعمل به، كإرسال الفحم إليه يف وقت اشتداد ال د، وعدم 

الرياحني، وحنو ذلك مما فيه  م  ل يف السجن، وشَ وُّ جَ أسباب النقاهة والشفاء له، كتمكينه من التَّ  على توفري
 .(4)منفعته
َجْعل أنه ال جيوز : هذا، وال ينبغي التفريق فيما تقدم بني األمراض اجلسمية واألمراض النفسية، وهلذا ذكروا     

 .(6)، وال إيذاؤه حبالالغرفة عليهقفل باب احملبوس يف بيت مظلم، وال 
امة بن أُثال حبس مثُ  أن النيب : واألصل يف مشروعية تأمني الرعاية الصحية والطبية للسجني ما ورد     

كما أوكل إىل بعض أصحابه القيام على حفظ امرأة حبلى . (2)"نوا إساره سِ أحْ : " وكان علياًل فقال ألصحابه
، وال افى أن احلامل كاملريض، حتتاج فيها إىل (1)هاحبلى من الزىن وتعهُّدها حجل وضعت محلها، مث رمجََ 

 . الرعاية الصحية واملتابعة الطبية
ما نقل عن عمر وعلي رضي اهلل عنهما أهنما ُأت كلٌّ منهما يف : قات الالحقة يف هذا الصددومن التطبي     

 . (6)محلها، مث نـُف ذ فيها احلد لى من الزىن، فأمر برعايتها حجل وضعتْ بْ خالفته بامرأة حُ 
 .(1)رضىاُْنظروا من يف السجون، وتعهَّدوا امل: وكتب عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل إىل عماله     
يف زمن " مدير مستشفيات العراق " وكتب الوزير علي بن عيسى اجلراح إىل سنان بن ثابت بن قرة      

َّ بُ فكَّرُت مدَّ اهلل يف عمرك، يف أمر املرضى يف احلُ : اخلليقة العباسي املقتدر يطوفون عليهم   ْد هلم أطباءرِ فْ وس، فَأ
ـ لعلها موائد احلساء  هلم املزورات وا إليهم األدوية واألشربة، وأقيموالُ وامحِْ هم، لَ لَ زَيون عِ كلَّ يوم، ويعاجلوهنم ويُ 

 . (2)وحنوه ـ
ًالمطلبًالثالث

 حقًالمسجونًفيًرعايةًنظافتهًالشخصيةًوالموضعية
القوي نوان قوة اجلسم وسالمته من األمراض، فاملؤمن ام الصحة وعِ وَ يعت  اإلسالم النظافة الشخصية قِ      
د من النصوص الشرعية العامة، اليت ميكن اعتبارها أصواًل ـوأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف، وهناك العديخري 

                                                 
 1/66و2/254والفتـــــــــــاوى اهلنديـــــــــــة  1/612وحاشـــــــــــية ابـــــــــــن عابـــــــــــدين  1/215وفـــــــــــتح القـــــــــــدير  4/611أدب القاضـــــــــــي للخصـــــــــــا    (5)

 622فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر 4/454وحاشية القليويب  2/566وأسىن املطالب  6/425وحاشية الدسوقي 
 5/561و الفـــــــرج بعـــــــد الشـــــــدة للتنـــــــوخي  524الـــــــنعم ص ومعيـــــــد  2/51و4/454وحاشـــــــية القليـــــــويب  4/525حاشـــــــية الرملـــــــي : انظـــــــر ( 4)

 674وعيون األنباء يف طبقات األطباء ص 
 62/515وجمموع الفتاوى  4/522حاشية الرملي  ( 6)
 4/266تاريخ املدينة املنورة البن شبة  ( 2)
 5651من اعرت  على نفسه بالزىن، رقم احلديث : باب: صحيح مسلم ( 1)
 566و1/566وكنز العمال  56617الرجم واإلحصان، رقم احلديث : باب: الرزاقمصنف عبد : انظر  (6)
 514واإلسالم يف حضارته ونظمه ص  1/616الطبقات الك ى  ( 1)
احلضــــــــارة اإلســــــــالمية يف القــــــــرن الرابــــــــع و  675واإلســــــــالم يف حضــــــــارته ونظمــــــــه ص  556وإخبــــــــار العلمــــــــاء ص  675عيــــــــون األنبــــــــاء ص   (2)

 4/556اهلجري آلدم متز 
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:  قال اهلل تعاىل ، يف تقريـر مبادئ النظافة الشخصية لكل املسلمني مبا فيهم السجناء
  . 444: البقرة چۋ ۆۈۈٴۇۋچ

قصُّ : عشر من الفطرة: النظافة الشخصية حقيقة أمرها فقال عتَ  أمور الفطرة اليت تُ   النيب وقد بنيَّ      
د يف ظهور األصابع ـ قَ الشارب، وإعفاء اللحية، والس واك، واستنشاق املاء، وقص األظفار، وغسل الَ اِجم ـ العُ 

ن شاربه من مل يأخذ م: " ، وقال أيضاً (5)انة، وانتقاص املاء ـ االستنجاء ـ واملضمضةق العَ ف اإلبط، وحلْ تْ ونَـ 
 .(4)"فليس منا 

      
َ
عية أو البيئية فقد وردت فيها أحاديث أخرى تأمر املسلمني كافة باحملافظة على طهارة ضِ وْ أما النظافة امل

ع الناس ي يف جمامِ ة، كالتخل  ـإىل الصحة العام بذلك إساءةً   اإلخاللَ عتِ  األماكن، وخباصة املأهولة بالناس، وتَ 
  ل يف املاِء الراكدِ وجلوسهم، والتبوُّ م ـوأماكن ِظالهل

ُ
 .(6)كلَ سْ الذي ليس فيه مَ  لِ سَ تَ غْ وامل

عن  خطرًا عن إمهال النظافة الشخصية، لذا هنى النيب  قلُّ إمهال النظافة املوضعية والبيئية ال يَ  وإنَّ      
 التساهل يف نظافتها ض، واعتَ  والساحات وحنوها من املرافق العامة؛ خو  انتشار األوبئة واألمرا توسيخ احملال  

كم ـ ساحات فوا أفنيتَ النظافة، فنظ   َيبُّ  ب، نظيف  الطي   بُّ ب َيُِ اهلل طي   إنَّ : من صفات غري املؤمنني فقال
 .(2)دهوا باليهو البيوت وحنوها ـ وال تشبَّ 

حبماية  الشخصية والبيئية، جديرة  : السجناء على ما تقدم من أسباب النظافتني أن حمافظةَ  وال شكَّ      
 .صحتهم وسالمة ابدأهنم

ى يف السجون اإلسالمية، اعَ رَ من األحكام واألخبار اليت كانت تُـ  لت جمموعة  قِ وفضاًل عما تقدم فقد نُ      
 :ومن ذلك ما يلي

 .(1)متكني املسجون من املاء للوضوء وحنوهـ1ً     
، وال افى ما للماء من أثر فعَّال يف حتقيق (6)توفري املاء للسجناء من أجل الوضوء واالغتسال ـ2     

 .النظافة، وخباصة أنه يتكرَّر استعماله يومياً يف الوضوء مخس مرات غالباً مع الصلوات
هذا  ل حنوُ قِ ، ونُ (1)ل ثيابهغسِ ب، ويَ كان البويطي ـ الفقيه الشافعي ـ يغتسل كل مجعة يف سجنه، ويتطيَّ  ـ 3     

 .(2)هذا عن َيىي ال مكي

                                                 
 465خصال الفطرة، رقم احلديث : باب: صحيح مسلم ( 5)
 4165ما جاء يف قص الشارب، رقم احلديث : باب: سنن الرتمذي ( 4)
النهـــــي عــــــن التخلــــــي يف الطــــــرق : بــــــاب: وصــــــحيح مســــــلم 666البـــــول يف املــــــاء الــــــدائم، رقــــــم احلـــــديث : بــــــاب: صــــــحيح البخــــــاري: انظـــــر  (6)

 424عن البول يف املاء الراكد، رقم احلديث  النهي: وباب 462والظالل، رقم احلديث 
 4155ما جاء يف النظافة، رقم احلديث : باب: هذا حديث غريب: سنن الرتمذي وقال ( 2)
واألحكــــــــام الســــــــلطانية للمــــــــاوردي ص  2/471وحاشــــــــية القليــــــــويب  6/424والشــــــــرح الكبــــــــري للــــــــدردير  1/615حاشــــــــية ابــــــــن عابــــــــدين  ( 1)

 5/451والرتاتيب اإلدارية  57/422واإلنصا   465
 541لعاشور ص االجتماعية يف املدينة اإلسالمية واحلياة  6/5557أحكام القران البن العريب  ( 6)
 27وطبقات الفقهاء للشريازي  ص  5/616طبقات الشافعية الك ى للسبكي  ( 1)
 426الوزراء والكتاب للجهشياري ص  ( 2)
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ة، ودعا إىل تسهيل قة وحارَّ حرص ابن هبرية الوزير على َتنيب السجناء االزدحام يف أماكن ضي   ـ4     
 .(4)هذا عن قاضي بغداد املاوردي ل حنوُ قِ ونُ . (5)أسباب النظافة والطهارة هلم، ومنع انتشار األوساخ واألوبئة

 .(4)املاوردي
اليت أوجبت على  ،منذ عهد قريب إىل قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجوننيدوليًا ت التوصل هذا، وقد      

ق من ة يف كل سجن، وتنظيم اخلدمات الالزمة لذلك، ورعاية السجناء املرضى، والتحقُّ يَّ بـ  الدول إجياد هيئة طِ 
 .(6)...لنظافةكالتهوية واإلضاءة وا  ،مالئمة أمكنة احلبس للصحة العامة

ً 

                                                 
 5/65اإلفصاح البن هبرية  ( 5)
 5/451الرتاتيب اإلدارية  ( 4)
 24و46و44: القاعدة: جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني ( 6)
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ًالسادسالمبحثً
ًعلىًطعامهًوكسوتهًوفراِشهًونحوًذلكًإنفاقًالدولةحقًالمسجونًفيً

ب رَ شْ ل ومَ من أهم حقوق املسجون اليت َتب احملافظة عليها اإلنفاق عليه، وتأمني ما َيتاج إليه من مأكَ      
ُتستخدم كوسيلة كثريًا ما   وإمهااًل؛ إذْ  ية، ولعل هذه احلقوق من أكثر احلقوق انتهاكاً طِ س وفـُُرش وأغْ وملبَ 

د عليه كرامته، إما حبرمانه منها وإما بانتقاصه من بعضها، على خال  ما شرعه اإلسالم وأكَّ   نلتعذيبه وامتها
 : يف هذا الصدد، وبيان ذلك يف املطالب الثالثة التالية

ًالمطلبًاألول
ًالجهةًالمنفقةًعلىًالمسجون

 : للفقهاء قوالن فيمن ينفق على املسجونًًًًً
عة نْ ه من ماله اخلاص إذا كان له مال، وخباصة إذا كان له صَ ق على نفسِ نفِ أن املسجون يُ  :القولًاألول     

، والنفقة من متعلقات جنايته، فإن مل يكن له مال، فُينَفق عليه من بيت مال املسلمني؛  يف السجن؛ ألنه ُمتَـَعدٍّ
 .(5)املصاحل العامة، فإن مل مُيِكن فنفقُته على املسلمني املوسرينألن ذلك من 

يُنَفق على املسجون من بيت املال؛ ألنه ُسِجن دفعاً لضرره عن الناس، فإن مل ميكن َفِممَّن  :القولًالثاني     
 .(4)ن فمن مال املسجون نفسهكِ ُحبس له ـ بدين وحنوه ـ، فإن مل ميُ 

، وال عن اخللفاء وإين أرى أن من حق املسجون على الدولة أن تنفق عليه؛ ألنه مل يثبت عن النيب      
، أهنم كلَّفوا أسريًا أو مسجونًا باإلنفاق على نفسه، يقول الشوكاين يف قصة األسري الذي أمر الراشدين 

 .(6)األسري من طعام وشرابالقيام مبا َيتاج إليه : اد منهاستفَ يُ : له بطعام وشراب النيب 
ع غريه من الكسب فنفقُته عليه؛ قياسًا على اململوك نْ ب يف مَ أن من تسبَّ : مث إن من املقرر عند الفقهاء     

. (2)اش األرضشَ ال هي أطعمتها وال هي تركتها تأكل من خَ : ةَ اهلرَّ  املرأةِ  نِفق عليه مواله، وعلى حبسِ الذي يُ 
  .(1)أن اإلنفاق على املصاحل العامة من بيت املال :ومن املقرر أيضاً عندهم

ًالمطلبًالثاني
ًحقًالمسجونًفيًإنفاقًالدولةًعلىًطعامهًوشرابه

، أهنم كلَّفوا أسرياً أو مسجوناً باإلنفاق ، وال عن اخللفاء الراشدين تقدم آنفاً أنه مل يثبت عن النيب       
ونني غري ذلك، فقد كانوا هم الذين ينفقون على طعامهم على نفسه، بل كانت سريهتم مع األسرى واملسج

 :وشراهبم، وبيان هذا فيما يلي

                                                 
 561و1/21وحاشــــــــــــية اجلمـــــــــــــل  4/647وتبصــــــــــــرة احلكــــــــــــام  666و2/644وحاشــــــــــــية الدســــــــــــوقي  1/617حاشيـــــــــــــة ابــــــــــــن عابديـــــــــــــن  ( 5)

 26واألحكام السلطانية أليب يعلى الطبعة األوىل ص
 21وعجائب أحكام أمري املؤمنني  للعاملي ص  562و1/24البحر الزخار و  57/425اإلنصا   ( 4)
 5625ال وفاء لنذر يف معصية اهلل، رقم احلديث : باب: صحيح مسلـم: وانظر قصة األسري يف 1/646نيل األوطار  ( 6)
ــــــ1/522نيــــــل األوطــــــار  ( 2)  6527رقــــــم احلــــــديث مخــــــس مــــــن الــــــدواب فواســــــق، : بــــــاب: صــــــحيح البخــــــاري: وانظــــــر حــــــديث اهلــــــرة يف 521ـ

 4426حترمي قتل اهلرة، رقم احلديث : باب: وصحيح مسلم
 21والسياسة الشرعية البن تيمية ص  664و2/422واملغين  456األحكام السلطانية للماوردي ص  ( 1)
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     1ً    ٿٿ ٿ ٿ ٺچ :املؤمنني ممتدحًا ِفعَلهم نًا صفاتِ قال اهلل تعاىل مبي  ـ
املسلمون، وقال املشركني إذا أمسكه  أسريُ : األسريُ : وجاء يف تفسري ابن كثري،  2: اإلنسان چٹٹ

 .(5)احملبوسهو : جماهد
يا حممد، يا حممد، وكان : أسروا رجاًل من بين عقيل، فنادى رسوَل اهلل  ورد أن أصحاب النيب  ـ2     

هذه : إين جائع فأطعمين، وظمآن فاسقين، قال: ما شأنك؟ قال: رحيمًا رقيقاً، فأتاه فقال رسول اهلل 
 .(4)"ك حاجتُ 
امجعوا ما : أسروا مُثامة بن أُثال وربطوه يف املسجد، فقال هلم النيب  ورد أن أصحاب النيب  ـ3     

 .(6)راح ليشرب منها اللنبه ـ ناقته ـ فكان يُغَدى عليه هبا ويُ تِ حَ عندكم من طعام فابعثوا به إىل مثامة، وأمر بلقْ 
 .(2)أنه كان جيري على أهل السجون ما يَقوهُتم ورد عن معاوية  ـ4     
 .(1)هممِ دْ أْجروا على السجناء ما َيِصُلهم يف طعامهم وأُ : كتب عمر بن عبد العزيز إىل عماله ـ 5     
ديناراً  5177للهجرة  415أن اخلليفة العباسي املعتضد جعل يف ميزانيته عام : تذكر الروايات التاراية ـ6     

 .    (6)ذهبياً لنفقات السجون وأقواهتا ومؤهنا ومائها
 .(1)واحلكام الالحقون يف اإلنفاق على طعام املسجونني وشراهبم ءمر اخللفااست ـ7     

ًالمطلبًالثالث
 كسوتهًوفراِشهًوغيرًذلكحقًالمسجونًفيًإنفاقًالدولةًعلىًً

تطبيقًا ملبدأ اإلنفاق على املسجون من بيت املال، حرص املسلمون على مر  التاريخ على توفري ما َيتاج      
شتاء، وغري ذلك مما َيتاجون إليه، وبيان هذا فيما  إضاءة، وَحَطبِ  إليه السجناء من لباس، وفراش، ومُشوعِ 

 :يلي
 أنه ملا كان يوم بدر ُأت بُأسارى،: ثبت يف احلديث الصحيح :لهًسـًحقًالمسجونًفيًتوفيرًاللبا1     
: وقد جعل البخاري عنوان ذلك قوله. له قميصًا فكساه إياه  ومل يكن عليه ثوب، فنظر النيب بالعباس ِت وأُ 

 .(2)باب الكسوة لألسارى
يف الصيف، ويف : كان يكسو املسجون مرتني يف كل سنة  أن عليًا : وتذكر الروايات التاراية     
 .(5)الشتاء

                                                 
 2/211تفسري ابن كثري  ( 5)
 5625ال وفاء لنذر يف معصية اهلل، رقم احلديث : باب: صحيح مسلم  (4)
 4/266وتاريخ املدينة املنورة  2/662والسرية النبوية  2/22فتح الباري : القصة يفانظر  ( 6)
 565اخلراج أليب يوسف ص   (2)
  611ـ1/616والطبقات الك ى  564اخلراج أليب يوسف ص   (1)
 541احلياة االجتماعية يف املدينة اإلسالمية، لعاشور ص  و 4/551 احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري آلدم متز  (6)
 665فقه املعتقالت والسجون ص : انظر  (1)
  4226الكسوة لألسارى، رقم احلديث : باب: صحيح البخاري ( 2)
 565اخلراج أليب يوسف ص  ( 5)
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 . (5)هذه املأثرة الكرمية هو ومن بعده من اخللفاء وقد التزم معاوية      
 .(4)زاد فيها فأمر بكسوة املسجون ثوبني يف الصيف، وثوبني يف الشتاء وملا جاء عمر بن عبد العزيز      
 .(4)الشتاء
أن يصر  للمسجونني مالبس ثقيلة حتميهم من : واقرتح قاضي القضاة أبو يوسف على اخلليفة الرشيد     

ي على النساء مثَل ذلك مما يسرت عامة رِ برد الشتاء، ومالبس خفيفة ترو ح عنهم حرَّ الصيف، وجيُْ 
 .(6)أجسادهن

عليه القاضي يف لباسه إذا بذله من ماله، لكْن أن من حق السجني أن ال ُيَضي ق : هذا ومما قرره الفقهاء     
 .(2)مينعه من اإلسرا  يف الثياب؛ ألن السجن ليس مكاناً للتَـَرفُّه

ًالفراشًوالل حافًله2      ًحقًالمسجونًفيًتوفير دعت النصوص الشرعية إىل إفراد الصغري بفراش  :ـ
مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع، واضربوهم : " ، ففي احلديث الشريف(1)خاص به إذا قارب سنَّ املراهقة

، وإذا كان هذا يف الصغار ففي الكبار أوىل، (6)"واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم يف املضاجع 
 . وخباصة السجناء، لتجنيبهم اإلثارة اجلنسية، وحجل تكتمل الغاية من حبسهم وهتذيب سلوكهم

 ، ففي احلديثكراهة ما زاد على احلاجةو  ،صيص فراش لكل فرددعوته إىل خت وقد ثبت عن النيب      
، وال افى أن هذا النص عام (1)"فراش للرجل، وفراش المرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان : " الشريف

 .عام يشمل السجني وغريه
بأن من حق املسـجون أن يـَُؤمَّن له ِفرَاش  وحِلَا   وُِمَدَّة  وحنوها مما : ويف ضوء هذه النصوص ميكن القول     

ـ وذلك حفاظًا على كرامته اإلنسانية، (2)َيتاجـه للنوم ـ كما جرت عادة الناس يف هذا حبسب ما ذكره الفقهاء
العباسي  ةللهجرة، يف زمن اخللفي 656به سنة وكان هذا هو املعمول  .اإلنسانية، وحتقيقًا للوصايا الشرعية

 .(5)املقتدر
ينبغي أن ال يكون لي نًا َطرِيَّاً؛ لئال ينقلب السجن إىل : فراش املسجون فقالوا فَ وقد بنيَّ الفقهاء وصْ      

 .(57)موضع للتَـَرفُّه واالستجمام، فيفقد غايته يف الزجر والتأديب
مل يـََتواَن املسلمون يف توفري األمور الضرورية  :تاجهًمنًأمورًأخرىـًحقًالمسجونًفيًتوفيرًماًيح3ًًًًً

األخرى للمسجونني، اليت تساعد على حفظ أنفسهم، وصيانة كرامتهم اإلنسانية، واستصالح سلوكهم، 
أهنم بذلوا للسجناء املاء للشُّْرِب والوضوِء : واألخذ بأيديهم حنو التوبة واالستقامة، وقد رويت قصص فيها

                                                 
 565اخلراج أليب يوسف ص   (5)
 514ص  واإلسالم يف حضارته ونظمه 1/616الطبقات الك ى   (4)
 564اخلراج أليب يوسف ص   (6)
 1/66الفتاوى اهلندية  ( 2)
 1/51كشا  القناع  ( 1)
 1/145وإسناده حسن كما يف فيض القدير  251مجل يؤمـر الغالم بالصـالة، رقم احلديث : باب: سنـن أيب داوود  (6)
 4722كراهة ما زاد على احلاجة من الفراش، رقم احلديث : باب: صحيح مسلم  (1)
 1/227والفروع  5/22روضة الطالبني   (2)
 671عيون األنباء البن أيب أصيبعة ص ( 5)
 6/255والفتاوى اهلندية  1/611وحاشية ابن عابدين  47/57املبسوط للسرخسي (57)
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د أهنم كانوا يرسلون إليهم الفحم يف وقت الشتاء ستبعَ ، وال يُ (4)، وأوقدوا هلم الشُُّموع والسُّرُج(5)الغتسالوا
أنه ال جيوز : ، وخباصة أن الفقهاء ذكروا(6)الشتاء واشتداد ال د، كما كانوا يفعلون مع املرضى يف املستشفيات

 .(2)كمنع الطعام عنهجيوز منع الد ْ ء عن املسجون يف ال د خوفاً من تلفه، وألنه  
للميالد ت االتفاق الدويل على وجوب العمل مبجموعة احلد األدىن ملعاملة املسجونني،  5511ويف عام      

مع مراعاة ... إلزام الدول باإلنفاق على ما َيتاجه السجناء من غذاء وكسوة وإضاءة وتدفئة: ومن ضمنها
 . ، وهذا ما سبق إليه املسلمون ومارسوه فعلياً قبل قرون عديدة(1)العر  احمللي لكل دولة

ً 

                                                 
  4/561وطبقات الشافعية للسبكي 6/5557أحكام القرآن البن العريب   (5)
 1/464والكامل  5/546والفرج بعد الشدة 6/5557أحكام القرآن البن العريب   (4)
 474ـ675عيون األنباء ص   (6)
 2/2أسىن املطالب   (2)
 47و55و51و57:جمموعة قواعد احلد األدىن القاعدة ( 1)
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ًالسابعالمبحثً
ًحقًالمسجونًفيًأداءًشعائرهًالدينيةًداخلًالسجنًوخارجه

  ڄڄڄچ: ه بالعبادة، وأمر بأدائها واحملافظة عليها، قال اهلل تعاىل اإلسالم عنايتَ ىَل وْ أَ ًًًًً
إىل تقومي السلوك وااللتزام بالنظام  سأحوج الناوإن املسجون من ،  16: الذاريات چڃڃڃ

ب االجتماعي، لذا اهتم الفقهاء ببيان حق املسجون يف أداء شعائره الدينية، ونصوا على أن من واجب احملتسِ 
يف املطالب ن هذا ا، وبي(5)والقيام بعباداهتمللتأكد من متكني السجناء من أداء فروضهم  ؛مراقبة السجون
 :ةاألربعة التالي

ًالمطلبًاألول
 حقوقًالمسجونًفيماًيتعلقًبالطهارةًوالصالة

، وال افى أن الطهارة (4)اهتم الفقهاء ببيان أحكام الصالة املتصلة باملسجون؛ ألهنا أفضل عبادات البدن     
 : ها يف األمهية؛ ألهنا وسيلة إىل سالمة الصالة وصحتها، وبيان هذا فيما يليالطهارة مثلُ 

ًحقًالمسجون1ً      ، (6)املاء والرتاب يُتطَّهر هبما للصالة وحنوها: ورانهُ الطَّ  :فيًتمكينهًمنًالطهورينـ
أنه جيب متكني املسجون من املاء للوضوء وحنوه، وإعانته على حتصيله ولو من خارج : وقد ذكر الفقهاء

  .(2)ه من ذلكم منعُ رُ السجن، وَيَ 
ر عليه التيمم وال فَ ب أبو حنيفة وزُ املاء، فلم يوجِ واختلفوا يف وجوب صالته بالتيمم حال منعه من      

من فعل الصالة، وأوجب  هاً كرَ ع مُ نِ الصالة؛ ألنه ممنوع من املاء بفعل آدمي فال َتب عليه الصالة، كما لو مُ 
 . (1) 26: النساء  چائائەئ ېىىچ: اجلمهور عليه التيمم والصالة لآلية

 ،ـ يف وجوب الصالة على املسجون، إذا ُمنع من التيمم، أو كان مصلوباً  هلم قوالن أيضاً ـ فيهما تفصيلو      
الن أيضًا يف صالته إذا كان على بدنه جناسة غري َمْعفوٍّ ، وهلم قوالن مفصَّ (6)ف من أرجلهقْ قًا بالسَّ علَّ أو مُ 

 .(1)عنها ومل جيد ما يغسلها به
من حق املسجون أن مُيَكَّن من  :ـًحقًالمسجونًفيًالصالةًمستورااًبثوبًطاهرًوفيًمكانًطاهر2ًًًًً

سرت عورته، وأن يصلي بثوب طاهر، ويف مكان طاهر؛ ألن هذه األمور من شروط الصالة اليت ال تصح 

                                                 
 522معامل القربة يف أحكام احلسبة البن األخوة ص  ( 5)
 6/251اجملموع للنووي  ( 4)
 276قواعد الفقه لل كيت ص    (6)
ــــــــ1/612حاشـــــــــية ابــــــــن عابديـــــــــن   (2)  465واألحكــــــــام الســــــــلطانية للمــــــــاوردي ص  6/424والشـــــــــرح الكبــــــــري مــــــــع حاشــــــــية الدســــــــوقي  615ـ

 5/451والرتاتيب اإلدارية 57/422واإلنصا   5/65واإلفصاح  2/471وحاشية القليويب 
وحاشـــــــــية ابـــــــــن عابـــــــــدين  5/546وط الطبعـــــــــة الثانيـــــــــة واملبســـــــــ 442و1/452وتفســـــــــري القـــــــــرطيب  4/627أحكـــــــــام القـــــــــرآن للجصـــــــــاص  ( 1)

 5/66ومنتهى اإلرادات  56ـ5/54وأسىن املطالب  5/46وجواهر اإلكليل  5/461
فقــــــــه املعــــــــتقالت والســــــــجون ص : وانظــــــــر 6/421وجممــــــــوع الفتــــــــاوى  4/671واجملمــــــــوع  5/564وحاشــــــــية الدســــــــوقي 5/546املبســــــــوط  ( 6)

 .ا ملا فيها من األذى واملساس بكرامة اإلنسان وحقوقه، هذا، وال افى أن اإلسالم َيرم هذه األعمال وأمثاهل 256
 251فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر 6/526اجملموع   (1)
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ابه، أو حبسه مكشو  أنه ال جيوز عند أحد من املسلمني َتريد السجني من ثي: دوهنا، ولذلك ذكر الفقهاءب
 .(5)العورة، بل جيب متكينه من سرتها ومن أسباب الصالة األخرى

هل و أن املسجون إذا مل جيد ما يسرت به عورته يصلي عرياناً، لكن يستحب له اجللوس، : وذكر الفقهاء     
 .  (4)يعيد الصالة إذا زال عذره؟ قال بعض احلنفية واملالكية بإعادهتا، خالفاً لغريهم

ن كِ عنها وال ميُ  يف صالة من مل يقدر إال على ثوب فيه جناسة غري معفوٍّ  وللفقهاءًثالثةًأقوالهذا،      
  :غسلها
  .يصلي بثوبه النجس :القولًاألول     
  .يصلي عرياناً  :والقولًالثاني     
  .(6)هو باخليار :الثالث والقول     

 .     56: التغابن چھ ہہہچ: قوله تعاىل ه األقوالواألصل يف هذ     
من حق املسجون معرفة وقت الصالة ليتمكَّن  :لةبًْـًحقًالمسجونًفيًمعرفةًوقتًالصالةًوجهةًالق3ًًًًًًِ

 ہ ڻۀۀہچ :من أدائها على الوجه املشروع، واألصل يف هذا قوله تعاىل
  576: النساء چہہ

َيْت على املسجون معرفةُ : وذكر الفقهاء      وقت دخول الصالة، كأن ُسِجن يف مكان مظلم، فإنه  أنه إذا ُعم 
 أهنا أُد يت قبل وقتها ال بعده؛ ألهنا تقع يصلي حبسب اجتهاده، وهلم تفصيالت يف إعادته الصالة إن تبنيَّ 

 .(2) 56: التغابن چھ ہہہچ: قضاء، واألصل يف هذا قوله تعاىل
م غريَه ـه ذلك؛ لُيعلِ ـه باألذان إن أمكنـن يرفع صوتومن حق السجناء على من َعِلم دخول وقت الصالة، أ     

ُضيَّق عليهم
 .(1)من السجناء امل

 :معرفة جهة القبلة؛ ألن ذلك من شروط الصالة املأمور هبا، لقوله تعاىل: ومن حق السجني أيضاً      
، فإن جهل السجني جهة القبلة حَتَرَّى وصلَّى، 525: البقرة چڌڌڎڎڈچ

 : إذا تبني له خطؤه بعد الصالة ثالثةًأقوالًءوللفقها
  .يعيد فعَلها، وهو قول الشافعية :القولًاألولًًًًً

                                                 
ـــــــــدين  ( 5) ـــــــــة  1/615و2/56حاشـــــــــية ابـــــــــن عاب واألحكـــــــــام الســـــــــلطانية للمـــــــــاوردي ص  4/672وتبصـــــــــرة احلكـــــــــام  6/252والفتـــــــــاوى اهلندي

 5/451والرتاتيب اإلدارية  5/65واإلفصاح  465
ـــــــة   (4) وحاشـــــــية القليـــــــويب  6/525واجملمـــــــوع  5/451وحاشـــــــية الدســـــــوقي  27والقـــــــوانني الفقهيـــــــة ص  5/252والـــــــدر املختـــــــار  5/67اهلداي

  5/64ومنتهى اإلرادات  5/516
واإلنصــــــــــــــا   6/525واجملمــــــــــــــوع  5/451وحاشــــــــــــــية الدســــــــــــــوقي  522و5/526واملعيــــــــــــــار  5/252والــــــــــــــدر املختــــــــــــــار  5/67اهلدايــــــــــــــة   (6)

5/267  
فقــــــــــه املعـــــــــــتقالت : وانظــــــــــر 466ـــــــــــ5/464واملغــــــــــين  6/11واجملمـــــــــــوع  5/455وحاشــــــــــية الصــــــــــعيدي  5/617شــــــــــية ابــــــــــن عابــــــــــدين حا  (2)

 251والسجون ص 
 5/52وغاية املنتهى  5/445وكفاية الطالب  6/25واجملموع  5/24االختيار   (1)
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  .ال يعيد فعلها، وهو قول احلنفية واحلنابلة :والقولًالثانيًًًًً
 . (5)يعيد فعلها إذا مل ارج الوقت، وهو قول املالكية :والقولًالثالث     
من أركان صالة الفريضة  والسجودُ  والركوعُ  القيامُ  :ةـًحقًالمسجونًفيًتمكينهًمنًأداءًأركانًالصال4ًًًًً

، 462: البقرة چپ  پ   پچ  :قال اهلل تعاىلوعلى املسلم غري املعذور أداؤها، اليت ال تصح بدوهنا، 
 . وهذا يشمل املسجون وغريه

دم ـز، وأبو يوسف القاضي، كانوا يأمرون بعـأن علي بن أيب طالب، وعمر بن عبد العزي: وتذكر الروايات     
لة ـ ومن ُاَشى هرهبم، تَ ارات وأهل الدم ـ القَ ـان الصالة، إال أهل الدعـم من أداء أركـتقييد السجناء مبا مينعه

 . (4)رذْ فهؤالء ُيصلُّون كيف تيسَّر هلم، وهم يف عُ 
ًوقصر5ًًًًًً ًقريبه ًعلى ًوالجنازة ًوالعيدين ًوالجمعة ًالجماعة ًصالة ًمن ًتمكينه ًفي ًالمسجون ًحق ـ

مجاعة، يف  صالةأداء ال املسلمني على تؤكدال افى أنه وردت العديد من النصوص اليت   :الصالةًفيًالسفر
ألن تلك النصوص عامة إىل أداء صالة العيدين، وصالة اجلنازة، و  همصالة اجلمعة، وتدعو عليهم وتوجب 

 :فهي تشمل املسجون أيضاً، وللفقهاء فيها تفصيل على النحو التايل
أن من خا  على : مما ذكره الفقهاء يف هذا الصدد :أًـًحقًالمسجونًفيًتمكينهًمنًصالةًالجماعةًًً  

  .(6)نفسه احلبس ظلماً، فهو معذور يف تركه اجلماعة
ً: يف متكني السجني من صالة اجلماعة ولهمًقولن     
ف عنها، وذلك لعموم النصوص املؤكدة هلا، وهو قول ينبغي متكينه منها، وليس له التخلُّ  :القولًاألولًًًًً

 .طائفة من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة
ًالثاني      وهو قول طائفة أخرى من زجر عن املعاصي، ـال ينبغي متكينه منها؛ ليضجر قلبه وين :والقول

 .(2)احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة
هذا، وقد نص بعض القوانني العربية على السماح للمسجونني بأداء الصلوات اخلمس مجاعة يف مسجد      

 . (1)السجن كلما أمكن ذلك
ً: يف ذلك للفقهاءًقولن:ًبًـًحقًالمسجونًفيًتمكينهًمنًصالةًالجمعة     
ينبغي متكينه من أداء صالة اجلمعة، وذلك لعموم النصوص املوجبة هلا، وهو قول طائفة  :القولًاألولًًًًً

 .من الشافعية واحلنابلة

                                                 
ـــــــــدين  ( 5) ـــــــــل  5/266حاشـــــــــية ابـــــــــن عاب ـــــــــويب  5/21وجـــــــــواهر اإلكلي فقـــــــــه املعـــــــــتقالت : وانظـــــــــر 4/56صـــــــــا  واإلن 5/562وحاشـــــــــية القلي

 241والسجون ص 
فقـــــــــــه املعـــــــــــتقالت : وانظـــــــــــر 455و1/562والبحـــــــــــر الزخـــــــــــار  1/611وطبقـــــــــــات ابـــــــــــن ســـــــــــعد  564و552اخلـــــــــــراج أليب يوســـــــــــف ص   (4)

 242والسجون ص 
 4/66والفروع  4/17للدمياطي  إعانة الطالبني  (6)
وجـــــــواهر اإلكليـــــــل  57/256واملعيـــــــار  2/252والفتـــــــاوى اهلنديـــــــة  4/511وحاشـــــــية ابـــــــن عابـــــــدين   1/215فـــــــتح القـــــــدير البـــــــن اهلمـــــــام   (2)

 5/476وغاية املنتهى  4/522وأسىن املطالب  5/441ومنهاج الطالبني  5/55
 66الفصل : مشروع النظام الداخلي ألحد السجون التونسية ( 1)
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زجر عن املعاصي، وهو قول ـمينع احملبوس من اخلروج إىل صالة اجلمعة؛ ليضجر قلبه وين :والقولًالثاني     
، مع مالحظة أن املعمول به قدميًا إقامة صالة اجلمعة يف (5)نابلةأكثر فقهاء احلنفية واملالكية والشافعية واحل

 . (4)املساجد خارج السجون
يقف كل مجعة إذا مسع النداء  وكان الفقيه الشافعي البويطي الذي حبسه الواثق يف مسألة خلق القرآن،     

 .(6)اللهم إين أجبُت داعَيك فمنعوين: عند باب السجن ويقول
وقد نص بعض القوانني العربية على الرتخيص للسجناء بإقامة صالة اجلمعة يف مسجد السجن كلما      

 .(2)أمكن ذلك، وقرَّر هلم واعظاً دينياً يؤمُّهم ويرشدهم
ظلماً يف قصر األسري أو احملبوس  للفقهاءًقولن:ًجًـًحقًالمسجونًفيًقصرًالصالةًفيًالسفرًديانةًًًًً

 :إذا خرج إىل السفر البعيد مكرهاً الصالة ديانة 
ی  ی   ی  جئ  حئ  چ: قول املالكية واحلنابلة؛ لعموم قوله تعاىل ووه ،له القصر :القولًاألول     

 . 575: النساء چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب
 .         (1)للسفر وال مريد له  ألنه غري ناو   ؛قول الشافعي وليس له القصر، وه :والقولًالثاني     
من اجلدير القول بأن صالة العيدين فرض كفاية عند  :ـًحقًالمسجونًفيًتمكينهًمنًصالةًالعيدينًدًًًًً

  .(6)احلنابلة، وسنة مؤكدة عند املالكية والشافعية، وهي عند احلنفية واجبة وجوباً عينياً تسقط عن أهل األعذار
  .(6)األعذار
السعي إىل صالة العيد خارج السجن، وهو معذور يف ن يْ أنه ال جيب على املسجون بدَ : وقد ذكر الفقهاء     

 .(1)ه كما مينعه من اخلروج إىل صالة اجلمعةذلك، وللحاكم منعُ 
هذا، وقد نص بعض القوانني العربية على الرتخيص للسجناء بإقامة صالة العيدين يف مسجد السجن       

 .(2)كلما أمكن ذلك، برعاية مرشد ديين من طر  إدارة السجون
َحقُّ : قولُه  صح عن النيب  :هـًـًحقًالمسجونًفيًالخروجًلعيادةًقريبهًالمريضًأوًحضورًجنازتهًًًًً

وهذا يشمل املسجون وغريه، فهل يسمح  ،(5)اِتـ َباع اجلنائز: وذكر منها... املسلم على املسلم مخس
 للمسجون باخلروج حلضور جنازة قريب أو صديق؟

                                                 
وروضــــــــــة الطــــــــــالبني  11والقــــــــــوانني الفقهيــــــــــة ص  57/256واملعيــــــــــار  1/611وحاشــــــــــية ابــــــــــن عابــــــــــدين  47/57و 4/66املبســــــــــوط للسرخســــــــــي  ( 5)

 262ـ264فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر 5/476وغاية املنتهى  4/51واملغين  5/454وحاشية الباجوري  2/527
 27وطبقات الفقهاء للشريازي ص  5/416وطبقات الشـافعية الك ى للسبكي  5/454حاشية الباجوري : انظـر  (4)
 27وطبقات الفقهاء للشريازي ص  5/416ة الك ى للسبكي طبقات الشافعي ( 6)
 66الفصل : مشروع النظام الداخلي ألحد السجون التونسية  (2)
: وانظـــــــــر 4/656واإلنصـــــــــا   61و4/25واملغـــــــــين  5/454وحاشـــــــــية البـــــــــاجوري  5/465وأســـــــــىن املطالـــــــــب  5/25جـــــــــواهر اإلكليـــــــــل   (1)

         265فقه املعتقالت والسجون ص 
 4/555واملغين  1/6واجملمـوع  5/667وكفاية الطـالب  4/566وحاشـية ابـن عابدين  62ـ5/66دايـة اهل  (6)
ــــــــ5/66اهلدايــــــــة   (1) ــــــــة ص  57/256واملعيــــــــار 2/252والفتــــــــاوى اهلنديــــــــة  1/215وفــــــــتح القــــــــدير  47/57واملبســــــــوط  62ـ والقــــــــوانني الفقهي

 4/522و415و5/464وأسىن املطالب  4/52وجواهر اإلكليل  16ـ11
 66الفصل : مشروع النظام الداخلي ألحد السجون التونسية  (2)
ـــــــاع اجلنـــــــائز، رقـــــــم احلـــــــديث : صـــــــحيح البخـــــــاري ( 5) ـــــــاب األمـــــــر بات ب ـــــــاب: وصـــــــحيح مســـــــلم 5526ب مـــــــن حـــــــق املســـــــلم للمســـــــلم، رقـــــــم : ب

  4564احلديث 
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 : للفقهاءًأربعةًأقوال     
ي  جنازة ولو بكفيل، وهو قول طائفة من احلنفية واألظهر عند املالكية أال ارج حلضور  :القولًاألول     

ًً.إنه مينع من اخلروج لعيادة املرضى: ومقتضى كالم احلنابلة، وزاد احلنفية
ًً.ارج بكفيل جلنازة أصوله وفروعه ال غريهم، وهو املفجل به عند احلنفية :القولًالثانيًًًًً
يستحسن خروجه بكفيل جلنازة أحد أبويه إن كان اآلخر حياً، وإال ال ارج، ويستحسن  :القولًالثالثًًًًً

 .ه أو ولده أو أخيه، وهذا قول بعض املالكيةوالديْ  دِ خروجه بكفيل ملرض شديد َأملَّ بأحَ 
ر اخلروج ن تعذَّ وغريها إن رأى املصلحة يف ذلك، فإللحاكم إخراجه حلضور صالة اجلنازة  :القولًالرابعًًًً 

 .  (5)ى على امليت صالة الغائب ولو يف البلد، وهذا مقتضى كالم الشافعيةعلى السجني صلَّ 
هذا، ونص بعض القوانني العربية على الرتخيص للسجني يف حضور جنازة األصل والفرع واألخ والزوج      
الزوج وإخوته، وأن يرافق السجني عند االقتضاء حارس حكومي يف ثياب مدنية، وأن تتعهد أسرته  وأبويْ 

  .(4)بإرجاعه إىل السجن عند انتهاء الرخصة اليت ال تتجاوز أسبوعاً واحداً 
للمسلم على املسلم، وورد  تقدم آنفاً أن ات باع اجلنازة حقٌّ :ًـًحقًالمسجونًفيًالصالةًعليهًإذاًماتو     

 .، وهذا عام يف حق السجني ويف غريه(6)كان يأمر بالصالة على اجلنازة إذا حضرتأنه   عن النيب 
، وأن املسلم إذا (2)ى عليهصلَّ أن األسري إذا مات ـ أي يف بالد العدو ـ يُ : وقد ذكر الفقهاء يف هذا الصدد     

إذا مات يف سجون املسلمني ينبغي اإلسراع يف إعالم أهله مبوته ومتكينهم من تغسيله وتكفينه ودفنه، فإن مل 
  .(1)ل احلاكم ذلك، وأنفق عليه من بيت املالم له أهل فعَ يُعلَ 

 . (6)وقد أوجبت االتفاقيات الدولية معاملة املسجون املتوىف معاملة إنسانية، وإعالم أهله مبوته فوراً 
ًالمطلبًالثاني

 حقوقًالمسجونًفيماًيتعلقًبفريضةًالصوم
الوجه  ي هذه الفريضة علىه من صيام شهر رمضان ومعرفة أوقاته؛ وذلك ليؤد  من حق املسجون متكينُ      

، واخلطاب عام 521: البقرة چۀہہہہچ : املشروع، واألصل يف هذا قوله تعاىل
 :يشمل السجني وغريه، وقد حبث الفقهاء ما يتصل باحلبس من أحكام الصوم، وبيان هذا على النحو التايل

ًُهد دًبالحبس1      ًإذا ًالفريضة ًحقًالمسلمًفيًتركًصوم أن التهديد إكراه، ويكون : ذكر الفقهاء :ـ
، فهل َيق للمسلم املكلف وجيوز له (5)بوعيد القادر على الفعل، حبيث يغلب على ظن املكرَه وقوع الضرر

 :يف هذا أربعةًأقوال للفقهاءترك صوم رمضان إذا ُهد د وُأكره على ذلك باحلبس؟ 

                                                 
 621و1/612وحاشــــــــية ابــــــــن عابــــــــدين  1/612والــــــــدر املختــــــــار  1/512وبــــــــدائع الصــــــــنائع  1/215وفــــــــتح القــــــــدير  47/57املبســـــــوط  ( 5)

 5/644وأســـــــــــىن املطالـــــــــــب  4/56وجـــــــــــواهر اإلكليـــــــــــل  6/424وحاشـــــــــــية الدســـــــــــوقي  57/256واملعيـــــــــــار  2/252والفتـــــــــــاوى اهلنديـــــــــــة 
 265ـ262فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر 1/411واإلنصا   4/454وحاشية القليويب 

 51ل الفص: مشروع النظام الداخلي ألحد السجون التونسية  (4)
ْين، رقم احلديث : باب: صحيح البخاري ( 6)     5655من ترك ماالً فلورثته، رقم احلديث : باب: وصحيح مسلم 4516الدَّ
َحل ـــــــي  ( 2)

َ
، وال افـــــــى أن هـــــــذا خـــــــاص بالشـــــــافعية واحلنابلـــــــة القـــــــائلني مبشـــــــروعية 6/574والـــــــروض املربـــــــع  4/551واملغـــــــين  5/661شـــــــرح امل

 .للحنفية واملالكية الصالة على الغائب خالفاً 
 566اخلراج أليب يوسف ص  ( 1)
  22:القاعدة: جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني ( 6)
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ذاته ليس إكراهاً ُمْلجئاً،  ترك صوم الفريضة؛ ألن احلبس يف حد  للمكرَه وال َيُل له  ال َيقُّ  :القولًاألول     
ً. وهذا قول بعض احلنفية

له ترك صوم الفريضة باحلبس ولو كان يسرياً، وهذا قول املالكية وآخرين  َيلُّ للمكرَه وَيقُّ  :القولًالثانيًًًًً
 . من احلنفية

ًالثالث      له ترك صوم الفريضة باحلبس غري اليسري فقط، وهذا قول بعض  قُّ للمكرَه وَيَ  لُّ َيَ  :القول
 . الشافعية
أن املكرَه على األكل باحلبس وغريه َيلُّ له األكل : هة، ومفادُ ـذكره احلنابلة وبعض الشافعي :القولًالرابع     

االختيار، فأشبه  ه، وألن اإلكراه قادح يفـاً؛ لعدم وجود القصد منـذا األكل بل يبقى صائمـوال يُفِطر هب
 . (4)"أ والنسيان وما اسُتكرِهوا عليه ـَتاوز اهلل عن أميت اخلط: " الناسي، وذلك حلديث

ما  : وقالت طائفة. ما كان ثالثة أيام فأكثر: واختلف الفقهاء يف حتديد احلبس غري اليسري، فقال بعضهم     
 .    (6)ك ملا أحدثوه يف السجون من أذىما كان يوماً واحداً؛ وذل: رونـوقالت آخ. كان أكثر من يوم

ًونـََهارِه2ًًًًً ًكَشْهرِه ًحقًالمسجونًفيًمعرفةًأوقاتًالصوم ه ـارع أوقاتًا للصيام ينبغي وقوعـقدَّر الش :ـ
ڄ  ڄ   چ: ، وقال أيضاً 521: البقرة چہ ہ ۀہہ چ :فيها، قال اهلل تعاىل

من و ، 521: البقرة چڇ     ڇ  ڍ   ڍ    ڌ  ڇڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ
على الوجه املشروع، وإذا كان كذلك، فماذا  ليتمكن من أداء الفريضة هذه األوقات حق املسجون معرفة

 يصنع السجني إذا اشُتبه عليه شهُر رمضان، أو اشُتبه عليه هنارُه بليله؟
 :قولنًفيًذلك للفقهاء:ًرمضانأًـًصومًالمسجونًأوًاألسيرًإذاًاشُتبهًعليهًشهُرً     
ال جيب عليه الصوم، ومن حقه اإلفطار؛ ألن اهلل تعاىل علَّق الصوم على شهادة الشهر ومل  :القولًاألول     

تقع، فال يكلَّف املسجون أو األسري مبا استحال عليه، فإن صام فال اعتداد بصومه لعدم التكليف، سواء 
 . (2)ن أو مل يوافقه، وهذا قول الظاهريةعر  بعدئذ أنه وافق وقت شهر رمضا

ال يسقط الصوم عمن اشُتبه عليه شهرُه، وليس من حقه إفطاره؛ وذلك لبقاء التكليف  :القولًالثاني     
يأخذ ليس له أن م وجب العمل خب ه، و لْ وتوجُّه اخلطاب إليه، فإن أخ ه ثقة بدخوله عن مشاهدة أو عِ 

باجتهاده، بل جيتهد هو يف معرفة دخول الشهر، وهذا قول اجلمهور، وال الو األمر من مخس أحوال من 

                                                                                                                                                    
 6/4واملغــــــــين  2/5وأســـــــىن املطالـــــــب مـــــــع حاشـــــــية الرملـــــــي  4/662والشــــــــرح الكبـــــــري للـــــــدردير مـــــــع حاشـــــــية الدســــــــوقي  6/456اهلدايــــــــة  ( 5)

  1/55والبحر الزخار 
واملغـــــــــين  5/251وأســـــــــىن املطالـــــــــب  4/511وتبصـــــــــرة احلكـــــــــام  4/662و5/477وحاشـــــــــية الدســـــــــوقي  4/245عابديــــــــــن حاشـــــــــية ابـــــــــن   (4)

كتــــــــاب الطــــــــالق، رقــــــــم احلــــــــديث : صــــــــحيح علــــــــى شــــــــرط الشــــــــيخني ومل ارجــــــــاه: مســــــــتدرك احلــــــــاكم وقــــــــال: وانظــــــــر احلــــــــديث يف 6/4
 4726طالق املكره والناسي، رقم احلديث : باب: وسنن ابن ماجه 4275

ــــــــدين  ( 6) ــــــــن عاب ــــــــ6/542حاشــــــــية اب ــــــــة  564ـ ــــــــاوى البزازي  4/511وتبصــــــــرة احلكــــــــام  4/662و  5/477وحاشــــــــية الدســــــــوقي  6/545والفت
 1/55والبحر الزخار  54/654وفتح الباري 

 6/465احمللى البن حزم  ( 2)
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حيث استمرار اإلشكال أو عدم استمراره، وهل جيب عليه الصيام أو ال إذا زال اإلشكال وتبني أنه صام قبله 
 .(5)يرجع يف معرفة تفاصيل لذلك إىل مواضعها؟ أو بعده

هذه مسألة مهمة قلَّ : قال النووي:ًومًالمسجونًأوًاألسيرًإذاًاشُتبهًعليهًنهارًرمضانًبليلهبًـًصًًًًً
ً :وفيهاًثالثةًأوجهمن ذكرها، 

 . يصوم ويقضي ألنه عذر نادر: األولًًًًً
 . ال يصوم ألن اجلزم بالنية ال يتحقق مع جهالة الوقت :الثاني     
 .(4)إذا مل يظهر له خطؤه فيما بعد، وهذا هو الراجحى ويصوم وال يقضي يتحرَّ  :الثالث     
جيب القضاء على السجني الصائم باالجتهاد إذا صاد  صومه الليل مث عر  ذلك : وقال النووي أيضاً      

 . (6)فيما بعد، وهذا ليس موضع خال  بني العلماء؛ ألن الليل ليس وقتاً للصوم كيوم العيد
من اجلدير بالذكر هنا بيان حكم إضراب السجني :ًـًهلًمنًحقًالمسجونًاإلضرابًعنًالطعام؟3     

بس، أو اإلفراج احلأجل حتسني ظرو  إعراضه عن الطعام وامتناعه من تناوله، وذلك من : عن الطعام، ومعناه
ومثل ذلك االمتناع من شرب السوائل اليت  ،ةذلك من األهدا  السياسية أو الفكري غري، أو السجني عن

 . َيتاج اجلسم إليها، ومن تناول العالج، وقد يكون هذا األخري أخطر وأسرع يف إهناء احلياة مما قبله
 :مل ينص الكتاب والسنة على حكم  اإلضراب عن الطعام بذاته بل بوصفه، ومن ذلك ما يلي     
، وال افى أن اإلضراب عن الطعام فيه 551: البقرة چہ ۀۀہہچ:ًأًـًقولًاهللًتعالى     

 .تعريض للنفس للتهلكة ولو بعد حني
؛ وذلك (2)مرتني" إياكم والِوصال : " أنه هنى عن الِوَصال يف الصوم، وقالً:ـًماًصحًعنًالنبيًًب     

إىل القول بتحرمي الوصال ف، مع أنه يتضمن العبادة، وقد ذهب األكثرون من الفقهاء عْ ملا فيه من املشقة والضَّ 
، وإذا كان احلكم كذلك يف عبادة الصوم فهو يف اإلضراب عن الطعام من باب أوىل؛ ملا فيه من (1)يف الصوم

 . مشقة  وضعف  وإيذاء  للنفس، ورمبا كان مآل ذلك املوت انتحاراً 
، وأن األكل للغذاء (6)أن من صام ومل يأكل حجل مات أمث: وقد ذكر الفقهاء ـ إضافة إىل ما تقدم ـ     

على اإلنسان مبقدار ما يدفع اهلالك أو األذى عن نفسه، كتعطيل منفعِة السمع أو  والشرب للعطش فرض  
لفرائض، ألن ترك العبادة ال جيوز، ا ، وأنه ال جيوز تقليل الطعام حبيث ُيضِعف عن أداء(1)البصر أو غريمها

                                                 
ـــــــدين  6/15املبســـــــوط   (5) ـــــــن عاب ـــــــري للـــــــدردير مـــــــع حاشـــــــية الدســـــــوقي  4/615وحاشـــــــية اب ـــــــل  147و5/155والشـــــــرح الكب وجـــــــواهر اإلكلي

ـــــــــــ6/656واجملمـــــــــــوع 5/522 ـــــــــــ5/256وأســـــــــــىن املطالـــــــــــب  651ـ ـــــــــــ6/17واملغـــــــــــين  5/426وحاشـــــــــــية البـــــــــــاجوري  252ـ واإلفصـــــــــــاح  15ـ
 225ـ221فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر 5/417

 6/655اجملموع  ( 4)
 6/651اجملموع  ( 6)
النهــــــي عــــــن الوصــــــال : بــــــاب: وصــــــحيح مســــــلم 5261و5262التنكيــــــل ملــــــن أكثــــــر الوصــــــال، رقــــــم احلــــــديث : بــــــاب: صـــــحيح البخــــــاري  (2)

النهايــــــة البــــــن : أن يبقــــــى الصــــــائم دون طعــــــام وال شــــــراب يــــــومني فــــــأكثر، انظــــــر: ، والوصــــــال يف الصــــــوم5574يف الصــــــوم، رقــــــم احلــــــديث 
  1/554األثري 

 2/472فتح الباري  ( 1)
 2/512االختيار   (6)
  6/426واإلنصا   5/244وأسىن املطالب  5/161والشرح الكبري للدردير  621ولسان احلكام ص  6/662الدر املختار  ( 1)
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، فإذا تركه ومل يأكل حجل (4)ذلك ما يتكَّمن به املرء من أداء الصالة قائماً  ، وأقلُّ (5)فكذا ما يفضي إليه
 . (6)ضعف أو مات أمث إلتال  نفسه

 وهكذا يتضح أن إضراب السجني عن الطعام حرام، وهو آمث بفعله ذلك، فإن مات فهو قاتُل نفسهِ      
 .(2)أن قاتل نفسه يف نار جهنم خالداً ُملداً فيها أبداً : منتحر، وجاء يف احلديث الشريف

وقد أحسن بعض القوانني العربية حني نص على منع السجناء من اإلضراب عن الطعام، ورتب على من      
 .        (1)يفعل ذلك عقوبات تأديبية، فضالً عن اختاذ إجراءات توقفه عن إضرابه

ًالمطلبًالثالث
 حقوقًالمسجونًفيماًيتعلقًبفريضةًالزكاة

الزكاة ركن من أركان اإلسالم، وفرض من فرائضه على كل مسلم توفرت فيه شروطها، ال يستثىن املسجون      
إبراء لذمته، بل من حقه  من ذلك، ومن حقه متكينه من إخراجها كما مُيَكَّن من أداء الشعائر الدينية األخرى

 چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ :  أن يُعطى منها إن كان مستحقًا هلا؛ لآلية

       . 41 - 42: املعارج
أنه إذا تعذَّر الوصول إىل املكلف بالزكاة بسبب حبسه، جاز : ومما ذكره املالكية واحلنابلة يف هذا الصدد     

 . (6)للساعي أخذها من ماله، وَُتزِئ عنه النية باطناً 
واحلياة،  اًل له على البقاءأن املفقود املنقطع خ ه أو األسري، ال تسقط عنه الزكاة؛ محَْ : وذكر بعض املالكية     

 . (1)ر وجوب إخراج زكاة مال األسري الحتمال موتهأن األسر يؤخ  : وذكر آخرون من املالكية
، كما جيوز (2)أنه جيوز دفع الزكاة للمحبوس يف َدْين من أجل قضاء َديْنه، وهو من الغارمني: وذكروا أيضاً      

 .(5)مالجيوز دفعها إىل احملبوسني يف اجلنايات وحنوها، إذا مل يكن هلم 
أن من حق املسجون احملتاج أن يـَُعان بأموال الصدقات وحنوها،  :ويف كالم أيب يوسف القاضي ما يفيد     

ق عليهم دين ليتصدَّ وإن فُِعل ذلك من بيت املال فهو أحبُّ وأكرم، وأنكر إخراج املسجونني إىل الطرقات مقيَّ 
 .(57)الناس

                                                 
 2/516االختيار  ( 5)
 6/662الدر املختار  ( 4)
 512ـ2/514االختيار  ( 6)
غلـــــظ حتـــــرمي قتـــــل اإلنســـــان نفســـــه، : بـــــاب: وصـــــحيح مســـــلم 1224قـــــم احلـــــديث مـــــن شـــــرب الســـــم، ر : بـــــاب: صـــــحيح البخـــــاري: انظـــــر  (2)

 575رقم احلديث 
 21الفصل : مشروع النظام الداخلي ألحد السجون التونسية ( 1)
 5/472ومنتهى اإلرادات  5/646وغاية املنتهى  4/225حاشية الدسوقي  ( 6)
 5/562وجواهر اإلكليل  4/225حاشية الدسوقي  (1)
واإلنصــــــــــا   5/422وحاشــــــــــية البــــــــــاجوري  5/565وجــــــــــواهر اإلكليـــــــــل  4/256وحاشـــــــــية الدســــــــــوقي  4/626حاشـــــــــية ابــــــــــن عابــــــــــدين  ( 2)

6/466  
 564ـ565اخلراج ص   (5)
  4/521اخلطط املقريزية : وانظر 564ـ565اخلراج ص   (57)
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على أن : ق املسجون على أسرته إخراجها عنه، فقد نص احلنابلةفإن من ح: أما ما يتعلق بزكاة الفطر     
زكاة الفطر خُترَج عن السجني أو األسري إذا كان من عيال املزكي، سواء ُرجيت رجعته من احلبس أو األسر أو 

 . (5)يُِئس منها، وإن مضى وقتها مل تسقط عنه بل خُترَج، وهذا مقتضى كالم الفقهاء اآلخرين
ً 

                                                 
  5/645وغاية املنتهى 6/576واجملموع  5/242وكفاية الطالب  4/664حاشية ابن عابدين   (5)
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ًالمطلبًالرابعًً
 حقوقًالمسجونًفيماًيتعلقًبشعيرةًالحج

 ھھ چ: احلج ركن من أركان اإلسالم، وفرض من فرائضه على كل مسلم توفرت فيه شروطه؛ لآلية     
 . 51: آل عمران چڭڭڭ ۓ ۓ ےے

أن من خا  على نفسه احلبس أو األسر فليس عليه اخلروج للحج؛ : وقد ذكر الفقهاء يف هذا الصدد     
، ومن باب أوىل فإن احلج ال جيب على احملبوس حقيقة؛ وهو ليس حقًا من (5)ألن الطريق يف حقه غري آمن

النفس، ويعت  حبسه عذراً القدرة ب: حقوقه، لتعارضه مع حقوق أخص، ولفقده شرطًا من شروط األداء، وهو
 . (4)شرعياً مانعاً كاملرض

أن يُنيب من َيج عنه  ،أو غري ميؤوس اإلفراج عنه لكْن هل من حق املسجون سواء كان ميؤوسًا من     
للفقهاء أقوال يف ذلك  عليه أن َيج للفريضة بعد إطالقه إذا كان قد ُحجَّ عنه؟للفريضة أو للنافلة؟ وهل جيب 

 . (6)وكالم طويل يرجع إليه يف مواضعه
كَّن من إمتام مناسكه، كالطوا  بالكعبة، أو الوقو  بعرفة، أو رمي أما من أحرم باحلج مث ُسجن ومل ميَُ      

ل لَّ ي؟ وهل يقضي النسك املتحدْ ل؟ وهل عليه شيء من اهلَ فهل َيق له أن يتحلَّ ... اجلمرات، أو إمتام العمرة
 . (2)منه؟ للفقهاء أقوال وتفصيالت يرجع يف معرفتها إىل مواضعها

ً 

                                                 
 .طبعة مكتبة الرياض احلديثة 6/452واملغين  4/22وحاشية القليويب  4/6والشرح الكبري للدردير  4/215الدر املختار   (5)
ــــــــدين   (4) ــــــــن عاب ـــــــــة اب ــــــــق  215ـــــــــ4/212حاشي ــــــــري للــــــــدردير  52والقــــــــوانني الفقهيــــــــة ص  4/661والبحــــــــر الرائ واجملمـــــــــوع  4/6والشــــــــرح الكب

 4/252طبعة مكتبة الرياض احلديثة واإلنصا   6/445ملغين وا 4/226وحاشيـة الرملي  1/54
 212ـ216املراجع السابقة وفقه املعتقالت والسجون ص : انظر  (6)
ــــــــــار   (2) ــــــــــ5/562االختي ــــــــــروض املربــــــــــع  5/142وأســــــــــىن املطالــــــــــب  4/56وحاشــــــــــية الدســــــــــوقي  515ـ فقــــــــــه : وانظــــــــــر 2/512وحاشــــــــــية ال

 212ـ211املعتقالت والسجون ص 
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ًالمبحثًالثامن
ًحقًالمسجونًفيًتوفيرًأسبابًالتعليمًوالثقافةًله

، وذلك يف أول آية من القرآن الكرمي نزلت يف باُكورة تاريخ اإلسالم، تم اإلسالم بالعلم ودعا إىل طلبهاه     
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  : أمهية العلِم والقلِم الذي هو من أدواته، قال اهلل تعاىلتدعو إىل القراءة، وتبني  

 . 2ـ5: العلق چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
وما باُل أقوام ال ! يَِعظُوهنم؟ ق هون جرياهَنم وال يُعل موهنم والفَ ما باُل أقوام ال يُـ : الشريفوجاء يف احلديث      

نَّ قوم  من جرياهنم، أو نَّ قوم  جرياهَنم، ولَيتعلَّمَ واهلل لُيعل مَ ! من جرياهنم وال يَتفقَّهون وال يتَِّعظون؟يتعلَّمون 
َعىَن األشعريني، هم قوم فقهاء وهلم جريان ُجَفاة : من ترْونه َعىَن هبؤالء؟ فقالوا: لنَّهم العقوبة، فقال قومأُلعاجِ 

سنة يُعل مون فيها جرياهنم فأمهلهم،  فاستْمهل األشعريون رسوَل اهلل  ...َجَهلة من أهل املياه واألعراب
 .(4)، وكان إذا هاجر أحد من األعراب إىل املدينة وكَّل به رجاًل من األنصار ليعل مه ويفق هه(5)فعلَّموا جرياهنم

وإذا كان األمر كذلك فإن املسجونني من أحق  الناس بالتعليم وأحوجهم إليه وإىل التقومي واإلرشاد      
والتذكري باهلل تعاىل؛ ألن سبب إجرامهم وحبسهم يعود يف الغالب إىل الغفلة واجلهل، وقد نص الفقهاء على 

 . (6) تعاىل ويوضح احلالل واحلرامأن تعليم أحكام الدين ملن جيهلها واجب، وخباصة ما يُعر   باهلل
، وال شك يف أن (2)وتقدَّم أن الفقهاء متفقون على أن الغاية من احلبس هي إصالح السجني وتأديبه     

العلم النافع من العوامل املعينة على حتقيق ذلك، فهو يُنم ي مدارك السجني، ويصحح أسلوب تفكريه اخلاطئ، 
 ...ويبعده عن الغفلة واجلهل

اهلل وتعظيمه، م، ودعاهم إىل توحيد ـوقد قام النيب يوسف عليه السالم مبهمة تعليم السجناء وإصالحه     
 ڦچ: ة اجلليلة من خلقهـم ، كما يف قوله تعاىل ، ويعرفون الغايمسارات حياهتـم وبذلك يتم تصحيح 

ڇ  چچڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچ

گ  گ  گ    گڑ  ک  ک  ک  ک   ڑڈ     ڈ    ژ  ژ  ڎڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 . 27 - 65: يوسف چڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  
كما قام املسلمون بتعليم السجناء يف السجون؛ ألنه من األسباب املساعدة على حتقيق الغاية من احلبس       

مُثامة بن أُثال يف املسجد النبوي، ليطَّلع عن قـُْرب على  وتغيري ما يف نفس السجني، ويف قصة حبس النيب 
، ويف (1)حياة املسلمني، ويتعرَّ  على سلوكهم وأخالقهم ويتأثر هبا أصل  يف متكني السجناء من حق  التعلم

 . (6)دَفَع بُثمامة بعد ثالث ليال إىل من علَّمه اإلسالم، فاغتسل ودخل املسجد مْسلماً  أن النيب : رواية
                                                 

ـــــــده وغـــــــريهم انظـــــــر ( 5) ـــــــن الســـــــكن وابـــــــن من ـــــــه والبخـــــــاري يف الوحـــــــدان واب ــــــــز العمـــــــال : أخرجـــــــه الطـــــــ اين وابـــــــن راهوي والرتغيـــــــب  6/414كن
 .  أن أحد رواته ُمتلف فيه: وذكر 5/562وجممع الزوائد 5/544والرتهيب 

 4/221تاريخ املدينة املنورة البن شبة  ( 4)
 55/452واملعيار  1/612الفتاوى اهلندية   (6)
 . أهدا  السجن يف املبحث الثاين: انظر  (2)
ربـــــــط األســـــــري : بـــــــاب: وصـــــــحيح مســـــــلم 217ربـــــــط األســـــــري يف املســـــــجد، رقـــــــم احلـــــــديث : بـــــــاب: صـــــــحيح البخـــــــاري: انظـــــــر القصـــــــة يف  (1)

ــــــــة  2/22وفــــــــتح البــــــــاري  5162وحبســــــــه، رقــــــــم احلــــــــديث  ــــــــورة  2/662والســــــــرية النبوي ــــــــاريخ املدينــــــــة املن ــــــــة  4/266وت ــــــــب اإلداري والرتاتي
5/512    

 4/261تاريخ املدينة املنورة البن شبة  ( 6)
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أن العديد من مشاهري العلماء واملفكرين والشعراء الذين سجنوا ملواقفهم من : وتذكر املراجع اإلسالمية     
الشاعر : احلكام، كانوا مُيكَُّنون من إدخال الكتب واألوراق واألقالم واألحبار إىل أماكن سجنهم، ومن هؤالء

يف ثالثني جزءاً يف " املبسوط : " الذي ألَّف كتابه سيخْ رَ أبو العتاهية، والطبيب حنني بن إسحاق، والفقيه السَّ 
، والعالمة ابن تيمية، وكان ُيسمح هلم ولغريهم مبزاولة الكتابة والتدريس والوعظ واإلرشاد بني السجناء ـ  السجن

كما يف القصص املروية عن ابن تيمية وغريه ـ كما يسمح هلم بدخول أساتذهتم وتالميذهم إليهم لتدارس 
 . (5)وم واملعار  فيما بينهمالعل
وإذا كان اإلسالم قد دعا إىل إعطاء السجني حقه يف التعلم واالرتقاء الفكري، فهو أيضاً قد شجَّعه على      

بذل طاقاته يف تعليم غريه وإفادته، وجعل من حقه على الدولة أن تُنقص مدة حبسه أو تفرج عنه، واألصُل يف 
فداءهم أن يُعل م الواحد منهم عشرًة من   يكن هلم فداء، فجعل رسوُل اهلل هذا أن أناسًا من أسرى بدر مل

أوالد املسلمني الكتابة والقراءة، ففعلوا وأُطلق سراُحهم، فكان ممن تعلَّم منهم زيد بن ثابت 
(4). 

بوجوب  ويف عصرنا هذا جاءت االتفاقيات الدولية لتؤكد على أمهية تعليم السجناء وتثقيفهم، وتوصي     
؛ ألهنا تقف على رأس األسلحة (6)االهتمام بأمور الدين وبالرتبية الدينية يف مجيع برامج إصالح السجون

 .   ، وهذا ما أدركه املسلمون وسبقوا إليه ومارسوه قوالً وفعالً (2)األخرى وقفة ناجحة يف وجه الَعْودة إىل اجلرمية
ً 

                                                 
 451وعيــــــــــــــون األنبــــــــــــــاء ص  565وإخبــــــــــــــار العلمــــــــــــــاء ص  1/567و2/67واألغــــــــــــــاين  527و526و546و52/21البدايــــــــــــــة والنهايــــــــــــــة ( 5)

 276ـ272فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر
 5/22والرتاتيب اإلدارية  6/645والبداية والنهاية  1/646نيل األوطار  ( 4)
 11القاعدة : جوننيجمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املس ( 6)
 17دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن للدكتور عبد الوهاب حومد ص  ( 2)



 

 

47 

 

ًالمبحثًالتاسع
ًحقًالمسجونًفيًتمكيِنهًمنًالعملًفيًسجنهً

ًوالرفِقًبهًوإعطائِهًاألجرًعلىًذلكً
ًوفيهًمطلبان

ًالمطلبًاألول
 حقًالمسجونًفيًتمكينهًمنًالعملًفيًسجنه

تقدم أن عقوبة السجن مل تشرع لذاهتا، بل إلصالح املسجون وتقومي سلوكه، وإذا كان األمر كذلك، فما      
م تشغيله يف حتقيق الغاية من سهِ حكم تشغيل السجني وتعليمه مهنة يف السجن؟ وهل من حقه ذلك؟ وهل يُ 

 حبسه أم ال؟ 
يف حكم تشغيل السجني ومتكينه من ممارسة مهنة أو حرفة يف سجنه، وبيان ذلك  للفقهاءًثالثةًأقوال     

 : على النحو التايل
ًالقولًاألول      مينع السجني من العمل يف السجن؛ وهو ليس حقًا له؛ وذلك لئال يهون عليه احلبس، :

احلنفية، وبه قال آخرون من  وليضجر قلبه فينزجر، وإال صار السجن له مبنزلة احلانوت، وهذا هو املعتمد عند
 .الفقهاء
ع السجني من العمل يف السجن؛ وهو حق من حقوقه؛ ملا فيه من أسباب النفقة نَ ال ميُ  :القولًالثاني     

 .الواجبة ووفاء الدين، وهذا قول الشافعية واحلنابلة وآخرين من الفقهاء، وبه أفجل بعض احلنفية
 يف سجنه يعود إىل تقدير احلاكم واجتهاده، فإن رأى السماح له به إن اشتغال السجني :القولًالثالث     

 .(5)فعل، وإن رأى منعه من العمل فله ذلك، وبه قال املرتضى
وإين أرى وجاهة القول بتشغيل السجني بوجه عام، والسجني يف َدْين بوجه خاص، واعتبار ذلك حقًا له      

 : على الدولة املسؤولة عنه، ملا يلي
ًجاءًعنًالنبي ـ1      أنه أعمل ـ شغَّل ـ بعض أسرى معركة بدر يف تعليم أوالد املسلمني القراءة :  ما

 .(4)والكتابة مقابل اإلفراج عنهم، كل مبقدار فدائه، كما ذكر ابن كثري
ًكانًيحدثًفيماًبعدًالعهدًالنبوي ـ2      يف سجون املسلمني، من متكني السجناء من العمل، وخباصة  ما

الت َكَك، ويقومون بغريها  يف عصر احلضارة الذهبية أيام العباسيني، فكان احملبوسون يصنعون الس الل، وينسجون
، ومما (6)من األعمال اخلفيفة، وكانت أمثان تلك السلع املصنوعة تعود حلساب السجناء ال حلساب الدولة

 :على انتشار األعمال اليدوية يف السجون اإلسالمية، قول اخلليفة العباسي املخلوع ابن املعتز يدل

                                                 
ــــــدين  ( 5) ــــــار مــــــع حاشــــــية ابــــــن عاب ــــــة  615ـ 1/612الــــــدر املخت ــــــب مــــــع حاشــــــية الرملــــــي  2/66و6/252والفتــــــاوى اهلندي وأســــــىن املطال

 . لرياض احلديثةطبعة مكتبة ا 2/251واملغين  1/24والبحر الزخار  552و525ـ4/522
 5/22والرتاتيب اإلدارية  6/645والبداية والنهاية  1/646نيل األوطار   (4)
ـــــــالت 57وأدبـــــــاء الســـــــجون ص  64معــــــامل األصـــــــالة يف النظـــــــام العقـــــــايب اإلســــــالمي ص  (6) ـــــــالل والسَّ مجــــــع َســـــــلَّة، وهـــــــي ِوعـــــــاء مـــــــن : ، والس 

فجمــــــع : أمــــــا الت َكــــــك. يف تــــــاج العــــــروس واملصــــــباح املنــــــري" ســــــلَّ : " مــــــادة: ُخــــــوص وحنــــــوه مضــــــفور، َُيمــــــل فيــــــه الطعــــــام والفاكهــــــة، انظــــــر
 .لوسيطيف تاج العروس واملعجم ا" تكَّ : " مادة: ِتكَّة، وهي احلَْبل الرفيع ُيشد به الس ْروال، انظر
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 .(5)تعلَّمت يف الس ْجن ُصْنع الت َكك                  وكنُت امرءاً قبل حبسي َمِلك
ًاإلسالم3      ًفي ًالعمل ًقيمة عن الكسل فقد دعا اإلسالم إىل العمل وبارك جهود العاملني، وهنى  :ـ

ڱ     ں   ں     ڱڱ  ڱ  ڳگ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳچ :وحارب البطالة، قال اهلل تعاىل

ألن َيتطب أحدكم ُحْزمة على ظهره، خري من أن يسأل : " ، وجاء يف احلديث الصحيح55:سبأ چڻ
 . (4)"أحداً، فيعطيه أو مينعه 

ًاإلسهامًفيًتحقيقًالغايةًمنًالحبس4      املسؤولية،  من املالحظ أن تشغيل السجني يتضمن حتميله :ـ
عة قد عمل فيها نْ فة أو صَ رْ وهذا يسهم يف تقومي سلوكه وَكف ه عن مفاسده، وتأهيله للخروج إىل اجملتمع حِبِ 

ا، طَّالون ليس هلم َصنعة يتكسَّبون هبوَخِ َها، وتلك من غايات احلبس، وخباصة أن كثرياً ممن يدخلون السجن بَ 
 .(6)"ِحْرفة  يُعاش هبا خري  من مسألة الناس : " وقد قال األول

ال افى أن على السجني ـ كحال بقية الناس ـ التزامات مالية واجبة  :ـًقيامًالسجينًبالتزاماتهًالمالية5     
اعده على الكسب َتاه نفسه وأسرته وجمتمعه، ورمبا وفاء ديونه، فإذا مل مُيكَّن من العمِل أو تَعلُِّم صنعة تس

وأوقع غريه يف خلل كبري وفساد عظيم، وهلذا قال بعض فقهاء السلف كعمر هو الشريف وسداد ديونه، وقع 
بإجبار املفلس على العمل ليقضي دينه، وهذا أحد قويل  ،وإسحاق بن راهويه ،وسوَّار العن ي ،بن عبد العزيز

 . (2)احلنابلة
إن عيش السجناء يف فراغ دائم أو طويل، يبعث يف نفوسهم  :منًمفاسدًـًتجنُّبًالفراغًوماًينشأًعنه6     

التفكري يف الشرور واآلثام، ويُغذ ي فيهم السلوك العدواين، وَيِفزهم على تكوين العصابات، وتعلُّم االحتيال، 
 .وإبرام اخلطط اإلجرامية، وحنو ذلك مما يعارض غايات احلبس

ًالمطلبًالثاني
ًكريمةًوالر ْفقًبهًوإعطائهًاألجرًعلىًعملهحقًالمسجونًفيًتشغي  لهًبَصْنعة

ر اإلسالم جمموعة من املعاين اإلنسانية الكرمية اليت ينبغي مراعاهتا يف تشغيل املسجون ومن ذلك ما قرَّ      
 :يلي
ًكرامتهًاإلنسانية1      دعا اإلسالم  :ـًحقًالمسجونًفيًتشغيلهًفيًالمهنًوالصناعاتًالمهمةًواحترام
، وحثَّ (1)سلمني ـ والسجني واحد منهم ـ إىل تعلُّم احِلَر  والصناعات، واعت  ذلك من فروض الكفايةامل

، وعليه فينبغي مراعاة (6)على مباشرة احِلَر  والصناعات الكرمية، وَكرِه العمل يف الرديء منها مع إمكان غريه
ذلك مع السجناء، وتدريبهم على الصناعات واملهن املهمة اليت َيتاجها أغلب اجملتمع، مع مراعاة التطور 

                                                 
    541واحلياة االجتماعية يف املدينة اإلسالمية  ص 22احملاسن واألضداد للجاحظ  ص  ( 5)
كراهــــــة املســــــألة للنــــــاس، رقــــــم : بــــــاب: وصــــــحيح مســــــلم 5562كســــــب الرجــــــل وعملــــــه بيــــــده، رقــــــم احلــــــديث : بــــــاب: صــــــحيح البخــــــاري ( 4)

 5724احلديث 
 . ونسبه إىل عمر 416البيان والتبيني للجاحظ ص  ( 6)
 2/425املغين  ( 2)
 42/24وجمموع الفتاوى  2/451ومنهاج الطالبني 4/512والشرح الكبري للدردير  2/514االختيار  ( 1)
 6/672واآلداب الشرعية  2/451منهاج الطالبني   (6)
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الزمين يف ذلك، وليس من املشروع يف اإلسالم تشغيل السجني يف األمور التافهة اخلسيسة، احتقارًا له وإهانة 
 .لشخصه
ًا2      ًفي ًالعامل ًالمسجون ًحق ًيطيقـ ًل ًما ًتكليفه ًوعدم ًبه دعا اإلسالم إىل الرفق بالرقيق  :لرفق

وال ُتكل فوهم ما يغلُبهم، فإن كلَّفتموهم : " واخلدم، وهنى عن تكليفهم ما ال يطيقون، ويف احلديث الصحيح
يفهم ، ويلتحق هبم من يف معناهم من الضعفاء واملقهورين والسجناء، فال جيوز تكل(5)"ما يغلبهم فأعينوهم 
ُتضعف اجلسم وَتذهب بالعافية، وتُعر ض السالمة والصحة للخطر، ويُقَصد هبا االنتقام  باألشغال الشاقة اليت

والتعذيب واإليالم، كما ال جيوز َتويعهم، وال إكراههم على العمل ساعات طويلة، أو حتت أشعة الشمس 
 .املؤذية، أو يف ال د الشديد، أو يف الظرو  القاسية

أنه يـُتََّبع مع العامل العادَة اليت يَقِدر عليها عامة الناس، وإال أُعني بغريه: وقد ذكر الفقهاء     
ومن هذا ، (4)

كان يذهب إىل العوايل ـ كان مكانًا للزراعة يف املدينة املنورة ـ كلَّ يوم سبت، فإذا   ما ُروي أن عمر  املعىن
 .  (6)وجد عبداً يف عمل ال يُطيقه وَضع عنه منه

حذر اإلسالم من انتقاص العاملني أجورهم،  :ـًحقًالمسجونًالعاملًفيًإعطائهًأجرااًيـُْنِصُفهًحقَّه3     
، وقد (2)"ورجل استأجر أجريًا فاستوىف منه ومل يعِطه أجرَه : ... ثالثة أنا خصمهم: " ففي احلديث القدسي

 .رة وحرماهنم من حقوقهمُسخْ  على العملعاب القرآن الكرمي على فرعون وقومه إكراهه بين إسرائيل 
فإنه ال جيوز حرماُن السجني من أجره، أو خبُسه حقه املكتسب، أو إعطاؤه أقل مما  ، هلذا الذي تقدم     

 ۓ ے ہہھھھھےچ : تعاىله واألصل يف هذا قول ، يستحق

 . 2: املائدة چۆۈۈٴۇۆڭڭڭۇۇ  ڭ
وأنه جيوز تعزيره هبذا؛  ،حبسهيعمل يف مدة حلرمانه من أجره أو تقليله بأنه  ينبغي االحتجاجكما أنه ال      

، وليس للدولة (1)مسلَّم به عند مجهور الفقهاء، مبن فيهم فقهاء املذاهب األربعة ألن التعزير بأخذ املال غريُ 
مل جُيِْ  أسرى بدر  م آنفًا أن النيب سلطان على حقوق السجناء وأمواهلم، وإمنا هلا أن تُقي د حرياهتم، وتقدَّ 

راحهم، كما تقدم أن السجناء يف سعلى تعليم أوالد املسلمني جماناً، بل كان أجرهم مفاداة أنفسهم وإطالق 
 .العصور اإلسالمية، كانوا يبيعون السلع اليت يصنعوهنا حلساهبم ال حلساب الدولة

كني السجناء من العمل، وإحلاقهم باملهن واحلر  اليت تعينهم الدولية إىل مت تهذا، وقد دعت االتفاقيا     
على استكمال حياهتم الكرمية بعد اإلفراج عنهم، وأن تكون ساعات عملهم حمددة، واألعمال غري شاقة، 

، وهذا يف جممله ما (6)وبأجور ُمْنصفة بعيدًا عن السُّْخرة، وأن يُعوَّضوا عن إصابات العمل واألمراض املهنية
 .     افق مع ما دعا إليه اإلسالم ومارسه املسلمونيتو 

                                                 
ـــــــه وعلَّمهـــــــا، رقـــــــم احلـــــــديث : بـــــــاب: صـــــــحيح البخـــــــاري ( 5) ـــــــاب: وصـــــــحيح مســـــــلم 4271فضـــــــل مـــــــن أدَّب جاريت اململـــــــوك ممـــــــا إطعـــــــام :  ب

 5665يأكل، رقم احلديث 
 6/211وأسىن املطالب  1/511فتح الباري  ( 4)
  5117األمر بالرفق باململوك، رقم احلديث : باب: موطأ مالك ( 6)
  4517إمث من منع أجر األجري، رقم احلديث : باب: صحيح البخاري ( 2)
ــــــ2/65وحاشــــــية ابــــــن عابــــــدين  4/541ســــــبل الســــــالم  ( 1) ــــــ4/451وتبصــــــرة احلكــــــام  2/612الكبــــــري للــــــدردير والشــــــرح  64ـ وحاشــــــية  452ـ

  1/617والروض املربع  6/651وغاية املنتهى  1/512الش املسي 
 16ـ15القاعدة : جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني :انظر  (6)
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ًالعاشرالمبحثً
ًحقًالمسجونًفيًالتواصلًالجتماعي

ًداخلًالسجنًوخارجه
يُعت  إصالُح السجني وإعادة تأهيله للتوافق مع اجملتمع ونظاِمه العام اهلدَ  األهم يف حبسه، فإذا ما      

مه وازدهاره؛ لذا كان من املهم احملافظة حتقق هذا بنجاح عاد السجني إىل جمتمعه عنصرًا بناًء يشارك يف تقدُّ 
خل السجن، ومبن هم يف خارجه، وهذا يسهل دجمه يف على ِصالت السجني االجتماعية املتوازنة مبن هم يف دا

 :  املطلبني التاليني يف اجملتمع بعد اإلفراج عنه، وتفصيل ذلك
ًالمطلبًاألول

 حقًالمسجونًفيًالتواصلًالجتماعيًداخلًالسجن
س يف ، مع مراعاة التماثل يف اجلنس، والتقارب يف العمر، والتجان(5)األصل يف السجن أن يكون مجاعياً      

، علمًا بأنه ال مانع من (4)اجلرمية، وحنو ذلك من األوصا  األخرى الصحية وغريها اليت سبق احلديث عنها
، ويرتتب على كون احلبس مجاعياً (6)السجن االنفرادي عند احلاجة إىل ذلك، باعتباره عالجًا حلاالت خاصة

ُة   :ذكرها الفقهاء، وبياهنا فيما يلي أمورِعدَّ
على أن السجني ال مُيَنع من السالم : نص الفقهاء :المسجونًفيًات صالهًبالسجناءًاآلخرينـًحق1ً     

 .(2)على أصدقائه واحلديث معهم، إال من ُاَشى أن يُعل مه احليلَة فُيمنع
ًُوِجد2      ًإن ًقريبه ًمع ًُيحَبس ًأن ًالمسجون ًحق على أنه ال يُفرَّق يف السجن بني : نص املالكية :ـ

 .   (1)كاألب وابنه، واألخوين  األقارب،
ًإنًأْمَكنًذلك3      ًحقًالمسجونةًأنًُتحَبسًمعًزوجها على أنه ال يُفرَّق بني : نص بعض الفقهاء :ـ

الزوجني احملبوسني يف حقٍّ عليهما، وذلك بأن ُيسمح هلا بالسالم عليه واجللوس معه، إن أمكن ذلك بعيداً عن 
 . (6)الرجال
 : يف السجن أنًللفقهاءًثالثَةًأقوالًمفصَّلةًفيًحقًالسجينًفيًوطءًزوجته:ًهناوجديرًبالذكرً     
زوجته يف السجن، ومُينع من ذلك ليضجر قلبه، وألن السجن ليس  ه وطءُ ليس من حق   :القولًاألول     

ً. وقول طائفة من احلنفية والشافعية ،موضعاً للرتَفُّه واألُْنس، وهذا مذهب املالكية

                                                 
ابنـــــُة احلـــــارث، وحبُســـــه العديـــــد مـــــنهم أيضـــــاً يف : هلـــــا العديـــــد مـــــن يهـــــود بـــــين قريظـــــة يف دار  كبـــــرية المـــــرأة يقـــــال ومـــــن مثلـــــه حـــــبُس النـــــيب   (5)

وفقـــــــــه  5/452والرتاتيـــــــــب اإلداريـــــــــة  4/12وزاد املعـــــــــاد  4/541والكامـــــــــل  6/415الســـــــــرية النبويـــــــــة : انظـــــــــر دار  ألســــــــامة بـــــــــن زيـــــــــد 
 611ـ616و62املعتقالت والسجون ص 

 .وُعُمره وجريرتهحق املسجون يف عزله عن غريه حبسب جنسه : مبحث: انظر فيما سبق ( 4)
 6/425وحاشــــــــية الدســــــــوقي  615و1/611حاشــــــــية ابــــــــن عابــــــــدين : وهــــــــذا مــــــــا قــــــــرره الفقــــــــه اإلســــــــالمي وعمــــــــل بــــــــه املســــــــلمون انظــــــــر  (6)

ـــــــــاوى  ـــــــــة  4/454وحاشـــــــــية القليـــــــــويب  51/657وجممـــــــــوع الفت ـــــــــب اإلداري ـــــــــه القـــــــــوانني 5/452والرتاتي الوضـــــــــعية كمـــــــــا يف  وهـــــــــو مـــــــــا قررت
ـــــــة  5: القاعـــــــدة: جمموعـــــــة قواعـــــــد احلـــــــد األدىن ـــــــا الغربيـــــــة والواليـــــــات املتحـــــــدة األمريكي ـــــــه العديـــــــد مـــــــن البلـــــــدان يف أورب وهـــــــو مـــــــا تعمـــــــل ب

    616ـ616فقه املعتقالت والسجون ص  :وانظروغريها، 
 4/454وحاشية القليويب  6/425والشرح الكبري مع حاشية الدسوقي  47/57املبسوط   (2)
  6/425والشرح الكبري للدردير  1/25التاج واإلكليل   (1)
 6/425والشرح الكبري للدردير  1/25التاج واإلكليل   (6)



 

 

51 

 

ه وطء زوجته يف السجن، وال مُينع من ذلك إن أمكن بعيدًا عن الرجال؛ قياساً من حق   :ولًالثانيالقًًًًً
وقول أكثر احلنفية، وطائفة من  ،على عدم منعه من شهوة البطن، فكذا شهوة الفرج، وهذا مذهب احلنابلة

ً. الشافعية
ًالثالثًًًًً ذلك إال إذا اقتضت املصلحة ورآه  ه وطء زوجته يف السجن، وال مُيَنع منمن حق   :القول

 . (5)القاضي، كما لو منعه من حمادثة أصدقائه، وهذا قول بعض الشافعية
وأرى ترجيح القول الثالث وترك تقدير ذلك للقاضي؛ ملا يف النكاح من سكن وطمأنينة أَُسرية، وَتنب      

  . تنةإليذاء زوجة السجني، وخباصة إذا كانت شابَّة ُاشى عليها من الف
من حق املسجون أن يشارك يف  :ـًحقًالمسجونًفيًالمشاركةًفيًالشعائرًالدينيةًداخلًالسجن4     

أداء الشعائر الدينية يف داخل السجن، كصالة اجلماعة، وصالة اجلمعة، وصالة العيدين، ويف هذا من التواصل 
 .  (4).النفسية والدينية واالجتماعية االجتماعي يف داخل السجن ما ال افى، وتقدَّم ذكرُه وبيان فوائده

ًالرياحينوًُّجًَـًحقًالمسجونًفيًالت5َّ      أن السجني ال مُيَنع : ذكر الشافعية :لًفيًساحةًالسجنًوشم 
إذا : سجن للوصول إىل مكانه وقطفه، وقالواال ةل يف ساحمن َشم  الرياحني، وهذا يقتضي السماح له بالتجوُّ 

 . (6)حبسه فيمنعه من مَش ه للتَـَرفُّه، ال حلاجِة مرض وحنوه ه يفشاء القاضي تأديبَ 
جمموعة من القواعد املؤيدة إلبقاء السجني على شعوره االجتماعي، من االتفاقيات الدولية  قررتوقد      

السماح هلم بالتجول يف ساحات السجن يف أوقات حمددة، و بعضهم ببعض،  السجناء اتصالخالل السماح ب
يف أداء الشعائر الدينية، والنشاطات الرياضية واالجتماعية األخرى، اليت ُتسِهم يف حتقيق الغاية من  واملشاركة

 .، وتلك أمور تتفق يف جمموعها مع ما قرره اإلسالم وعمل به املسلمون(2)احلبس يف اإلصالح وتقومي السلوك
 .املسلمون

ًالمطلبًالثاني
 السجنحقًالمسجونًفيًالتواصلًالجتماعيًبمنًهمًخارجً

حرص اإلسالم على تقرير جمموعة من األمور اليت ُتشِعر السجني بأنه ال يزال جزءاً من اجملتمع العام، غري      
منبوذ منه وال مرفوض، وأن حقوقه املتنوعة اليت له يف خارج السجن َمُصونة وَمرعيَّة، وهذا ما َيفظ له صحته 

 :السجن، ومن تلك األمور ما يلي البدنية والنفسية، ويساعد على حتقيق الغاية من

                                                 
وحاشــــــــية  2/676و4/522وأســــــــىن املطالــــــــب مــــــــع حاشــــــــية الرملــــــــي  6/425والشــــــــرح الكبــــــــري للــــــــدردير  1/612حاشــــــــية ابــــــــن عابــــــــدين  ( 5)

ـــــــويب  ـــــــة ا 61ــــــــ62واملغـــــــين  6/677القلي ـــــــد مـــــــن إدارات الســـــــجون يف الـــــــدول املتقدمـــــــة طبعـــــــة مكتب لريـــــــاض احلديثـــــــة، وقـــــــد اَتهـــــــت العدي
وغريهـــــا إىل الســـــماح للســـــجني مبعاشـــــرة زوجتـــــه يف أوقـــــات مـــــن الشـــــهر حمـــــددة، ويف جنــــــاح خـــــاص ُمعـــــدٍّ لـــــذلك، وقـــــد لوحــــــظ تغـــــري ســـــلوك  

    225ـ221فقه املعتقالت والسجون ص : كثري من السجناء إىل األفضـل، انظر
 .حق املسجون يف أداء شعائره الدينية داخل السجن وخارجه: مبحث: رانظ  (4)
 524ومعيد النعم للسبكي ص  4/454وحاشية القليويب 4/525حاشية الرملي  ( 6)
 15و65و24و25و61و65و45و5:القاعدة: جمموعة قواعد احلد األدىن  (2)
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أن املسجون ال مُيَنع من : ذكر الفقهاء:ًـًحقًالمسجونًفيًزيارةًأقربائهًلهًوكذاًجيرانهًوأصدقائه1     
ْكَث عنده؛ ألن دخوهلم 

ُ
دخول أهله، وزوجته، وجريانه، وأصدقائه، للسالم عليه وحمادثته، لكن ال يُطيلون امل

 .(5)أنه مُيَنع أن يزوره من ُاشى أن يُعل مه احليلة يف خالصه: احلبس، وذكرواقد يُفِضي إىل املقصود من 
يبدو مما تقدم آنفاً  :ـًحقًالمسجونًفيًمراسلةًاآلخرينًوالط العًعلىًاألخبارًووسائلًاإلعالم2ًًًًً

ربائه وأصدقائه أن من حق السجني أال مُيَنع من االط الع على األخبار ووسائل اإلعالم، وال من مراسلة أق
ِعينة على توثيق روابط القرابة والصحبة، واستمرار الشعور باالنتماء 

ُ
الصاحلني؛ ألن ذلك من الوسائل امل

  .االجتماعي
أن املسلمني كانوا مُيك نون السجناء من التَّعلُّم والتَـْعليم، ويسمحون هلم بإدخال : يف هذا الصدد ومما ذُِكر     

ـ كما ال افى ـ من أبرز وسائل اإلعالم وأدواته يف ذلك ، والكتب، واألوراق، وهي األقالم، واألْحبَـار
 . (4)الوقت
لئن كان احلبس  :ـًحقًالمسجونًفيًمتابعةًحقوقهًالجتماعيةًوالمدنيةًوالجنائيةًمنًداخلًسجنه3     

، فإنه ال يُبِطل (6)ريفه لهمينع السجني من اخلروج إىل أشغاله ومهماته االجتماعية، كما ذكر الكاساين يف تع
ومتابعتها  ،أهلية املسجون، بل ال يُنِقصها، وال مينعه من املطالبة حبقوقه االجتماعية واملدنية واجلنائية وغريها

، من غري إخالل مبا ُوِضع له، وال شك يف أن متابعة هذه األمور (2)وممارستها، ولو خبروجه من احلبس مؤقتاً 
 .استمرار التواصل االجتماعي بني السجني وبني األطرا  األخرى يف اجملتمعها، يستلزم ءواستيفا

ًمؤقتااًلموجباتًتقتضيه4ًًًًً ًحقًالمسجونًفيًالخروجًمنًسجنه ًـ حاالت ُارَج فيها ًذكر الفقهاء:
ت، ومن السجنُي من سجنه مؤقتاً؛ تعبرياً عن بقاء انتمائه االجتماعي وحفظًا ورعايًة حلقوقه املتنوعة مهما كان

 :ذلك ما يلي
أنه ينبغي على الوايل اجلمع بني : ذكر أبو يوسف القاضي :أًـًإخراجًالمسجونًبتهمةًحتىًتثبتًإدانته     

دََّعى عليه، فإن كانت له بي نة  على ما ادَّعى ُحكم هبا، وإال َأَخذ من املدََّعى عليه كفياًل وَخلَّى 
ُ
دَِّعي وامل

ُ
امل

 .(1)يف احلبس من املتَّهمني فلُيفعْل ذلك به وخبصمه سبيله، وكذلك كل من كان
على إخراج السجني للوضوء إذا كان  نص املالكية :بًـًإخراجًالمسجونًألداءًبعضًالعباداتًمؤقتاًاًًًًً

، (6)ال مُيِكنه فعُله يف السجن، وُارَج لقضاء حاجته أيضًا مث يُعاد إىل السجن، وهذا مقتضى كالم اجلمهور

                                                 
والشـــــــــرح  1/611والـــــــــدر املختــــــــار مـــــــــع حاشــــــــية ابـــــــــن عابــــــــدين  1/251وفـــــــــتح القــــــــدير  1/512وبدائــــــــــع الصنائـــــــــع  47/57املبســـــــــوط  ( 5)

 1/626وحاشية اجلمل  4/522وأسىن املطالب  1/427وشرح اخلرشي  4/56وجواهر اإلكليل  6/425الكبري للدردير 
 .حق املسجون يف توفري أسباب التعليم والثقافة له: مبحث: انظر  (4)
 1/512بدائع الصنائع   (6)
ـــــــــــدين   (2) ـــــــــــن عاب ـــــــــــة اجملتهـــــــــــد  154و 1/627حاشـــــــــــية اب ـــــــــــب  4/471و 5/672وتبصـــــــــــرة احلكـــــــــــام  4/422وبداي  4/521وأســـــــــــىن املطال

 67/62وجمموع الفتاوى 
 555ـ557اخلراج ص   (1)
ــــــــ1/612حاشيـــــــــة ابــــــــن عابديـــــــــن   (6)  465واألحكــــــــام الســــــــلطانية للمــــــــاوردي ص  6/424والشـــــــــرح الكبــــــــري مــــــــع حاشــــــــية الدســــــــوقي  615ـ

 5/451والرتاتيب اإلدارية  57/422واإلنصا   5/65واإلفصاح  2/471وحاشية القليويب 
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، وال افى أن (5)أن احملبوس بدين ُارَج إىل صالة اجلماعة، واجلمعة، والعيدين، بإذن الغرمي: اً وذكروا أيض
ا كانت غري متوفرة يف سجوهنم، على عكس ما هو موجود يف عصرنا  .بعض هذه املذكورات رمبَّ

تقدم آنفاً أن احلبس ال  :(2)جًـًإخراجًالمسجونًلمتابعةًحقوقهًالجتماعيةًوالمدنيةًوالجنائيةًمؤقتاًا     
أن : مينع السجني من املطالبة حبقوقه االجتماعية واملدنية واجلنائية وغريها ومتابعتها، ويف هذا ذكر الفقهاء

احملبوس بدين من السجن للسجني اخلروج مؤقتًا من حبسه ملتابعة بعض حقوقه وأداء ما عليه، وذلك كخروج 
ومثُل . (1)شهادة  عند القاضي ، وألداء  (2)لسماع الدعوى عليه باخلصومة، وخروجه (6)لبيع ماِله وقضاء َديْنه

، والستيفاء حدٍّ شرعي فـََعل موجَبه يف احلبس، كسرقة (6)خروُجه إلمساعه القاضي إقرارَه على نفسه: ومثُل هذا
 .(1)كسرقة وقذ 

إىل الرعاية الطبية أنه إذا اضُّطر السجني : ذكر الفقهاء:ًدًـًإخراجًالمسجونًلمعالجتهًمنًمرضهًمؤقتاًا     
، وال لزوم هلذا الشرط يف (2)والعالج يف خارج السجن، فإن احلاكم ُارجه، واشرَتط بعضهم إخراجه بكفيل

 .ت معاجلته يف مستشفيات الدولة وحتت حراستهاعصرنا إذا مَتَّ 
لعيادةًقريبهًأوًصديقهًالمري      تقدم احلديث عن هذا  :أوًحضورًجنازتهًضهـًـًإخراجًالمسجونًمؤقتاًا

 .، وهو من وسائل التواصل االجتماعي بني السجني وبني َمْن ُهْم يف خارج السجن(5)املوضوع بالتفصيل
هذا، وقد قررت االتفاقيات الدولية جمموعًة من القواعد املؤي دة إلبقاء السجني على شعوره باالنتماء      

وي السمعة الطيبة بزيارته أو مراسلته حتت الرقابة الضرورية، وأصدقائه ذ من خالل السماح ألهله االجتماعي،
املطبوعات ووسائل اإلعالم إْطالعهم على ودعت إىل إعالم السجناء بصورة منتَظمة بأهم األنباء، بواسطة 

مُيْكُنها إفادة  األشخاص واهليئات اخلارجية اليت وبنياألخرى، ودعت إىل تشجيع وتقوية الص الت بني السجني 
  .(57)مصاحل أسرته وتأهيله اجتماعياً 

 
 
 
 

                                                 
حـــــــق : وانظـــــــر مـــــــا ســـــــبق يف مبحـــــــث 1/565والبحـــــــر الزخـــــــار  255واألشبــــــــاه والنظائــــــــر للســـــــيوطي ص  1/565حاشيــــــــة ابـــــــن عابديــــــــن  ( 5)

 266ـ245فقه املعتقالت والسجون ص  وانظر ،املسجـون يف أداء شعائـره الدينية داخل السجن وخارجـه
 171و225فقه املعتقالت والسجون ص: انظر  (4)
وجممــــــــــوع  4/521وأســــــــــىن املطالــــــــــب  4/471و 5/672وتبصــــــــــرة احلكــــــــــام  4/422وبدايــــــــــة اجملتهــــــــــد  1/627حاشيـــــــــــة ابــــــــــن عابديـــــــــــن   (6)

 67/62الفتاوى 
 5/672وتبصرة احلكام  1/154حاشية ابن عابدين   (2)
 171و225فقه املعتقالت والسجون ص: وانظر  672و5/451وتبصرة احلكام  1/154حاشية ابن عابدين   (1)
 176فقه املعتقالت والسجون ص: وانظر 6/2وحاشية القليويب  1/512بدائع الصنائع   (6)
 4/56وجواهر اإلكليل  6/424الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي   (1)
 1/66و2/254والفتـــــــــــاوى اهلنديـــــــــــة  1/612وحاشـــــــــــية ابـــــــــــن عابـــــــــــدين  1/215وفـــــــــــتح القـــــــــــدير  4/611أدب القاضـــــــــــي للخصـــــــــــا    (2)

 622فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر 4/454وحاشية القليويب  2/566وأسىن املطالب  6/425وحاشية الدسوقي 
 .حق املسجون يف أداء شعائره الدينية داخل السجن وخارجه: مبحث: انظر  (5)
 27و15و65و22و27و65و61القاعدة : جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني  (57)
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ًالمبحثًالحاديًعشر
ًحقًالمسجونًفيًممارسةًالتصرفاتًالمدنيةًوالجنائيةً

ًونحوهاًمماًلهًصلةًبه
لئن كان احلبس مينع السجني من اخلروج إىل أشغاله ومهماته االجتماعية، كما ذكر الكاساين يف تعريفه      
ال يُبِطل أهلية املسجون، بل ال يُنِقصها، وال مينعه من ممارسة التصرفات اليت تعت  حقًا خاصًا به،  ، فإنه(5)له

ومما  ،احلبس به، وال املطالبة حبقوقه املالية واالجتماعية واملدنية واجلنائية ومتابعتها، من غري إخالل مبا ُوِضع له
 :املطالب األربعة التاليةيأت بيانه يف ما أيضاً ذكره الفقهاء يف هذا الصدد 

ًالمطلبًاألول
 حقًالمسجونًفيًممارسةًالتصرفاتًالماليةًالخاصةًبه

 .(4)مينع مبا ُيِضرُّ دائنيه:   يف ماله، وقال اجلمهورمن التصرُّ ال مُيَنع احملبوس ِبَدْين  أبو حنيفة أن يرى     
 . (6)هبته أو عطيته من ثلث ماله، كاملريض مرض املوت حُّ أن احملبوس احملكوم عليه بالقتل تصِ : وذكروا     
ها، وال مينعه من إجراء كافة املعامالت أن احلبس ال ََيرم السجني من حقوقه املالية أو بعضِ : كما ذكروا      

ه غريَ املالية، فله أن يبيع، ويشرتي، ويؤج ر، ويطالب بالشُّْفعة، ويـََهب، ويرهن، ويوصي، ويكفل مباله، ويـُْ ِئ 
، وقد َيتاج يف (2)باخلصومة، ويَقبل اهلدية وحنو ذلك من التصرفاتغريه من الَدْين، ويصاحل على مال، ويوك ل 

يف ممارسة بعضها إىل اخلروج من السجن مؤقتًا ـ كما تقدم ذكره قريبًا ـ فال مُيَنع من ذلك، كما لو طلب 
 .(1)احملبوس بدين اخلروج من السجن لبيع ماله وقضاء َديْنه

ًالمطلبًالثاني
 حقًالمسجونًفيًممارسةًحقوقهًالمتصلةًباألحوالًالشخصية

 من وطء زوجتهمُيَنع ال هو أيضًا ، و (6)أن احملبوس ال مُيَنع من عقد الزواج :ذكر الفقيه احلنفي اخلصَّا      
إن أمكن  ،الوالية عليه،  وال مُيَنع من تزويج من له حق (1)عند احلنابلة وأكثر احلنفية وطائفة من الشافعية

، وال من العدل بني زوجاته بأن يستدعي كلَّ واحدة يف ليلتها إىل احلبس، إن أمكن (2)االتصال به يف سجنه

                                                 
 1/512بدائع الصنائع   (5)
 456ـ 455و426و2/461واملغين  454و4/421ومنهاج الطالبني  461ـ6/462والشـرح الكبري  6/467اهلدايـة   (4)
ــــــــن عابــــــــدين  ( 6) وحاشــــــــية القليــــــــويب  6/26وأســــــــىن املطالــــــــب  671ـــــــــ6/676والشــــــــرح الكبــــــــري مــــــــع حاشــــــــية الدســــــــوقي  6/665حاشــــــــية اب

 2/641القناع  وكشا  6/566
وأســـــــــىن  4/616والشـــــــــرح الكبـــــــــري مـــــــــع حاشـــــــــية الدســـــــــوقي  1/512بـــــــــدائع الصـــــــــنائع : أهليــــــــــة الســـــــــجني وصحــــــــــة تصـــــــــرفاته يف: انظــــــــــر ( 2)

  67/26وجمموع الفتاوى  6/62املطالب 
وجممــــــــــوع  4/521وأســــــــــىن املطالــــــــــب  4/471و 5/672وتبصــــــــــرة احلكــــــــــام  4/422وبدايــــــــــة اجملتهــــــــــد  1/627حاشــــــــــية ابــــــــــن عابــــــــــدين  ( 1)

 222ـ215فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر هذه احلقوق أيضاً يف 67/62الفتاوى 
 652ـ4/656أدب القاضي للخصا   ( 6)
 .حق املسجون يف التواصل االجتماعي يف داخل السجن وخارجه :مبحث: انظر  (1)
َحل ــــــــي مــــــــع حاشــــــــية القليــــــــويب  4/467والشــــــــرح الكبــــــــري مــــــــع حاشــــــــية الدســــــــوقي  6/56واالختيــــــــار  5/511اهلدايــــــــة  ( 2)

َ
 6/442وشــــــــرح امل

  2/11واإلنصا  



 

 

56 

 

، وال غري (2)، وال من مالعنتها(6)، وال من ُمالعتها(4)وال مُيَنع من تطليق زوجته .(5)ذلك بعيدًا عن الرجال
 .(1)يةغري ذلك مما يتصل مبسائل األحوال الشخص

ًالمطلبًالثالث
 حقًالمسجونًفيًممارسةًحقوقهًالمتصلةًباألمورًالجنائية

ه يف املطالبة بالقصاص لنفسه، كقطِع يده أو أن احملبوس ال مُيَنع من حق  : مما ذكره الفقهاء يف هذا الصدد     
آخَر عمدًا فُحبس فْقِء عينه من حمبوس آخر جىن عليه، أو من السجَّان، وقد ُسئل مالك عن رجل قـََتل 

ُيستقاد له ممن وَثب عليه، : ل، فوَثب عليه رجل يف السجن ففقأ عينه عمدًا أو خطأ؟ فقالالقاتل لُيقتَ 
 .  (6)وُيستقاد منه للمقتول عمداً 

 .(1)وإذا قُِتل احملبوس عمداً اِقْـُتصَّ ألوليائه من القاتل، وإذا قُِتل خطأ اسَتحقَّ أولياؤه ِديـََته ممن قتله     
ًالمطلبًالرابع

ًحقًالمسجونًفيًممارسةًحقوقهًالمتصلةًباألمورًالقضائية
أنَّ للمسجون املطالبة حبقوقه املتصلة باألمور القضائية، وأنَّ حبسه ال مينع : مما هو مقرر عند الفقهاء     

ل عنيَّ عليه، كتحمُّ وينبغي على احلاكم إعانُته على ما تَ الرجوَع إليه للتوثُّق من حقوق اآلخرين القضائية، 
  .(2)شهادة
أنه إذا ُعني  قاض  جديد فادَّعى سجني  يف ِسجن واليته أنه ُحبس ظلماً، : ومما ذكروه يف هذا الصدد     

ع من اخلروج نَ ال ميُ وأن املسجون . (5)أحضره القاضي مع خصمه إىل جملس احلكم للتحقق من عدالة حبسه
، ومن حقه أداء الشهادة أمام القاضي مث العودة إىل (57)عند القاضي لسماع الدعوى عليه واملخاصمة فيها

 .  (54)، وال مَيَنع حبُسه من صحة إقراره على نفسه(55)السجن، ولو كانت الشهادة على أمر وقع يف السجن
ً 

                                                 
 1/462واملغين  6/677وحاشية القليويب  2/676أسىن املطالب  ( 5)
 6/465ى وغاية املنته 215ـ6/222وأسىن املطالب  6/155وحاشية الدسوقي  4/61اهلداية   (4)
 2/621واإلنصا   6/671و4/676وحاشية القليويب  4/614والشرح الكبري  1/512بدائع الصنائع  ( 6)
 5/411واإلنصا   6/621وأسىن املطالب مع حاشيـة الرملي  4/266وحاشيـة الدسوقـي  6/515االختيـار  ( 2)
 177ـ221فقه املعتقالت والسجون ص : انظر  (1)
 5/265واإلنصا   2/51وحاشية القليويب  2/2أسىن املطالب : وانظر 262و6/422املدونة ملالك   (6)
 176ـ174فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر هذه احلقوق أيضاً يف 612ـ57/611النقايـة شرح اهلداية للعيين  ( 1)
 511ـ57/512واملغين  5/411العريب وأحكام القرآن البن  471والقوانني الفقهية ص  427غاية البيان لل هان احلليب ص ( 2)
 57/51واملغين  2/675ومنهاج الطالبني  2/562والشرح الكبري  1/266فتح القدير  ( 5)
ـــــــن عابـــــــدين  47/25املبســـــــوط ( 57) ـــــــار مـــــــع حاشـــــــية اب ـــــــدر املخت ـــــــري مـــــــع حاشـــــــية   1/425وشـــــــرح اخلرشـــــــي  154و1/612وال والشـــــــرح الكب

طبعـــــــــــة  5/25واملغـــــــــــين  554و4/525وأســـــــــــىن املطالـــــــــــب  2/527طـــــــــــالبني وروضـــــــــــة ال 5/672وتبصـــــــــــرة احلكـــــــــــام  2/622الدســـــــــــوقي 
 171فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر 6/246مكتبة الرياض احلديثة وغاية املنتهى 

 171و225فقه املعتقالت والسجون ص: وانظر  672و5/451وتبصرة احلكام  1/154حاشية ابن عابدين  (55)
 157ـ171فقه املعتقالت والسجون ص : احلقوق أيضاً يف، وانظر هذه 1/512بدائع الصنائع ( 54)
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ًالمبحثًالثانيًعشر
ًتأديبهًًعدمًالتعديًعليهًفيًحقًالمسجونًفي

ًعنًالضرروحقهًفيًمجازاةًالمَتعد ينًوتعويِضهً
ًمطالبًأربعةوفيهً

ًالمطلبًاألول
ًتأديبًالمسجونًوموجباتهًوحدوده

تقدم أن الغاية من احلبس زجر املسجون عن مفاسده، وتأديبه وإصالحه، ويكون :ًـًتأديبًالمسجون1ًًًًً
وبالرتهيب، ، بالرتغيب أحياناً (5)العاداتن بالرتويض على مكارم األخالق وحماسـ كما يقول أهل اللغة ـ هذا 

كما أن العقوبات ُشرِعت داعية إىل فعل الواجبات وترك احملرمات، فقد ُشرع أيضاً  : وبالرتهيب، قال ابن تيمية
 (.4)كلُّ ما يعني على ذلك بالرتغيِب على فعل اخلري والطاعة بكل ممكن

ًالمسجون2      ًبتأديب ًالمختصة ًالجهة منح اإلسالم سلطة ذلك لإلمام أو من ينيبه من اجلهات  :ـ
: إىل اخلليفة هارون الرشيد أبو يوسف كتب  يف هذا املعىن، و (6)كالوايل والقاضي، فله أن يأمر وينهى  املختصة
يقوم باإلشرا  على السجون احلايل ، ويف عصرنا (2)أن ال ُيْسرِفوا يف تأديب السجناء: يأمر والتهأن : الرشيد

 ... أو من ينيبه كمدير السجن ةوزير الداخلي
     3ً ًموجبات ًالمسجونـ لتأديب املسجون موجبات وتصرفات معينة، ومن ذلك ما ذكره  :تأديب

 :(1)الفقهاء
 .له إىل الفساد وإخافته اآلخرينيْ ظهور مَ  أـ     
 .امتناعه من قول احلق أو الداللة عليه ـ ب     
 .اعتداؤه على اآلخرين وامتناعه من أداء حقوقهم ـ ج     
 .بات الشرعيةتركه الفرائض والواج ـ د     
 .مترُُّده على إدارة السجن وخروجه على الطاعة ـ هـ     
 .هتيُّؤه للهرب أو تلبُّسه به وـ     
للحاكم تأديب : وقد َترك الفقهاء الباب مفتوحًا أمام والة األمر يف ترتيب نظام تأديب السجناء، فقالوا     

 .(6)السجني إذا اقتضت املصلحة
الذي يُعتَ  ُمالفة يستحق  دولة يف قوانينها ولوائحها السلوكَ  د كلُّ ت الدولية أن حتد  وأوجبت االتفاقيا     

ه من السجني بذنبه، ومتكينِ  ه، مع إعالمِ تَ اجلزاء التأدييب اجلائز إيقاعه، ومدَّ  التأديب عليها، ونوعَ  السجنيُ 
 .(1)الدفاع عن نفسه

                                                 
 .يف املصباح املنري واملعجم الوسيط" أدب : " مادة  (5)
 527و561السياسة الشرعية ص   (4)
ـــــــــة   (6) والطـــــــــرق احلكميـــــــــة ص  445ــــــــــ455واألحكـــــــــام الســـــــــلطانية ص  2/611والشـــــــــرح الكبـــــــــري  4/456وجـــــــــواهر اإلكليـــــــــل  4/55اهلداي

465 
 .، وكان أبو يوسف قاضي قضاة هارون الرشيد، وهو مبثابة وزير العدل يف عصرنا566اخلراج ص  ( 2)
 55والسياســـــــة الشــــــــرعية ص  2/676 بوأســـــــىن املطالـــــــ 4/564وتبصـــــــرة احلكــــــــام  1/615الـــــــدر املختـــــــار مـــــــع حاشــــــــية ابـــــــن عابـــــــدين   (1)

 162ـ161فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر 455و565و1/562والبحر الزخار 
 1/214والبحر الزخار  4/525وحاشية الرملي  4/454حاشية القليويب  ( 6)
 67ـ45القاعدة : جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني  (1)
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السجناء، كعدم امتثال األوامر والتعليمات، وتسريب  دت بعض القوانني العربية موجبات تأديبوحدَّ      
الرسائل، وارتكاب الضوضاء، وإمهال النظافة، والتمارض، واإلضراب عن الطعام، واالعتداء على الغري، 

 .(5)والتحضري للهروب أو مباشرته
ًالمسجون4      ًتأديب ًفي ًالمشروع ًـ  تأديب العديد من الطرق والوسائل املتدر جة يفًشرع اإلسالم:

توبيُخه، وهتديُده، والتشهرُي به للتحذير منه، وحلُق رأسه، وحرمانُه من : السجني، ومما ذُِكر يف هذا الصدد
تقييُده ملنع ضرره، وضربُه ضرباً غري : بعض األمور كزيارِة غريه له، وخروِجه إىل ساحة السجن، ومن ذلك أيضاً 

ْقَتل، وحبُسه منفرداً 
َ
 . (4)ه عن اآلخرينملنع شر ه وضررِ  مؤذ  يف غري مواضع امل

م الضرَب على التوبيخ : وذكروا      أنه ال جيوز للحاكم أن يعاِقب باألشد قبل أن يبذل األخف منه، فال يـَُقد 
 .(6)أو التهديد

التمثيُل جبسِمِه : املمنوع يف تأديب السجني أمور عديدة، ومما ذكروه :فيًتأديبًالمسجونًالممنوعـ5ًًًًًً
، وتشويُهه، وحرقُه، وضرُب وجهه، وَتويُعه، وتعريُضه للحر  وال د الشديدين، وَتريُده من  بَقْطع  أو َجرْح 

ومنُعه من أداء الفرائض كوضوء  وصالة، وضربُه ضربًا مؤذياً، وإغراُء  وحلُق حليته، وسبُّه، وشتُمه، مالبسه،
 .(2)...احليوان به ليؤذيه

ورد أن ، وما  17: اإلسراء چک  ک        ک  گ   چ    :يب هبذه األمور قوله تعاىلواألصل يف منع التأد     
 .(6)ى عن التعذيب بالنارهَ ، ونَـ (1)ةثْـلَ مُ ى عن الْ هَ نَـ  النيب 
ا توجب ذلك، كما أجازت د يف حاالت ذكرهتْ وقد أجازت االتفاقيات الدولية تأديب السجني بالقيْ      

 كالزيارة واملراسلة، وحبسه منفردًا مبعرفة طبيب، وحظرت العقوبات القاسية وغريحرمانه من بعض األمور  
 . (1)اإلنسانية اليت هتدر آدمية السجني وتسيء إىل كرامته

، وحبرمانه من الزيارات (5)، وحبلق رأسه(2)كما أجازت بعض القوانني تأديب السجني باإلنذار وحنوه      
 66، وبالضرب مبا ال يزيد على (55)، وبتقييد اليدين أو الرجلني(57)قةواملراسالت واستعمال أدوات احلال

 . (56)يوماً  51مبا ال يزيد على  ي، وباحلبس االنفراد(54)جلدة
                                                 

 16ـ42الفصل : ومشروع النظام الداخلي ألحد السجون التونسية 44املادة : اللوائح الداخلية للسجون الكويتية: انظر ( 5)
والسياســــــــــة الشــــــــــرعية  1/626وحاشــــــــــية اجلمــــــــــل  522و2/564وأســــــــــىن املطالــــــــــب  4/652واملعيــــــــــار  1/612 حاشــــــــــية ابــــــــــن عابــــــــــدين ( 4)

 115ـ127فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر 57/422واإلنصا  554و26ص
 466واألحكام السلطانية للماوردي ص  671و4/455وتبصرة احلكام  2/454فتح القدير   (6)
واألحكــــــــــام  2/612والشـــــــــرح الكبـــــــــري  4/672وتبصـــــــــرة احلكـــــــــام  6/252والفتـــــــــاوى اهلنديـــــــــة  1/615و2/56حاشـــــــــية ابـــــــــن عابـــــــــدين  ( 2)

َحل ـــــــي مــــــع حاشـــــــية القليـــــــويب  465السلطانيـــــــة للمـــــــاوردي ص 
َ
فقـــــــه املعـــــــتقالت : وانظــــــر 1/454والبحــــــر الزخـــــــار  471و2/51وشــــــرح امل

  162ـ167والسجون ص 
 6516قصة ُعْكل وُعَريْنة، رقم احلديث : ببا: صحيح البخاري: انظر ( 1)
 4212ال يـَُعذَّب بعذاب اهلل، رقم احلديث : باب: صحيح البخاري: انظر  (6)
 66و64و65القاعدة : جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني  (1)
ــــــة 26املــــــادة : قــــــانون تنظــــــيم الســــــجون املصــــــرية (2) ــــــداخلي ألحــــــد الســــــجون  12املــــــادة : وقــــــانون تنظــــــيم الســــــجون الكويتي ومشــــــروع النظــــــام ال

 55الفصل : التونسية
 55الفصل : مشروع النظام الداخلي ألحد السجون التونسية  (5)
 55الفصل : مشروع النظام الداخلي ألحد السجون التونسية (57)
 67ـ12املادة : قانون تنظيم السجون الكويتية (55)
 26املادة : قانون تنظيم السجون املصرية (54)
ومشــــــروع النظـــــام الــــــداخلي ألحــــــد الســــــجون  12املــــــادة : وقــــــانون تنظــــــيم الســـــجون الكويتيــــــة 26املــــــادة : قـــــانون تنظــــــيم الســــــجون املصـــــرية (56)

 55ـ 52الفصل : التونسية
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ًالمطلبًالثاني
ًتضررًالمسجونًبالتأديبًالمشروعًوأثره

ـ أو بعَضه بالعقوبة املشروعة،  أن احلاكم ـ ومثُله السَّجَّان ـ إذا أتَلف املعاَقب ـ ومثُله السجني: ذكر الفقهاءًًًًً
ألن فعله مأذون فيه شرعاً، وقد يكون واجبًا لتحقيق مصلحة ًومل يتجاوز يف ذلك، فليس عليه قصاص؛

ال قـََود يف ذلك قلَّ الضَّْرُب أو َكثـَُر : ب عن تأديب السلطان رعيته فقال، وقد ُسِئل سعيد بن املسيَّ (5)التأديب
 .  (4)َكثـَُر إال أن يَعتِدي

 :يف تضمني احلاكم ـ ومثُله السَّجَّان ـ الدية أو اأَلْرَش مبا تِلف بتأديبه املشروع إذا مل يـََتعدَّ  وللفقهاءًقولن     
ًاألول      ؛ ألنه فـََعل املأذوَن فيه شرعًا ومل يقصد التعدي، وهذا قول احلنفية ال يضمن التالفَ  :القول

 .(6)واملالكية واحلنابلة
ًالثاني      بتأديبه املشروع؛ ألن ِفْعَل احلاكم مشروط  بسالمة العاقبة؛ إذ املقصود  يضمن التالفَ  :القول

التأديب ال اإلهالك، فإذا حصل اهلالك أو التلف تبنيَّ أنه َتاوز احلدَّ املشروع، فيضمن الدية أو اأَلْرش، وهذا 
أرسل إىل امرأة ذُِكرت عنده بسوء لتأت، فخافت وأجهضت ما   قول الشافعية، واحتجوا مبا روي أن عمر

، وللشافعية (2)أقسمُت عليك لتفرقنَّها يف العاقلة: أرى أنَّ عليك الدية، فقال عمر:  يف بطنها، فقال عليٌّ 
تكون : الثاينو . اآلنفة تكون على عاقلة احلاكم، لقصة عمر : األول: وللشافعية قوالن فيمن يتحمل الدية

 . (1)ال؛ ألنه نائب فيه عن كافة املسلمنييف بيت امل
ًالمطلبًالثالث

ًتضررًالمسجونًبالتعديًعليهًوأثره
إن مساح الشريعة بتأديب السجني ال يعين جواز االعتداء عليه وإنزال العقوبة احملظورة به، بل يرتتب على      

على بعض، وبني  عية بعضهمال فرق يف ذلك بني وقوعها من الر ، "مدنية أو جزائية " فعل ذلك عقوبات 
يؤخذ بالقصاص واألموال؛ ألهنا واخلليفة الذي ال وايل فوقه : " قال احلصكفيوقوعها من الوالة على الرعية، 

وجيري القصاص : " قال ابن قدامة، و (6)من حقوق العباد، فيستوفيه ويل احلق، إما بتمكينه، أو مبنَعة املسلمني
رعيتهم؛ لعموم األخبار، وألن املؤمنني تتكافأ دماؤهم، وال نعلم يف هذا القصاص بني الوالة والعمال وبني 

 . (1)"خالفاً 

                                                 
 515والسياســـــــــــة الشـــــــــــرعية ص  2/566وأســـــــــــىن املطالـــــــــــب  2/557وشـــــــــــرح اخلرشـــــــــــي  2/611وحاشـــــــــــية الدســـــــــــوقي  4/577اهلدايــــــــــة  ( 5)

 57/16واإلنصا  
ـــــرزاق ( 4) ـــــه، رقـــــم : بـــــاب: مصـــــنف عبـــــد ال ـــــه ينبغـــــي االســـــتماع إىل آراء : ، ومـــــن اجلـــــدير القـــــول52166ضـــــمان الرجـــــل إذا تعـــــدَّى يف عقوبت أن

 .املختصني يف أمور الطب وغريه؛ يف حتديد املسؤولية ومعرفة التعدي من غريه
  57/467واملغين  2/611الدسوقي  والشـرح الكبري مع حاشية 2/12وحاشيـة ابـن عابديـن  4/577اهلدايـة   (6)
مــــن أفزعـــــه : بـــــاب: ومصــــنف عبـــــد الــــرزاق 55216مــــا جـــــاء يف تضــــمني األجـــــراء، رقــــم : بــــاب: الســـــنن الكــــ ى للبيهقـــــي: انظــــر اخلــــ  يف  (2)

 52757السلطان، رقم 
  2/566وأسىن املطالب  462واألحكام السلطانية للماوردي ص  266ـ1/262احلاوي الكبري   (1)
 2/65ر املختار الد  (6)
 2/441املغين   (1)
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وهي  اآلخرين ـ عقوبة التعدي على اليت فيها بيانوقواعد الشريعة العامة وقد ورد العديد من النصوص      
يان هذا على النحو وبلنصوص اخلاصة يف موضوعات مشاهبة، باإلضافة إىل أنه جيب إعمال ا تشمل السجني ـ

 :التايل
ًبالقتلًـ1      ًالمسجون ًعلى ًوأثُرهًالتعد ي ًقُِتلً، (5)أمجع املسلمون على حترمي القتل بغري حق: فإذا

ًالعمد بنيةًالسجينًُ ًالقصاصًالقتل  ڭ ۓۓ ےےچ:  من القاتل؛ لقوله تعاىل وجب

 ،ً(4) الدية، كما هو مقرر يف مواضعه، وإن قُِتل بِشْبه العمد أو باخلطأ ففي ذلك  21: املائدة چڭ
 چٿ ٿ ٺٺ ڀڀڀڀٺٺچ : ويستحقها ورثته لقوله تعاىل

 . 54: النساء
ع من الطعام إذا ُحِبس الرجُل وُمنِ : ومن النصوص اخلاصة يف مسؤولية التعدي على السجني بالقتل أنه     

حجل مات يف مدة ميوت مثُله فيها غالبًا بسبب اجلوع أو العطش، فهذا قتل  َعْمد  يوجب القصاص  والشراب،
، فَفْقُد املاء يف احَلر  الزماِن حرَّاً وبـَْرداً  من احلابس، وختتلف املدة باختال  حاِل احملبوس قوة وضعفاً، واختال ِ 

ة اعت وه قتاًل غرَي َعْمد وفيه الدية، على تفصيل بينهم؛ ليس كفقده يف ال د، وهذا قول اجلمهور، إال أن احلنفي
 . (6)ألن املوت حصل باجلوع والعطش ال باحلبس، لكنهم قالوا أيضاً بتعزير القاتل

وبنحو ما تقدم يُقال يف تعريِض السجني لل د واحلر  حجل ميوت، أو تسليِط حيوان عليه يؤذيه ويؤد ي إىل      
 .(2)ماء  يعجز عن التخلص منه قتله، أو َغْطِسه يف

إذا أحدث إنسان ـ : من املتفق عليه عند الفقهاء أنه:ًوأثُرهًـًالتعد يًعلىًالمسجونًبالقْطِعًوالَجْرح2     
ه، أو حاسَّة من حواس ه، أو منفعَة ذلك، أو ـوهذا يشمل السَّجَّان ـ عمدًا يف غريه ما أتلف عضوًا من أعضائ

ط عليه حيواناً فَجَرَحه، أو نـََهش منه، أو فـََعَل به حنَو لَّ أو ِبَكي  جسمه بالنار وحنو ذلك، أو سَ  ل به ِبسك ني ،ثَّ مَ 
 ،(1)عليه ـ السجني ـ أن يَقتص من الفاعلذلك من األضرار الواقعة على ما دون النفس، فمن حق  املعتَدى 

 .(6)فصَّل يف مواضعهمُ فإن تعذَّر القصاُص لفوات شروطه ُعِدَل إىل اأَلْرش، كما هو 
ال ِقصاص يف تـََعد ي : ذكر فقهاء املذاهب األربعة أنه :همًونحوهًوأثرًُـًالتعديًعلىًالمسجونًباللَّط3ًْ     

يف اجملين عليه؛  م والوَْكز والضرب بالعصا، إذا مل ينشأ منه أثر  الرجل ـ وهذا يشمل السَّجَّان ـ على غريه باللطْ 
 . (1)ألنه ال مُتِْكن املساواة يف ذلك، وإمنا فيه التعزير

إن املأثور عن اخللفاء الراشدين وغريهم من الصحابة والتابعني أن القصاص : غري أن ابن تيمية قال     
بَـْيل معركة بقضيب  قُـ  ضرب َسوَّاَد بن َغزِيَّة  مشروع يف ذلك، وبذلك جاءت السنة، ومن هذا أن النيب 

                                                 
 2/471املغين   (5)
َحل ي  446والقوانني الفقهية ص  1/42االختيار  ( 4)

َ
 6/426وغاية املنتهى  51ـ2/56وشرح امل

َحل ي  4/416وجواهر اإلكليل  461ـ1/462بدائع الصنائع  ( 6)
َ
 2/455واملغين  2/51وشرح امل

 2/457واملغين  2/5وأسىن املطالب  2/426والشرح الكبري  6/122حاشية ابن عابدين  ( 2)
 6/464وغاية املنتهى  2/44وأسىن املطالب  276ـ4/271وبداية اجملتهد  64ـ1/67االختيار  ( 1)
ـــــار  ( 6) ـــــ1/62االختي ـــــ2/44وأســـــىن املطالـــــب  4/415وجـــــواهر اإلكليـــــل  26ـ ومـــــا بعـــــدها، واألْرُش ـ كمـــــا  1/121وكشـــــا  القنـــــاع  64ـ

 .الواجُب من املال فيما دون النفس تعويضاً عن النقص: ـ 1/65يار يف االخت
 57/51واإلنصا   2/61وأسىن املطالب  416ـ2/414والشرح الكبري  1/455بدائع الصنائع  ( 1)
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له عن بطنه لَيْسَتِقيد،  ، فكشف النيب أوجعتين يا رسول اهلل : بدر ليستقيم يف صف  القتال، فقال له
 . (5)والقصة مشهورة، فقبَّل َسوَّاد بطن النيب 

ًونحوه4      ًالتعديًعلىًالمسجونًبالسب  أن القصاص يف األعراض مشروع، : ذكر ابن تيمية:ًوأثُرهًـ
 :الرجل إذا َلَعن رجاًل، أو شتمه، أو دعا عليه، فله أن يفعل به كذلك؛ لقول اهلل تعاىلوهو أن 

 27: الشورى چھھےےچ
(4) . 

أن املعاصي واالعتداءات واجلرائم اليت ليس فيها حدٌّ وال كفارة، : املقرر عند عامة الفقهاءهذا، ومن      
 .(6)يشرع فيها التعزير حبسب ما يراه اإلمام أو نائبه

، أو التجويع، أو التجريد من املالبس، أو اإليذاء       وإذا كان كذلك فإنه يُعزَّر املعتدي على السجني بالسب 
بتسليط احليوان عليه، أو حرمانه من حقوقه األخرى اليت تقدم ذكرها؛ ألن ذلك تعسُّف  وظلم، وهو ليس من 

 .التأديب املشروع كما سبق بيانه
ًالمطلبًالثالثًًً

ًالمسجونًفيًتعويضهًعماًلحقهًمنًضررًدونًوجهًحقًحق
أو العدوان عليه يف حبسه  ظلماً ال افى أن من أصول احلياة الكرمية لإلنسان احلرية والعدل، وأن حبسه ًًًًً
خالفًا لتلك األصول، اليت ينبغي أن تكون وفقًا ملوجبات شرعية سبق ذكر بعضها، فإذا ختلَّفت تلك  يُعتَ  

ر هبذا املسجون وانتهاك حلريته وحقوقه ومنافعه، اضر إو حدث عدوان أو خطأ، ونتج عن ذلك املوجبات أ
فون بصفتهم الرمسية، وجب تعويضه عن ذلك، سواء كان الضرر ماديًا أو معنوياً، ولو وقع من أشخاص يتصرَّ 

 :وبيان هذا فيما يلي
كل : اسم مصدر، ويُراد بالتعويض: ض فهومصدر َعوَّض، أما الِعوَ  :هوًفيًاللغة:ًـًتعريفًالتعويض1     

ًً.(2)ما أَْعطَْيَته من شيء فكان خَلفاً 
جُيَ  به  أو مال   عقوبة  : ، ومن جمموعها ميكن القول بأنه(1)تعريفات عديدة وللتعويضًفيًالصطالحًًًًً

ً.الضرر الذي نزل باملصاب
عن كل ضرر مادي أو معنوي يلحق " املايل  التعويض العقايب أو" شرع اإلسالم  :ـًمشروعيةًالتعويض2ًًًًً

ين والنفس والعقل والنْسل واملال، وهذا أمر يوجبه النظر السليم، وتدل عليه : باملقاصد الكلية اخلمسة الد 
 :منها ما يليالعديد من اآليات واألحاديث واآلثار، و 

فهذه ، 552: البقرة چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ   :قولًاهللًتعالى أًـ     
 .(6)وأمثاهلا تدل بعمومها على مشروعية التعويض عن الضرر اآلية

                                                 
  4/51واإلصابة  4/64تاريخ الط ي : انظر القصة يف  (5)
 515السياسة الشرعية ص   (4)
 556ـ55والسياسة الشرعية ص  466واألحكام السلطانية للماوردي ص  4/456احلكام وتبصرة  551معني احلكام ص  ( 6)
 .يف الصحاح وتاج العروس" عوض : " مادة: انظر ( 2)
 .فقد أورد فيه عدة تعريفات للفقهاء والقانونني 56ـ26التعويض عن السَّجن دون وجه حق للنجيدي ص : انظر (1)
 6/56و614و625و4/671املوافقات : يفانظر فكرة التعويض عن الضرر  ( 6)
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     ً ًب ًتعالىـ ًاهلل   ںںڻڻ ڳڳڳڱڱڱڱچ :قول
أخذ ًأن النيب داوود : ، وقد ذكر املفسرون هلذه اآلية 12: األنبياء چڻڻۀ

القوم، بأن ينتفعوا بألبان الغنم وأصوافها مدة  ه غنمُ وحكم ألهل الزرع الذي أتلفتْ ،ًباقرتاح ابنه سليمان 
 .     ، ويف هذا من التعويض عن الضرر ما ال افى(5)عام  حجل يرجع الزرع كما كان

، وذلك حني كسرت عائشة ـ رضي اهلل عنها ـ وهي "اء ـطَعام  بطعام  وإناء  بإن"  :قولًالنبيًًجًـ     
وهو يف بيت ًرَّهُتا زينُب بنُت جحش ـ رضي اهلل عنها ـ إىل النيب ى، قصعًة فيها طعام أرسلت هبا ضَ َغيـْرَ 

 .التعويض: ، ويسمى يف عصرنا(6)الضمان: ، وهذا احلديث أصل يف مشروعية ما يسميه الفقهاء(4)عائشة
مهما ناس  من غطفان بسرقة بعرييْ   أنه : وفيه :حديثًالنبيًدًـً      ن حبس أحد رجلنْي من ِغفار اهتَّ

استغفر : احملبوَس وقال لهًهلم، وأمر اآلخر أن يأت هبما، فذهب يبحث عنهما حجل عاد هبما، فأطلق النيب 
: وجه االستداللو ، (2)يوم اليمامة ولَك، وقتلك يف سبيله، فُقِتل: غفر اهلل لَك يا رسول اهلل، فقال: يل، فقال
ودعا له بالشهادة يف سبيل اهلل، وأعظْم استسمح احملبوس املتهم بعد ظهور براءته، ًن النيب أ: االستدالل

 .هبذا الدعاء تعويضاً للرجل عن حبسه
األْرش وذلك بتعويض من اْعُتِدي عليه، فقد  هحتمَّل عن  أحد عمال  أنه: وفيه :هـًـًحديثًالنبيً     

 .(1)املضروب باألْرش على الصدقات، فضرب رجاًل فَشجَّه، فأرضى النيب  أبا جهم ًبعث النيب 
ما كنت ألقيم حداً : " قال أن علياً : جاء يف األثر:ًمنًمالهًالتعويضمنًً ماًُرويًعنًعليً  وًـًًًًً

مل َيسنَّه  على أحد فيموت فأجد يف نفسي، إال صاحب اخلمر، فإنه لو مات َوَديـُْته، وذلك أن رسول اهلل 
"(6). 

 :أما النصوص الفقهية يف اجملازاة والتعويض فكثرية، ومن ذلك ما يلي     
فقتله املأمور، فعلى اإلمام الَقَود،  بغري حقٍّ ـ: ـ أيْ  الرجَل بقتل الرجل ر اإلمامُ وإذا أمَ : " قال الشافعي أًـ     

 .(1)"إال أن يشاء ورثة املقتول أن يأخذوا الدية 
واخلليفة الذي ال وايل فوقه يؤخذ بالقصاص واألموال؛ ألهنا من حقوق العباد، : " قال احلصكفي بًـ     

 ،(2)فيستوفيه ويل احلق، إما بتمكينه، أو مبنَعة املسلمني
ًتأصيلًمبدأًتعويضًالمسجونًعماًلحقهًمنًأضرار3      يعت  تعويض املسجون عما حلقه من ضرر ً:ـ

هد نسبيًا بالبحث العلمي، إال أنه توجد صلة بينه وبني التعويض عن منافع أمرًا حديث الع دون وجه حق
                                                 

وســــــبق يف مبحــــــث حكــــــم الســــــجن بيــــــان أن شــــــرع مــــــن قبلنــــــا شــــــرع لنــــــا  55/672وتفســــــري القــــــرطيب  16/ 1أحكــــــام القــــــرآن للجصــــــاص  ( 5)
 .عنه أصحاب أيب حنيفة، وبعض أصحاب الشافعي، واإلمام أمحد يف إحدى الروايتني: طائفة من الفقهاء، منهمعند 

مـــــا جـــــاء : بـــــاب: هـــــذا حـــــديث حســـــن صـــــحيح: وســـــنن الرتمـــــذي وقـــــال 2541الَغـــــرْية، رقـــــم احلـــــديث : بـــــاب: لبخـــــاريصـــــحيح ا: انظـــــر  (4)
 .وما بعدها 1/542فتح الباري : ، وانظر5615فيمن يكسر له الشيء، رقم احلديث 

  6/17ونيل األوطار  1/542وفتح الباري  56/66عمدة القاري : انظر  (6)
َحلَّى  52254همة، رقم احلديث باب الت: مصنف عبد الرزاق ( 2)

ُ
 .هو مرسل: 55/564وقال ابن حزم يف امل

 52762و52766و52764الَقَود من السلطان، رقم احلديث : باب: مصنف عبد الرزاق  (1)
  6656الضرب باجلريد والنعال، رقم : باب: صحيح البخاري ( 6)
 6/25األم  ( 1)
 2/65الدر املختار   (2)
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أن ُكاًل من االستيالء على الشخص عن طريق : املغصوب الذي حبثه الفقهاء السابقون، وهذه الصلة هي
الغصب، واالستيالء عليه عن طريق السَّجن، تعطيل ملنافعه واستيالء عليها، فكما أن الغاصب َيول بني 

شخص وبني استفادته من نفسه، أو يستغله ويستويل على منافعه، فكذلك السجَّان َيول بني الشخص ال
 ...وبني استفادته من نفسه ويعطل منافعه، ورمبا يلحق به أضراراً أخرى يف بدنه أو مسعته

 : املسألة للفقهاء السابقني ثالثة أقوال يف هذه :ـًأقوالًالفقهاءًفيًالتعويضًعنًمنافعًالمغصوب4     
جيب التعويض عن منافع املغصوب مطلقاً، سواء استَغلَّ الغاصُب املغصوب أو مل يستغله،  :القولًاألول     

 .(5)وهذا قول الشافعية واحلنابلة
وُتضمن منفعة الدار والعبد وحنومها من كل ماله منفعة يستأجر عليها، بالتفويت : " قال يف هناية احملتاج     

والفوات، وهو ضياع املنفعة من غري انتفاع، كإغالق الدار حتت يد عادية؛ ألن املنافع ُمتقوََّمة، باالستعمال 
 .(4)"فُضمنت بالغصب كاألعيان

مجل كان للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه يف يده، سواء استوىف : " وقال يف املغين     
 .     (6)"املنافع أو تركها تذهب 

جيب التعويض عن منافع املغصوب إن استغله الغاصب، وال جيب إن مل يستغله، وهذا قول  :قولًالثانيال     
 .(2)املالكية
وإن غصب شخصًا حرًا أو استعمله يف عمل، فيضمن منفعة الشخص احلر : " قال يف جواهر اإلكليل     

 .(1)"باالستعمال : بالتفويت، أيْ 
ًالثالث      ال جيب التعويض عن منافع املغصوب مطلقاً، سواء استَغلَّ الغاصُب املغصوب أو مل  :القول

 .(6)يستغله، وهذا قول احلنفية
، وسبب ذلك أن املنافع (1)"ال ُتضَمن منافع الغصب استوفاها أو عطَّلها : " قال يف حاشية ابن عابدين     

 .(2)مهور أموال كاألعيان، بينما هي عند اجلأمواالً  كاألعيان املنافع عند احلنفية ليست
وبعد التأمل يف األقوال الثالثة يظهر يل رجحان القول األول، وهو وجوب التعويض عن منافع املغصوب      

ا هو مقرر يف اإلسالم من تعظيم احلقوق وج  ملمطلقاً، سواء اْستَـَغلَّ الغاصُب املغصوَب أو مل يستغلَّه؛ 
  .على سبيل اخلطأدون وجه حق، ولو  تقعاألضرار اليت 

                                                 
إعــــــــــــالم املــــــــــــوقعني و  5/172ومنتهــــــــــــى اإلرادات البــــــــــــن النجــــــــــــار  1/565واملغــــــــــــين  4/426ومغــــــــــــين احملتــــــــــــاج  1/517هنايــــــــــــة احملتــــــــــــاج   (5)

6/652 
 1/517هناية احملتاج   (4)
 1/565املغين  ( 6)
 4/515وجواهر اإلكليل  2/17و 214/ 6والشـرح الكبري مع حاشية الدسوقي  262الكافـي البن عبد ال  ص   (2)
 4/515 جواهر اإلكليل ( 1)
 476و526و11و6/61و2/272وحاشية ابن عابدين  1/466تبيني احلقائق  ( 6)
 2/272حاشية ابن عابدين  ( 1)
 6/545واإلنصا   4/426ومغين احملتاج  6/222وحاشية الدسوقي  1/466تبيني احلقائق : انظر  (2)
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وجود جمموعة من القواعد الفقهية ذات الصلة، اليت تعت  من األصول الشرعية املسلَّم : يضا  إىل هذا     
ال َضَرَر وال  : "، اليت تستند إىل قول النيب (5)"الضرر يزال : " هبا عند مجيع الفقهاء، ومن ذلك قاعدة

الضرر، فإن وقع وجبت إزالته، لكنَّ إزالته بعد وقوعه غري ممكنة، أنه َيظر إيقاع : ومعىن ذلكً،(4)"ِضرَار 
 .(6)"الضرر يدفع بقدر اإلمكان : " زال آثاره قدر اإلمكان كما جاء يف القاعدة الفقهية األخرىفتُ 

ًمنًضررًدونًوجهًحق5      ًلحقه ًالمسجونًعما ًالحاكمًوتعويضه ًمجازاة بناء على ما سبق يف  :ـ
بأنه ال فرق يف وجوب التعويض : ض السجني عما حلقه من إضرار احلاكم به، جيدر القولترجيح القول بتعوي

ـ ألن الشريعة اإلسالمية ال  أفراد يتصرفون بصفتهم الرمسيةعن الضرر، الواقع من أفراد عاديني، أو من احلاكم ـ 
   .تفرق يف اخلضوع ألحكامها بني احلاكم واحملكوم، وال بني الشريف والوضيع

وأيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما أهنم عوَّضوا وأقادوا من أنفسهم بوصفهم  والثابت عمليًا عن النيب      
 :ما يلي تقدم ذكر بعض هذا، ويضا  إليهحكاماً، وعوضوا وأقادوا من عماهلم لتعديهم على الرعية، و 

يقسم شيئاً، فأقبل رجل وأكبَّ  كان النيب   :وتعويُضهًتعد يًأحدًُعمَّالهًمنًنفسهًالنبيًًأًـًإقادةًُ     
 بل عفوُت يا رسول اهلل: تعاَل فاْسَتِقْد، قال: بُعْرُجون ـ ُعود ـ كان معه فجرحه، فقال له عليه، فطعنه النيب 


ض تعدي عماله كما تقدم آنفًا يف قصة وَّ ، وعَ (1)أقاد من نفسه ، وهناك وقائع أخرى فيها أن النيب (2)

 . قصة أيب جهم 
، وقال (6)أقاد من نفسه أن أبا بكر : جاء يف األثر :الهمًَّمنًنفسهًومنًعًًُبًـًإقادةًأبيًبكرً     

ً.(1)لئن كنت صادقاً ألقيَدنََّك منه: لرجل شكا إليه أن عامله قطع يده ظلماً 
، وورد يف (2)أقاد سعداً من نفسه أن عمر : جاء يف األثر :هالًِمًَّمنًنفسهًومنًعًًُ جًـًإقادةًعمرًًًً

رَّة، وملا علم أنه مل  :يف حادثة أخرى أنه هنى عن طوا  الرجال مع النساء، مث رأى رجاًل يفعله، فضربه بالد 
 .(5)يبلغه هنُيه عَزم عليه أن يقتص منه أو يعفو، فعفا الرجل عن عمر

ي احلكام على قرر الفقهاء مشروعية القصاص والتعويض فيما يقع من تعد ،ما سبق ىهذا وبناء عل     
 :الرعية، ومن ذلك ما يلي

ًـ      وإذا أمر اإلمام الرجَل بقتل الرجل ، فقتله املأمور، فعلى اإلمام الَقَود، إال أن يشاء : " قال الشافعي أ
 .(57)"ورثة املقتول أن يأخذوا الدية 

                                                 
 541شرح القواعد الفقهية للزرقا ص  ( 5)
: بـــــاب: والســـــنن الكـــــ ى للبيهقـــــي ورواه مرســـــالً  4621كتـــــاب البيـــــوع، رقـــــم احلـــــديث: شـــــرط مســـــلماملســـــتدرك للحـــــاكم وصـــــححه علـــــى   (4)

 55561ال ضرر وال ضرار، رقم احلديث 
 471شرح القواعد الفقهية للزرقا ص   (6)
وقَـــــص  األمــــــري مــــــن الَقـــــَوِد مــــــن الضــــــربة : بــــــاب: وســـــنن أيب داوود 6511الَقــــــَود يف الطعنـــــة، رقــــــم احلــــــديث : بــــــاب: ســــــنن النســـــائي: انظـــــر ( 2)

 2166نفسه، رقم احلديث 
 52762و 52761من نفسه، رقم احلديث   قـََود النيب : باب: مصنف عبد الرزاق  (1)
 52724من نفسه، رقم  قـََود النيب : باب: مصنف عبد الرزاق  (6)
 52112َقطع يد السارق، رقم : باب: ومصنف عبد الرزاق 4/416تفسري القرطيب  ( 1)
 52724من نفسه، رقم  قـََود النيب : باب: ف عبد الرزاقمصن  (2)
  5/414وأخبار مكة للفاكهي  6/227فتح الباري   (5)
 6/25األم  ( 57)
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واخلليفة الذي ال وايل فوقه يؤخذ بالقصاص واألموال؛ ألهنا من حقوق العباد، : " قال احلصكفي بًـ     
 ،(5)فيستوفيه ويل احلق، إما بتمكينه، أو مبنَعة املسلمني

وجيري القصاص بني الوالة والعمال وبني رعيتهم؛ لعموم اآليات واألخبار، وألن : " قال ابن قدامة ـًج    
 .(4)"املؤمنني تتكافؤ دماؤهم، وال نعلم يف هذا خالفاً 

وأمجع العلماء على أنَّ على السلطان أن يقتص من نفسه، إْن تعدى على أحد من : " وقال القرطيبدًـً     
 .(6)"وليس بينه وبني العامة فرق يف أحكام اهلل عز وجل ... حد منهم، وإمنا له مزية النظر هلمرعيته، إذ هو وا

"(6). 
ًتعويض6      ًمقدار ًمنًضررًدونًوجهًحقًـ ًلحقه : " تقدم يف تعريف التعويض أنه :المسجونًعما

عن " الِعقايب  ويضالتع" وابق عملية يف ـ، وأن هناك س"عقوبة  أو مال  جُيَ  به الضرر الذي نزل باملصاب 
 . أقادوا من أنفسهم ومن ُعمَّاهلم  أقاد من نفسه، وأن اخللفاء الراشدين  أن النيب : الضرر، منها

 : ؛ لقوله تعاىل املماثلة واملساواة يف القصاص" التعويض العقايب " هذا، ومن املقرر أن األصل يف      
ےے   ۓ  ۓ ڭڭڭڭۇ  ۇۆ  ۆ  چ

اأَلْرش  فإْن تعذَّر القصاص فيما دون النفس، ُعدل إىل ،  21: املائدة چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ
 : يقوم على املماثلة؛ ألن فيها العدل" التعويض املايل " وكذلك . (2)كما هو مقرر يف مواضعه

ومن غصب حرًا نفَسه فاستخدمه فعليه أجرة ِمْثله، وكذلك هو إن : " قال ابن عبد ال  يف الكايف     
 .(1)"ة عبد أو صنعَة يده وهو ُمِقرٌّ بالرقبة لسيده، كان عليه أجرة ِمْثله اغتصب خدم

 .(6)"وَمْن َمَنع العامَل من العمل فعليه أجرة املثل : " وقال القليويب     
وإن حبس املكاَتب أجنيبٌّ عن التصر  فعليه أجرة مثله؛ ألنه فوَّت منافعه : " وقال ابن قدامة يف الكايف     
 .(1)"عوضها  كالعبد فلزمه 
ما يلحقه من أن اأَلْوىل ترك تقدير التعويض إىل اجتهاد احلاكم؛ مراعاة حلال كل مسجون و : وإين أرى    

ه وشعوره، واألصل يف هذا قول إصابته بأذى ومفسدة يف جسمه، أو يف مسعته وكرامت أضرار مادية ومعنوية
      . (2)"أنزلوا الناس منازهلم : " رسول اهلل 

ًسبق      ًما ًفقه املسجون عما حلقه يف سجنه من عدوان وضرر دون وجه حق،  أن تعويضَ  :وحاصل
اإلسالم، سواء يف  مشروع يف وتضمني املتعدي عليه أو املقص ر يف حقه بدَل األضرار الناشئة من تصرفاته، مبدأ  

                                                 
 2/65الدر املختار  (5)
 2/441املغين   (4)
 4/416تفسري القرطيب   (6)
 411و 2/416واملغين  5/475وروضة الطالبني  111والثمر الداين ص  2/622البحر الرائق   (2)
 262الكايف البن عبد ال  ص  ( 1)
 6/562حاشية القليويب  ( 6)
 4/672الكايف البن قدامة  ( 1)
احلــــــديث عــــــن عائشــــــة  5/6وأورد مســــــلم يف مقدمــــــة صــــــحيحه  2224يف تنزيــــــل النــــــاس منــــــازهلم، رقــــــم احلــــــديث : بــــــاب: ســــــنن أيب داوود ( 2)

 .  رضي اهلل عنها موقوفاً دون القصة
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الناس أفعال أيديهم هو من باب ربط ن تضمني الشرع جلنايات إ: أو يف األموال، قال ابن القيم العقوبات
 .  (5)األحكام بأسباهبا

وهذا املبدأ يدعونا إىل القول بأن على الدولة معاقبة أو تضمني من يتسبب يف حبس شخص بغري قرينة      
تة منافعه، وكذا تعويض مقبولة راجحة، أو يطيل حبسه من غري موجب؛ وذلك لتفويته منافعه كاملغصوب املفوَّ 

 . ن عن األضرار الواقعة عليه مدة حبسه دون وجه حقاملسجو 
، فإن (4)ولئن رأى الفقيه املالكي أصبغ وغريه من الفقهاء معاقبة وتأديب من يتهم األبرياء صيانة هلم     

 . معاقبة وتضمني من يتسبب يف إيذاء املسجون دون وجه حق أوجب يف اإلسالم
اء أمانة يف يد احلكومة، ُتسأل عن حياهتم وسالمتهم وصحتهم هذا، وتعت  القوانني الوضعية السجن     

، وإذا ما ارتكب أحد املسؤولني يف السجن خطأ جسيمًا أو أخلَّ بالواجبات (6)وحقوقهم يف داخل السجن
 .(2)املِْهنيَّة، فعلى رئيسه املباشر إيقافه حااًل عن مباشرة عمله، حجل يتمَّ البتُّ يف شأنه طبقاً ألحكام القانون

أن لكل فرد احلق يف : من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ما مفاده 55و5و2و1و6: جاء يف املوادو      
احلياة واحلرية وسالمة شخصه، ويعت  بريئًا حجل يدان قانوناً، وال جيوز القبض عليه وال حجزه تعسُّفاً، وال 

له حق اللجوء إىل احملاكم الوطنية إلنصافه ومنحه تعريضه للتعذيب أو املعاملة القاسية احلاطَّة بالكرامة، و 
 .   (1)حقوقه
أن لكل شخص  : ان، وجاء فيه أيضاً ـمن امليثاق العريب حلقوق اإلنس 52و2و1: ذا يف املوادـوجاء حنو ه     

، أو اعتقال تعسفي، أو غري قانوين، احلق يف احلصول على التعويض  .(6)كان ضحيَة توقيف 
ً 

                                                 
 4/515ملوقعني إعالم ا  (5)
 575والطرق احلكمية ص  672ـ671و4/516وتبصرة احلكام  4/151املعيار  ( 4)
   65املصطلحات القانونية اجلزائية جلمال الدين ص ( 6)
 45الفصل : مشروع النظام الداخلي ألحد السجون التونسية ( 2)
 .كبوتيةموقع إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة على الشبكة العن: انظر ( 1)
 .على الشبكة العنكبوتية موقع حقوق اإلنسان يف الدول العربية: انظر  (6)

http://www.arabhumanrights.org/arabic/
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ًعشرالمبحثًالثالثً
ًحقًُّالمسجونًفيًاإلفراجًعنهًلوجودًموجباتهًوتهيُئتهًللخروج

ًوفيهًمطلبان
ًالمطلبًاألول

ًلًاإلفراجًعنهبيًْحقًالمسجونًفيًتهيئتهًللخروجًمنًالسجنًقًُ
موجباته ـ اليت يأت احلديث عنها ـ  إذا حتققتقبيل اإلفراج عن السجني هبا من األمور اليت ينبغي االهتمام      
يف إعداده تدرجييًا للتوافق مع احلياة االجتماعية خارج السجن، وذلك من خالل التأكيد على ِصالته ه حقُّ 

ة خارج السجن، وتقوية صفاته اخللقية، يَّ نِ هْ االجتماعية، كاإلكثار من زيارة أهله له، وهتيئته لالرتباط بأعمال مِ 
قة عند اإلفراج عنه، وإحاطته بالرعاية املادية وما يستتبع ذلك من حقه يف َسرت ماضيه السليب، وتزويده بوثي

 :وفيما يلي بيان ألبرزهاواملعنوية، وغري ذلك من املعاجلات اهلادفة، 
ينبغي إشعار السجني قبيل اإلفراج عنه بأن ما :ًـًحقًالمسجونًفيًإعالءًنفسيتهًقبيلًاإلفراجًعنه1     

ه، وأنه يؤجر عليها بالص ، وأن عليه أن يبدأ حياة مرَّ به مرض كبقية األمراض اليت تصيب اإلنسان بغفلت
ه من السجن إىل يوسف عليه السالم وخروجُ  ر له النيبُّ ذكَ جديدة يكون فيها عنصرًا إجيابيًا يف بناء اجملتمع، ويُ 

ن خرجوا مل ب له األمثالُ ضرَ ه إىل تويل املسؤولية عن خزائن األرض لتقدمي اخلري لكافة الناس، وتُ الرئاسة، ومبادرتُ 
 .(5)من الضيق إىل السََّعة، ومن الش دة إىل الفرج

أصحابه عن َسب  املعاَقب بعد   هني النيبله وتبشريه باملغفرة والرمحة، واألصل يف هذا وُيْشرَع الدعاء      
ه من شرب اخلمر، وقوله هلم ًا فال تلعنوه وال تُعينوا عليه : َحد  الشيطان، ولكن إذا رأيتم أحدًا قد أصاب حدَّ

 .(4)اللهم اغفر له، اللهم ارمحه: قولوا
فقطع يده، مث  ه على التصريح بالتوبة الصادقة، واألصل يف هذا أن سارقًا ُأت به إىل النيب وينبغي حثُّ      
أن : ومما روي يف هذا. (6)عليه بْ اللهم تُ : أتوب إىل اهلل، فقال النيب : ُتْب إىل اهلل عز وجل، فقال: قال له

ْعَتِضد أطلق ثالثة سجناء بعدما استتاهبم
ُ
 . (2)اخلليفة العباسي امل

وال بأس يف توجيه السجني إىل أن يغتسل ويتنظف ويلبس ثيابًا جديدة قبل اإلفراج عنه، ويُود ع أصحابه      
 .  (1)السجناء، ويدعو هلم باخلالص، كما فعل النيب يوسف عليه السالم

فيتَطهَّر،  ما من رجل يُذِنب ذنباً مث يقوم: " ويستحب إرشاده إىل صالة ركعيت التوبة لعموم قول النيب      
ڤ  ڦڦ  ڦڦ  ڄ  چ  :مث يصل ي ركعتني، مث يستغفر اهلل، إال ُغِفر له، مث قرأ هذه اآلية

ڄ ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

                                                 
  .الفرج بعد الشدة للتنوخي، ففيه أخبار كثرية ومفيدة يف ذلك: ينظر كتاب  (5)
ـــــــاب: ســـــــنن أيب داوود ( 4) مـــــــا يكـــــــره مـــــــن لعـــــــن : بـــــــاب: وأصـــــــله يف صـــــــحيح البخـــــــاري 2212و 2211احلـــــــد يف اخلمـــــــر، رقـــــــم احلـــــــديث : ب

 6652شارب اخلمر، رقم احلديث 
الســــــارق يســــــرق أوالً فتقطــــــع : بــــــاب: والســــــنن الكــــــ ى للبيهقــــــي  2517احلــــــدود، رقــــــم احلــــــديث : كتــــــاب: مســــــتدرك احلــــــاكم وصــــــححه ( 6)

 .ه ثقاتأن رجال: 6/416وذكر يف جممع الزوائد  51765يده اليمىن ، رقم احلديث 
  55/56البداية والنهاية  ( 2)
 6/451 يوتفسري البيضاو  6/15تفسري اخلازن  ( 1)
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 561: آل عمران چڍ
أهل اجلرائم بالتوبة إجباراً، ويُظهر  أن للحاكم أخذَ : ، وقد ذكر الفقهاء(5)

 .(4)من الوعيد عليهم ما يقودهم إليها َطْوعاً 
 :ًـًحقًالمسجونًفيًأخذهًوثيقَةًاإلفراجًعنه2ًًًًً

ُ
ر فيها كَ ذْ ج عنه أن يأخذ وثيقة يُ رَ فْ من حق املسجون امل

ه، ويستحسن إعطاؤه وثيقة أخرى فيها بيان املهن والصناعات اليت إطالق سراح تنفيذه العقوبة، ووقتُ  انتهاءُ 
 .مها أو أجادهاتعلَّ 

أنه إذا اسُتويَف احلقُّ من احملكوم عليه حببس أو غريه، فعلى : وقد أشار الفقهاء إىل األمر األول فذكروا     
 .  (6)راً مبا جرى لَيُخلص من احملذور الذي اافهضَ احلاكم أن يكتب له حمْ 

، ومن (2)هذا، وإن كتابة الوثائق عادة قدمية عند املسلمني، وخباصة يف جمال احلقوق واألقضية واألحكام     
الثابت أن املسؤولني عن السجون اإلسالمية كانوا يكتبون الوثائق عند إطالق سراح السجني ويذكرون فيها 

من حيث اليوم والشهر والسنة، ويذكرون اسم  ه فيه،ـه، والوقَت الذي أُفرج عنـه، وسبَب حبسـه، ووْصفَ ـامسَ 
للهجرة، وُصو رت وُنِشر  622الكاتب، وقد ُعِثر على وثيقة إطالق سراح سجني يرجع تاراها إىل سنة 

 .(1)"نظام الشرطة يف اإلسالم : " ا يف كتابمضموهنُ 
ًحقًالمسجونًفي3ً      هدي اإلسالم يف معاملة من  :إعانتهًماديااًقبيلًاإلفراجًعنهردًأموالهًإليهًًوـ

السجني إذا أفرج عنه ردُّ أمواله وممتلكاته اليت ُوضعت أمانة يف السجن أو ُأِخذت منه قهراً؛ لعموم قول اهلل 
 . 522: البقرة چں ڱڱڱںچ: تعاىل
أنَّ َخْيَل املسلمني : ما جاء يف السنة النبوية األصل فيهأما إعانة املسجون ماديًا قبيل اإلفراج عنه ف     

 أمسكت بَسفَّانَة بنت حات الطائي، فُأِت هبا إىل املدينة، فُحِبست يف حظرية بباب املسجد، فمرَّ هبا النيب 
 ك الوالد وغاب الواِفد ـ تعين أخاها َعِديًَّا الذي كان يقوم بشأهنا ـ، هلَ يا رسول اهلل : فقامت إليه تقول

قد فعلُت، مث أمر هلا بكساء وَظْهر  ـ : حات كرمي العرب، فقال هلا النيب  فاْمُنن عليَّ َمنَّ اهلُل عليك، أنا ابنةُ 
بعري ـ َيملها إىل واِفدها، وأعطاها نفقة، فانطلقت إىل أخيها يف الشام تنقل إليه مشاعر اإلعجاب مبعاملة 

 ألخالق، وحثَّْته على اللحاق به، فجاء إىل رسول اهلل من مكارم ا املسلمني، وما عليه رسول اهلل 
 .   (6)وأسلم
للهجرة باإلحسان إىل السجناء، وأن  644ويف هذا املعىن ورد أن اخلليفة العباسي الظاهر أمر يف سنة      

 .(1)يعيدوا إليهم إذا أُفرِج عنهم ما أُِخذ منهم

                                                 
 276ما جاء يف الصالة عند التوبة، رقم احلديث : باب: حديث حسن: سنن الرتمذي وقال ( 5)
 447واألحكام السلطانية للماوردي ص  4/526تبصرة احلكام  ( 4)
َحل ي  2/55وأسىن املطالب  1/626عابدين الدر املختار مع حاشية ابن  ( 6)

َ
 465و545و57/542واملغين  2/676وشرح  امل

 466ـ461و5/547تبصرة احلكام  :انظر  (2)
 666و521نظام الشرطة يف اإلسالم ص : انظر  (1)
ــــــــــة   (6) ــــــــــاريخ الطــــــــــ ي  2/441الســــــــــرية النبوي ــــــــــة  4/521وت ــــــــــة دمشــــــــــق  1/62والبدايــــــــــة والنهاي ــــــــــاريخ مدين واإلصــــــــــابة  555و556/ 65وت

أن :  6/472وذكــــــر يف جممــــــع الزوائــــــد  1476ذكــــــر عــــــدي بــــــن حـــــات الطــــــائي، رقــــــم احلـــــديث : وأصـــــله يف صــــــحيح ابــــــن حبـــــان 2/645
 .رجاله ثقات

 5/664والكامل يف التاريخ  56/556البداية والنهاية  ( 1)
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ينبغي على  :يااًومعنويااًبعدًاإلفراجًعنهًحتىًيستغنيـًحقًالمسجونًفيًرعايتهًوالهتمامًبهًماد4     
ْفرَج عنه ورعايته حجل يتمكن من االعتماد على نفسه يف أموره املادية 

ُ
الدولة واجملتمع االهتمام باملسجون امل

كلكم راع : " الصحيحيف احلديث و  واملعنوية، لئال تضيع اجلهود اليت بذلت يف إصالح سلوكه وتذهب سدى،
 .(5)"عن رعيته فمسؤول 

أن نبَذ اجملتمِع وهيئاتِه للسجني املْفرَج عنه، ومقاطعَته وعدَم : واإلحصائيات االستبياناتُ  رتْ كَ وقد ذَ      
تشغيله يف األعمال واملهن، واحليلولَة بينه وبني أسباب احلياة الشريفة، من أبرز أسباب عودته إىل ممارسة اجلرمية 

 .(4)مث الرجوع إىل السجن
كما ينبغي إبعاده عن البيئة السابقة اليت أفسدته أو أعانته على اجلرمية، والعمل على ضمه إىل بيئة       

أن سحنون قاضي : اجتماعية صاحلة، جيد فيها الرعاية السليمة الصادقة والتوجيه الديين واخللقي، وقد ذكروا
أخرجها بعد أن َطنيَّ باب دارها بالط ني والطوب،  القريوان ُأِت بامرأة َتمع بني الرجال والنساء فأمر حببسها، مث

 . (6)وجعلها بني قوم صاحلني
ومن األمهية مبكان تعاون اهليئات احلكومية واألهلية وأجهزهتا على رعاية املفرَج عنه، وتشغيله يف األعمال      

 يستغين، وتقدم آنفًا إعطاء واملهن اليت تعلَّمها داخل السجن، وتزويده بالنفقة الالزمة لعيشه ومن يعول حجل
لَسفَّانة بنت حات نفقة وَظْهرًا ـ بعريًا ـ لتستعني هبما بعد اإلفراج عنها وتصل إىل أخيها عدي الذي   النيب 

 .كان يقوم بأمر معيشتها
ن األمر  ، وإذا كا(2)أنه يُنَدب تسليُة احملبوس ومواساتُه وهتنئُته خبروجه من احلبس: هذا، وقد ذكر الفقهاء     

كذلك فإن بذَل املال له يُعت  من املواساة املندوب إليها، وتشغيله يعت  من املواساة املندوب إليها، وكذلك 
   .رعايته اجتماعياً ومعنوياً، والسرت على ماضيه السليب

رج عنهم، هذا، وقد دعت االتفاقيات الدولية إىل اختاذ كل دولة برناجمًا خاصًا للمسجونني الذين سُيف     
تزويد املفرَج عنهم  لتقوية صالهتم باجملتمع، وضمان عودهتم تدرجييًا إىل التكيف املتوازن معه، كما دعت إىل

 . (1)بالوثائق واملستندات الضرورية عند خروجهم من السجن، وَتنيد هيئات اجملتمع للتعاون معهم ومساعدهتم
 . (1)ومساعدهتم

 ، بينما نصتْ (6)مؤمترهم الذي عقدوه بتونس وبنحو هذا أوصى رؤساء املؤسسات العقابية العربية يف     
عة من مدير السجن، مع وقَّ القوانني على تسليم السجني املفرَج عنه بطاقة السراح عند اإلفراج عنه مُ  بعضُ 

                                                 
فضـــــيلة اإلمـــــام العـــــادل، رقــــــم : بـــــاب: موصـــــحيح مســـــل 4256كراهيـــــة التطـــــاول علـــــى الرقيـــــق، رقـــــم احلـــــديث : بـــــاب: صـــــحيح البخـــــاري  (5)

 5245احلديث 
 67ونظرية الَعْود للمجدوب ص  5576ـ 52/5574املوسوعة ال يطانية  ( 4)
 566أحكام السوق ليحىي بن عمر األندلسي ص  ( 6)
 5/412حاشية الباجوري  ( 2)
  25و66و65و67القاعدة: جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني ( 1)
 514العدد 6جملة اليقظة الكويتية ص   (6)
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، (5)، إذا كان من العمال املمتازينه أدوات مهنية تتالءم مع األعمال اليت مارسها يف السجنإمكان منحِ 
 .(4)مالبس داخلية وخارجية للسجني املفرَج عنه إن احتاج إىل ذلك أخرى صر َ  ت قواننيُ وأقرَّ 

ًالمطلبًالثاني
ًحقًالمسجونًفيًاإلفراجًعنهًلوجودًموجباته

نص الفقهاء على جمموعة  من موجبات اإلفراج عن السجني، هي من أهم حقوقه اليت جيب الوفاء هبا      
ثبوت براءته، واحلكم بوقف تنفيذ عقوبة حبسه، وسداد الدين الذي ُحبس به، : وتنفيذها دون تباطؤ، من مثل

 . (6)إخل...م هبا عليهكِ حُ  وظهور توبته اليت ُعل ق عليها حبسه، والعفو عنه، وانتهاء املدة اليت
 التزام النيب : اليت تؤكد التزام املسلمني هبذا احلق، ومن أول ذلك توالتاريخ اإلسالمي حافل بالتطبيقا     

 . (2)بإطالق أسرى معركة بدر، الذين قاموا بتعليم أوالد املسلمني القراءة والكتابة
الشاعر احلطيئة حينما أرسل إليه قصيدَة استعطا  فقد أمر باإلفراج عن  أما عمر بن اخلطاب      

 .(1)ظهرت فيها توبته وندمه
وأما أبو يوسف القاضي فكتب إىل اخلليفة الرشيد يوصيه أن يأمر والته بالنظر يف أمر أهل احلبوس يف كل      

 .(6)يوم، فمن كان عليه أََدب أُد ب وأُْطلق، ومن مل يكن له قضية ُخل ي سبيله
د أكد الفقهاء على أن أول عمل يبدؤه القاضي حني توليه القضاء تفقُّد السجون وإطالق من يستحق وق     

 .(1)ذلك ممن مل تثبت عليه هتمة، أو وىفَّ دينه، أو استوىف الغاية من حبسه
عد التحقيق إذا رأت ذلك ب ،عن السجناء املتهمني بأمر النيابة العامة وحنوها هذا، ويتم يف القانون اإلفراجُ      

، أو مبضي مدة العقوبة احملكوم هبا من قبل القضاء، أو بصدور عفو خاص أو عام من رئيس (2)مع املتهم
 ... الدولة كما هو معلوم، ورمبا ارتبط ذلك مبناسبة دينية أو وطنية وحنوها

ً 

                                                 
 571و577الفصل : مشروع النظام الداخلي ألحد السجون التونسية ( 5)
 45الفصل : ومشروع النظام الداخلي ألحد السجون التونسية 15املادة: قانون تنظيم السجون املصرية  (4)
 655و 671و467و4/476وتبصـــــــــــرة احلكـــــــــــام  615و 1/612و  25و2/67وحاشـــــــــــية ابـــــــــــن عابـــــــــــدين  47/571املبســـــــــــوط : انظـــــــــــر ( 6)

ــــــــ555ومعــــــــامل القربــــــــة ص  462و466واألحكــــــــام الســــــــلطانية للمــــــــاوردي ص   1/46والبحــــــــر الزخــــــــار  2/617وإعــــــــالم املــــــــوقعني  554ـ
 476و56و55و16فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر

 5/22والرتاتيب اإلدارية  6/645والبداية والنهاية  1/646نيل األوطار   (2)
وختـــــــــريج الــــــــــدالالت  6/121وتـــــــــاريخ املدينــــــــــة املنـــــــــورة  55البـــــــــن فــــــــــرج القـــــــــرطيب ص  وأقضــــــــــية رســـــــــول اهلل  2/51البدايـــــــــة والنهايـــــــــة  ( 1)

 646السمعية ص 
 6/677 البحر الرائق: وانظر 557و566اخلراج أليب يوسف ص   (6)
واملغــــــــين  11ـــــــــ14وأدب القضــــــــاء البــــــــن أيب الـــــــدم ص  55/564وروضــــــــة الطـــــــالبني   57/65والــــــــذخرية  1/617حاشـــــــية ابــــــــن عابـــــــدين   (1)

57/51      
  26الفصل : جملة اإلجراءات اجلزائية التونسية ( 2)
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ًالمبحثًالرابعًعشر
ًقًمنًاحترامًحقوقًالمسجونمراقبةًالسجونًللتحقً 

ًوعدمًالعتداءًعليهً
وردت العديد من النصوص والوقائع الداعية إىل احرتام حقوق السجني، ومنع التعدي عليه، وحماسبة      

 :املسؤولني عن ذلك، وبياهنا كما يلي
مع أن تقييد السجني أمر مشروع أحياناً :ًأصحابَهًإلىًالعتدالًفيًتقييدًالسجينًـًتوجيُهًالنبي1ً     

بن عبد املطلب اأن العباس : بيانه ـ إال أنه ال ينبغي أن يتسبب يف تعذيبه وإيذائه، ويروى يف هذا ـ كما سبق
  بات مأسورًا يف َوثَاق عقب غزوة بدر، فسمع النيب  أنيَنه، فعر  الصحابة ذلك، فقاموا إىل العباس

 . (5)فأْرَخْوا َوثاقه حجل َسَكن
ًَمْنُعًعمر2ً      ًالسجينًوإيذاَءهًـ على استيفاء السجني حقوقه يف الطعام  حِرص عمر  :تجويَع

والشراب وحنوه، وأن ال يُكرَه على االعرتا  بشيء من خالل حرمانه من الطعام والشراب، وقد نُِقل عنه أنه 
 .  (4)َحَبْستهُ  ليس الرجل مبأمون أن يُِقرَّ على نفسه، إن أنت َأَجْعَتُه، أو َأَخْفَتُه، أو: قال يف ذلك

     3ً ًعلي  ًَمْنُع ًالسجينًوإيذاَءهًـ وأمسكه الناس،  ملا َطَعن عبُد الرمحن بن ملجم عليًا  :تجويَع
أطعموه واْسُقوه وأحِسنوا إساره، فإن : خشي أن ينتقموا منه ويسرفوا يف عقوبته، فقال هلم وُجرُحه ينِز  دماً 

 .(6)فقتلتموه فال مُتث لوا بهعشُت فأنا ويلُّ دمي، وإن ِمتُّ 
ًَمْنُعًعمرًبنًعبدًالعزيزًالتعد يًعلىًالسجناء4      انظروا : كتب عمر بن عبد العزيز إىل عماله يقول  :ـ

ْوا يف العقوبة، وتعهَّدوا املرضى  .(2)...من يف السجون، وال تتعدَّ
ق من احرتام حقوق القضاة على وجوب التحقُّ وكثرية هي مثل هذه الوقائع اليت أكد فيها اخللفاء واحلكام و ًًًًً

 . (1)ب االعتداء عليهم، ولو فيما هو مقرر لتأديبهم وإصالح سلوكهمالسجناء ومحايتهم، وَتنُّ 
ًوالمحتسبينًإلىًتفقُّدًالسجونًوالتحق5ًُّ      ًالقضاة ًدعوة ًـ ًحقوقًالسجناء ًيعتدىًأنقًمنًحماية
كثرية هي النصوص الفقهية الداعية إىل وجوب التحقق من محاية حقوق السجناء من أن يُعتَدى   :عليها

أن على القاضي اجلديد النظر يف سجن القاضي قبله، لئال : عليها، ومن ذلك ما ذكره العديد من الفقهاء
بوس بنفسه عن يكون فيه مظلوم أو معذَّب، أو معاقب بغري ذنب، وإن احتاج  القاضي إىل سؤال كل حم

 .(1)، أما احملبوسون يف سجن الوايل فعلى اإلمام النظر يف أحواهلم(6)جريرته فعل

                                                 
مــــــن أهــــــل  مــــــن أســــــر النــــــيبُّ : بــــــاب: ومصــــــنف عبــــــد الــــــرزاق 51542األســــــري يوثــــــق، رقــــــم احلــــــديث : بــــــاب: الســــــنن الكــــــ ى للبيهقــــــي ( 5)

 6/455والبداية والنهاية  5145بدر، رقم احلديث 
 557اخلراج أليب يوسف ص  ( 4)
، وذكــــــــر يف فـــــــــيض  51262ال عقوبــــــــة علـــــــــى كــــــــل مـــــــــن كــــــــان عليـــــــــه قصــــــــاص فُعِفـــــــــي عنــــــــه، رقـــــــــم : بـــــــــاب: الســــــــنن الكـــــــــ ى للبيهقــــــــي ( 6)

 .أن رواته ثقات: 5/665القدير
 1/616الطبقات الك ى البن سعد  ( 2)
 112ـ115فقه املعتقالت والسجون ص : انظر ( 1)
واملغــــــــين  11ـــــــــ14وأدب القضــــــــاء البــــــــن أيب الـــــــدم ص  55/564وروضــــــــة الطـــــــالبني   57/65والــــــــذخرية  1/617 حاشـــــــية ابــــــــن عابـــــــدين  (6)

57/51      
 1/617الدر املختار  ( 1)
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من واجب احملتسب التأكد من عدم ظلم السجني، أو جلده : بوقال ابن األخوة مبي نًا واجبات احملتس     
َقتل،  بغري حق، وأن يعر  اآللة اليت يُعاَقب هبا، فال تكون غليظة تثري الدم، وأن

َ
تكون بعيدة عن موضع امل

 .(5)وأن يراقب السجناء يف أهنم ال يتعرضون للسب والشتم من السجَّان
ً 

                                                 
 111فقه املعتقالت والسجون ص : وانظر 522و561و511معامل القربة ص  ( 5)
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ًالخاتمة
ًبرزًمعالمًالبحثًونتائجهأ

 :من أبرز معامل هذا البحث ونتائجه ما يلي     
اتفاق الفقهاء على  مشروعية السَّْجن يف الكتاب، والسنة، واإلمجاع، واملعقول، وبيان التأكيد على ـ1     

، وليس له الصدارة "تعويق الشخص ومنعه من اخلروج إىل أشغاله ومهماته : " ذلك، وأن املراد بالسجن
كما هو يف القوانني، كما أنه ال جيوز تعطيل احلدود واملعاقبة  واألولوية بني أنواع العقوبات التعزيرية األخرى

 .على جرائمها بالسجن
. لالستيثاق، كاحلبس للتهمة، ولالحرتاز من وقوع ضرر، والستيفاء عقوبة احلد  : األول: نالسَّجن نوعا ـ2     
للتعزير، وهو األبرز يف موضوع السجن عامة، وغايته تأديب املسجون وإصالحه، وله موجبات : والثاين

 . وأسباب وقواعد وأصول ذكرت يف موضعها يف هذا البحث
املسلمني اهتمام مبك ر حبقوق املسجون مع العمل على تنفيذها بصدق  لإلسالم وللفقهاء والقضاة ـ3     
 .وحزم
املصاحل الثابتة للسجني، املقررة له يف الشرع، اليت جيب : يراد حبقوق املسجون يف الفقه اإلسالمي ـ4     

 .محايتها، وال يسوغ إمهاهلا أو االعتداء عليها
 .اهتامه، وتعجيُل حماكمته، ومتكيُنه من الدفاع عن نفسهمن حقوق املسجون طلُب التحقُّق من  ـ5     
للمسجون حقُّ احلفاظ على نفسه وما دوهنا، وعلى كرامته اإلنسانية، فال جيوز االعتداء على جسمه،  ـ6     

 ... وال أعضائه، وال تعذيُبه، وال إهانُته بالضرِب والتجويع والسب والشتم وحرمانِه من حقوقه 
من حقوق املسجون على اجلهات املختصة احملافظُة على أمواله وممتلكاته من التعدي عليها، أو  ـ7     

 .  تضييِعها، أو إمهاهلا، وجيب تنفيُذ طلبه يف تسليِمها ملن يريد، أو إعادهِتا إليه عند اإلفراج عنه
ن خاصة، وفصُل من حقوق املسجونني يف الفقه اإلسالمي فصُل النساء عن الرجال يف سجو  ـ8     

األحداث عن الكبار، وفصُل املتهمني املوقوفني عن السجناء احملكومني، وفصُل احملكومني بديون مالية عن 
السجناء العسكريني عن  السجناء احملكومني جبرائم جنائية، وفصُل السجناء السياسيني عن غريهم، وفصلُ 

 .ة من حبسهغريهم، وكذا األسرى، ولكل  صنف  معاملة  تناسب الغاي
للسجني حقُّ توفري قواعد السالمة له يف موضع سجنه، من حيث االتصا  بالسعة، واإلضاءة  ـ9     

وقد كانت هذه األمور متوفرة يف أماكن احلبس ... الطبيعية أو االصطناعية، والتهوية، والنظافِة، واعتداِل اجلو
 . يف العصر النبوي وما بعده

 تأمني أسباب النظافة الشخصية واملوضعية له، وتأمنِي الرعاية الصحية والطبية، للمسجون احلقُّ يف ـ11     
 .ومعاجلِته ولو يف خارج السجن

من حقوق املسجون قياُم الدولة باإلنفاق عليه، وتأمنِي ما َيتاج إليه من لباس وفراش وماء وإضاءة  ـ11     
 ...وأسباِب الد ء يف ال د الشديد
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احلقُّ يف متكينه من أداء الشعائر الدينية، ومتكيِنه من أسباب الطهارة، وصالِة اجلماعة، للمسجون  ـ12     
إن مل يرتتب على  وال مُيَنُع من أداء بعِضها خارج السجن... واجلمعة، والعيدين، واجلنازة، ومعرفِة أوقات الصوم

 ...    ذلك مفسدة، كعيادة قريبه املريض، وصالة اجلنازة عليه
 .للمسجون احلقُّ يف متكينه من أسباب العلم والثقافة؛ ملا لذلك من أثر يف صالحه وتعديل سلوكه ـ13     
من حق املسجون متكيُنه من العمل يف السجن بأجر  عادل يف مهنة أو َصنعة كرمية تنفعه، وتؤم ن له  ـ14     

 . مورَد رزق بعد اإلفراج عنه، ومن حقه احرتاُم كرامته اإلنسانية وعدُم تكليفه باألشغال الشاقة
ه بالسجناء اآلخرين، للمسجون احلقُّ يف التواصل االجتماعي داخَل السجن وخارَجه، كاتصال ـ15     

وحضورِه صالة اجلماعة، واجلمعة، والعيدين، وخلوتِه بزوجته يف موضع خاص، وزيارِة أقربائه وأصحابه له، 
ومتكيِنه من مراسلتهم، وحضوِر جنائزهم، ومن االط الِع على وسائل الثقافة والعلم واإلعالم، ومن متابعة 

 ...خل السجن وخارِجهحقوِقه االجتماعية واملدنية وغريِها يف دا
للمسجون احلقُّ يف ممارسة التصرفات املدنية واجلنائية املتصلة به من غري إخالل مبا ُسِجن له، وذلك   ـ16     

كالبيع، والشراء، والتأجري، والتوكيل، والوصية، وعقِد الزواج لنفِسه ولغريِه ممن له الوالية عليه، وكذا التطليِق 
 ...بالقصاص لنفسه أو لوليه، واملخاصمِة عند القاضي، والقياِم بالشهادة أو اإلقرار أمامهواملخالعِة، واملطالبِة 

مُيَنع التعدي يف تأديب املسجون بغري املشروع، كحبِسه بغري حق، وتأخرِي اإلفراج عنه، واإلساءِة إىل  ـ17     
َتريِده من مالبسه، ومنِعه من أداء مسعته، وشتمه، والتمثيل جبسمه، وضربِه ضربًا غري م َّر، وَتويِعه، و 

الفرائض، وتعريِضه للحر  وال د الشديدين، وإغراِء احليوان به ليؤذيه، فإن فُِعل به شيء  من ذلك، فله احلقُّ يف 
 .املطالبة بالقصاِص والتعويِض املادي  واملعنوي عن األضرار اليت نزلت به

السجن قبيل اإلفراج عنه بإعالء نفسيته، وزيادِة تواصله  من حقوق املسجون هتيئُته للخروج من ـ18     
االجتماعي مبن هم خارَج السجن من األقرباء، واألصدقاء، واملؤسساِت االجتماعية واالقتصادية، وتزويُده مبا 

 ...َيتاج إليه من مال ولباس، وبوثائَق تتضمن مشروعيَة اإلفراج عنه، وما تَعلَّمه من َصْنعة  أو ِمْهنة
من حقوق السجني عدُم تأخري اإلفراج عنه إذا ُوِجدت موجباتُه الشرعية، كثبوِت براءته، وظهوِر  ـ19     

 ...عالمات التوبة اليت ُعل ق عليها حبسه، وكالعفِو عنه، وانتهاِء املدة اليت ُحكم هبا عليه 
لسجناِء وعدِم االعتداء عليهم، من حقوق املسجون على الدولة قياُمها بالتحقُّق من احرتام حقوق ا ـ21     

 .وجمازاِة املخالفني لذلك
وق، اليت احلقه اليت تؤكد التزام املسلمني هبذالعملية  تالتاريخ اإلسالمي حافل بالتطبيقابيان أن  ـ21     

 .  أخذت طريقها إىل عامل الواقع، وكان هلا أثر يف استصالح املسجونني
ًانتهىًالبحث 

ً

 
ً 
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ًًوالمراجعفهرسًالمصادرً
ًـًأًـ

 .هـ 5622مطبعة املنار مبصر . اآلداب الشرعية واملنح املرعية، البن مفلح ـ1
 .م5512جلامعة الكويت  5ط . اإلجرام الدويل ، للدكتور عبد الوهاب حومد ـ2
 ت ـ .مصورة دار الكتب العلمية ببريوت ـ د. اإلحكام يف أصول اإلحكام، لآلمدي ـ3
 .وطبعة دار الكتب العلمية ببريوت. م 5616/ هـ 5656ملصطفى البايب احلليب بالقاهرة  6األحكام السلطانية، للماوردي، ط  ـ4
  .  م 4777/ هـ 5245دار الكتب العلمية ببريوت . األحكام السلطانية، أليب يعلى، حتقيق حممد حامد الفقي ـ5
 .م5511طبع الشركة التونسية للتوزيع . يق حسن حسينأحكام السوق، ليحىي بن عمر األندلسي، حتق ـ6
  .هـ5271بريوت بدار إحياء الرتاث العريب  نشر .لجصاص، حتقيق حممد الصادق قمحاويلأحكام القرآن،  ـ7
 .ت ـ.ـ دلبنان بنشر دار الفكر للطباعة والنشر . حممد عبد القادر عطا بن العريب، حتقيق، الأحكام القرآن ـ8
 . هـ5666ملطبعة االستقامة بالقاهرة  5ط . أخبار القضاة، لوكيع بن اجلراح، تعليق عبد العزيز املراغي ـ9

 .ت ـ.ـ د مصورة بريوت عن الطبعة األوربية. إخبار العلماء بأخبار احلكماء، للقفطي ـ11
 .هـ 5252لدار خضر ببريوت  4، ط أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه، للفاكهي، حتقيق الدكتور عبد امللك ابن دهيش ـ11
 .م 5515/هـ 5615ملصطفى البايب احلليب مبصر  4ط . االختيار يف تعليل املختار، للموصلي ـ12
 .ت ـ.طبع دار الكاتب الريب ببريوت ـ د. أدباء السجون، لعبد العزيز احللفي ـ13
 .م 5512/ هـ 5652طبع بغداد (. شرح أدب القاضي ) أدب القاضي، للخصا  مع شرحه البن مازة  ـ14
طبع جممع اللغة العربية . البن أيب الدم، حتقيق الدكتور حممد  الزحيلي( الدرر املنظومات يف األقضية واحلكومات : املسمى) أدب القضاء  ـ15

 . هـ 5651بدمشق 
  هـ 5254دار الفكر بريوت  نشر 5ط . حتقيق حممد البدرييق احلق من علم األصول، للشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتق ـ16
 .بريوتبدار الكتب العلمية ل 5ط . حممد معوضو  سامل عطا بن عبد ال ، حتقيقالاالستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار،  ـ17
 .                            هـ5254بريوت بدار اجليل ل 5ط . االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد ال ، حتقيق علي البجاوي ـ18
 .م5516طبع دار الفكر بدمشق . اإلسالم يف حضارته ونظمه، ألنور الرفاعي ـ19
 .          هـ 5656الطبعة امليمنية مبصر ( الرملي هبامشه حاشية ) أسىن املطالب شرح روض الطالب، لزكريا األنصاري  ـ21
 .هـ 5642مصورة بريوت عن الطبعة األوىل بالقاهرة .اإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجر العسقالين  ـ21
 .ت ـ.دنشر دار الفكر ببريوت ـ . إعانة الطالبني على حل  ألفاظ فتح املعني، أليب بكر بن حممد شطَّا الشافعي الدمياطي ـ22
 .ت ـ. طبع دار عمر بن اخلطاب باإلسكندرية ـ د. االعتصام، للشاطيب ـ23
 . هـ 5622طبع اجمللس الوطين للشؤون اإلسالمية مبصر . إعالم الساجد بأحكام املساجد، للزركشي، حتقيق أيب الوفاء املراغي ـ24
  .م5516بريوت بنشر دار اجليل . و  سعدحتقيق طه عبد الرؤ  البن القيم،إعالم املوقعني عن رب العاملني،  ـ25
 .ت ـ. مصورة بريوت عن طبعة دار الكتب بالقاهرة ـ د. األغاين، لألصفهاين ـ26
 . م 5212نشر مؤسسة السعيد بالرياض، طبع مطبعة الدجوي بالقاهرة . اإلفصاح عن معاين الصحاح، البن هبرية الوزير ـ27
 .هـ5656ملطبعة اجملد بالقاهرة  5ط . القرطيب، البن فرج أقضية رسول اهلل  ـ28
 .هـ 5656لدار املعرفة ببريوت  4ط. األم، لإلمام الشافعي ـ29
 .م5525طبع مصر . إمتاع األمساع مبا للرسول من األبناء واألموال واحلفدة واملتاع، للمقريزي، تعليق حممود شاكر ـ31
 . ت.ـ د بريوتبدار إحياء الرتاث العريب  نشر .حتقيق حممد حامد الفقي، يلمرداو ، لنصا  يف معرفة الراجح من اخلال اإل ـ31
وأيضاً . هـ5276لدار الوفاء جبدة عام  5أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، للقونوي، حتقيق الدكتور أمحد الكبيسي ط  ـ32

 .هـ 5241السعودية  لنفس احملقق، نشر دار ابن اجلوزي باململكة العربية 5ط 
 .م 5527بصر  2ط . أيام من حيات، لزينب الغزايل ـ33

ًـًبًـ
 .ت ـ.لدار املعرفة ببريوت ـ د 4ط . البحر الرائق شرح كنـز الدقائق، البن جنيم ـ34
 مبصر  5ط . زميلهبإشرا  عبد اهلل الغماري و ( هبامشه جواهر األخبار للصعدي ) البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار  ـ35
 .م5567/ هـ 5615طبع القاهرة . بدائع الزهور يف وقائع الدهور، البن إياس، حتقيق حممد مصطفى ـ36
لدار الكتب العلمية  4و أيضًا ط ، م 5524/ هـ 5274لدار الكتاب العريب ببريوت  4ط . بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين ـ37

 .م 5526/ هـ 5276ببريوت 
 هـ  5274لدار املعرفة ببريوت  6و ط . ت ـ. طبع دار الفكر ببريوت ـ د. بداية اجملتهد وهناية املقتصد، البن رشد ـ38
 .م5511ببريوت  4ط . البن كثري: البداية والنهاية ـ39
 ت .ـ د بريوت حتقيق فوزي عطويب دار صعبوطبعة  م،5562بالقاهرة  6ط . البيان والتبيني، للجاحظ ـ41

ًتًــً
 ت .نشر دار اهلداية ـ د. حتقيق جمموعة من احملققني. تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيـدي ـ41
 .هـ 5652بريوت بدار الفكر ل 4ط  .للمواقتصر خليل، ُم شرح التاج واإلكليل ـ42
  .بريوتبدار الكتاب العريب ل 5ط . تدمريعمر عبد السالم  الدكتور ، حتقيقللذهيبتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم،  ـ43
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 . م5511/هـ5651تصوير دار اجليل ببريوت . تاريخ الدولة العلية العثمانية، حملمد فريد بك احملامي ـ44
      .ت ـ.ـ د ريوتببدار الكتب العلمية  نشر( تاريخ األمم وامللوك ) تاريخ الط ي  ـ45
 .م5522لدار الكتاب املصري بالقاهرة  5ط . تاريخ قضاة األندلس، للنباهي، حتقيق ليفي بروفنسال ـ46
 بريوتبالعمري نشر دار الفكر  حتقيق حمب الدين، البن عساكر، ها من األماثلتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلَّ  ـ47
 .هـ 5655طبع دار األصفهاين جبدة . مد شلتوتحتقيق فهيم حم. تاريخ املدينة املنورة، البن شبة ـ48
 هـ  5616مبصر  4ط (. هبامش فتح العلي املالك ) تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، البن فرحون  ـ49
 .هـ 5656نشر دار الكتاب اإلسالمي بالقاهرة . تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي ـ51
  .هـ5271بريوت ب دار الغرب اإلسالميل 5ط إحسان عباس . حتقيق د، خزاعيلل ،سمعيةختريج الدالالت ال ـ51
 .ت ـ.نشر دار الكتاب العريب ببريوت ـ د. للكتاين( نظام احلكومة النبوية ) الرتاتيب اإلدارية  ـ52
 إصدار اجمللس األعلى لرعاية اآلداب بالقاهرة . ترمجة حممد زيادة وزمالئه. تراث العصور الوسطى، جلاكوب وزميله كرامب ـ53
 . م5562/هـ5622طبـع مصطفى البايب مبصر . الرتغيب والرتهيب، للمنذري، حتقيق مصطفى عمارة ـ54
 .م 5522طبع القاهرة . بد القادر عودةالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، لع ـ55
 .م5562/هـ 5611طبع مصطفى البايب احلليب مبصر . التعريفات، للجرجاين ـ56
 .م 5516/ هـ  5656بالقاهرة  1ط . التعزير يف الشريعة اإلسالمية، للدكتور عبد العزيز عامر ـ57
/  1ه ـ غري مطبوعة ـ نوقشت جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية بتاريخ رسالة دكتورا. التعويض عن السجن دون وجه حق، لعثمان النجيدي ـ58

  . م 4772/ 6/  55هـ املوافق 5245/ 6
 .ت ـ.ـ دبريوت بدار املعرفة : نشر .حتقيق خالد عبد الرمحن العك تفسري البغوي، ـ59
 .ت ـ.ـ د بريوتبنشر دار الفكر (. أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) تفسري البيضاوي  ـ61
 .هـ5621املطبعة النبهانية مبصر (. لباب التأويل يف معاين التنزيل ) تفسري اخلازن  ـ61
 .م4777/هـ 5245بريوت بدار الكتب العلمية ل 5ط (. مفاتيح الغيب ) تفسري الرازي  ـ62
 .هـ 5271نشر دار الفكر ببريوت (. جامع البيان عن تأويل آي القرآن . ) تفسري الط ي ـ63
 ت .ـ د القاهرةبدار الشعب  وطبعة. هـ 5611لدار الكتب املصرية بالقاهرة  5ط  (. اجلامع ألحكام القرآن)تفسري القرطيب  ـ64
 .هـ 5275بريوت ب، نشر دار الفكر ( تفسري القرآن العظيم) تفسري ابن كثري  ـ65
 .م5556لدار الفكر ببريوت  5و ط . ت ـ.ـ د املطبعة املنريية بالقاهرة. هتذيب األمساء واللغات، للنووي ـ66
 ت ـ . مصورة دار املعرفة ببريوت ـ د( الفروق للقرايف : هبامش) هتذيب الفروق، للمالكي  ـ67
 .م 4775لدار إحياء الرتاث العريب ببريوت  5ط . هتذيب اللغة، لألزهري، حتقيق حممد عوض مرعب ـ68
 .هـ 5246لدار الفكر بدمشق  5اوي، حتقيق الدكتور حممد رضوان الداية، ط التوقيف على مهمات التعاريف، للَمنَ  ـ69

ًـًثًـ
 ت . نشر املكتبة الثقافية ببريوت ـ د. الثمر الداين يف تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين، لآليب ـ71

ًـًجًـ
 .م 5565/ هـ  5625طبع دمشق . جامع األصول يف أحاديث الرسول، البن األثري اجلزري، حتقيق عبد القادر األرناؤوط ـ71
 هـ 5666مصورة دار املعرفة ببريوت عن طبعة مصطفى البايب احلليب . جواهر اإلكليل شرح ُمتصر خليل، لآليب األزهري ـ72

ًـًحًـ
 .ت ـ. طبع عيسى البايب احلليب مبصر ـ د( ـرح ابن القاسم الغزي ملال أيب شجاع اإلقناع على ش) حاشية الباجوري  ـ73
 .ت ـ. ـ د رتكيابديار بكر بنشر املكتبة اإلسالمية (  التجريد لنفع العبيد )حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب  ـ74
 .هـ5671الطبعة امليمنية مبصر ( فتح الوهاب، لزكريا األنصاري : املسمى) حاشية اجلمل على شرح املنهج  ـ75
   .ت ـ. نشر دار الفكر ببريوت ـ د. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير ـ76
  .          هـ 5656الطبعة امليمنية مبصر ( هبامش أسىن املطالب لألنصاري ) حاشية الرملي على أسىن املطالب  ـ77
طبعة مصطفى حممد ( مطبوعة هبامش فتح القدير البن اهلمام ) حاشية سعدي جليب على شرح العناية للبابرت على اهلداية للمرغيناين  ـ78

 .ت ـ. بالقاهرة ـ د
 .هـ 5454طبع بوالق . حاشية الش املسي على شرح الرملي ـ79
طبعة شركة الطباعة الفنية (. لطالب الرباين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين املسمى كفاية ا) حاشية الصعيدي على شرح أيب احلسن الشاذيل  ـ81

 .ت ـ. بالقاهرة، وطبعة حممد عاطف سيد بالقاهرة ـ د
َحل ي على منهاج الطالبني املسمى) حاشية القليويب  ـ81

َ
 ملصطفى البايب احلليب بالقاهرة  6ط ( كنز الراغبني : مطبوعة مع شرح امل

لدار الفكر ببريوت   4و ط . ت ـ. لـدار إحياء الكتب العلمية ببريوت ـ د 5مصورة ط (. رد احملتار على الدر املختـار ) ابن عابديـن حاشية  ـ82
  .    هـ 5626

 5611قاهرة ملصطفى البايب احلليب بال 6حاشية عمرية ـ أمحد ال ل سي ـ على شرح منهاج الطالبني، مطبوعة يف أسفل حاشية القليويب، ط  ـ83
 .م 5516/هـ

 .ت ـ.حصاد السجن، ألمحد الصايف النجفي، نشر مكتبة املعار  ببريوت ـ د ـ84
 .م 5511مبصر  6حممد عبـد اهلادي أبو ريدة ط . ترمجة د احلضارة اإلسـالمية يف القرن الرابع اهلجـري، آلدم متز، ـ85
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 .م5565سلسلة األلف كتاب، طبع القاهرة . ز جاويداحلضارة البيزنطية، لستيفن رنسمان، ترمجة عبد العزي ـ86
حبث ضمن ندوة حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، أقيمت يف . احلق يف العدالة اجلنائية، للدكتور حميي الدين عوض ـ87

 . هـ 5244جامعة نايف للعلوم األمنية بالرياض عام 
 .  طبع دار الفكر العريب ببريوت. ن، لألستاذ أمحد حافظ جنمحقوق اإلنسان بني القرآن واإلعال ـ88
حقوق اإلنسان يف اإلسالم، للدكتور صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ، مقال يف العدد اخلامس من جملة دراسات إسالمية الصادرة عن وزارة  ـ89

 . هـ 5246الشؤون اإلسالمية بالرياض عام 
لدار ابن كثري  4ط . حممد الزحيلي. د.اسة مقارنة مع اإلعالن العاملي واإلعالن اإلسالمي حلقوق اإلنسان ـ أحقوق اإلنسان يف اإلسالم ـ در  ـ91

 .م 5551بدمشق وبريوت 
لدار وائل للطباعة والنشر  5ط . حقوق اإلنسـان وحرياته األساسية بني القانون الدويل والشريعة اإلسالمية، للدكتور جابر إبراهيم الراوي ـ91

 . م 5555
م من جملة عامل  5527من عدد شهر إبريل  21دراسة منشورة يف ص . احلياة االجتماعية يف املدينة اإلسالمية، للدكتور عبد الفتاح عاشور ـ92

 .الفكر الصادرة عن وزارة اإلعالم الكويتية
 .م5562طبع دار القلم بدمشق . حياة الصحابة، للكاندهلوي ـ93

ًـًخًـ
 .هـ 5654للمطبعة السلفية بالقاهرة  2ط . اخلراج، أليب يوسف القاضي ـ94
 مصورة بريوت عن الطبعة البوالقية . للمقريزي( املواعـظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثـار : املسماة) اخلطط املقريزية  ـ95

ًـًدًـ
 .م5514طبع دار اجليل بالقاهرة . دائرة املعار  احلديثة، ألمحد عطية اهلل ـ96
 . م5515/هـ 5655ببريوت  6ط . العشرين، حملمد فريد وجدي= دائرة معار  القرن الرابع عشـر اهلجري  ـ97
 .هـ 5626بريوت بدار الفكر ل 4ط .  للحصكفي، الدر املختار شرح تنوير األبصار ـ98
 .ت ـ.ـ ددراسات يف العمارة والفنون اإلسالمية ، لألستاذ حممد احلسيين عبد العزيز، طبع الكويت  ـ99

 .م5526طبع جامعة الكويت . دراسات معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن، للدكتور عبد الوهاب حومد ـ111
ًـًذًـ

 .هـ 5652طبع دار الغرب ببريوت . حتقيق حممد حجي. الذخرية، للقرايف ـ111
ًـًرًـ

 .م5526/هـ 5276بالرياض  6ط . رسائل ـ ابن تيمية ـ من السجن، حملمد العبدة ـ112
 .هـ 5671للمكتب اإلسالمي ببريوت   4ط . روضة الطالبني وعمدة املفتني، للنووي ـ113
 الرياض بامعة اإلمام حممد بن سعود جل 4ط . عبد العزيز السعيد. بن قدامة املقدسي، حتقيق دالروضة الناظر وجنة املناظر،  ـ114
 .هـ 5652بالرياض  5ط . الروض املربع شرح زاد املستقنع، للبهوت ـ115

ًـًزًـ
 .هـ 5272للمكتب اإلسالمي ببريوت   6ط . زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي ـ116
 .م5515/هـ5615طبع القاهرة .زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم ـ117

ًـًسًـ
 .م 5567/هـ  5615مبصر   2ط . سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام، للصنعاين ـ118
 .ت ـ.نشر دار إحياء الرتاث العريب ببريوت ـ د. سنن الرتمذي، حتقيق أمحد حممد شاكر ـ119
 .م 5566 /هـ 5626بريوت بعرفة دار امل نشر .حتقيق السيد عبد اهلل هاشم مياين املدين، سنن الدارقطين ـ111
 .ت ـ.ببريوت ـ د نشر دار الفكر  .حممد حميي الدين عبد احلميد: سنن أيب داود، حتقيق ـ111
 .م5552/ هـ5252نشر دار الباز مبكة . السنن الك ى، للبيهقي، حتقيق حممد عبد القادر عطا ـ112
 .ت ـ.نشر دار الفكر ببريوت ـ د. سنن ابن ماجه، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ـ113
 نشر دار الكتب العلمية ببريوت  5ط . سنن النسـائي الك ى، حتقيق الدكتور عبد الغفار البنداري وزميله ـ114
والطبعة . هـ 5626طبعة دار الكتب العربية ببريوت . اركالسياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، البن تيمية، تقدمي األستاذ حممد املب ـ115

 .م 5565الرابعة مبصر 
 .م5512مطبوع مبصر . ، حتقيق الدكتور صالح الدين منجد(مطبوع مع شرحه للسرخسي ) السري الكبري، للشيباين،  ـ116
 . م5566/ هـ 5611حلليب مبصر ملصطفى البايب ا 5ط . السرية النبوية، البن هشام، حتقيق مصطفى السقا وزميليه ـ117

ًـًشًـ
 . هـ 5652طبعة بوالق مبصر ( هبامشه حاشية العدوي عليه ) شرح اخلرشي على مال خليل  ـ118
 لدار إحياء الرتاث العريب ببريوت  4ط (. املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ) شرح صحيح مسلم، للنووي  ـ119
: انظره يف( مطبوع مع حاشية الباجوري ـ اإلقناع ـ على شرح ابن القاسم الغزي ملال أيب شجاع ) شرح ابن القاسم  الغزي ملال أيب شجاع  ـ121

 .حاشية الباجوري
 . م5514طبع جامعة الكويت . شرح قانون اجلزاء الكوييت، للدكتور عبد الوهاب حومد ـ121
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 .م 5526/ هـ5276لدار الغرب اإلسالمي ببريوت  5ط . لزرقاءشرح القواعد الفقهية، ألمحد ا ـ122
 .  ت ـ.ـ دبريوت بدار الفكر  نشر( مطبوع مع حاشية الدسوقي ) ، لدرديرل الشرح الكبري، ـ123
َحل ي على منهاج الطالبني املسمى ـ124

َ
 . كنـز الراغبني، مطبوع هبامش حاشية القليويب، فانظره هناك: شرح امل

 .م 5556لـدار عامل الكتب ببريوت  4ط . ، للبهوت(دقائـق أويل النهى لشـرح املنتهى ) شرح منتهى اإلرادات  ـ125
 . هـ 5671املطبعة امليمنية مبصر عام . ، لزكريا األنصاري(فتح الوهاب : املسمى) شرح منهج الطالب  ـ126
 .م5616تصوير بريوت . شرح املواهب اللدنية، للزرقاين ـ127

ًصًـًـ
 .ت ـ.الطبعة األمريية بالقاهرة ـ د. صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، للقلقشندي ـ128
 طبع دار الكتاب العريب مبصر . حتقيق أمحد عبد الغفور العطار، للجوهري( تاج اللغة وصحاح العربية ) الصحاح  ـ129
 م 5521/ هـ 5271كثري ببريوت لدار ابن   6ط . صحيح البخاري، حتقيق الدكتور مصطفى ديب الُبغا ـ131
  .م5556/هـ  5252بريوت بؤسسة الرسالة مل 4ط . شعيب األرنؤوط: صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق ـ131
 .ت ـ.نشر دار إحياء الرتاث العريب ببريوت ـ د. صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ـ132

ًـًطًـ
 .ت ـ.ببريوت ـ د 4ط . طبقات الشافعية الك ى، للسبكي ـ133
 .ت ـ.طبع بغداد ـ د. طبقات الفقهاء، للشريازي ـ134
 .ت ـ.مصورة دار صادر ببريوت ـ د. الطبقات الك ى، البن سعد ـ135
تب العلمية ببريوت عن الطبعة األوىل عام حتقيق حممد حامد الفقي، مصورة دار الك، البن قيم اجلوزية لطرق احلكمية يف السياسة الشرعية،ا ـ136

 .ت ـ.ة ـ دالقاهر بنشر مطبعة املدين  .حممد مجيل غازي الدكتور تحقيقوالطبعة األخرى ب. م 5516
ًـًعًـ

 . م5521مطبعة اإلتقان بدمشق . حملسن العاملي(  علي بن أيب طالب ) عجائب أحكام أمري املؤمنني  ـ137
 .م5555/هـ5247بريوتبدار إحياء الرتاث العريب ل 6ط  عبد ربه،بن ال العقد الفريد، ـ138
 .ت ـ.مطبعة الدجوي بالقاهرة ـ د. العقوبة، للشيخ حممد أيب زهرة ـ139
يف العدد الثاين من جملة احلقوق والشريعة الصادرة من كلية احلقوق  456مقال منشور يف ص . علم اإلجرام والعقاب، للدكتور عبود السراج ـ141

 .    م 5512امعة الكويت يف شهر يونيو جب
 ت ـ .نشر دار إحياء الرتاث العريب ببريوت ـ د. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيين ـ141
 .م 5527بالكويت  4ط . عندما غابت الشمس، لعبد احلليم اخلفاجي ـ142
 . م5566رية بالقاهرة مصورة عن طبعة دار الكتب املص. عيون األخبار، البن قتيبة الدينوري ـ143
 .م5561طبع بريوت . عيون األنباء يف طبقات األطباء، البن أيب أصيبعة ـ144

ًـًغًـ
لسان احلكام البن الشحنة، وهذا مطبوع بذيل معني احلكام : مطبوع بذيل أصله) غاية البيان يف تتمة لسان احلكام، لل هان احلليب،  ـ145

 .م 5516/هـ 5656مبصر  4ط (. للطرابلسي 
  5525/هـ5275بالرياض  4ط . غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى، للكرمي ـ146
 .م 5551للجمعيـة الكويتيـة حلقوق اإلنسان بالكويت  5ط . عرب وحقـوق اإلنسـان، للدكتور غا  جنارالغرب وال ـ147

ًـًفًـ
 . م5516مصورة ديار بكر برتكيا عام . مطبوع مع الفتاوى اهلندية. البن شهاب البزاز الكردي( باجلامع الوجيز : املسماة) الفتاوى البزازية  ـ148
 .م5516مصـورة ديار بكر برتكيا عام . جلماعـة من فقهاء احلنفية باهلند( الفتاوى العاملكريية ) الفتاوى اهلنديـة  ـ149
 وطبعة. هـ 5615طبعة املطبعة السلفية بالقاهرة . حمب الدين اخلطيب: حتقيق فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين، ـ151

 .ت ـ. ـ د بريوتبدار املعرفة  
 ت . ت ـ وطبعة مصطفى حممد بالقاهرة ـ د.ـ د بريوتبدار الفكر ل،  4ط . البن اهلمامفتح القدير،  ـ151
 .                               هـ5276بريوت بنشر دار الكتب العلمية . لبالذري، حتقيق رضوان حممد رضوانلفتوح البلدان،  ـ152
 . م 5511/هـ 5611مبصر  5ط . الفرج بعد الشدة، للتنوخي ـ153
لدار الكتب العلمية ببريوت حتقيق أيب  5و ط . هـ 5274لدار عامل الكتب ببريوت  6ط . الفروع، البن مفلح، مراجعة عبد الستار فراج ـ154

 .هـ 5252الزهراء حازم القاضي 
  .ت ـ.مصورة دار املعرفة ببريوت ـ د( هتذيب الفروق للمالكي : هبامشه. ) الفروق، للقرايف ـ155
 .م 5524/ هـ 5274لوزارة األوقا  الكويتية  5ط . حممد طموم. الفروق، للكرابيسي، حتقيق د ـ156
 هـ  5241ملكتبة الرشد بالرياض  4ط . فقه املعتقالت والسجون بني الشريعة والقانون، للدكتور حسن أبوغدة ـ157
 .هـ5616صر مبمكتبة التجارية الك ى لل 5ط . مناويللفيض القدير شرح اجلامع الصغري،  ـ158

ًـًقًـ
 .هـ 5615طبع مصطفى البايب احلليب بالقاهرة . القاموس احمليط، للفريوز آبادي ـ159
 .ت ـ. قانون تنظيم السجون الكويتية، طبع مطبعة حكومة الكويت ـ د ـ161
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 .م5516قانون تنظيم السجون املصرية، صادر من وزارة الداخلية املصرية  ـ161
 .ت ـ. قانون العقوبات السوري، املطبعة احلكومية الرمسية باجلمهورية العربية السورية بدمشق ـ د ـ162
 .م 5516بالقاهرة  4ط . زكي جنيب حمفوظ. قصة احلضارة، ول ديورانت، ترمجة د ـ163
 .م5526 /هـ 5271 بباكستانكراتشي بالصد  ببلشرز  دارل 5ط . ل كيتل قواعد الفقه، ـ164
 .ت ـ. القوانني الفقهية، البن جزي املالكي، طبعة دار القلم ببريوت ـ د ـ165

ًـًكًـ
 .ت ـ.نشر املكتب اإلسالمي ببريوت ـ د. الكايف يف فقه اإلمام أمحد، البن قدامة ـ166
 .هـ 5271لدار الكتب العلمية ببريوت  5الكايف يف فقه أهل املدينة، البن عبد ال ، ط  ـ167
 .ت ـ.لدار الكتاب العريب ببريوت ـ د 6ط . يف التاريخ، البن األثري الكامل ـ167
 .  هـ 5274طبع دار الفكر ببريوت . كشا  القناع عن مال اإلقناع، للبهوت، حتقيق هالل مصيلحي ـ 169
طبعة حممد عاطف وزميله بالقاهرة ـ ( هبامش حاشية الصعيدي ) كفاية الطالب الرباين شرح رسالة أيب زيد القريواين، أليب احلسن الشاذيل  ـ 171

 .ت ـ. وطبعة شركة الطباعة الفنية بالقاهرة ـ د. ت ـ. د
م، نسخة الكرتونية ضمن 5552/هـ 5255الكليات، للَكَفـوي، حتقيـق عدنـان درويش وحممـد املصـري، نشـر مؤسسـة الرسالـة ببريوت  ـ171

 .اجلامع الكبري
 بريوت بار العلمية لد 5ط . اهلندي، حتقيق حممود عمر الدمياطي للمتقيز العمال يف سنن األقوال واألفعال، ـكن ـ172

ًـًلًـ
 مبصر  4ط (. مطبوع بذيـل معني احلكام للطرابلسـي ) لسان احلكام يف معرفة األحكام، البن الشحنـة  ـ173
 .هـ 5277يف طبع الدار املصرية للتأل. لسان العرب، البن منظور ـ174
 .  ت ـ.اللوائح الداخلية للسجون الكويتية، صادر من وزارة الداخلية الكويتية ـ د ـ175
 . ت ـ.ببريوت ـ د 6ط . املبسوط، للسرخسي ـ176
 .م 5562طبع املطبعة الرمسية بتونس . جملة اإلجراءت اجلزائية التونسية ـ177
 .م 5524طبع املطبعة الرمسية بتونس . اجمللة اجلنائية التونسية ـ178
 .م5526/ 57/5ليوم  514العدد 6جملة اليقظة الكويتية ص  ـ179
 .هـ 5271نشر دار الريان للرتاث بالقاهرة ودار الكتاب العريب ببريوت . جممع الزوائد ومنبع الفوائد، البن حجر اهليثمي ـ181
 .  ت ـ.نشر وطبع زكريا يوسف بالقاهرة ـ د( ومعه تكملة السبكي وتكملة املطيعي ) اجملموع شرح املهذب، للنووي،  ـ181
 .ت ـ.ملكتبة ابن تيمية بالرياض ـ د 4ط . جمموع الفتاوى، البن تيمية، حتقيق عبد الرمحن العاصمي ـ182
 .م 5561ملنظمة الدولية العربية للدفاع االجتماعي ضد اجلرمية بالقاهرة جمموعة قواعد احلد األدىن ملعاملة املسجونني، طبع ا ـ183
 .ت ـ.مطبعة الساحل اجلنويب ببريوت ـ د. احملاسن واألضداد، للجاحظ ـ184
حلَّى، البن حزم، حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب ـ185

ُ
 .ت ـ.نشر دار اآلفاق اجلديدة ببريوت ـ د. امل

 .هـ 5661بدار السعادة املصرية املطبوعة سنة  5ط ( برواية سحنون عن ابن القاسم ) مام مالك املدونة الك ى، لإل ـ186
 .م5525ببريوت  2ط . مروج الذهب ومعادن اجلوهر، للمسعودي  ـ187
للثقافة والفنون يف من سلسلة عامل املعرفة الصادرة عن اجمللس الوطين  61املساجد يف اإلسالم، للدكتور حسني مؤنس، مقال يف العدد  ـ188

 .م5525الكويت يف شهر يناير 
 نشر دار الكتب العلمية ببريوت  5ط . املستدرك على الصحيحني، للحاكم، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ـ189
  .هـ5256 بريوتبدار الكتب العلمية ل 5ط . غزايل، حتقيق حممد عبد السالم عبد الشايفللاملستصفى يف علم األصول،  ـ191
 .ت ـ.ـ د صرمبنشر مؤسسة قرطبة  .مام أمحد بن حنبللإل ،سندامل ـ191
 .ت ـ.مشروع النظام الداخلي ألحد السجون التونسية الصادر عن وزارة الداخلية التونسية ـ د ـ192
 .هـ 5541للمطبعة األمريية بالقاهرة  6ط . املصباح املنري، للفيومي ـ193
 .م 5561طبع  صيدا بلبنان . ة يف األحكام واإلجراءات واحملاكمات، ألمحد مجال الديناملصطلحات القانونيـة اجلزائي ـ194
  .هـ5275 الرياضبد ـكتبة الرشمل 5ط. وتـة، حتقيق كمال احلـبن أيب شيبال ار،ـث واآلثـيف األحادياملصنف  ـ195
 .هـ5276 بريوتبالمي ـلمكتب اإلسل 4ط . يـق حبيب الرمحن األعظمـرزاق الصنعاين، حتقيـعبد اللاملصنف،  ـ196
من جملة الوعي اإلسالمي الصادرة من  65مقال منشور يف ص . معامل األصالة يف النظام العقايب اإلسالمي، للدكتور أمحد علي جمدوب ـ197

 . م5522يونيو / هـ 5272وزارة األوقا  الكويتية يف شهر رمضان 
 .هـ 5275طبع بريوت . خطايب، لل(شرح سنن أيب داوود ) معامل السنن  ـ198
 .م 5561طبع دار الفنون بكم ج . معامل القربة يف أحكام احلسبة، البن األخوة ـ199
من جملة الوعي اإلسالمي الكويتية يف عدد شهر شوال  11مقال منشور يف ص . معاملة املسجونني يف اإلسالم، إلبراهيم حممد الفحام ـ211

 . م 5514نوفم  / هـ 5654
 .هـ 5657للهيئة املصرية العامة للتأليف والنشر بالقاهرة  4ط . معجم ألفاظ القرآن الكرمي،جملمع اللغة العربية بالقاهرة ـ211
 هـ 5251نشر دار احلرمني بالقاهرة . املعجم األوسط، للط اين، حتقيق طارق عوض اهلل وزميله ـ212
 .م5526 هـ 5272املوصل بكتبة الزهراء مل 4ط  .اجمليد السلفي حتقيق محدي بن عبداملعجم الكبري، للط اين،  ـ213
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 بريوت  بدار عامل الكتب ل 6ط . األندلسي، حتقيق مصطفى السقا أليب عبيدمعجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع،  ـ214
 .هـ 5277لدار املعار  بالقاهرة  4ط . املعجم الوسيط، إعداد جممع اللغة العربية بالقاهرة ـ215
 .ت ـ.ـ دبريوت بنشر دار الكتب العلمية  .حتقيق سيد كسروي حسن، لبيهقي، لمعرفة السنن واآلثار ـ216ً
طبع دار الغرب . للونشريسي، إخراج الدكتور حممد حجي وزمالئه املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقيا واألندلس واملغرب، ـ217

 .م 5525/ هـ 5275اإلسالمي ببريوت 
 .م 5522طبع دار الكتاب العريب مبصر . معيد النعم ومبيد النقم، للسبكي ـ218
 .م 5516/هـ 5656مبصر  4ط . معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام، للطرابلسي ـ219
ْغِرب يف ترتيب املعرب، للمطر زي ـ211

ُ
 .ت ـ.طبع دار الكتاب العريب ببريوت ـ د. امل

 .          هـ 5271بريوت  بدار الفكر ل 5ط . املغين، البن قدامة  احلنبلي ـ211
  . ت ـ.ـ د بريوتبدار الفكر  لخطيب الشربيين، النشرلمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،  ـ212
 .م 5557طبع دار النهضة العربية مبصر . امللكية يف الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانني العربية، للشيخ على اخلفيف ـ213
 .م 475/هـ 5244بالرياض  5ط. اململكة العربية السعودية وحقوق اإلنسان، لألستاذ عزت مراد ـ214
 .م 5565/هـ 5625مطبعة السنة احملمدية مبصر . ، البن النجارمنتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات ـ215
 . مطبوع مع حاشية القليويب، فانظره هناك. منهاج الطالبني، للنووي ـ216
  .ت ـ.ـ د بريوتبنشر دار املعرفة . ، حتقيق عبد اهلل درازللشاطيباملوافقات يف أصول الفقه،  ـ217
                .ت ـ.ـ د صرمبنشر دار إحياء الرتاث العريب  .ؤاد عبد الباقيحتقيق حممد ف املوطأ، لإلمام مالك، ـ218
 .موقع إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة على الشبكة العنكبوتية ـ219
 .على الشبكة العنكبوتية موقع حقوق اإلنسان يف الدول العربية ـ221
 .  م 5512للعام  51ط ( عن السجن  52يف اجلزء ) املوسوعة ال يطانية  ـ221

ًـًنًـ
 طبع الدار العربية للكتاب بتونس . نظام الشرطة يف اإلسالم إىل أواخر القرن الرابع اهلجري، للدكتور حممد الشريف الرمحوين ـ222
من جملة الوعي اإلسالمي الكويتية يف عدد شهر ذي القعدة  42مقال منشور يف ص . نظرية الَعْود إىل اجلرمية، للدكتور أمحد علي جمدوب ـ223

 .م5516نوفم  /هـ5656
 .م5525/هـ5275طبع دار الفكر ببريوت . النقاية يف شرح اهلداية، للعيين ـ224
 نشر املكتبة العلمية ببريوت . حتقيق طاهر أمحد الزاوي وزميله. النهاية يف غريب احلديث واألثـر، البن األثري ـ225
 .م 5522 /هـ 5272بريوت ب دار الفكر للطباعةنشر لرملي، لهناية احملتاج إىل شرح املنهاج،  ـ226
 بالقاهرة  6والطبعة . م5516طبعة دار اجليل ببريوت . وكاينلشلنيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار،  ـ227

ًـًهـًـ
 .هـ 5646للمطبعة اخلريية مبصر  5ط . اهلداية شرح بداية املبتدي، للمرغيناين ـ228

ًـًوًـ
 .م5527/ هـ 5275مطبعة البايب احلليب مبصر . الوزراء والكتاب، للجهشياري، حتقيق األبياري وزمالئه ـ229

 
ًالذيًبنعمتهًتتمًالصالحاتًوالحمدًهلل
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العشرون الدورة  

الدولي اإلسالمي الفقه جممع ملؤمتر  

 
 

 
 
 

 اإلعدام عقوبة

 اإلسالمي النظر يف
 

 
 

 
 

 إعداد

 احلسن بابكر خليفة د.أ

واألصولية الفقهية القواعد مبعلمة أول وخبري جامعي أستاذ



 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 : املقدمة

 آله وعلي حممد سيدنا واملرسلني األنبياء خامت على والصالة العاملني رب هلل احلمد

 وبعد ، أمجعني وصحبه

 يف اإلسالمي الفقه جملمع أعددته" اإلسالمي النظر يف اإلعدام عقوبة" عن حبث فهذا

 . العشرين دورته

 :يف حبثي جعلت وقد

 النشأة حيث من تارخيها ةـــدراس مع اإلعدام عقوبة:  عن متهيد (1)

 ."  والتطور

 املقارنة مع اإلعدام عقوبة فيها تطبق اليت اجلرائم " عن أول مبحث (2)

 ". اإلسالمية بالشريعة

 املقارنة مع واألدوات الوسائل حيث من اإلعدام تنفيذ " عن ثان مبحث (3)

 ". اإلسالمية بالشريعة

 اإلعدام وعقوبة واإللغاء اإلبقاء بني اإلعدام عقوبة " عن ثالث مبحث (4)

 ". والقانون الشريعة يف اإلنسان وحقوق

 .والتوصية اخلامتة (5)

 يوم حسناتي يف جهدي جيعل أن أساله كما ، بصدده أنا فيما التوفيق اهلل أسال

 . العظيم اهلل صدق چ َسِليٍم ِبَقْلٍب اللََّه َأَتى َمْن ِإالَّ  َبُنوَن َوَلا َماٌل َينَفُع اَل َيْوَم چ الدين

 
 

                                                              

 احلسن بابكر خليفة د.أ
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 " والتطور النشأة حيث من تارخيها دراسة مع اإلعدام عقوبة : "عن متهيد

 فقد على وغلب وذهابه يءالش فقدان وهو العدم واإلثم أعدم، مصدر اللغة يف اإلعدام

وعدمه وقلته املال
( )

 إىل تعمد البدنية العقوبات من ضرب هو القانوني االصطالح ويف.  

 على اجملتمع أفراد من واستبعاده باستئصاله العدم إىل وإحالته عليه، احملكوم روح ِإزهاق

فيه رجعة ال نهائي حنو
( ) 

 -القانون فقهاء من وهو- السقا حممود الدكتور وينتقد ،

املوت بعقوبة استبداهلا ويري اإلعدام لفظة
(  )

. 

 َفَلمَّاچ:  تعاىل قوله يف كما القتل بلفظ العقوبة هذه يقابل ما ورد الكريم القرآن يف

 َنْفًسا َقَتْلَت َكَما َتْقُتَلِني َأن َأُتِريُد ُموَسى َيا َقاَل لَُّهَما َعُدوٌّ ُهَو ِبالَِّذي َيْبِطَش َأن َأَراَد َأْن

 .( )چ    اْلُمْصِلِحنَي ِمَن َتُكوَن َأن ُتِريُد َوَما اْلَأْرِض ِفي َجبَّاًرا َتُكوَن َأن ِإلَّا ُتِريُد ِإن ِباْلَأْمِس
 َلَعلَُّكْم ِبِه َوصَّاُكْم َذِلُكْم ِباْلَحقِّ ِإالَّ الّلُه َحرََّم الَِّتي النَّْفَس وْاَتْقُتلـ َواَل چ:  تعاىل وقوله

 .( )چ َتْعِقُلوَن

 َأن َفَساًدا اأَلْرِض ِفي َوَيْسَعْوَن َوَرُسوَلُه الّلَه ُيَحاِرُبوَن الَِّذيَن َجَزاء ِإنََّما چ :  تعاىل وقوله

 ِخْزٌي َلُهْم َذِلَك اأَلْرِض ِمَن ُينَفْوْا َأْو ِخالٍف مِّْن َوَأْرُجُلُهم َأْيِديِهْم ُتَقطََّع َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو ُيَقتَُّلوْا

چَعِظيٌم َعَذاٌب اآلِخَرِة ِفي َوَلُهْم الدُّْنَيا ِفي
( )

. 
 وليحد الذحبة فأحسنوا ذحبتم وإذا القتلة فأحسنوا قتلتم إذا":   الرسول حديث ويف

 . ( )"ذبيحته ولريح شفرته أحدكم
 املعاقب اجلرمية باختالف خيتلف اإلسالمي الفقه يف املصطلح أن مالحظة مع هذا

 التقسيمات هذه جماري وتتضح القتل احلرابة ويف القصاص، العمد القتل يف فهو عليها

 . اهلل شاء إن آت هو فيما

                                                           
 " .عدم" مادة منظور ابن العرب لسان ( ( 
 األوىل الطبعـة  ليبيـا  العامليـة  اإلسـالمية  الدعوة مجعية منشورات 1 ص" واإلبقاء اإللغاء بني اإلعدام عقوبة" على زياد ( ( 

 .م191 
 .1 ص هامش سابق مرجع واإلبقاء، اإللغاء بني اإلعدام وعقوبة اإلعدام، عقوبة فلسفة السقا حممود.د ( (1
 1  آية القصص ( ( 
     آية األنعام ( ( 
 11 آية املائدة ( ( 
 .          النووية األربعني يف احلديث ( ( 
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 وتغلب دقيق، غري مصطلح" اإلعدام عقوبة"املصطلح هذا أن إىل خنلص فقد هنا ومن

 غري من اجملتمع أفراد من واالستبعاد االستئصال على فيه النظر برتكيز املادية النزعة عليه

القتل أو املوت وهي الطبيعية نتيجته إىل فيه النظر
( )

 .أعلم واهلل  .

 : تعاىل قال هابيل أخاه قابيل قتل عندما البشرية فجر إىل فيمتد العقوبة هذه تاريخ أما

َقاَل اآلَخِر ِمَن ُيَتَقبَّْل َوَلْم َأَحِدِهَما ِمن َفُتُقبَِّل ُقْرَباًنا َقرََّبا ِإْذ ِباْلَحقِّ آَدَم اْبَنْي َنَبَأ َعَلْيِهْم َواْتُل 

 ِبَباِسٍط َأَنْا َما ِلَتْقُتَلِني َيَدَك إىل َبَسطَت َلِئن  اْلُمتَِّقنَي ِمَن الّلُه َيَتَقبَُّل ِإنََّما َقاَل َلَأْقُتَلنََّك

 َفَتُكوَن َوِإْثِمَك ِبِإْثِمي َتُبوَء َأن ُأِريُد ِإنِّي  اْلَعاَلِمنَي َربَّ الّلَه َأَخاُف ِإنِّي َلَأْقُتَلَك ِإَلْيَك َيِدَي

 ِمَن َفَأْصَبَح َفَقَتَلُه َأِخيِه َقْتَل َنْفُسُه َلُه َفَطوََّعْت  الظَّاِلِمنَي َجَزاء َوَذِلَك النَّاِر َأْصَحاِب ِمْن

 اْلَخاِسِريَن
( )

 وبعض والزنا واالغتصاب القتل جرائم عن التوراة يف ذكرها ورد كما.  

املختلفة اجلنسية اجلرائم وبعض األوثان، وعبادة كالسحر الدينية اجلرائم
( )

 صعيد وعلي 

 للقوة تابعة البشرية حياة مراحل من األوىل املراحل يف العقوبة هذه كانت فقد الواقع صعيد

 شكل يف األفراد انضم وحينما ذلك، يف نفسه قاضي هو الفرد وكان املباشرة البدنية

 اجلماعة قيام ذلك على وترتب اجلماعة، على اعتداء الفرد على االعتداء غدا مجاعات

 كيان على احملافظة أن مالحظة مع ومجاعته اجلاني من له واالنتقام عليه اجملين بنصرة

 اجلاني من القصاص حكمه وكان اجلماعة داخل الفرد سلوك بني التمييز أوجب اجلماعة

 حد يف- يشكل ال االعتداء كان فقد اجلماعة خارج أما فعله، اجلماعة استنكرت إذا

 العقوبة يستأهل أن عن عوضًا للفخر جالبًا متبعًا مسلكًا كان السلب ألن جرمية -ذاته

املروءة حتتمه واجبًا االنتقام كان كما
( )

 . 

" اإلغريق" قدماء عرفها إذ القدمية والقوانني الفلسفات يف العقوبة هذه انعكست وقد

 ، السلوك سيئات والنساء والسحرة اخلونة بها عاقبوا كما العمد القتل جلرمية عقوبة

 مل هذا أن إال الفكر حلرية دعوة من وفالسفتهم اإلغريق حكماء عليه كان ما ورغم

وأفالطون سقراط متعالى يف كما بها واملناداة اإلعدام عقوبة تأييد وبني بينهم حيل
( )

  . 

" مينا" امللك يد على املوحدة الدولة بقيام اإلعدام عقوبة عرفت الفرعونية مصر ويف

 االعتداء الدولة،وجرائم أمن على االعتداء جرائم وهي العامة اجلرائم على تطبق وكانت

 شاهد إىل عندهم متتد كانت العمد،وقد كالقتل اخلاصة اجلرائم وعلي اآلهلة، على

                                                           
 .         م111  الثالثة الطبعة  ص" السودان على الرتكيز مع مقارنة حتليلية دراسة اإلعدام عقوبة"محو، إبراهيم علي.د ( ( 
           1،13 ،9 ،   اآليات املائدة ( ( 
 رسـالة     ص" الوضـعي  والقـانون  اإلسـالمية  الشـريعة  بـني  مقارنـة  دراسـة  العقوبـة  ومـائف " كـامم،  عبـا   عمار.د ( (1

 .          احلقوق كلية بالعراق النهرين جامعة خمطوطة دكتوراه
 طبعة 1ص" اإلسالمية والشريعة الوضعي القانون يف مقارنة دراسة اإلعدام عقوبة" العال، عبد اللطيف عبد حممد.د ( ( 

 .           م191  بالقاهرة العربية النهضة دار
 دراسـة  اإلعـدام  عقوبـة " العـال  عبـد  اللطيـف  عبـد  حممـد .،د     ص سـابق  مرجع" العقوبة ومائف" كامم، عمار.د ( ( 

 .          13ص سابق مرجع" اإلسالمية والشريعة الوضعي القانون يف مقارنة
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 ويف حية، املرأة حترق أن الزنا عقوبة كانت كما بريء إعدام إىل شهادته تؤدي الذي الزور

أنفها جبدع الزانية املرأة بتشويه استبدلت الحقة مرحلة
( )

 هذه عرفت فقد ذلك عن وفضاًل. 

رابيمحو وقانون" اشنونا" كقانون العراقية القوانني يف أيضًا العقوبة
( )

 فإن اجلملة ويف ، 

 على تقصره فبعضها فيه بينها تفاوت مع اإلعدام عقوبة عرفت القدمية والشرائع الفلسفات

 وبعضها الزور، شهادة يطال حتى فيه تبالغ اخلاصة،وبعضها واجلرائم الدولة أمن جرائم

 ومن املدينة خارج الرقيق هروب يف واملساعدة األطفال خطف جرائم إىل به ميتد اآلخر

 حيازة على الشرعي الدليل إقامة عن يعجز ومن رضاها، دون خمطوبة فتاة مغتصب خيفي

مسروقة أنها يعتقد أموال
( )

 تشمل خمتلفة اإلعدام عقوبة بها تنفذ اليت الوسائل وكانت 

 دفعه أو الصخور فوق من عليه احملكوم اءقوإل واحلرق،والصلب، باخلازوق، اإلعدام

 بالفأ  والضرب اجلسم متزيق أو بالسم أو املغلي الزيت يف ائهقإل أو املفرتسة للحيوانات

 .الشنيعة البشعة الصور من ذلك وغري بالسهم والرمي باحلبل والتعليق

 الدينية والطقو  الشعائر أحيانًا العقوبات هذه تصحب كانت ذلك وراء وفيما

 بني تدور كانت العقوبة هذه أن كما.اآلهلة عند من وحيًا يأتي إمنا احلكم بأن لإلشعار

 تقدم كما اجلنسية واجلرائم والشعوذة السحر وبني اآلهلة أو الدولة أمن على االعتداء

 حالة يف تكون ما أمهر هذه وكانت والقسوة بالشدة يتسم كان بعضها عرضه،وأن

 باملقدسات واملسا  اآلهلة، على االعتداء وحالة عليها، التمرد أو الدولة على االعتداء

 عقوبة نظام يتخل ومل.بامللكات اخلاصة الزنا جرائم على األحوال بعض ويف الدينية،

 اتسعت اليت الوسطي العصور ففي سوءًا يزدْد مل إن الالحقة املراحل يف حاله عن اإلعدام

 الكنيسة وسيطرة الديين بالطابع السياسي احلكم متازج باوأور يف اإلقطاع سيطرة فيها

 اخلصوم وإرهاب املعارضني لقمع املسلط السيف هي اإلعدام عقوبة فكانت والكهنوت

 عليها يعاقب اليت اجلرائم على الغالب كان وهلذا واإلقطاع؛ الكنيسة لسلطان تدعيمًا

 القدسية وإضفاء ومحايته، احلاكم سلطان تدعيم إىل تهدف اليت الدينية اجلرائم باإلعدام

 يف وبالغت ،ىاملوت إىل العقوبات هذه امتدت وهلذا وتصرفاته، أحكامه على الدينية

 يكون أن إىل قادت بطريقة القاتل والذباب احلشرات لدغ مشل حتى التعذيب يف اإلسراف

 شهد أنه الثامن هنري امللك عن الصدد هذا يف عرف وقد كبرية، شعبية تسلية اإلعدام يف

 مل أطفال ثالثة على اجنلرتا يف به حكم كما شخصًا( 333  )من أكثر إعدام تنفيذ

 عشر الثالثة يبلغ مل آخر على وحكم ، حذاء زوج لسرقتهم عشر احلادية أعمارهم تتجاوز

 اإلجنليزي القانون أن الصدد هذا يف ويذكر ملعقة، وسرقة منزل باقتحام إلدانته العمر من

                                                           
 م  1  بغـداد  العـاني  مطبعـة  األوىل الطبعـة ...9 ص سـابق  ،مرجع"اإلعدام عقوبة" العال، عبد اللطيف عبد حممد.د ( ( 

 .             ص

 .1   ص العقوبة وومائف    ص م  1  بغداد مطبعة األوىل الطبعة" القانون تاريخ" احلافظ، هاشم.د ( ( 

 .1   ص العقوبة ومائف ( ( 
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" فرنسا" شأن يكن ومل.باإلعدام عليها يعاقب جرمية( 3 1) من أكثر تضمن م3 9  لسنة

 سلطانها تدعيم إىل الفرنسية الثورة قبيل عمدت أنها إذ اجنلرتا من خريًا الصدد هذا يف

 عمره من عشر الثامنة يف شاب على حكمها ذلك صور ومن الديين، باملظهر السياسي

 التهامه هادئة نار على حيًا حرقه ثم الكنيسة باب على يده وبرت جذوره من لسانه بقطع

 . ( )الدين بإهانة

 الدينية اجلرائم يف واإلعدام التفتيش حماكم العصر هذا يف نشأت اجملال هذا ويف

 عقيدته حول الشبهات حامت من كل أمامها ميثل كان واليت الكنيسة نظمتها اليت

 إىل ىأفض الذي للحد واإلعدام التعذيب يف قاسية وسائل متار  الكاثوليكية،وكانت

 املظامل هذه عجلت فقد األحوال كل ويف . ( )خاصة مبؤلفات التعذيب هذا وسائل إفراد

 بهذه نددوا الذين املصلحني واملفكرين الفالسفة جهود إطار يف بدأ الذي" التنوير" بعهد

 اإلصالح، وضرورة اإلرادة حبرية املناداة مع فيها والتوسع وبشاعتها، وقسوتها العقوبات

 أكثر كانت أن بعد فقط حالة وثالثني اثنني إىل اإلعدام حاالت خفضت أن ذلك وأعقب

 إىل وصلت حتى الصدد هذا يف بيةواألور القوانني على التعديالت وتوالت حالة،"    "من

 مكان يف نتناوهلا سوف عنيفة حوارات اإلطار هذا يف ودارت. (1)اإلعدام عقوبة بإلغاء املناداة

 التارخيي املدخل هذا أن إىل هنا والتنبيه اإلشارة مع برمتها للقضية تناولنا إطار يف الحق

 :األسا  يف هنم قصد

 وخباصة اإلنسانية احلضارة يف ومسوغاتها اإلعدام عقوبة طبيعة عن الكشف (1)

 بالفعل وألغاها بل العقوبة هذه إلغاء حماوالت إىل أخريًا انتهت واليت الغربية احلضارة

 ردود يكون أن يعدو ال مجلته يف األمر وأن بيانه، يأتي سوف كما البلدان بعض يف

 احلاكمة السلطات مع الكنيسة فيها تآزرت بشعة قسوة وملظاهر قديم، لتاريخ أفعال

 املفكرين قادت وبذلك وأفعاهلا، تصرفاتها على للقدسية وإضفاء هلا محاية

 احلضارة هذه بواعث كانت لو تكون أن هلا كان ما اجتاهات إىل والفالسفة

 .السليمة الفطرة مع ومتسقة ومتوازنة سليمة ومنطلقاتها

 ، القضاة تقدير على اإلجنليزي النظام وخباصة ساكسوني األجنلو النظام قيام (2)

 االحتكام يتم الذي املعيار وحدة لعدم االنضباط يفوته قد عمومه يف القضاة وتقدير

 قد سوابق وهي القضائية بالسوابق االستئنا  أن عن فضال ،الصدد هذا يف إليه

 تلك كثرة إىل -اآلخر هو-بدوره يؤدي قد اإلعدام عقوبة يف التوسع من بنوع تتسم

 .احلاالت

                                                           

  1 ص هامش" العام القسم اجلنائي نوناالق" سينح جنيب حممد د.أ ( ( 

 سابق مرجع" اإلسالمية والشريعة الوضعي القانون يف مقارنة دراسة اإلعدام عقوبة" العال عبد اللطيف عبد حممد.د ( ( 
 .  ص

 .9   ص العقوبة ومائف ( (1
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 الغيبية القضايا بني الغربية احلضارة يف اإلعدام عقوبة وموجبات دوافع تراوح (3)

 أحيانًا، التطرف يف املمعنة الكنسية الدينية واالجتاهات والشعوذة، كالسحر

 وبني طبيعته متليها اللذين واإلرهاب التسلط على رغباته حتمله الذي واإلقطاع

 .واالنفالت الشذوذ جماهل إىل واقعها بها ينتهي اليت الطبيعية البشرية الرغبات

 إىل انشطاره بفعل -بعد فيما-العامل ساد الذي واأليدلوجي الفكري االنقسام (4)

 احلرية يف لرغباته املطلقة واالستجابة الفرد على يركز رأمسالي اجتاه: اجتاهني

 يف-متجاوزًا ومحايتها اجلماعة على يركز اشرتاكي ونظام والشخصية، السياسية

 اجلنائية القوانني ركزت الصدد هذا ويف أحيانًا، الفرد حقوق -ذلك سبيل

 بعقوبة فقضت" الربولتاريا" العمال طبقة محاية على -مراحلها بعض يف-الروسية

 كما اإلجباري العمل رفضوا ما إذا الربجوازية الطبقات ونساء رجال على اإلعدام

 .( )واالقتصادي السياسي الطابع ذات اإلعدام عقوبة مقادير من أكثرت

                                                           

 .  19 ص" اإلسالمية والشريعة الوضعي القانون يف اإلعدام عقوبة"العال، عبد اللطيف عبد حممد.د ( ( 
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 األول املبحث                                    

 ةاإلسالمي بالشريعة املقارنة مع اإلعدام عقوبة فيها تطبق اليت اجلرائم

 املعاصرة اجلنائية التشريعات يف اإلعدام بعقوبة عليها يعاقب اليت اجلرائم تتمثل

 :يف عمومًا

 : احلياة على االعتداء جرائم:  أواًل

 قتل ، الوفاة إىل ىأفض إذا العمد والرتصد،احلريق اإلصرار سبق مع العمد القتل

 بالسم،القتل القتل اإلصرار، سبق مع القتل مت إذا مباشرة والدته بعد الوليد األصول،قتل

 اخلدمة أثناء عام مومف قتل بوحشية، القتل العقاب، من اإلفالت أو السرقة تسهيل بقصد

 أو جبناية املرتبط أو العمد القتل املؤبد، بالسجن عليه حمكوم من العمد القتل بسببها، أو

 ىعل ناقصها أو األهلية لفاقد التحريض ، الزور شهادة بسبب القتل ، ىأخر جنحة

 حيث وآخر،من قانون بني وضبطها وضعها يرتاوح اجلرائم هذه أن مالحظة مع هذا.االنتحار

 عقوبة إىل بها ترتفع بعضها وإن اإلعدام، من أقل هو ما إىل ببعضها تنزل القوانني بعض أن

 مما احلياة على الكامل االعتداء بشأن اإلعدام عقوبة تقرير على اجلميع إقرار مع اإلعدام

 يف ختتلف ال العربية القوانني أن مالحظة مع هذا التفاصيل، يف اختالفًا االختالف جيعل

 .( )الغربية القوانني عن املبدأ هذا

 :العامة املصلحة على االعتداء جرائم: ثانيًا

 جرائم مجلتها يف العامة املصلحة على االعتداء جرائم أو العامة املصلحة ضد اجلرائم

-تقسيمها وميكن والسياسية، واالقتصادية االجتماعية جوانبها يف العامة املصلحة متس

 جهة من ميسها وما اخلارج، جهة من العامة املصلحة ميس ما إىل -طبيعتها إطار يف

 :يف فيتمثل اخلارج جهة من ميسها ما أما الداخل،

 :العدو صفوف يف الدولة ضد السالح محل (1)

 بعضها أن على العربية التشريعات غالب عليها تنص اجلرمية هذه على اإلعدام عقوبة

 .( )احلياة ىمد املؤبد السجن أو اإلعدام بني خيارية العقوبة جتعل

 :الوطن ضد أجنبية دولة مع التخابر (2)

 العقوبة جتعل بعضها أن إال أيضًا العربية التشريعات غالب عليها تنص العقوبة وهذه

 ذلك إفضاء اشرتاط إىل بعضها تتجه حني يف املؤبدة الشاقة واألشغال اإلعدام بني خيارية

 .التخابر هلذا نتيجة احلرب نشوب تشرتط بعضها أن كما نتيجة إىل التخابر

                                                           

    1-131ص مقارنة دراسة اإلعدام عقوبة العال، عبد اللطيف عبد حممد ( ( 

 .119-3 1 ص" سابق مرجع" مقارنة دراسة اإلعدام عقوبة يف التفصيل هذا انظر ( ( 
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 من أقل عقوبة تقرر بعضها ذلك،وأن يف واحلرب السلم حاليت بني تفرق بعضها وأن

 .السلم حالة يف اإلعدام

 :للبالد العدو دخول تسهيل (3)

 .العربية التشريعات فيها تتفق العقوبة وهذه

 :الدفاع وسائل إتالف (4)

 تتجه حني يف العربية التشريعات بعض إليه تذهب اجلرمية هلذه اإلعدام عقوبة ورصد

 احلرب حال يف ذلك يكون أن تشرتط بعضها وأن اإلعدام من أقل عقوبة رصد إىل معظمها

 بني خيارية العقوبة جيعل بعضها أن كما ، احلالتني بني تسو َّي بعضها وأن السلم حال دون

 . املؤبدة الشاقة واألشغال اإلعدام

 :بالعدو االلتحاق على احلرب زمن اجلنود حتريض (5)

 .العربية التشريعات معظم عليها تنص العقوبة وهذه

 :أجنبية دولة غزو بقصد اجلنود مجع (6)

 السوداني اجلنائي القانون يف ووردت املؤبد والسجن اإلعدام بني دائرة العقوبة وهذه

 .  7  لسنة
 :الشعب أو للجيش املعنوية الروح إضعاف (7)

 ذلك يف تفرق وال العربية التشريعات معظم تقررها اجلرمية هذه على اإلعدام وعقوبة

 دون احلرب زمن يف ذلك يكون أن إىل بعضها تذهب حني يف واحلرب السلم حاليت بني

 .السلم

 أو أجنبية لدولة تسليمها أو إتالفها أو إفشائها بقصد الدفاع أسرار على احلصول (8)

  :معادية

 .العربية التشريعات يف عليها متفق العقوبة وهذه

 زمن البالد عن بالدفاع اإلضرار بقصد احلكومة مع املربمة العقود تنفيذ يف اإلخالل (9)

 :احلرب

 قد بعضها أن على العربية التشريعات معظم اجلرمية هذه على اإلعدام عقوبة تقرر

 .احلربية العمليات نتائج على التأثري إىل التنفيذ يف اإلخالل يؤدي أن تشرتط

 :أراضيها سالمة أو وحدتها أو البالد باستقالل املساس  (11)

 مثيالتها مع ىأخر وتدجمها العربية، القوانني بعض استقالاًل احلالة هذه على صتنو

 شغالواأل املؤبدة، الشاقة واإلشغال اإلعدام بني الصدد هذا يف التشريعات بعض ختري كما

 يكون أن بعضها تشرتط وقد فقط النشر بوسائل التحريض على اجلاني اقتصر إذا املؤقتة

 .السلم ال احلرب حال يف اإلعدام
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- :يف فيتمثل الداخل جهة من ميسها وما

 بها تنفرد قد النقطة وهذه صالحياته، أو الشخصية سالمته أو احلاكم على االعتداء (1)

 .غريها دون العربية التشريعات بعض

 التشريعات عليها تتفق احلالة وهذه: البالد يف احلكم ونظام الدستور على االعتداء (2)

 .العربية

 ألوامر خمالفة بها التمسك أو العسكرية القيادة أو السياسية السلطات اغتصاب (3)

 .    غريها دون العربية التشريعات بعض به تأخذ احلالة هذه نوع يف والتشريع احلكومة،

 العربية التشريعات بعض يف يرد الشأن هذا يف والتشريع: النظامية القوات يف التمرد (4)

 .غريها دون

 بعض به تأخذ الصنيع هذا على باإلعدام العقوبة: الدولة سلطة ضد املسلح العصيان (5)

 التحريض على يرتتب أن ذلك يف يشرتط اآلخر بعضها أن على العربية التشريعات

 .الدولة قوات بني فعلي مسلح صدام

 احتالل يف الشروع أو بالسالح القوانني تنفيذ عرقلة أو النا  من مجاعة على االعتداء (6)

 .العربية التشريعات بعض يف توجد العقوبة وهذه. بالقوة العامة واملرافق املباني

 العامة باملصلحة املاسة اإلعدام عقوبات ذكرها السالف اإلعدام عقوبات وتتبع

 :حاالت يف اإلعدام عقوبات العربية التشريعات بعض تقرر حيث ، واالقتصادية االجتماعية

 العامة للمنشآت التخريب أو اهلدم أو احلرق ، والتدمري والتخريب جزافًا القتل

 ىأفض إذا واألطعمة املياه وتلويث األوبئة نشر ، األهلية واحلرب الطائفية الفتنة مبتفجرات،

 على االعتداء عصابات تزعم ، تروجيها أو العملة تزييف ،أكثر أو شخص موت إىل

 .( )النا  من اجلماعة أو العامة املصاحل

 املصلحة على االعتداء جرائم وهو اإلعدام جرائم من األخري النوع بهذا يتصل وفيما

 :اآلتي نالحظ قد العامة

 اليت تلك عن الرأمسالي بالنظام تأخذ اليت البلدان يف عددها يقل اجلرائم هذه أن (1)

 .عامليًا االشرتاكي بالنظام تأخذ

 النظام دول من ذلك يف فتقرب النوع هذا يف تتوسع قد العربية التشريعات بعض أن (2)

 .االشرتاكي

 وال الزمن يسعف ال قد النوع هذا يف تفصيالت يف تدخل العربية التشريعات بعض أن (3)

 الكثرية السياسية التغريات بفعل األحوال بعض يف يتجاوزها بل تطبيقها يف يساعد

                                                           

 .   / ص عودة القادر عبد لألستاذ اإلسالمي اجلنائي والتشريع ، 1 ص للماوردي السلطانية األحكام راجع ( ( 
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 لدراسة الشأن وأصحاب املتخصصون يقف أن يستدعي مما العامل هذا جتتاح اليت

 بأوامر لتعاجل التغيري طائلة حتت الدخول شأنها من اليت التفاصيل ورفع الظاهرة هذه

 .أعلم واهلل طبيعتها مع تتفق مؤقتة

 عقوبة فيها تطبق اليت اجلرائم عن للحديث مدخل خري األخرية املالحظات هذه ولعل

 يشوبها طاهرة،ال نقية احلكيم الشارع عن جاءت اليت اإلسالمية الشريعة يف اإلعدام

 .تناقضاتهم بها حتيط وال همؤأهوا تتقاذفها وال البشر، اختالف

 على يقوم اإلسالمي الفقه نظام أن جند احلديث من املفصل هذا إىل نأتي وحينما

 :إىل اجلرائم تقسيم

 .احلدود جرائم (1)

 .والديات القصاص جرائم (2)

 .   ( )التعزيرية اجلرائم (3)

 اجلرائم بعض ويف القصاص، ويف احلدود، جرائم بعض يف تدخل اإلعدام وعقوبة

 الوضعي والقانون الشريعة بني والتقسيمات املصطلحات اختالف مالحظة مع هذا التعزيرية

 مصطلح عن عوضًا اجلناية مصطلح يستخدمون الفقهاء بأن ذلك ونبدأ الصدد، هذا يف

 .   ( )ذلك غري أو املال أو النفس على الفعل وقع سواء شرعًا حمرم لفعل سما وهي اجلرمية

 خصوص على اجلناية يطلق بعضهم فإن وإال التوسع من يءبش يأتي التعريف وهذا

 جرائم على يطلقها واجلراح،وبعضهم القتل وهي وأطرافه اإلنسان نفس على الواقعة األفعال

 جرائم بعض يف تدخل اإلعدام عقوبة فإن األحوال كل ويف.  (1)والقصاص احلدود

 :اآلتي النحو على التعازير ويف القصاص احلدود،ويف

 :احلدود جرائم يف اإلعدام عقوبة : أواًل

 السرقة حد- :  وهي ، ( )تعاىل هلل حقًا املقدَّرة العقوبة هو واحلد حد، مجع احلدود

 حد-  ، الزنا حد-  ، الردة حد-  ، اخلمر شرب حد-1 ، القذف حد-  ،

 .والبغي احلرابة

 ، والبغي واحلرابة والردة الزنا حد هي منها اإلعدام عقوبة فيها جتري اليت واحلدود

 الثابت الرجم هدُّفح الثيب أما ، البكر للزاني جلدة مائة باجللد فيكون الزنا حد أما

                                                           

 .           السابق املرجع ( ( 

 .   / :  عودة القادر عبد لألستاذ اإلسالمي اجلنائي التشريع راجع ( ( 

 .           /  اإلسالمي والتشريع ،   /  احلكام وتبصرة ،  9 /9 الرائق البحر راجع ( (1

 .1  /1 للزيلعي الدقائق كنز شرح احلقائق تبيني ( ( 
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 بالنفس، الزاني،والنفس الثيب:ثالث ىحدإب إال مسلم امرئ دم حيل ال )):   بقوله

(( للجماعة املفارق لدينه والتارك
 ( )

  . 
 يف ورد الرجم أن كما.الصدد هذا يف الثابتة العملية وبالسنة األحاديث من وغريه

 جاء الذي عبا  ابن حديث ذلك إىل يشري كما حكمه وبقي لفظه ونسخ الكريم القرآن
 وعقلناها ووعيناها فقرأناها الرجم آية عليه فيه أنزل مما فكان الكتاب عليه وأنزل" فيه

 حد أن يرون اخلوارج أن إىل اإلشارة من بد وال ،( ) "بعده ورمجنا   اهلل رسول فرجم
:   لقوله بالقتل يكون الردة وحد  . احملدثون ابتَّالُك بذلك ويأخذ ، مطلقًا اجللد اـــالزن

 ، « للجماعة املفارق لدينه التارك»  ومنها ، « ثالث بإحدى إال مسلم يءأمر دم حيل ال »
 .   (1« فاقتلوه دينه بدل من » :  وقوله

 َوَيْسَعْوَن َوَرُسوَلُه الّلَه ُيَحاِرُبوَن الَِّذيَن َجَزاء ِإنََّما چ     : تعاىل بقوله ثابت ةـــــاحلراب وحد

 ِمَن ُينَفْوْا َأْو ِخالٍف مِّْن َوَأْرُجُلُهم َأْيِديِهْم ُتَقطََّع َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو ُيَقتَُّلوْا َأن َفَساًدا اأَلْرِض ِفي

 .   ( )چَعِظيٌم َعَذاٌب اآلِخَرِة ِفي َوَلُهْم الدُّْنَيا ِفي ِخْزٌي َلُهْم َذِلَك اأَلْرِض
 يقع ما حبسب مقسمة اآلية يف الواردة العقوبات أن إىل هنا اإلشارة من البد أنه ىعل

 على العقوبات هذه أن إىل آخرون يذهب كما الفقهاء مجهور رأي وهذا واجلناة اجلاني من
 ودرجة اجلناة أو اجلاني حالة حسب بينها من يراه ما خيتار أن لإلمام وجيوز التخيري،

 .   ( )خطورتهم

 :قصاصًا اإلعدام عقوبة: ثانيًا

 املقتص ألن العقوبة معين يف استعمل وقد واملماثلة، األثر تتبع هو اللغة يف القصاص

 ويكون.  ( )فعله مبثل اجلاني جمازاة أي املماثلة وهو مبثلها فيجرحه اجلاني جناية أثر يتبع

 َأنَّ ِفيَها َعَلْيِهْم َوَكَتْبَنا :  تعاىل قال ، النفس دون ما على واجلناية النفس على اجلناية يف

 ِقَصاٌص َواْلُجُروَح ِبالسِّنِّ َوالسِّنَّ ِباأُلُذِن َواأُلُذَن ِباأَلنِف َواأَلنَف ِباْلَعْيِن َواْلَعْيَن ِبالنَّْفِس النَّْفَس

 .   ( )  الظَّاِلُموَن ُهُم َفُأْوَلـِئَك الّلُه أنَزَل ِبَما َيْحُكم لَّْم َوَمن لَُّه َكفَّاَرٌة َفُهَو ِبِه َتَصدََّق َفَمن

 يف اإلعدام عقوبة يقابل الذي هو ألنه النفس على اجلناية يف القصاص هنا ويهمنا

 املتعلقة العامة اجلرائم مقابل يف اخلاصة اجلرائم باب يف يدخل أنه كما الوضعية القوانني

                                                           

 ؛ التحــريم يف والنســائي والرتمــذي ؛احلــدود يف داود وأبــو ؛ القســامة يف مســلمو ؛ الــديات يف البخــاري رواه احلــديث  ( ( 
 . همسند يف امحد واإلمام  ؛ السري يف مياروالد

 .          عليه متفق واحلديث النووي بشرح مسلم صحيح ( ( 

 أمحـد  واإلمام ؛ التحريم يف والنسائي ؛ احلدود يف ماجه وابن والرتمذي داود وأبو ؛ اجلهاد يف البخاري رواه احلديث ( (1
             . سندهم يف

 . 11 آية املائدة ( ( 

 .    /  وأدلته اإلسالمي الفقه الزحيلي وهبة د.أ ( ( 

ــه يف القصــاص" بهنســي فتحــي وامحــد ؛    /  الســابق املرجــع ( (  ــة ،   ص"اإلســالمي الفق ــة الشــركة طبع  العربي
 . 19 والنشر للطباعة

   :  املائدة ( ( 
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 القصاص عقوبتها يكون اليت النفس على واجلناية. العامة والسياسات واألنظمة باملصاحل

 وهو.  ( )احلياة به تزول ما أو  ، املميت أو للنفس املزهق القتل هو أنه القتل،وتعريفه هي

 تعاىل قوله منها الكريم القرآن يف والداللة الثبوت قطعية بأدلة اإلسالمية الشريعة يف ثابت
 ِفي َوَلُكْم چ  : تعاىل وقوله.   ( ) چاْلَقْتَلى ِفي اْلِقَصاُص َعَلْيُكُم ُكِتَب آَمُنوْا الَِّذيَن َأيَُّها َياچ 

 حيل ال : "النبوية السنة ذلك وأكدت.   (1) چ َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم اأَلْلَباِب ُأوِلْي َيْا َحَياٌة اْلِقَصاِص

 الزاني، الثي َّب:  ثالث بإحدى إال اهلل رسول وأني اهلل إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ دم

 .   ( )"للجماعة املفارق لدينه والتارك بالنفس، والنفس
 حكي إذ السابقة السماوية الشرائع يف مقررًا القصاص كان فقد ذلك وراء وفيما

 ِبالنَّْفِس النَّْفَس َأنَّ ِفيَها َعَلْيِهْم َوَكَتْبَنا  :تعاىل بقوله التوراة عن ذلك الكريم القرآن

 ِبِه َتَصدََّق َفَمن ِقَصاٌص َواْلُجُروَح ِبالسِّنِّ َوالسِّنَّ ِباأُلُذِن َواأُلُذَن ِباأَلنِف َواأَلنَف ِباْلَعْيِن َواْلَعْيَن

 .   ( )  الظَّاِلُموَن ُهُم َفُأْوَلـِئَك الّلُه أنَزَل ِبَما َيْحُكم لَّْم َوَمن لَُّه َكفَّاَرٌة َفُهَو
 زواجر عن جمردة اإلسالم يف تأت مل العقوبة هذه أن إليه بالتنويه اجلدير من ولعلَّه

 َوَمن چ :تعاىل قوله يف عمدًا للقاتل األخروي العذاب على الكريم القرآن نص إذ أخرى

 َعَذاًبا َلُه َوَأَعدَّ َوَلَعَنُه َعَلْيِه الّلُه َوَغِضَب ِفيَها َخاِلًدا َجَهنَُّم َفَجَزآُؤُه مَُّتَعمًِّدا ُمْؤِمًنا َيْقُتْل

 .   ( ) چ  َعِظيًما
 َنْفٍس ِبَغْيِر َنْفًسا َقَتَل َمن :  تعاىل قال ، مجيعًا النا  قتل مبثابة النفس قتل وجعل بل

 املوبقات السبع من   الرسول عدَّه كما ،  َجِميًعا النَّاَس َقَتَل َفَكَأنََّما اأَلْرِض ِفي َفَساٍد َأْو

 حجة يف وصاياه من فكان حترميه يف  الرسول وشدَّد باهلل،والسحر الشرك مع

 يف هذا شهركم يف هذا يومكم كحرمة حرام عليكم وأموالكم دماءكم إن:"الوداع

 وجاء املرياث من القاتل حرمان اإلسالمي التشريع قرر فقد ذلك وفوق(. ).   ( )"هذا بلدكم

 يف القصاص فيه جيب الذي والقتل.   (9)"ً شيئا القاتل يرث ال "   الرسول حديث ذلك يف

 ذلك ويف ، بالسالح كالقتل العدوانو ، العمد القتل هو الفقهاء باتفاق اإلسالمية الشريعة

 إثبات يف الفقهاء أعتمد وقد.   (1)"الدم ولي يعفوا أن إال قود العمد:"   الرسول حديث جاء

 القصد،ألن توافر على ماديًا دلياًل باعتبارها العمد القتل يف املستعملة اآللة على العمد

                                                           

 .1   /  وأدلته اإلسالمي والفقه  ؛ 1/  احملتاج رد ( ( 

 . 9  :  البقرة ( ( 

 1  :البقرة ( (1

 . عنه اهلل رضي مسعود ابن عن اجلماعة رواه ( ( 

   :  املائدة ( ( 

 11:النساء ( ( 

 .ومسلم البخاري بني عليه متفق ( ( 

 .جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو وحديث داود أبو رواه ( (9

 .عنهما اهلل رضي عبا  ابن عن هراهوي بن واسحق شيبة أبي بنا رواه ( (1
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 يف املقرر القاتلة،ومن اآللة استعمال وهو بدليل إال عليه االطالع ميكن ال خفي أمر القصد

 ماهرة تكون أن فيها يشرتطون اليت بالعلل تناط األحكام أن اإلسالمي الفقه أصول

 .  ( )احلكم تشريع من املقصودة احلكمة إىل ومفضية ومنضبطة
 وعلي العمد، القتل حاالت بعض على اتفقوا عمومًا،وقد القتل أنواع يف واسع بسط وللفقهاء

 جمري أجري وما العمد شبه القتل:  هي ، ثالث حاالت يف واختلفوا اخلطأ القتل حالة

 أن وهي العمد القتل أركان بينوا كما.  بسبب والقتل اخلطأ، ىجمر أجري وما العمد،

 وأن اجلاني، لفعل نتيجة القتل حيدث وأن ، الدم معصوم ، حيًا ، آدميًا القتيل يكون

 ثراء مصدر الشأن هذا يف اختالفاتهم فإن األحوال كل ويف. الوفاة إحداث اجلاني يقصد

 يكن مل جديدة أقضية وحدوث وتنوعها اجلرائم وكثرة تفاقم إطار يف املعاصر للتقنني

 .(  )"الفجور من حيدثون ما بقدر أقضية للنا  حتدث"تصور أو عهد بها لألقدمني

 : التعازير يف القتل: ثالثًا

 من اجلاني منع من فيه ملا واإلهانة التأديب يف وأشتهر املنع، اللغة يف التعزير أصل

 فيها حدَّ ال جناية أو معصية على املشروعة العقوبة" هو الفقهاء اصطالح ويف الذنب، معاودة

 اجلرمية حسب يقدرها للحاكم موكولة التعزير جرائم يف والعقوبة(. ).   (1)"كفارة وال

 والوعظ، واحلبس والضرب اجللد بني اإلسالمي الفقه يف فيه العقوبة وترتاوح ومروفها،

 اإلجرام تكرار حال يف ذلك واملالكية احلنفية أجاز إْذ الفقهاء بعض عند للقتل ترتفع وقد

 باحلكم ويسمونه احلنفية عند باملثقل القتل أو ،"اللواطة" الدبر يف املواقعة أو اعتياده أو

 وأجاز(. ).   ( )القتل يوجب اجلرمية جنس وكان فيه، املصلحة احلاكم ىرأ إذا سياسة

 أبو جيز ومل املسلمني، على للعدو جتسس إذا املسلم اجلاسو  قتل واحلنابلة املالكية

 وأمحد الشافعي أصحاب من طائفة جوزت كما القتل من الضرب هذا والشافعي حنيفة

 الكافر احلربي اجلاسو  وقتل والسنة، الكتاب ملخالفة البدع إىل الداعية قتل وغريهما

 يف فساده يندفع مل من وكذلك خالف، ففيه والذمي املعاهد أما الفقهاء بني عليه متفق

 .   ( ) يقتل بالقتل إال األرض

 الفقهاء بعض أجازه وإمنا القتل إىل يرتفع أال فيه األصل التعزير فإن األحوال كل ويف 

 إال يزول ال اجملرم فساد كان أو العامة املصلحة اقتضته إذا العامة القاعدة من استثناء

 .اخلطرية اجلرائم ومعتادي البدعة إىل والداعي اجلاسو ، كقتل بقتله

                                                           

 . اإلسالمي الفقه أصول كتب يف القيا  باب يف العلة شروط راجع ( ( 

 .3    -1   /  وأدلته اإلسالمي الفقه ( ( 

  1  /  السابق املرجع ( (1

  1  /  السابق املرجع ( ( 

  1  /  السابق املرجع ( ( 
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 من استثناء ثبت ألنه فيه التوسع عدم ينبغي القتل من النوع هذا فإن ذلك على وترتيبًا

 باملثقل فالقتل املقررة احلدود إىل رده ميكن فيه الفقهاء عن ورد ما بعض أن كما أألصل

 واللواط القصاص باملثقل القتل رد واحلنابلة والشافعية املالكية ىير احلنيفة عند واللواط

 ال من أما الردة، باب من البدعة إىل الداعية قتل الفقهاء بعض يري كما الزنا حد إىل

 .   ( )احلرابة يف دخوله فيمكن بالقتل إال ألرضا يف فساده يندفع

 :أمران تعزيرًا القتل عقوبة يف التوسع عدم ويؤيد

 القصاص يف ثابت النص وأن بنص إال عقوبة وال جرمية ال وأنه الشرعية مبدأ : أوهلما

 من فيها سلف ما مالحظة مع والزنا والبغي والردة احلرابة املقررة احلدود ويف حمالة، ال

 . ىأخر أحيانًا والضوابط الشروط ويف أحيانًا، التفسري يف خالف

 أن ينبغي وهلذا هلا؛ محاية واحلدود للقصاص وقاية يعترب نفسه التعزير أن : وثانيهما

 .أعلم واهلل فيه للتوسع اجملال يفسح وأال وميفته حدود يف يدور

 :تعقيب

 والشريعة الوضعي القانون يف اإلعدام عقوبة فيها تطبق اليت للجرائم العرض هذا ىعل وبناًء

 :يلي ما خالل من اإلعدام عقوبة إىل اإلسالم نظرة إىل الوصول نستطيع اإلسالمية

 :العتبارين اإلعدام عقوبة ملبدأ اإلسالمية الشريعة إقرار (1)

 ميس ال فقهي خالف مع والردة الزنا حدود يف اإلعدام عقوبة طبقت اإلسالمية الشريعة أن: أوهلما

 .أحيانًا التفسري يف الفقهاء بني اختالف مع والبغي احلرابة ويف والشروط، بالضوابط يتعلق وإمنا املبدأ

 باحلق يتعلق فيما-القصاص املوضوعية الناحية من طبقت اإلسالمية الشريعة أن: ثانيهما

 فيما القتل درجة إىل التعازير ببعض وارتفعت:  والبغي احلرابة يف القتل عقوبة طبقت كما -اخلاص

 .العامة املصاحل قضايا ميس

 : اإلسالمية الشريعة أحكام مع يتفق ال اإلعدام عقوبة إلغاء إىل االجتاه أن (2)

 احلرابة يف اخلالف أن كما أيضًا واحلرابة والداللة، الورود قطعية بنصوص ثابت القصاص ألن

 ال حكمًا الكريم القرآن يف ثابت الزنا حد وأن املبدأ، يف اختالفا وليس التفسري يف اختالف والبغي

 إما شرعته قد ، عليهم اهلل رضوان ، الصحابة بعده ومن  الرسول زمن يف العملية السنة وأن لفظًا

 وافية وضمانات شروط وهي وضماناته شروطه إطار يف يتم أن من بد ال أنه على . تأكيدًا أو استقالاًل

 الثبوت قطعية بنصوص ثابت اآلخر هو جلدة مثانني القذف حد هو آخر حد إىل بانقالبه حموطة ودقيقة

 . والداللة

 حتمل عالية أخالقية منظومة إطار يف يأتي رمجًا أو كان قصاصًا اإلسالم يف القتل أن (3)

 .النفوس واطمئنان اهلل لرضا طلبًا أحيانًا االعرتاف على

                                                           

 . 9 / االسالمي اجلنائب التشريع ( ( 
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 الفرد حقوق بني طبيعية موازنة إطار يف احلكم يشرع الذي الفطرة دين هو اإلسالم أن (4)

 روحية نزعة من فيه مبا إسقاطاتها ىالنفوس،ويتخط أهواء يتجاوز كما واجلماعة

 .    فاعلة
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 الثاني املبحث

 اإلسالمية بالشريعة املقارنة مع واألدوات الوسائل حيث من اإلعدام تنفيذ

 وحشية كانت وأدواته اإلعدام تنفيذ وسائل أن إىل البحث هذا متهيد يف أشرنا

 ضابط إىل يهدي مبعيار ضبطها ميكن ال حبيث ومتداخلة ومشتتة وبشعة، وقاسية

 يف املعلنة احلقوق وثيقة إطار ويف الفرنسية، الثورة بعد تغيَّر الوضع هذا أن إالَّ حيكمها

 احلياة املظامل،وإعادة رفع إىل تهدف كانت اليت واألفكار املنابر من وغريها إجنلرتا

 . واالنضباط التوازن من معقول ىمستو إىل العامة

 :اآلتية وأدواته اإلعدام وسائل تنفيذ تبلور إىل -متدرجة بطريقة-ذلك أسفر وقد

 قبل إجنلرتا هي به تأخذ اليت والدول وتطبيقًا، شيوعًا األكثر وهو شنقًا اإلعدام (1)

 وسوريا ومصر والعراق وليبيا والسودان الكومنولث ودول اإلعدام لعقوبة إلغائها

 وبورما،وهونج وتركيا وإيران واهلند نيجرييا، ومشال واألردن واجلزائر ولبنان،

 .  إفريقيا وجنوب وتنزانيا ،مورشيو  وجزر وأفغانستان وتشيكوسلوفاكيا، كونج،

 الفقرات فصل له إلغائها قبل إجنلرتا فيه اتبعت وقد ، باحلبل الشنق يعين والشنق

 . أمل وبدون احلال يف للموت تؤدي طريقة وهي

 وروسيا والصومال املغرب : الدول من جمموعة به وتأخذ بالرصاص رميًا اإلعدام (2)

 الوسطي،وتوجو أفريقيا العاجل،ومجهورية حلوسا األمريكية،" أيوا" ووالية وبلغاريا

 الشنق بني رفتخيِّ والكويت قطر أما واليونان، ونسيا،وكمبوديا والسلفادور،وأند

 . بالرصاص رميًا واإلعدام

 اإلعدام عقوبة تلغي أن قبل فرنسا بها عرفت الطريقة وهذه باملقصلة اإلعدام (3)

 شفرة بواسطة جسده عن عليه احملكوم رأ  فصل يتم وفيه والو  وداهومي،وفيتنام

 .املقصلة

 وبعض والصني الفلبني يف األسلوب هذا الكهربائي،ويطبق بالكرسي اإلعدام (4)

 .م193  سنة يف استخدامه وبدأ األمريكية الواليات

 ذلك يف وتبعتها األمريكية، نيفادا والية استخدمته من وأول الغاز غرفة داخل اإلعدام (5)

 .فورنيايلاوك كوروالنيا ومشال ودايومي أريزونا

 .   ( )بأمريكا هوماأكال والية استخدمته وقد باحلقن، اإلعدام (6)

                                                           

ــد.د ( (  ــد اللطيــف عب ــال عب ــة"الع ــة دراســة اإلعــدام عقوب ــانون يف مقارن -    ص" اإلســالمية والشــريعة الوضــعي الق
 سابق مرجع   
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 عن أسفرت الدول جتارب أن إال األمر بداية عالنية يتم اإلعدام تنفيذ كان وقد

 إىل تؤدي بطريقة اجلمهور لفضول العلنية هذه إثارة منها العلنية هذه تدين وقرائن شواهد

 عبارات إرسال من األحوال بعض يف ذلك يصحب ما مع حلضوره وتدافعهم تزامحهم

 من والشرب املاهر، للجالد التصفيق وأحيانًا لإلعدام، املساقني وجه يف والتهكم السخرية

 ساحات تكون أن إىل العلنية هذه أدت فقد ذلك وفوق اإلعدام، فيهم املنفذ اجملرمني دماء

 بادعاء عليهم احملكوم لبعض اجملال وفسح والنشل، للجرمية مكانًا نفسها اإلعدام

 .عليهم وحكمت أدانتهم اليت اجلهات على والتهجم البطولة،

 الدول من قليل يف إال اإلعدام تنفيذ يف العلنية إلغاء إىل ىفأد كله ذلك تكاثف وقد

 الفقه خيص وفيما.   ( )اجلرمية ارتكاب فيه متَّ الذي املكان يف اإلعدام تنفيذ حتبذ اليت

 اخلاصة، اجلرائم من القصاص يف تتمثل اإلشارة سبقت كما اإلعدام عقوبة فإن اإلسالمي

 .العامة اجلرائم من والردة والبغي احلرابة يف والقتل الزنا، يف والرجم

 احلنفية عند وهو العبد حقوق من ألنه الدم وليُّ هو فيه احلق فصاحب القصاص أما

 الفروض ذوي من كان سواء عليه اجملين يرث من كل الشافعية عند والصحيح ، واحلنابلة

 كالبنت الوالية املرأة وتستحق فقط، الذكر العاصب يف املالكية وحصره العصبات، أم

 فرض لو فيما عصبة تكون وأن معًا، والقوة الدرجة يف عاصب يساويها أالَّ بشرط واألخت

  ،يستوفيه الذي فهو الدم ولي هو القصاص يف احلق صاحب أن على وبناء.  ( )ذكرًا كونها

 َكاَن ِإنَُّه اْلَقْتِل فِّي ُيْسِرف َفاَل ُسْلَطاًنا ِلَوِليِِّه َجَعْلَنا َفَقْد َمْظُلوًما ُقِتَل َوَمنٹ ٹ چ 

 .   (1) چ  َمْنُصوًرا
 يكون أال احلنابلة عند األصح وهو فيه احلنفية فريى القصاص استيفاء كيفية أما 

 كان سواء الوسائل، من بغريه أم بالسيف نفسها القتل جرمية ارتكبت سواء بالسيف إال

 .   ( )حرق أو تغريق أو خلنق نتيجة أو جرح، لسراية أم الرقبة حبز القتل

 هو بالسيف واإلعدام . ( )"بالسيف إالَّ قود ال"  الرسول حبديث ذلك على لوادواست

 .اإلسالمية الشريعة تطبق اليت السعودية العربية اململكة يف املتبع األسلوب

 إذا ما حال يف السيف يعينون أنهم إال به قتل مبا القاتل قتل والشافعية املالكية ىوير
 طال إذا عندهم يتعني كما ، ضبطه ميكن ال مما وغريهما مخر أو بسحر القتل كان

 ففيه والسم بالنار القتل أما بالقسامة، القصاص ثبوت وعند فعله مبثل اجلاني تعذيب

                                                           

 3  - 3  السابق املرجع ( ( 

 .   بعدها وما 9   /  وادلته االسالمي الفقه ( ( 

  11:اإلسراء ( (1

 .  9   ،  9   /  وادلته االسالمي الفقه ( ( 

 .مسنده يف والبزار ماجه ابن رواه ( ( 
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 واستدلوا .  ( )املشهور وهو به قتل مبا يقتل وقيل بالسيف، يقتل قيل حيث عندهم خالف

 مـــُعوِقْبت َما ِبِمْثِل وْاـــَُفَعاِقب َعاَقْبُتْم َوِإْنچ  : تعاىل كقوله ، باملثل العقوبة بآيات ذلك على

 ،(1) چ َعَلْيُكْم اْعَتَدى َما ِبِمْثِل َعَلْيِه َفاْعَتُدوْا َعَلْيُكْم اْعَتَدى َفَمِن  ڑچ  :  تعاىل وقوله ،  ( )چ      ِهــِب
 ( )واملعقول بالسنة ذلك على استدلوا كما . ( ) چ مِّْثُلَها َسيَِّئٌة َسيَِّئٍة َوَجَزاءچ :  تعاىل وقوله

 . ( )واملعقول

 ولي أن على الدم وليُّ عنه عزف إذا املتخصص" اجلالد" بواسطة يكون واالستيفاء

 تنفيذ أن عليه املتفق الشرعي املبدأ ألن احلاكم؛ بإشراف يكون ذلك فإن باشره إذا الدم

 ينيبه من أو وجوده يشرتط وهلذا اإلمام؛ اختصاص من وتعزير وقصاص حدود من العقوبات

 .   ( )فيه

 استعمال ألن ممنوعًا أمرًا ليس السيف غري وسيلة استعمال أن بيان -ذلك بعد-بقي

 ىالفتو جلنة أفتت وقد والعذاب، األمل تفادي يف والسرعة اليسر هو به قال من عند السيف

 مما وغريهما الكهربائي والكرسي باملقصلة القصاص استيفاء من مانع ال بأنه باألزهر

 واإلعدام. أعلم واهلل( ) تعذيبه مضاعفة وال بالقاتل متثيل يصحبه وال بسرعة للموت يفضي

 ثابتًا كان إذا أنه على نائبه أو اإلمام هو يقيمه والذي احملصن، زنا يف يكون بالرجم

 وال قائم وهو الرجل ويرجم الشهود، فيبدأه بالشهادة كان وإذا اإلمام، فيبدأه باإلقرار

 يستحبون والشافعية هلا، اسرت ذلك ألن هلا وحيفر قاعدة فرتجم املرأة حفرة،أما له حتفر

 هلا حيفر فال باإلقرار زناها ثبت إذا أما ، النكشافها درءًا بالبينة زناها ثبت إذا فيما احلفر

.  ذلك يف مثلها والرجل ، إقرارها عن رجوعًا ذلك فيكون دتاأر إذا اهلروب من لتتمكن

 . خمتلفة فيه األحاديث وأن ثبوته لعدم للمرأة احلفر عدم فريون واحلنابلة املالكية أما

 بالرجم وامليت املعتدلة، وباحلجارة املتحجر، الطني وهو باملدر بالضرب"  الرجم " ويكون

 ما به أصنعوا ":  ماعز يف قال   الرسول ألن ؛ ويدفن ، عليه ىويصل ويكفن يغسل

 يف القتل تنفيذ أما.  (9) قصاصًا قتل من على احلكم هذا ويسري ،" مبوتاكم تصنعون

 آية تفسري يف اختالفهم عن الناتج العقوبة هذه كيفية يف العلماء الختالف فيخضع احلرابة

 أي-الطريق قاطع حد نإ:  واحلنابلة والشافعية احلنفية قال ذلك ويف ، احلرابة

 اإلمام وقال ، الرتتيب كيفية يف اختلفوا نإو اآلية يف املذكور الرتتيب على -احملارب

 أما.  املصلحة حيقق يراه مبا ونظره اإلمام اجتهاد إىل راجع الطرق قطاع يف األمر:  مالك

                                                           

   9  ، 9  / " وأدلته اإلسالمي الفقه" الزحيلي وهبة د.أ ( ( 

    :النحل ( ( 

 . 1 :البقرة ( (1

 3 :الشوري ( ( 

  9  /  وأدلته االسالمي الفقه ( ( 

 .   9  ، 9  /  وأدلته اإلسالمي الفقه"الزحيلي وهبة د.أ ( ( 

 .   / " اإلسالمي اجلنائي التشريع" عوده القادر عبد د.أ ( ( 

 .وصنفه يف شيبة أبي ابن رواه واحلديث  11  ، 11 / "وأدلته اإلسالمي الفقه" الزحيلي وهبة د.أ ( (9
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 ألن القتل بعد يكون:  آخرون وقال  ، احلياة حال يكون أن الفقهاء بعض ىفري الصلب

 ىيبق وال أيام ثالثة الفقهاء بعض عند الصلب ومدة ، الصلب على القتل قدم تعاىل اهلل

 اسم عليه يقع ما بقدر يصلب:  بعضهم وقال ، ذلك من أكثر مصلوبًا عليه احملكوم

 .  ( ) الصلب
 أو بإقرار ثبوتها مع ردته عن يتب ومل عاقاًل بالغًا كان إذا إالَّ يقتل فال املرتد أما

 على جترب ولكنها تقتل ال احلنفية وعند العلماء، مجهور عند املرتدة املرأة وتقتل شهادة،

 .متوت أو تسلم حتى باحلبس يكون وإجبارها اإلسالم

 اجلمهور عند ووجوبًا احلنفية، عند استحبابًا يستتاب املرتد فإن األحوال كل ويف

 .  ( ) نائبه أو اإلمام إالَّ املرتد يقتل وال مرات ثالث االستتابة وتكون
 اْلُمْؤِمِننَي ِمَن َطاِئَفَتاِن َوِإنچ  : تعاىل لقوله ، بالقتل الشريعة يف الباغي ويعاقب

 ِإَلى َتِفيَء َحتَّى َتْبِغي الَِّتي َفَقاِتُلوا ْخَرىاأَل َعَلى ِإْحَداُهَما َبَغْت َفِإن َبْيَنُهَما َفَأْصِلُحوا اْقَتَتُلوا

 .  (1)  چ اللَِّه َأْمِر
 فإن استطاع ما فليطعه فؤاده ومثرة يده صفعة إمامًا ىأعط من " :  الرسول وقول

 الشريعة فيها تشدد اليت العقوبات من البغي وعقوبة". اآلخر عنق فاضربوا ينازعه أحد جاء

 . النا  حال استقرار وعدم واالضطرابات للفنت درءًا

 :هما قتاًل أو كان رمجًا العقوبة تنفيذ بقضية يرتبطان أمران فهناك املقال نهاية ويف

 : العقوبة علنية :أواًل

 من مأل يف احلدود تقام أن احلنفية قرر ذلك ويف علنية، تكون الشريعة يف العقوبة

 الشافعية وجعل.  ( ) چ اْلُمْؤِمِننَي مَِّن َطاِئَفٌة َعَذاَبُهَما َوْلَيْشَهْدچ  :تعالى لقوله النا 

 مجهور قال كما األقل على أربعة احلضور يكون أن واشرتطوا استحبابًا ذلك، واملالكية

 وألن ، ( ) "املساجد يف احلدود تقام ال"  لقوله املساجد يف احلدود إقامة بعدم الفقهاء

 الصبية فيها،وجتنيبها السيوف سل عن النهي جاء ولذا واجب، تعظيمها املساجد

 . ( ) ويلوثها ينجسها عما وتنزيهها فيها، الصوت رفع وعدم واجملانني،
  املسلمني، فقهاء وضعها طوشر وفق إال تكون ال حدًا أو قصاصًا اإلعدام عقوبة أن :ثانيهما

                                                           

 ص مقارنــة دراسـة  اإلعـدام  وعقوبـة     /  اإلسـالمي  اجلنـائي  والتشـريع  ،1   ،    /  وأدلتـه  اإلسـالمي  الفقـه  ( ( 
  9. 

 93  -9   /  وأدلته اإلسالمي الفقه ( ( 

    1:احلجرات ( (1

  :النور ( ( 

 ص مقارنــة دراسـة  اإلعـدام  وعقوبـة     /  اإلسـالمي  اجلنـائي  والتشـريع  ،1   ،    /  وأدلتـه  اإلسـالمي  الفقـه  ( ( 
 .والرتمذي ماجه بنا رواه واحلديث.9  

 .     ،    / و ، 11 /  مرتبة السابقة املراجع ( ( 
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 وجهات قلبوا أنهم يالحظ الصدد هذا يف الفقهاء أولئك لبحوث واملتأمل

 هذه بني فيوفق بعضهم ويتوسط وسنده دليله ولكل اآلخر وللرأي للرأي النظر،متنبهني

 .الصدر به ويثلج النفس إليه تطمئن الذي القوي بالدليل منها واحدًا يسند أو اآلراء

 بتوبة يسقط احلرابة فحد األحوال بعض يف تسقط قد اإلعدام عقوبة فإن ذلك وقبل

 َفاْعَلُموْا َعَلْيِهْم َتْقِدُروْا َأن َقْبِل ِمن َتاُبوْا الَِّذيَن ِإالَّ :  تعاىل لقوله عليه القدرة قبل احملارب

 كان إذا الزنا وحدَّ بيانه، سلف كما االستتابة تسبقه الردة وحد . ( ) رَِّحيٌم َغُفوٌر الّلَه َأنَّ

 حق وممارسة العقوبة، تنفيذ يف البدء بعد ولو اإلقرار ذلك عن بالرجوع يسقط باإلقرار ثابتًا

 تدرأ احلدود وأن يعاقب، ال واملضطر التمييز وعديم واملكره الفعل، يبيح الشرعي الدفاع

 احلامل واملرأة . ( )" استطعتم ما بالشبهات احلدود أدرؤوا "  الرسول لقول بالشبهات

 بالقصاص حتيط اعتبارات من ذلك وغري . (1)وليدها تضع حتى عليها احلد إقامة تؤخر

 .اإلعدام عقوبة خالل من تطبق اليت واحلدود

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  1:املائدة ( ( 

 .والديانة احلدود يف قطين والدار احلدود، كتاب يف الرتمذي رواه ( ( 

ــة د.أ راجـــع ( (1 ــي وهبـ ــه"الزحيلـ ــه اإلســـالمي الفقـ ــد د.وأ ،  19 و 119 / " وأدلتـ ــادر عبـ ــوده القـ ــريع"عـ ــائي التشـ  اجلنـ
 علـى  الرتكيـز  مـع  مقارنـة  حتليليـة  دراسـة  اإلعـدام  عقوبـة " محـو  إبـراهيم  علـى  امحـد .د و     -1  / " اإلسالمي

 11-  " السودان
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 الثالث املبحث

 واإللغاء اإلبقاء بني اإلعدام عقوبة

 و

 والقانون الشريعة يف اإلنسان وحقوق اإلعدام عقوبة

 :حمورين يف املبحث هذا يدور

 األول احملور

 واإللغاء اإلبقاء بني اإلعدام عقوبة

 املعاصرة اجلنائية القوانني يف األخرى العقوبات سائر بني من اإلعدام عقوبة انفردت

 باوأور يف ذلك حدث وقد إلغائها، حول وعنيف كثيف جدل دوران إىل أهمها ألنها ورمبا

 . ( )امليالدي عشر الثامن القرن منتصف منذ
 إلغاء إىل وانتهي القانون أهل من وعدد واملفكرون الفالسفة اجلدل هذا ابتدر وقد

 سنة يف والربتغال ،( م  9 ) سنة رومانيا منها بيةواألور البلدان من عدد يف العقوبة هذه

 ، م113  وأيسلندا ، م 13  والنرويج ، م991  وإيطاليا ، م3 9  وهولندا ، م  9 

 مل اإللغاء أن غري . ( )م  1  السوفيتية وبروسيا ، م  1  وسويسرا ، م 11  سبانياإو

 هذه على اإلبقاء إىل تدعو مناهضة أخرى حركة إزاءه وقفت إْذ الفعلية الناحية من يستمر

 عنه الدول بعض رجعت حيث لنكسات اإللغاء حركة تعرضت أن ذلك عن ونتج العقوبة

 ، كليًا ال جزئيًا العقوبة هذه بإلغاء اكتفت بعضها وأن أخرى، مرة العقوبة هذه تطبيق إىل

 عماًل ال نصًا العقوبة بهذه تأخذ اليت الدول ومن.  عماًل ال نصًا بها أخذت بعضها أن كما

 .(1)واألرجنتني فورنيايلاك ووالية روسيا فمنها إليها عادت ثم ألغتها اليت الدول أما بلجيكا

 والدول وتطبقها اإلعدام بعقوبة تأخذ كثرية وهي الدول بقية فإن ذلك عدا وفيما

 دولة وهي" تركيا" بينها ومن بيةواألور الدول من كثري ومثلها االجتاه هذا يف كلها العربية

 .إسالمية

 املبقون وقابلها موقفهم، تسند حجج إىل العقوبة هذه بإلغاء قالوا الذين استند وقد

 النا ، حبياة ملساسها مشروعيتها عدم امللغني حجج أقوي ومن مماثلة، حبجج للعقوبة

 قاسية عقوبة وأنها منها، حرمانهم ميلك ال وبالتالي ألفراده، اجملتمع مينحها مل واحلياة

                                                           

 .اجلنائية القوانني كتب يف العام والقسم ، 1 ص سابق مرجع" واإللغاء اإلبقاء بني اإلعدام عقوبة"علي زياد .د ( ( 

 1  ص السابق املرجع ( ( 

- 1 ص"اإلسـالمية  والشـريعة  الوضـعي  القـانون  يف مقارنة دراسة اإلعدام عقوبة" العال عبد اللطيف عبد حممد.د ( (1
 9  
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 بعد إصالحه ميكن ال فيها اخلطأ أن كما املدني التقدم مع تتفق ال وحشية عن وتنم

 . ( )منها يستفيد ال اجملتمع وأن وقوعه،
 أبرزها ومن هلا، الرافضني على الرد سياق يف حججهم أغلب جاءت فقد املؤيدون أما

 حرمانه ميلك ال فإنه وبالتالي احلياة اإلنسان مينح مل اجملتمع أن فكرة على الرد

 من واحدة احلياة يف التصرف سلطة بأن" الصدد هذا يف" روسو جاك جان" منها،ويدافع

 للمجتمع السلطة هذه أعطيت االجتماعي العقد ىومبقتض لألفراد الطبيعية الرخص

 اجلرائم مرتكيب على إالَّ تطبق ال بأنها العقوبة هذه قسوة على ردوا كما . ( )"ككل

 حيرتم مل نإ احرتامها ينبغي ال اجلاني حياة وأن املرتكب، جرمهم تناسب وهي اخلطرية،

 هذا بأن العقوبة هذه يف اخلطأ احتمال على ردُّوا كما ، احلياة يف عليه اجملين حق

 اليت اخلطرية اجلراحية فالعمليات ، االجتماعي النظام جماالت كل يف وارد االحتمال

 مل اجملتمع أن كما ، العمليات تلك إجراء دون حتل مل املريض موت عنها ينتج أن حيتمل

 .الصدد هذا يف األخرى اإلجرائية املناقشات بعض على ردوا كما ، بإلغائها يطالب

 تطبيق إليها؛ألنها النا  يطمئن العقوبة هذه أن اإلعدام لعقوبة املبقون به متسك ومما

  . (1)العدالة هو أساسي مبدأ على القائمة القصاص لشريعة وطبيعي سليم
 اإلعدام عقوبة عن املدافعني اجتاه هو االجتاهني من الراجح فإن حال كل وعلي

 بها االحتفام ميكن تهديدية كعقوبة بها االحتفام األقل أوعلي إبقائها إىل الداعني

  . ( )الداهم اخلطر حاالت عند واستخدامها
 : اإلعدام عقوبة إلغاء أو إبقاء يف اإلسالم نظر وجهة

 يف العقوبة هذه إلغاء لعدم احنيازه هي الكبرية القضية هذه يف اإلسالم نظر وجهة

 حياة القصاص يعترب اإلسالم أن هو ويسري مباشر لسبب القتل كجرائم اخلاصة اجلرائم

 . ( )چ َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم اأَلْلَباِب ُأوِلْي َيْا َحَياٌة اْلِقَصاِص ِفي َوَلُكْمچ  :  تعاىل بقوله كله للمجتمع

 ومصلحة فرد، وهو اجلاني مصلحة مصلحتني تعارض باب من برمتها هنا املسألة وتعترب

 الشرع مقاصد يف اخلاصة املصلحة على مقدمة العامة واملصلحة مجاعة، وهو اجملتمع

 سلفت كما -السابقة الشرائع يف وثابت مقرر أمر القصاص أن عن فضاًل وموازينه

 َواأَلنَف ِباْلَعْيِن َواْلَعْيَن ِبالنَّْفِس النَّْفَس َأنَّ ِفيَها َعَلْيِهْم َوَكَتْبَنا چ :تعاىل قال -اإلشارة

 لَّْم َوَمن لَُّه َكفَّاَرٌة َفُهَو ِبِه َتَصدََّق َفَمن ِقَصاٌص َواْلُجُروَح ِبالسِّنِّ َوالسِّنَّ ِباأُلُذِن َواأُلُذَن ِباأَلنِف

                                                           

 . سابق مرجع" واإللغاء اإلبقاء بني اإلعدام عقوبة" على زياد.د ( ( 

 .1   ص"الوضعي والقانون اإلسالمية الشريعة يف مقارنة دراسة العقوبات ومائف" كامم عمار.د ( ( 

 .11 ، 1 ص السابق املرجع ( (1

 . 1  ص السابق املرجع ( ( 

 1   البقرة ( ( 
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 يف يرد مل إذا لنا شرع قبلنا من وشرع ، چ الظَّاِلُموَن ُهُم َفُأْوَلـِئَك الّلُه أنَزَل ِبَما َيْحُكم

 . ( )ويؤكده يثبته ما فيه جاء بل ينسخه ما شرعنا يف يرد ومل ينسخه، ما شرعنا
 يف جيد اإلعدام عقوبة على باإلبقاء القائلني حجج يف املتأمل فإن وذاك هذا كل وفوق

 :يف ممثاًل القصاص يف اإلسالمية الشريعة منطق ثناياها

 بني فيه املماثلة حيث ومن فكرته، أسا  حيث من للعدالة القصاص أحتقيق (أ )

 .والعقوبة اجلرمية

 النَّاَس َفَطَر الَِّتي اللَِّه ِفْطَرَتچ  :تعاىل قال ةاإلنساني الفطرة إىل يستند طبيعي قانون أنه (ب )

 جند .( ) چ َيْعَلُموَن َلا النَّاِس َأْكَثَر َوَلِكنَّ اْلَقيُِّم الدِّيُن َذِلَك اللَِّه ِلَخْلِق َتْبِديَل اَل َعَلْيَها

 ال اإلنسان يصنعه قانون كل إن" يقول الذي األكويين توما  عند الفكرة هذه

 تعارض هو فإذا الطبيعة قانون من يستمده الذي بالقدر إال القانون صفة من له يكون

 . (1)"زائف قانون هو إذ القانون صفة له تعد مل نقطة أي يف معه
 فلسفة أن جهة من أنفسهم الغرب فالسفة عند القصاص يف اإلسالم مقاصد جند (ج )

 بني من وأن اخلاصة، على العامة املصلحة تقديم يف سندها جتد االجتماعي الدفاع

 أدبي حق اإلعدام فيها مبا العقوبات بأن قوهلم الغرب فقهاء ساقها اليت املناقشات

 العقوبة بإنزال يطالب أن اجملتمع أفراد من فرد ألي وحيق كلية، للمجتمع يرجع

 .( ) التنفيذ يف املعنية السلطات تلكأت لو فيما قواعده على باخلارجني

 مل واحلياة اإلنسان حبياة مسا  من فيها ملا اإلعدام عقوبة إللغاء الداعني استناد أن (د )

 أن إىل مراد غري رجوع املنطق هذا يف منها، حيرمهم حتى ألفراده اجملتمع مينحها

 اإلسالم عقيدة بديهيات تقرره ما وهذا -شأنه جلَّ-األعظم اخلالق من منحة احلياة

 الَِّذيچ :   تعاىل وقال .( )چ اْلَعاَلِمنَي َربُّ الّلُه َتَباَرَك َواأَلْمُر اْلَخْلُق َلُه َأاَلچ :  تعاىل قال

 ما فوق هذا  .( ) چ    اْلَغُفوُر اْلَعِزيُز َوُهَو َعَمًلا َأْحَسُن َأيُُّكْم ِلَيْبُلَوُكْم َواْلَحَياَة اْلَمْوَت َخَلَق

 االجتماع يف فلسفتهم عليه ترتكز الذي االجتماعي العقد فكرة نقض من فيه ما

 على احلفام أن جهة من ينقضه مبا املعارضون قابله وهلذا والسياسة؛ واالقتصاد

 الذي اإلسالمي للفكر رجوع فيه أيضًا وهذا أنفسهم، األفراد على حفام اجملتمع

 .املصلحتني تضارب حال يف الفرد مصلحة على العامة املصلحة يقدم

                                                           

 .م 19  وهبة مكتبة طبعة ، بعدها وما    ص"األصوليني عند فيها املختلف األدلة" احلسن بابكر خليفة د.أ ( ( 

 .13:الروم ( ( 

 .   ص سابق مرجع ، واإللغاء اإلبقاء بني اإلعدام عقوبة ( (1

 .سابق مرجع  1 ص ، الوضعي والقانون اإلسالمية الشريعة يف مقارنة دراسة العقوبات ومائف ( ( 

 .   :األعراف ( ( 

 .  :امللك ( ( 
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 وأن املسلمني، من أحد بها يقل مل كلية واحلدود القصاص عقوبات إلغاء أن (ه )

 والضوابط التفسري ويف ، اجلزئيات بعض يف اختالف اإلطار هذا يف االختالف

 .ذلك إىل اإلشارة سلفت كما والشروط

 مع ومتسقة ومتوازنة طبيعية فلسفة اإلعدام عقوبات خيص فيما اإلسالم فلسفة أن (و )

 ففلسفة الصدد هذا يف الغربيني فلسفة أما بها، موحى ألنها اإلنسانية الفطرة

 عندهم، العقوبة هذه تاريخ هاولَّد وعقد أفعال ردود من مزيج وهي مضطربة،

 على ال األصول تشاكس على القائمة لتفكريهم الوثنية األصول ذلك يف وصاحبتها

 .واملوضوعية املنطق عن تزيغ اليت العواطف حدة ذلك ىوغذَّ وانسجامها وحدتها

 العقوبات بني زيَّم حينما البداية منذ واضحًا -اإلطار هذا يف فنجده اإلسالم أما
 قال ، حدودًا اهاَـّمس اليت اجملتمع على االعتداء جرائم وعقوبات"  القصاص " اخلاصة

 ألصحاب األوىل يف العقوبة وجعل .( ) چ َنْفَسُه َظَلَم َفَقْد اللَِّه ُحُدوَد َيَتَعدَّ َوَمن  ڦچ  : تعاىل

 األفراد حقوق أن ذلك على ورتَّب الدولة، يف ممثاًل للمجتمع الثانية األولياء،وجعل وهم احلق

 َفَأْجُرُه َوَأْصَلَح َعَفا َفَمْنچ  :  تعاىل قال ، والعف هذا يف وحبب بل عنها العفو لألفراد ميكن

 بل عنها والتنازل عنها العفو ميكن ال" احلدود " اجملتمع حقوق بأن ىوقض .( )چاللَِّه َعَلى

 .فيها الشفاعة وال

 الثاني احملور

 والقانون الشريعة يف اإلنسان وحقوق اإلعدام عقوبة

 -سبقه الذي-األول احملور عن كثريًا ينفصل ال احملور هذا أن البال عن يغيب ال

 اإلنسان هو كان ومرتكزها اإلعدام عقوبة إلغاء إىل دعوا الذين حجة أسا  أن جهة من

 مع اإلنسان حلقوق الدولية يقثاملوا من جزءًا غدت حتى الفكرة هذه تطورت وقد.احلياة يف

 طبيعية نتيجة جاءت اليت األمم نشأة إطار يف نشأت عمومها يف يقثاملوا هذه أن مالحظة

 انبثاق بالضرورة اقتضت ونكبات أضرار من خلفته وما الثانية، العاملية للحرب ومباشرة

 . واملعنوية املادية ومقدراته اإلنسان حقوق حتمي اليت العامل يف األوىل اهليئة هذه

 احلرب بعد نشأت اليت األمم عصبة-معلوم هو كما- الطريق هذا يف سبقتها وقد

 .  مهامها أداء يف فشلت لكنها األوىل العاملية

 اإلنسان حقوق جمال يف نشاط من تاله وما املتحدة األمم نشوء فإن األحوال كل ويف

 اليت السنة وهي م9 1  سنة منذ الدولية واملعاهدات واالتفاقات واإلعالنات املواثيق يف متثل

 أفقها من اإلنسان حقوق محاية بذلك فنقل اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن فيها صدر

                                                           

 .  :الطالق ( ( 

 . 04: الشورى ( ( 
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 العملي الواقع إىل اجملرد النظري بعدها من نقلها كما العاملية ساحة إىل احملدود اإلقليمي

 . املعيش

 :يف تتمثل الصدد هذا يف املتحدة األمم ميثاق أهداف كانت وقد 

 حتقيق يف األساسية احلقوق وكفالة ، احلروب ويالت من القادمة األجيال إنقاذ (1)

 .العدالة

 .املعاهدات عن الناشئة االلتزامات احرتام (2)

 . احلياة ىمستو ورفع االجتماعي الرقي على العمل (3)

 .اجلوار وحسن السلمي والتعايش التسامح من والغايات األهداف هذه تستلزمه ما (4)

 .(  ) املشرتكة املصلحة يف إالَّ القوة استخدام وعدم الدوليني واألمن السلم على احملافظة (5)

 احلياة يف الفرد حق على اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن ينص احلياة حق خصوص ويف

 بأن والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدولي العهد ينص كما نفسه على واألمان واحلرية

 أحد حرمان وعدم احلق هذا حبماية القوانني إلزام مع إنسان لكل مالزم حق احلياة حق

 حلقوق الدولية االتفاقية يف احلق هذا ورد فقد ذلك عن وفضاًل تعسفًا، حياته من

  .( )اإلنسان

 كانت املتحدة األمم ميثاق عليها نص اليت األخرى احلقوق من وغريه احلق هذا أن غري

 :هي مقلقة ونظرية عملية خللفيات رهينة زالت وال

 اخلطوات وضعت اليت الدول وهي القوية الدول إرادة إىل نفسها األمم وجود خضوع (1)

" فرانسيسكو سان"مؤمتر لدول املنفردة اإلرادة يف املمثلة املتحدة، األمم ملنظمة األولية

 من ذلك تبع وما ، املتحدة اململكة الصني، السوفييت، املتحدة،االحتاد الواليات وهي

 النقض وحق األمن جملس يف اخلمسة املقاعد مثل غريها دون الدول هلذه امتيازات

 ".الفيتو"

 وهي الشأن هذا يف بيةواألور للثقافة ودينونتها التارخيية الناحية من احلقوق هذه خلفية (2)

 شكلت اليت األوىل احلضارات منذ فيه التجاذب بدأ طويل صراع يعتورها ثقافة

 الدين فصل إىل انتهي الذي وخصومها الكنيسة بني الصراع ثم ومن ، الغربي الوجود

 امللكية بني احلكم يف القديم السياسي النظام دوران إىل باإلضافة ، الدولة عن

 ، واشرتاكي رأمسالي إىل االجتماعي النظام وانقسام ، والشعبية واالرستقراطية

                                                           

 الدوليـة  واملواثيق السوداني والقانون اإلسالمي الفقه ضوء يف اجلنائي اجملال يف اإلنسان حقوق" النور حسن عوض.د ( ( 
 .   ص" مقارنة دراسة

 .31  ص:  السابق املرجع ، النور حسن عوض.د ( ( 
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 من ذلك وغري ، والثانية األوىل العامليتني نياحلرب يف وحماوره املسلح اإلقليمي والصراع

 .اإلنسان حقوق مبادئ يف وفاعل كبري أثر هلا يكون أن من البد اليت اخللفيات

 عند ينظر فال خلفياتها عليها تغلب والتطبيق التنفيذ عند اإلنسان حقوق مبادئ أن (3)

 .ودياناته وأعرافه حياته وطريقة اآلخر، ثقافة إىل تطبيقها

 للحدود الغرب أوساط يف واالجتماعية العلمية اجلهات إدانة تأتي األخرية النقطة ومن

 اإلنسانية، والكرامة واحلرية احلياة يف اإلنسان حقوق مع تتنافى بأنها ووصمها الشرعية

 الدول يف العقوبات قوانني من اإلعدام عقوبة بإلغاء الدولية العفو منظمة وتطالب

 .( )املعاصرة

 ويتعلق هلا األعالم أجهزة تروج كما ىالدعاو هذه مثل القانون رجال بعض يردد وقد

 يأتيهم ما وراء وجيرون القانونية، وثقافتهم أصوهلم يتبصرون ال الذين املفكرين بعض بها

 شريعتهم أن أللفوا النظر أمعنوا ولو ومغرضًا، سطحيًا كان ولو بالدهم حدود خارج من

 هو واحلدود للقصاص تطبيقها وأن ووافية، ومتوازنة دقيقة أحكامها وأن أصيلة شريعة

 هذا يف الشريعة أحكام ألن ، وسالمته اجملتمع استقرار إىل ىواألدع واألوفى األسلم

 تطبق اليت اإلسالمية الدول واقع ذلك على يدل والسالم األمن نشر يف ونفاذة قوية اإلطار

 عن كبري بفارق الكبرية اجلرائم من ووقاية سالمة أكثر فهي اإلسالمية الشريعة فيها

 صورة يف لتكون فيها تتطور بل الفتة بطريقة اجلرائم نسبة فيها تزداد اليت الغرب دول

 عقوبة إلغاء يستطع مل نفسه الغرب أن عن فضاًل منظمة تطآوتوا مسلحة، مجاعات

 سلكته،أما الذي املسلك عن قليل بعد عدلت ذلك إىل منه دولة اجتهت وكلما اإلعدام

 مقرر شرعي وواجب أصيلة، حمافظة فهي احلياة يف اإلنسان حقوق على اإلسالم حمافظة

 باحرتامها احلال ويلزم بل عليها واالعتداء جتاوزها يصح ال هلذا اهلل من منحة احلياة ألن

 مبسوطة وإمنا والعنصرية النسبية تعرف وال البشر لكل مكفول حق أنها كما وتقديسها

 يف اإلصالح وهو الواسع مبعناها ىالتقو دائرة يف مادام -إنسان هو حيث من-لإلنسان

 ُشُعوًبا َوَجَعْلَناُكْم َوُأنَثى َذَكٍر مِّن َخَلْقَناُكم ِإنَّا النَّاُس َأيَُّها َياچ   : تعاىل قال ، األرض

  .( ) چ َخِبرٌي َعِليٌم اللََّه ِإنَّ َأْتَقاُكْم اللَِّه ِعنَد َأْكَرَمُكْم ِإنَّ ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئَل
 يلقى أن إىل أمه بطن يف جنينًا كونه من تبدأ اإلنسان حياة شأن يف اإلسالم وأحكام

 الشريعة أحكام تدور وذاك هذا وبني ودفنه، وتكفينه بغسله فيكرم تعاىلو سبحانه اهلل

 .حياته مناشط كل يف اإلنسان هذا رعاية أمر يف املسلمني فقهاء وتفسريات

 وإمنا املقررة الشرعية عقوباتها إلغاء هو ليس اإلسالمية الدول حتتاجه ما فإن وأخريًا

 القيم إطار يف متقدمة مرحلة إىل العامل النتقال بها واالعرتاف احمللية ثقافاتها تفهم ضرورة

                                                           

 1 1 / " وأدلته اإلسالمي فقه" الزحيلي وهبة د.أ ( ( 

   :الحجرات ( ( 
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 الصراعات احلروب،وينفي يشجب الذي الدول بني اإلجيابي والتفاعل املشرتكة، اإلنسانية

 اَل النَّاِس َأْكَثَر َوَلـِكنَّ َأْمِرِه َعَلى َغاِلٌب َوالّلُه  ائچ :  تعاىل قال ، ءسوا كلمة على البشر وجيمع

 .( )  چ َيْعَلُموَن
 
 
 
 

                                                           

   :يوسف ( ( 
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 اخلامتة

 وثالثة متهيد خالل من" اإلسالمي النظر يف اإلعدام عقوبة" البحث هذا تناول

 غطَّى ثم القانوني االصطالح يف اإلعدام عقوبة بتعريف اهتم فقد التمهيد أما مباحث،

 على منصبٌّ البحث ألن وضروري الزم التمهيد هذا ومثل والتطور، النشأة حيث من تارخيها

 على احلكم" ألن بالتعريف حتديدها من فالبد املعاصرة العقوبات قوانني يف اإلعدام عقوبة

 عرب غاتهاومسوِّ طبيعتها عن تكشف وتطوراتها تارخيها وألن ،" تصوره عن فرع يءالش

 الشريعة يف املماثلة بالعقوبات مقارنتها ثم ومن ذلك، على احلكم لتأسيس التاريخ

 .اإلسالمية

 املقارنة مع اإلعدام عقوبة فيها تطبق اليت اجلرائم تناول فقد األول املبحث أما

 احلياة، على االعتداء جرائم عرض على البحث رفَّتو اإلطار هذا ويف اإلسالمية، بالشريعة

 يف يقابلها ما بيَّن ثمَّ ، عليها املالحظات بعض إيراد مع العامة املصاحل على االعتداء وجرائم

 يف حدًا والقتل الزنا، يف والرجم العمد، القتل يف القصاص وهي عقوبات من الشريعة

 .العامة اجلرائم يف سياسة والقتل والبغي، والردة احلرابة

 العقوبة تلك وطبيعة الشريعة يف وعقوبتها اجلرائم تلك من جرمية بكل عرَّف أن وبعد

 والردة الزنا يف شرعته ألنها اإلعدام عقوبة ملبدأ اإلسالمية الشريعة بإقرار ذلك على عقَّب

 على توافق ال اإلسالمية الشريعة أن إىل ذلك من خالصًا القصاص ويف والبغي احلرابة ويف

 إىل اإلشارة مع قطعية بنصوص ثابتة بشأنها الواردة العقوبات ألن اإلعدام؛ عقوبة إلغاء

 .العقوبات تلك بعض يف الواردة اخلالفات تفاصيل

 املقارنة مع واألدوات الوسائل حيث من اإلعدام تنفيذ" البحث غطَّى الثاني املبحث ويف

 اجلنائي القانون يف املختلفة اإلعدام عقوبة طرق ذلك يف وعرض" اإلسالمية بالشريعة

 وطريقة والرجم يكون؟ وملن تنفيذه ووسائل هؤواستيفا القصاص تناول كما املعاصر

 الوضعي القانون وموقف الشريعة يف العقوبة علنية تناول كما ، والصلب والقتل ، تنفيذه

 وضمانات دقيقة شروط وفق إالَّ تتم ال الشريعة يف قصاصًا اإلعدام عقوبة أن بيان مع منها

 ذلك كان سواء العقوبة هذه سقوط حاالت بيَّن كما املسلمني علماء وضعها كافية

 .بغريه أم بالقصاص

 عقوبة:"أوهلما حمورين حول دار الذي واألخري الثالث املبحث -ذلك بعد-جاء

 اإلعدام لعقوبة املثبتني حجج البحث تناول اإلطار هذا ويف" واإللغاء اإلبقاء بني اإلعدام

 اليت وتلك استبقتها، واليت اإلعدام عقوبة ألغت اليت الدول بيَّن كما ، إللغائها والداعني

 املؤيدة اإلسالم نظر وجهة بيَّن ثم تنفيذًا ال شكاًل استبقتها واليت إلغائها بعد إليها عادت

 .لذلك املؤيدة التربيرات إيراد مع القصاص عقوبة إلبقاء
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 الشريعة يف اإلنسان وحقوق اإلعدام عقوبة لقضية البحث تعرض الثاني احملور ويف

 من اإلسالمية الشريعة يف بكفاية مرعية اإلنسان حقوق أن االجتاه هذا يف وبيَّن والقانون،

 الطبيعية املوازنة على تقوم الشريعة ألن والنظر، البحث حمل الشرعية العقوبات خالل

 كما ، الفرد مصلحة على عندها مقدمة وهي اجملتمع مصلحة حتقق اليت والوسطية

 يف فهو اجلانب هذا يف قصور مثة كان إذا وأنه ومقاصدها، قواعدها بذلك تقتضي

 اإلنسان حلقوق نظرتها يف تتحيز وضعية أصول إىل مرجعيتها تعود اليت الوضعية القوانني

 للثقافات لنظرتها بالنسبة األحوال بعض يف -وتسقطها بل احلقوق تلك من فتضعف

 وآخر. السبيل سواء إىل اهلادي وهو القصد وراء من واهلل. حتميها أن عن عوضًا -األخرى

 .العاملني رب هلل احلمد أن دعوانا

 احلسن بابكر خليفة د.أ
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 تقديم 

ولر   احلمد هلل رب العامل ، والصالة والسالم على سريد األ بسم اهلل الرمحن الرحيم، 

 :  واآلخرين، وعلى آله وصحبه، ومن سار على  هجهم، واقتفى أثرقم إىل يوم الدين، وبعد

 توصرف يف زما نرا   أحكرام العقوبرات الريت   وملاذا  رتى ب ؟  من ميلك احلقيقة املطلقة

 بالشدة والغلاة؟  

ال أحررد ميلررك احلقيقررة   هالسررلال األول يطرررا يف الشرررل ويف الغرررب، و رراب عليرره بأ رر  

ولكننا حنن املسلمون املوحدون  لمن وجنهر بأن من ميلك احلقيقة املطلقة قرو اهلل  .  طلقةامل

، فهذا إ سران خلقره   والكمال واحلسنعز وجل، خالق قذا الكون الذي يتجلي فيه اإلبداع 

يف  خلقرره الررالققررد  كررٌل، اهلل جررل وعررال يف أحسررن تقررويم، وقررذو حيوا ررات وتلررك  ررادات

، وقرذو األر  وقنراا الكواكرب والنجروم واألفرالا، كرل شريء        حالأفضل أ سب قيئة و

خملول بقدر، منها ما قد أدرا البشر احِلَكَم والفوائد واملقاصد مرن خلقهرا بتلرك اايئرات،     

 ، ن يتبعرون احلرق ويتجرردون عرن اارو      و، ما دام البراحه  تقبلرررومنها ما سيدركو ها يف املس

 ُقْل  {50}رُّ َفُذو ُدَعاء َعِريٍض ررراِن َأْعَرَ  َوَ أ  ِبَجاِ ِبِه َوِإَذا َمسَُّه الشََّوِإَذا َأْ َعْمَنا َعَلى اْلِإ َس

َسرُنِريِهْم   {52}َأَرَأْيُتْم ِإن َكاَن ِمْن ِعنِد اللَِّه ُثمَّ َكَفْرُتم ِبِه َمْن َأَتلُّ ِممَّْن ُقَو ِفي ِشَقاٍل َبِعيٍد 

ْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأ َُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأ َُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء آَياِتَنا ِفي اْلآَفاِل َوِفي َأ ُفِسِه

سررورة ] {51}َأَلررا ِإ َُّهررْم ِفرري ِمْرَيررٍة مِّررن لهَقرراء َربِِّهررْم َأَلررا ِإ َّررُه ِبُكررلِّ َشررْيٍء مُِّحرري        {53}َشررِهيٌد 

 [.الشور 

فسره الرذي شررع لنرا اإلسرالم دينرا، وقرو أعرر          إن الالق الذي خلق قذا الكون قرو   

املة وعادلرة حتقرق   شر لنا أحكامرا   شرعا يصل  لنا، وما فيه سعادتنا، وقد مببنا حنن البشر 

مصرراحلنا يف كررل زمرران ومكرران، وكمررا خلررق اإل سرران يف أحسررن تقررويم شرررع لرره أحكررم     

مرن عنرد    بأحسرن تشرريع، ومرا دامرش الشرريعة قرد  زلرش        ، وخص أمة سيد ا حممرد  منهاج

من ميلك احلقيقرة املطلقرة فهري احلقيقرة املطلقرة يف سرائر أحكامهرا وتشرريعاتها، وأيرم اهلل          

 .   إّ ها ليسش مبكابرة أو تعصب منا لديننا، بل إّ ها احلقيقة

وشررريعتنا اإلسررالمية شررريعة ربا يررة وسررطية حمكمررة، وقرري خاليررة مررن أي تطررر  أو      

 ، فهري مل تشررع مرن قبرل بشرر، حتري       و عرقيرة غلو، مل ختالطها أيرة شروائب مرن عنصررية أ    

ال يعلمرررون الغيرررب،  ختررراجلهم الشررركوا واألوقرررام،و، بهرررم الرغبرررات وتزعرررزعهم الشرررهوات

ِِي ا ال ممر  يعررز علرريهم ترررا التقاليررد والعررادات، مررداركهم حمرردودة،  ِْملا الممرن ِبْسمم ا اِ  الممرن

ِِْكَمْت آَياُتُه ُث ن ُفصِّل ْت ِمل لَُّدْن عز  املوىل ، وقد أ زل [، سورة قود0]  َِِكيٍ  َخِبرٍي ِكَتاٌب ُأ

علرى املسرتو     ةذج اإل سرا ي النمر احتقيرق أعلرى   وإىل السعادة  أتباعهليهدي  وجل قذا الكتاب

التمرردن احلضرراري علررى املسررتو  اجلمرراعي، والغايررة األساسررية اررذو  أرقرري قيئررات الفررردي، و

وجررل وإقامررة شرررعه وحتررذيرقم  ررا ينرراقض   الشررريعة قرري توجيرره النرراس إىل عبررادة اهلل عررز   

ُاْ  ُأُجموَرُهْ  َوَي يمُدُه  مِّمل          :   ذلك، قال تعراىل  ف أ منما الَّمِييَل آَمُنموَا َوَعِمُلموَا الصنماِلَ اِت ف ُيمَوف ي
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ُُْ  َعمَياب ا أ ُليم ما َوي  َيِ مدُ     ُُم  مِّمل ُدونا الِلمِه    ف ْضِلِه َوأ منا الَِّييَل اْسَتنك ُفوَا َواْسَتَكَبُروَا ف ُيَعميُِّب وَن ل 

َُا النناُس ق ْد َجماكُك  ُبْرَهماٌن مِّمل رنبُِّكمْ  َوأ نَ َلَنما إال مْيُكْ  ُنمور ا مُِّبين ما          {371}َوِليًّا َوي  َنِصري ا  َيا أ يُّ

َِْمٍة مِّ {371} ُُْ  ِفي َر ُاْ  إال ْيِه ف أ منا الَِّييَل آَمُنوَا ِبالِلِه َواْعَتَصُموَا ِبِه ف َسُيْدِخُل ُِْدي ْنُه َوف ْضٍل َوَي

  [.   سورة النساء] {371}ِصَراًطا مُّْسَتِقيم ا 

حينما يتكلمرون عرن اإلسرالم، فرإ هم ال يعنرون برذلك مرا بعر  اهلل عرز           وعلماء اإلسالم

علرى  يرع أ بيائره ورسرله      فحسب، برل يقصردون بره مرا أ زلره اهلل       وجل به  بيه حممد 

ية آدم حترى اكتمرال رسرالة خران األ بيراء واملرسرل   بينرا حممرد، علريهم          من لدن أبي البشر

َشَرَع ل ُك  مِّمَل المدِّيلا َمما َوصنمه ِبمِه       :  يف كتابه  يعا أفضل الصالة والسالم، قال اهلل 

َِْيَنمما إال ْيمم   َوَممما َوصنممْيَنا ِبممِه إاْبممَراِهيَ  َوُموَسممه َوِعيَسممه أ نْ     ِ مما َوالَّممِيو أ ْو أ ِقيُممموا الممدِّيَل َول مما   ُنو

ُِْدو إال  ْيمِه  َتَتف رنُقوا ِفيِه ك ُبَر َعل ه اَلُمْشراِكنَي َما َتْدُعوُهْ  إال ْيِه اللَُّه َيْ َتِبي إال ْيِه َمل َيَشاك َوَي

ل َهررروَم يلرررَهَم : )قرررال قريررررة أن رسررول اهلل   وأبررر، ورو  [ ، سررورة الشرررور  03] َمممل ُيِنيممم ُ 

، كمهل رجل بنى بنيا ا فأحسنه وأ له إال موتع لبنة من زاويرة مرن زوايراو    ياأل بياء من قبل

، فأ را اللبنرة   :قرال  !قرال وترعش قرذو اللبنرة    :  ويقولرون ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبرون لره  

 .  0(وأ ا خان النبي 

، شرئنا أم أبينرا،   إليهاالتحاكم   ب علينا وصبنص ةدوحمدوقذو األحكام الشرعية 

أن بر اإلحسراس  العطف والرأفرة إىل   حكام موافقة اوا ا أو خمالفة اا، ولو بلغ بناكا ش األ

ُاَما َرَأف ٌة ِفي ِديلا اللَِّه   فإ نا مأمورون بها ،بعض األحكام فيها شدة وقسوة َول ا َتَأُخْيُك  ِب

مرن األحكرام قرد     وكرهري .  [رسورة النو( 0)من اآلية ] إان ُكنُتْ  ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواَلَيْوما اَلآِخرا

ََِيماٌة َيمَا ُأوِلمْي       : قوله تعراىل  كما يفاحِلَكم من تشريعها،  رعان الشبّي َول ُكمْ  ِفمي اَلِقَصماحا 

مرررا مل يبّينهرررا، فقرررد اسرررتفا  يف بيا هرررا و ،[سرررورة البقرررة ]  {371}األ َلَبمماِب ل َعلَُّكمممْ  َتتنُقممموَن  

 علرى غررار اآليرات الكو يرة    هري  عللها إىل اآلن فمقاصدقا وو ِحَكمها مل  درا وماالعلماء، 

َسرُنِريِهْم  ، أولرو العلرم واألبصرار    عَيهافيما بعد، وسينطق بهرا الكرون وسري    البشر هادركيس

َشْيٍء  ُكلِّآَياِتَنا ِفي اْلآَفاِل َوِفي َأ ُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأ َُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأ َُّه َعَلى 

 .  وقذا جواب السلال الها ي[.  سورة النساء]  {53}َشِهيٌد 

 :  وموقع عقوبة اإلعدام منها، العقوبات يف اإلسالمفكرة عامة عن 

 :  معنى العقوبة يف اللغة

العقوبة على وزن ُفُعولة، مصدر للفعل الهالثي املزيد َعاَقَب، وقو مزيد حبر  األلف 

، أو «ِعَقاب»: فيقال« ُمفاعَلة»أو « ِفعال»و القياسي يأتي على وزن على وزن َفاَعَل، ومصدر

 .  وأصل الفعل عقب ،«معاقبة»

                                      
؛   مسررلم، برراب ذكررر كو رره خرران   .  221ص 1متفررق عليرره، الب،رراري، كترراب برردء الرروحي، برراب خرران النبرري ، ج    - 3

 .  واللفظ له.  11ص 1النبي ، ج
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:  اجملررازاة علررى األمررر، قررال اجلرروقري:  واملعنررى الررذي لرره عالقررة مبوترروعنا للعقوبررة قررو

:  ويف لسران العرررب   .0"جرزاء األمرر  : والُعقبرى   .وأعقبره بطاعتره، أي جررازاو  .  العقوبرة :  العقراب "

واْعَتَقَب الرجَل خريًا َأو شّرًا مبا َصَنع كافَأو بره   . . .َعِقُب ُكلِّ شيٍء وَعْقُبه وعاِقبُته وعاِقُبه "

وعاَقبره بذ بره ُمعاَقبرة    ، واالسرُم الُعُقوبرة  .  َأن َتْجزي الرجَل مبا َفعل ُسوًءا:  وامُلعاَقبة.  والِعقاُب

:  وجرراء يف املعجررم الوسرري  ".  ِإذا َأَخْذَترره بررَذْ ٍب كرران منرره  وَتَعقَّْبررُش الرجررَل.  وِعَقابررًا َأَخررَذو برره 

  .2"جزاو سوًءا مبا فعل: عاقب فالً ا بذ به معاقبة وِعقاًبا"

 والنكرال  اجلرزاء :  ة العقوبرة، والريت قري   من اسرت،دام مرادفرات كلمر    الفقهاءيكهر و

:   رقةررر آيرة الس أبلرغ وأفصر ، كمرا يف    ذو فهر ، وال مشاحة يف ذلرك واجللد،  جر، واحلد،والز

               ٌَِِكمي َُُما َجمَ اك ِبَمما ك َسمَبا َنك ماًي مِّمَل الِلمِه َوالِلمُه َع ايمٌ   َوالسناراُق َوالسنماراق ُة ف ماَقع ُعوَا أ ْيمِدَي

(13)  [املائدة  .] 

مرا  :  أحردقما :  وأمرا الزواجرر فنوعران   :  "يقول العرز ابرن عبدالسرالم   :  والشاقد ما قلناو

وقرو مرا قصرد    .  رار على ذ ب حاتر أو مفسدة مالبسة ال إثم علرى فاعلرها  قو زاجر عن اإلص

مرا يقرع زاجررا عرن مهرل ذ رب مرا         : النوع الهرا ي  .به دفع املفسدة املوجودة ويسق  با دفاعها

 .  3"منصرم أو عن مهل مفسدة ماتية منصرمة وال يسق  إال باالستيفاء

على ذ ب ما ، جرزاء مبرا   ( أحدقما: )العقوبة  وعان :  "ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

( الهررا ي)و . كسررب  كررااًل مررن اهلل، كجلررد الشررارب والقرراذ ، وقطررع ا ررارب والسررارل     

 .1"العقوبة لتأدية حق واجب، وترا حمرم يف املستقبل، كما يستتاب املرتد حتى يسلم

وترا واحلدود زواجر وتعها اهلل تعاىل للردع عن ارتكاب ما حار :  "ويقول املاوردي

ما أمر به ملا يف الطمع من مغالبة الشهوات امللهية عن وعيد اآلخرة بعاجل اللذة ، فجعل اهلل 

تعاىل من زواجر احلدود ما يردع به ذا اجلهالة حذرا من أمل العقوبة وخيفة من  كال 

 .5"الفضيحة ليكون ما حار من حمارمه  نوعا وما أمر به من فروته متبوعا

                                      
أمحرد عبردالغفور عطرار، صرور علرى      : إلمساعيرل برن محراد اجلروقري، حتقيرق     :  الصحاا، تاج اللغة وصحاا العربيرة  - 3

 (.  ع ل ب)باب الع ، ( م0512= قر0112)لسيد حسن الشربتلي،  فقة ا
 .  103ص 2، باب الع  ج(دار صادر:  بريوت)، 0، طمد بن مكرم بن مناور األفريقي املصري،  لسان العرب-  
حممرود   : ، حتقيرق امللقب بسرلطان العلمراء  ، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف مصاحل األ ام- 3

 .  051ص 0، ج(دار املعار :  بريوت)، الشنقيطي
اململكررة العربيررة )، 0، طمحررد بررن عبررد احللرريم بررن تيميررة احلرا رريأتقرري الرردين ، لشرريخ اإلسررالم السياسررة الشرررعية - 1

 011، صقر0101، (ون اإلسالمية واألوقا  والدعوة واإلرشادلوزارة الش:  السعودية
 .  211ص( دار الكتب العلمية)، رديلماو، لألحكام السلطا يةا - 5
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جزاء وعالج يفر  باسم اجملتمع على  العقوبة:  "بقوام لعقوبةا القا و يون وعر 

عن جرمية بناء على حكم قضائي صادر من حمكمة جزائية  جزائياول لش،ص مس

 . 0خمتصة

.  ئم واعتررررداءاتال ختلررررو اجملتمعررررات مررررن أفررررراد يعكرررررون األمررررن بارتكرررراب جررررراو

اجلرررائم، ورتبرروا عليهررا   وقررد حبرر  الفقهرراء     .م معاقررب عليرره  يعهررا فعررل حمرررّ   2واجلرررائم

، وتنقسرم  وفق ما ورد يف القررآن الكرريم والسرنة النبويرة املطهررة      العقوبات الشرعية املناسبة

 : اجلرائم حبسب جسامة العقوبة املقررة عليها إىل ثالثة أقسام، وقي

 وقي اجلرائم املعاقب عليها بعقوبة حمرددة معينرة مقردرة      :جرائم احلدود: القسم األول

الز رررا، والقرررذ ، والشررررب،  : وقررري سررربع جررررائم .   تعررراىل ال تقبرررل اإلسرررقاط حقرررا هلل

 .   وعقوباتها تسمى احلدود أيضا. والسرقة، واحلرابة، والردة، والبغي

 وقي اليت يعاقب عليها بقصاص أو ديرة، وقمرا     :جرائم القصاص والدية: القسم الها ي

وجرررائم .  أن يعفررو عنهررا  لألفررراد، فللمجرري عليرره  حقرراعقوبترران مقرردرتان حبررد واحررد   

القترل العمرد، والقترل شربه العمرد، والقترل الطرأ، واجلنايرة         : القصاص والديرة سر   

االعتررداء الررذي ال يررلدي : قررو واجلنايررة علررى مررا دون الررنف .  علررى مررا دون الررنف  خطررأ

ويرتكلم الفقهراء عرن قرذا القسرم حترش عنروان اجلنايرات،         .  للموت كاجلرا والضررب 

 .اءواجلراا أو الدم

  فيهرا   علرى معصرية ال حردّ    احلدالتأديب دون  : والتعزير ، جرائم التعزير: القسم الهال

وقرد جررت الشرريعة علرى عردم حتديرد وتقردير        .  التأديرب : ومعنرى التعزيرر   . 3وال كفارة

، واكتفرش بتقريرر جمموعرة مرن العقوبرات ارا تبردأ بررأخف        التعزيريرة عقوبرات اجلررائم   

الارررو ،  ي األمرر اختيررار العقوبررة مبررا يالئررم وتركررش لررولالعقوبرات وتنتهرري بأشرردقا،  

وحبسررب مررا تقتضرريه حررال اجلماعررة وتنايمهررا وتوجيههررا والرردفاع عررن  اامهررا العررام،     

 أن ال يكرررون خمالفرررا لنصررروص الشرررريعة يشررررتط فيررره ومعاجلرررة الاررررو  الطارئرررة، و

إن شراء اهلل   وسنتناول التعزير الحقرا مبزيرد مرن التفصريل،      .ومبادئها العامة اإلسالمية

  .  تعاىل

                                      
حبر  مقردم إىل   ) مفهوم العقوبة وأ واعها يف األ امة املقار ة، ألستاذ ا املستشار الدكتور فرلاد عبرد املرنعم أمحرد،      - 3

حفاه  –تمن مشروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز " االجتاقات احلديهة يف العقوبات البديلة" امللتقى العلمي بعنوان 
قررا ون :  ، ومرجعرره(مفهرروم العقوبررة وأ واعهررا يف األ امررة املقار ررة    " لتطرروير مرفررق القضرراء حررول موترروع      -اهلل

 .  عبود سرجلالعقوبات 
األحكررام ". ]حماررورات بالشررع، زجررر اهلل تعرراىل عنهررا حبررد أو تعزيررر : "تعرر  اجلرررائم يف الشررريعة اإلسررالمية بأ هررا  -  

دار : تصرروير)حممررد حامررد الفقرري، : حلسرر  الفررراء احلنبلرري، صررححهالسررلطا ية، للقاترري أبرري يعلررى حممررد بررن ا
 [.251ص(. 0111الفكر، 

حمّمد رتوان الّداية، الطبعة األوىل، . د:  التوقيف على مهمات التعاريف، للشيخ حمّمد عبدالرؤو  املناوي، حتقيق - 1
 .011الع ، ص ، باب التاء، فصل(ه0101دار الفكر املعاصر، : دار الفكر ؛ لبنان: سوريا)
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والشررريعة اإلسررالمية مررن خررالل جرررائم احلرردود وجرررائم القصرراص والديررة، وجرررائم          

التعزير من السعة والشمول والكمال حبي  حتي  بكل اجلرائم اليت مت  أمن اجملتمعرات  

 .  0اإلسالمية سواء من الداخل أو الارج

ل الرذي ررمره أولرو األمرر أن مرا      والفرل ب  اجلرمية الريت  صرش عليهرا الشرريعة والعمر     

 صش عليه الشريعة حمرم دائمرا فرال يصر  أن يعترال فعرال مباحرا، أمرا مرا ررمره أولرو األمرر            

جرررائم التعزيررر  إتررافة إىل أن  . 2اليرروم فيجرروز أن يبرراا غرردا إذا اقتضررش ذلررك مصررلحة عامررة    

الوسريلة   وال ميكرن أن يكرون عقراب   تكون عادة وسائل جلرائم احلدود والقصراص والديرة   

 .  3كعقاب اجلرمية اليت كا ش قذو وسيلة اا

ويالحظ يف العقوبة اليت تكرون حقرا هلل تعراىل قرو أن يقرّدر الشرارع احلرد األعلرى ارا،          

فال يرتا ذلك لرولي األمرر؛ إذ إّ هرا يف أصرلها بتقردير الشرارع، والتقردير فيهرا مقرّدر مبرا  رزل            

 .  1باجملتمع والفضيلة من أذ 

بداية اجملتهد،  كتابه اجلنايات يف كتاب بدأ به، بديع تقسيم فيدبن رشد احلوال

 :  واجلنايات اليت اا حدود مشروعة أربع" : فقال

 .  جنايات على األبدان والنفوس واألعضاء وقو املسمى قتال وجرحا (0)

 .  وجنايات على الفروج وقو املسمى ز ا وسفاحا (2)

إذا كان بغري ، ا حبرب مسي حرابةوجنايات على األموال وقذو ما كان منها مأخوذ (3)

وإن كان مأخوذا على وجه املغافصة من حرز ، وإن كان بتأويل مسي بغيا، تأويل

 .  وما كان منها بعلو مرتبة وقوة وسلطان مسي غصبا، يسمى سرقة

 .  وجنايات على األعرا  وقي املسمى قذفا (1)

وقذو إمنا ، شروبوجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من املأكول وامل (5)

يوجد فيها حد يف قذو الشريعة يف المر فق  وقو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع 

   5 ".صلوات اهلل عليه

                                      
علرري بررن فررايز . د: اإلرقرراب، الفهررم املفرررو  لارقرراب املرفررو ، تررأليف : حممررد فتحرري حممررود لبحرر . د.تل،رريص أ - 3

 .12 -55ص".  مل،صات إصدارات اجلامعة يف جمال مكافحة اإلرقاب"اجلحي، مطبوع تمن 

دار إحيرراء الرررتا  : لبنرران)، 1عررودة، ط رقادالتشررريع اجلنررائي اإلسررالمي مقار ررا بالقررا ون الوتررعي، لألسررتاذ عبرردال   -  
 .10-11ص 0ج( 0115العربي، 

دار الفكررر :  مصررر)د : اجلرميررة والعقوبررة يف الفقرره اإلسررالمي ر العقوبررة، لامررام حممررد أبرري زقرررة، ط            :  يناررر - 1
 .  11ص( اإلسالمي

 .  11اجلرمية والعقوبة، ص:  ينار- 1

:  مصرر )، 1، طالقررط  ، بن حممرد  حممد بن أمحد، ابن رشد احلفيد، الوليد يب، ألو هاية املقتصدبداية اجملتهد  - 1
 .  351، 353ص 2ج( م0515/قر0355 طبعة مصطفى البابي احلل  وأوالدو،م
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 الوترعية السرماوية و  وترتبع عقوبة اإلعردام يف الشرريعة اإلسرالمية وغريقرا مرن الشررائع      

وأثرر   فسره،   الإزقر كو ها إعردام اإل سران مرن حياتره، و    ل؛ سنام الذروة، فهي أشد العقوبات

علررى  ال بررد مررن جترعررهولكنهررا دواء ، فيحرمررون منرره وجمتمعرره ذويرره قررذو العقوبررة يعرردو إىل

ترروفري األمررن ووتنفيررذ شرررع اهلل،  العرردل إقامررةاجملتمررع وملررا يرتتررب عليرره مررن صررالا   مرارترره؛ 

 .  واالستقرار

    :يف اللغة اإلعداممعنه 

وقو مزيد حبر  َأْعَدَم،  ل الهالثي املزيدللفععلى وزن ِإفَعال، مصدٌر قياسيٌّ  اُمعَدإِلا

   :ان منهامع يف اللغةلاعدام و.  وأصل الفعل عدم، للتعدية؛ وقو قنا َلَعاامزة على وزن أْف

   مًا َدَعرررر (برررالفت  )مررره  أعَد (بالكسرررر )م عررررِد:  "قرررال اجلررروقري  ، اإلذقررراب واإلفقررراد

قرال  .  مل َأِجرْدوُ : ْعَدَمِني الشَّْيُءَأ:  يقال.  0"فقدته:  أي ، على غري قياس، (بالتحريك)

  .ِسّياِن منه الَوْفُر والَعْدُم... ُمَتَهلهٌل بَنَعْم ِبال ُمَتَباِعٌد : الشاعر

 وكررذلك الُعرردم إذا   .الفقررر: (بفررت  العرر  والرردال)م َدالَعرر:  "قررال اجلرروقري ، فقرراراإل

: وأْعرررَدَم الرجرررُل . َأْفَقرررَرُو:  َأْي َتَعررراَلى ، ُه اللَّرررُهَأْعَدَمررر  ."ترررممش أولررره وسررركَّنش ثا يررره

وبرره  . علررى ِفْقررَداِن امَلرراِل وِقلَِّترره اسررتعمال العرردم َقررْد َغَلررَبو  .افتقررَر، فهررو ُمْعررِدٌم وَعررديٌم

: َيقرولُ ( َصراِحٌب َغررُي َطِويرِل امُلْحَتَبرْل            وَلَقرْد َأْغرُدو ومرا ُيْعرِدُمِني     : ) ُفسِّرر َقروُل َلِبيرد   

علرى الُعرَدماء، كمرا يقرال      العرديم  و روز  رعُ   . 2حٌد َغْيُر َ ْفِسري وَفَرِسري  َلْيَ  َمِعي َأ

 . 3فقري وُفَقراء

 1"، أي أفاتهأعدمه اهلل تعاىل كذا:  يقال:  "فاتةاإل  . 

 َعِدْمُش فال ًا َأْعَدُمُه َعَدمًا:  يقالالعودة منه، ال ميكن  مبا فقدأو  التغييب مبوت ،

ه: أْي ، فقدا ًافقدته أفقدو فقدًا و :أْي   .  5غاب عنك مبوت أو فقٍد ال يقدر علي

د افقررإ قررو للعقوبررة املعروفررة  اإلعرردامسرربب إطررالل كلمررة   وياهررر مررن قررذو املعررا ي أن  

فرري ا عليهررا، فواررذا فقررد قرررر املعاصرررون اعتبررار اإلعرردام َعَلًمرر .  وإذقابرره عنرره اجلسررم للررروا

                                      
 .  0512ص 5ج( عدم)الصحاا،  - 3
 .  املصدر السابق -  
 1ج( عردم [ )م0515 -قرر  0355:  دار الفكرر ] عبد السالم حممرد قرارون   :قيق، البن فارس، حتمعجم مقايي  اللغة - 1

 [. 211ص
 [. 211ص 1، البن فارس، جمعجم مقايي  اللغة - 1
دار ومكتبة ] إبراقيم السامرائي.مهدي امل،زومي ود.د: حتقيق ، لفراقيدي، لكتاب الع :  راجع كتب اللغة اآلتية - 1

، البررن معجررم مقررايي  اللغررة؛   .  0512ص 5ج( عرردم)؛  الصررحاا .    51ص 2ج( برراب العرر  والررّدال واملرريم)، [ااررالل
 [. 211ص 1ج( عدم)فارس، 
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قضررى بإزقررال روحرره   :  عرردام اجملرررم قضررى القاترري بإ :  يقررال، اإلعرردام":  املعجررم الوسرري  

 .  0"قصاصا

توحي بأن املعاصررين ال يسرت،دمون قرذو     ،بالقاقرة قرارات جممع اللغة العربيةولكن 

: يقررول ا رردثون:  َأْعررَدَم امُلْجررِرَم:  "الكلمررة فيمررا اسررت،دمها السررابقون، فجرراء يف القرررارات  

: افتقررر، وَأعرردم فال ررًا  : عررَدم الرجررل َأ: شررنقه، واملسررموع عررن العرررب  : َأعررَدم اجلررالُد اجملرررمَ 

 .   2"جعله عادمًا له: منعه، وَأعدم اهلل فال ًا الشيَء

برررل ، ، فلررري  قرررذا االسرررت،دام خررراص با ررردث   قرررذا القررررار  مرررن يصرررعب التوافرررق و

الفرررول اللغويررة، ألبرري قررالل   ورد يف كترراب  فقررد-ذكرررو مررّركمررا -اسررت،دمه العرررب  

أعررم مررن  اإلقرالا أن : واإلعرردام اإلقرالا الفررل برر   و:  "، مرا  صرره (قررر331ت )العسركري،  

ومررا  رروز أن يصررل معرره اللررذة    ، وإبطررال احلاسررة ، البنيررة صنقبررقررد يكررون   اإلعرردام؛ أل رره 

ولري  كرل إقرالا    ، فكرل إعردام إقرالا   ، فهرو أخرص  اإل راد،   قريض   واإلعدامواملنفعة، 

 بإزقرال  ترة واإلقرالا  اإلما:  اسرت،دمش مبعنرى   وقرذا صرري  يف أن كلمرة اإلعردام      .3"إعداما

 .  الروا

 .  execution:  واإلعدام باللغة اإلجنليزية

 :  إلعداماتعريف 

  العقوبرررة الررريت ترررلدي إىل مررروت  :  عقوبرررة اإلعررردام":  العربيرررة العامليرررة املوسررروعةتعريرررف

   .1"اجلا ي

 تنفيررذ حكررم  أو، عقوبررة املرروت عقوبررة اإلعرردام،  :عريررف اإلعرردام يف املوسرروعة احلرررةت

  .5من أجل العقاب أو الردع العام واملنع بإجراء قضائي ش،ص قتل:  قو اماإلعد

 يف اململكرة العربيرة    املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقار رة باأل امرة املعمرول بهرا     تعريف

 . 1معاقبة اإل سان بإزقال روحه باملوت: االصطالا اجلنائي اإلعدام يف"  :السعودية

اإلعدام قو إزقال روا ا كوم عليره، وقرو مرن حير  خصائصره      :  "تعريف القا و ي  -

 يرر  دورو يف السياسررة اجلنائيررة عقوبررة استئصررال؛ إذ عقوبررة جنائيررة فحسررب، وقررو مررن ح 

يلدي إىل استبعاد من ينفذ فيه من عداد أفراد اجملتمع، وذلك على حنو  هائي ال رجعرة  

                                      
 .  511ص 2ج - 0
 .  َأْعَدَم امُلْجِرَم:  قرارات جممع اللغة العربية، كلمة -  
 .   15، ص331رقم الفرل  - 1
 .  ، يف املوسوعة املشار إليها أعالومصطل  عقوبة اإلعدام - 1
 .  /http://ar.wikipedia.org/wikiاإلعدام:    لصفحةويكيبيديا،املوسوعة احلرة، عنوان ا- 5
سررعود بررن عبررد العررالي ، ليف اململكررة العربيررة السررعودية املوسرروعة اجلنائيررة اإلسررالمية املقار ررة باأل امررة املعمررول بهررا - 1

 .  025، ص(0121)، 2، طالبارودي العتي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%84%D8%A9
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 .0"فيه

 .  وقذو التعريفات متشابهة وال يرتتب فرل أو خال 

 :  اإلعدام عقوبة مشروعية

مهرل عقوبرات القصراص يف    ، اإلعردام لربعض اجلررائم   عقوبرة  قررت الشرريعة اإلسرالمية   

 :  املعقولبالكتاب والسنة واإل اع وحلدود النف ، وعقوبات عدد من ا

َُمما الَّمِييَل آَمُنموَا ُكِتمَ  َعل ممْيُكُ  اَلِقَصماُح ِفمي اَلق ْتل مه اَلُ ممرُّ         :  قرال اهلل عرز وجرل    َيما أ يُّ

ِفمَي ل مُه ِممْل أ ِخيمِه َشمْيٌك ف اتَِّبماٌع ِبماَلَمْعُروِد َوأ َداك        ِباَلُ رِّ َواَلَعْبُد ِباَلَعْبِد َواأُلنَثه ِباأُلنَثه ف َمْل ُع

َِْمٌة ف َملا اْعَتَدى َبْعَد َذِلم   ف ل مُه َعمَياٌب أ ِلميٌ       َِْساٍن َذِل   َتْخِفيٌف مِّل رنبُِّكْ  َوَر  {373}إال ْيِه ِبإا

ََِيمماٌة َيممَا ُأوِلممْي األ َلَبمماِب ل َعلَُّكمم     كتررب [ .  سررورة البقرررة ] {371}ْ  َتتنُقمموَن َول ُكممْ  ِفممي اَلِقَصمماحا 

 .  فهذو اآلية تدل على مشروعية اإلعدام قصاصاأي فر  وأوجب، :  عليكم

ى رسرول اهلل  ال ررل دم امررم مسرلم يشرهد أن ال إلره إال اهلل وأّ ر       ):  وقال رسول اهلل 

وقررذا   .2( ماعررةإال بإحررد  ثررال  الهيررب الررزان والررنف  بررالنف  والتررارا لدينرره املفررارل للج       

  . احلدي  صري  يف إباحة دم من يأتي بإحد  قذو اجلرائم وإيقاع عقوبة اإلعدام عليه

ا، وطبقترره يف سررائر عصررورقا  أ عررش األمررة علررى إثبررات اإلعرردام قصاصررا وحررد      وقررد

تنفيذا ملا ورد مرن آيرات كرميرة وأحادير  صرحيحة، برل حصرل إ راع علمائهرا علرى مسرائل            

 .  وقي بّينة وواتحة ،جزئية يف اإلعدام

    :دود والقصاح يف الشريعة اإلسالميةإقامة احلِك  

واجررب أساسرري وفررر  علررى     ود والقصرراص إقامررة احلررد  اعتررالت الشررريعة اإلسررالمية  

وعليرره فررال  ، عبررادة مبنزلررة اجلهرراد يف سرربيل اهلل    ، وقررياحلرراكم يف كررل زمرران ومكرران   

رة، و ررب علررى الرروالي أن يكررون  ميكررن ألحررد حرراكم أو حمكرروم عليرره؛ احَليرردة أو الَيرر  

برراجملرم وشررفقة عليرره، ألّ رره بررذلك  رأفررة ال يعطررل حررّدا مررن احلرردودفرريف إقامررة احلررد،  عررادال

فرإن  .  وال  اوز احلق يف تطبيق احلدللمنكرات عنهم،  كفما فيه رمحة بالناس، و يعطل

أبرري ن فعرر وجرره مررن الوجرروو،بالعفررو عنهررا يصرر  كا ررش اجلرميررة مررن احلرردود قررد وقعررش فررال  

                                      
شرا قا ون العقوبات  مود جنيب، :  ومرجع فضيلته يف البح .  1مفهوم العقوبة وأ واعها يف األ امة املقار ة، ص - 0

 .151ص 
براب مرا يبراا بره دم     .  011ص 5، ج1111متفق عليه، عن عبداهلل بن مسعود، رتي اهلل تعاىل عنره، واللفرظ ملسرلم،     -  

 .  ،  كتاب بدء الوحي1ص 0، ج1111اري ؛   الب،.  املسلم
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، خرري ألقرل األر  مرن أن    حرد يعمرل بره يف األر    ): َقرالَ  قريرة رتي اهلل عنه عرن النَِّبرّي   

  .0(طروا أربع  صباحامُي

واألحكرررام يف الشرررريعة اإلسرررالمية ثابترررة مل ولرررن ترررتغري، فهررري مبنيرررة علرررى  صررروص       

سرلم   أوجب املروىل عرز وجرل علرى امل    فقد  حمكمة، وحي  إّ ها تتميز بالشمولية والتكامل

 اتشررريعات، والتحرراكم إليهرر  وأ كا ررش عقائرردميررع مررا جرراءت بهررا مررن أحكررام،    األخررذ ج

 وجرل  وقرد ذم اهلل عرز  غريقرا،   واويرتكر  هاببعضر  واحبير  يعملر  ، ها، وعدم التفريق بينكلها

أ ف ُتْؤِمُنموَن ِبمَبْع ا    :  تعراىل سربيلهم، قرال    قرذا املسرلك   بعض من كان قبلنرا عنردما اخترذوا   

 . [البقرة] َوَتَكُفُروَن ِبَبْعٍ  اَلِكَتاِب

شرررعش حلكررم  الرريت  جررزء مررن تشررريعات اإلسررالم   والقصرراص ن احلرردودأ فضررال عررن 

ا افارررة علرررى الضرررروريات الررريت جررراءت  إىل متهرررايرررلول أمرررر إقاومقاصرررد عايمرررة، حيررر  

 .  حفظ الدين، والنف ، والعقل، والعر ، واملال: الشريعة حبفاها، وقي

     :عند إقامة العقوبات يف اإلسالم اإلخالح   ع  وجل

تكون غاية احلاكم بإقامرة عقوبرة اإلعردام االسرتكبار يف األر  أو شرفاء غريظ       فال 

، ومترى كران   بره رمحرة بره، وإصرالحا حلالره     إمنرا يلدّ ، ب ولردو الوالد إذا أّد قلبه؛ أل ه مبنزلة

 تعراىل، وطاعرة   صالا الرعية والنهي عرن املنكررات، وابتغرى برذلك وجره اهلل     قصد احلاكم 

وكفرراو العقوبررة البشرررية، وأمررا إذا    أمرررو أالن اهلل لرره القلرروب، وتيسرررت لرره أسررباب الررري،   

:  يقرول املراوردي يف قترال أقرل البغري      . 2ا عكر  عليره مقصرودو   األمر علرى  قريض ذلرك     كان

وقررذا ابررن العربرري يرشررد احلكررام إىل     .  3"يقصررد بالقتررال ردعهررم وال يعتمررد برره قتلررهم    وأن "

فإن اهلل ما وتع احلدود إال مصرلحة عامرة   :  "ا  ياتهم يف إقامة احلدود القصاص قائالإصال

كافة قائمة بقوام احلق، ال زيادة عليها وال  قصان معها، وال يصل  سواقا، ولكرن الالمرة   

خاسوا بها، وقصروا عنهرا، وأتروا مرا أتروا بغرري  يرة منهرا، ومل يقصردوا وجره اهلل يف القضراء           

ولرو حكمروا بالعردل؛ وأخلصروا النيرة، السرتقامش األمرور،         . مل يرتدع اللرق بهرا  بها؛ فلذلك 

وصل  اجلمهور؛ وقد شاقدن منا إقامة العدل والقضاء واحلمرد هلل براحلق، والكرف للنراس     

بالقسر ، وا تشررت األمنرة، وعامرش املنعرة، واتصرلش يف البيضرة ااد رة، حترى غلرب قضرراء           

    .1"المةاهلل بفساد احلسدة، واستيالء ال

                                      
وأخرجره  ".  إسنادو ترعيف لضرعف جريرر برن يزيرد     : تعليق شعيب األر لوط. "112ص 2، ج5205اإلمام أمحد،  أخرجه- 0

واحلرردي  صررححه السرريوطي يف اجلررامع الصررغري،    .   515ص 3، كترراب احلرردود، ج 2531ابررن ماجررة يف السررنن،  
   .335ص 0، ج3115

 .  11، صة الشرعيةالسياس:  ينار- 2

 .  15ي، صلماورد، لألحكام السلطا يةا- 3

، حممرد عبرد القرادر عطرا    : راجرع أصروله وخررج أحاديهره وعلَّرق عليره      ، للقاتي ابن العربري املرالكي،   أحكام القرآن- 1
 .  111ص 3، ج(م 2113 -قر  0121، دار الكتب العلمية:  بريوت)، 3ط
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مررا يررزع النرراس السررلطان أكهررر  ررا يررزعهم    ) : رترري اهلل تعرراىل عنرره  عهمررانويف قررول 

قرال ابرن وقرب مهلره، وزاد ثرم ترال       ، ويعري يكفهرم   : قرال مالرك  :  "، يقول ابن العربي(القرآن

وقد جهرل قروم املرراد بهرذا الكرالم، فانروا       .  أي يكفون [ 01: النمل] {فهم يوزعون}: مالك

وقرذا جهرل   . فيره أن قردرة السرلطان ترردع النراس أكهرر  را ترردعهم حردود القررآن          أن املعنى 

 .  0"باهلل وحكمه وحكمته ووتعه للقه

 :  عقوبة اإلعدام يف السابق واآلن أسالي  تنفيي

 -سابقا وحاليا-احلاكمة  واختارت األ امةتعددت طرل تنفيذ عقوبة اإلعدام، 

 :  وأساليب متعددة، منها ما يلي إجراءات وتعش ااخمتلفة، و طرل إعدام

يف بعض  ويعمل بها شيوعًا، اإلعدام قي طريقة من أكهر طرل تنفيذ عقوبة، والشنق (0

اململكة  : ، ويف غريقا مهلمهل مصر والعرال والكويش و سوريا، الدول العربية

، بتعليق املعدوم من رقبته بواسطة حبل غليظتكون و، املتحدة، وأسرتاليا و يوزيلندا

رصل املوت بواسطة الشنق عندما رصل تغ  على شراي  العنق من الطرف  و

 ا يلدي إىل  قص وصول الدماء إىل الدماغ وتوقف الدم عن الدماغ بفعل ا ضغاط 

لعنق،  ا يلدي لنقص الرتوية الدموية عن الدماغ الشراي  الهباتية على طريف ا

، واملراكز القلبية والتنفسية،  ا يلدي إىل املوت بفعل اال ضغاط الوعائي والعص 

 . 2امل،تلفة األخر  اإلعدامقناا من يعتال الشنق أرحم وأخف أملًا من أ واع تنفيذ و

حي  إن احلبل ولكن أغلب الان أن قطع الرقبة بالسيف وجزقا أخف إيالما 

الشوكي ينقطع ويبطل معه اإلحساس فورا، كما أن التجارب على الذبائ  أثبتش أن 

قطع املريء والشراي  يعطل اإلحساس باألمل، ولو مل يكن فيه قطع احلبل 

 . الشوكي

 .  العهما ية يعمل به يف الدولةالازول، وكان  (2

يف النار، وقد جعلها اهلل عز  ، وقد وجد لد  قوم إبراقيم عليه السالم فألقوواحلرل (3

.  به يف العصور الوسطى متادت األمم األوربية يف العملوجل بردا وسالما عليه، وقد 

 .  وقد ورد النهي عنه يف الشريعة اإلسالمية

، ويسرت،دم حاليرا فيمرا يسرمى     يف اليو ران القدميرة   العمل به ، وكان  ريسقي السم (1

 .  ليت جتيزوبالقتل الرحيم يف مصحات بعض الدول ا

 عرّدة دول منهررا  يف يعمرل بهرذو الوسريلة   و، (Lethal injection) السرم ب القاترل  احلقرن  (5

يتم فيها حقن ش،ص جرعات من مرواد كميائيرة ترلدي    ، األمريكية املتحدة الواليات

                                      
 .  111ص 3، البن العربي، جأحكام القرآن- 0
 .  /http://ar.wikipedia.org/wikiشنق:   ويكيبيديا، املوسوعة احلرة،الصفحة يف الشبكة- 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%84%D8%A9
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مبرزج  م، وتكرون  القترل الررحي   تسرت،دم قرذو الوسريلة أيضرا يف     أن، وميكرن  املوت إلي

 الرررذي يسررربب فقررردان الررروعي   صررروديوم البينتوثرررال:  وقررري، ثالثرررة حماليرررل كيماويرررة 

إليقرا    وبروميرد البرا كورو يوم    الذي يلدي إىل توقف القلرب،  وكلوريد البوتاسيوم 

عقوبررة قاسررية  بأ هرراوقررذو الوسرريلة وجهررش اررا ا تقررادات بسرربب اتهامهررا  .عمليررة التررنف 

 .  0وتسبب الكهري من ااَلالم

  .الواليات األمريكية بعض يف يعمل به أيضا، والسام الغازالتسميم ب (1

 .الواليات األمريكية بعض يفأيضا  ينفذوربائي، كرسي الكهالصعق بال (1

، وينفرررذ يف بعررض الواليرررات  يف إعررردام العسرركري   عررادة  الرمرري بالرصرراص، ويطبرررق   (1

 .  األمريكية

است،دمش بكهررة عقرب الهرورة     آلة، وقي (Guillotine) املقصلةقطع الرؤوس حتش  (5

بة الذي يرراد  وتتكون من شفرة حديدية حادة تسق  من عل فتهوي على رقالفر سية، 

    .2إعدامه وتقطع رقبته

  .يف املاتيالنق باآللة الا قة، وكان يطبق  (01

 .  الرمي من شاقق، وقذو العقوبة مذكورة يف كتب الفقه اإلسالمي (00

 .  يف الدولة الروما ية يعمل بها كانوقد الصلب،  (02

ويعمرل   باحلجرارة حترى املروت، كا رش قرذو العقوبرة شرائعة يف اليو ران القدميرة،          الرجم (03

بهررا يف التعرراليم اليهوديررة ويف الشررريعة اإلسررالمية، حيرر  إّ هررا عقوبررة الزا رري والزا يررة       

ويف -سرررابقا يف حقبرررة حكرررم طالبررران -ن وأفغا سرررتان إيرررراا صرررن ، وتطبرررق يف 

 .  3باكستان والسودان واململكة العربية السعودية وبعض واليات  يجرييا

 .1الدول اليت حتكم بالشريعة اإلسالميةيف  قذو العقوبة نفذتالقصاص بالسيف، و (01

 :  يف الشريعة اإلسالمية لتنفيي اإلعدام ةاملعتمد األسالي 

لتنفيررذ مرن الطرررل السرابق ذكرقررا اخترذت الشررريعة اإلسرالمية الطرررل الرحيمرة فقرر       

 :  وقي ما يلي عقوبةقذو ال

:  برن قدامرة  قرال ا .  عقوبرة علرى الز را بعرد اإلحصران     ، وقري  الرجم باحلجرارة حترى املروت    (أ

قرول عامرة أقرل العلرم مرن       ، قرو وجوب الرجم على الزا ي ا صن رجال كران أو امررأة  

                                      
 .  /http://ar.wikipedia.org/wikiحقن قاتل:   ويكيبيديا، املوسوعة احلرة، الصفحة يف الشبكة- 0
 .  /http://ar.wikipedia.org/wikiمقصلة:   ويكيبيديا، املوسوعة احلرة، الصفحة يف الشبكة- 2
 .  /http://ar.wikipedia.org/wikiرجم:   املوسوعة احلرة، الصفحة يف الشبكةويكيبيديا، - 3
 .  املوسوعة العربية العاملية، حتش عنوان عقوبة اإلعدام:  ينار عدد من قذو األ واع يف - 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%84%D8%A9
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وال  علررم فيرره ، الصررحابة والتررابع  ومررن بعرردقم مررن علمرراء األمصررار يف  يررع األعصررار

بقولره وفعلره يف أخبرار تشربه      ولنا أ ه ثبش الرجم عن رسول اهلل .  الوارج إالخمالفا 

وإمنرا  ، وقرد أ زلره اهلل تعراىل يف كتابره    ،  عليه أصحاب رسرول اهلل  وأ ع ، املتواتر

ن اهلل إ): فروي عن عمر بن الطاب رتري اهلل عنره أ ره قرال    ،  سخ رمسه دون حكمه

براحلق وأ رزل عليره الكتراب فكران فيمرا أ رزل عليره آيرة الررجم            تعاىل بعر  حممردا   

، ليرره و سررلم ور نررا بعرردو   ورجررم رسررول اهلل صررلى اهلل ع  ، فقرأتهررا وعقلتهررا ووعيتهررا  

مررا جنررد الرررجم يف كترراب اهلل فيضررلوا :  ن يقررول قائررلأخشرى إن طررال بالنرراس زمرران  أف

ذا أحصررن مررن الرجررال   إفررالرجم حررق علررى مررن ز ررى    ، برررتا فريضررة أ زاررا اهلل تعرراىل   

الشررريخ ): وقرررد قررررأ بهرررا  ، أو االعررررتا ، أو كررران احلبرررل، والنسررراء إذا قامرررش البينرررة 

[.  متفررق عليرره] (فار وقمررا البتررة  كرراال مررن اهلل واهلل عزيررز حكرريمذا ز يررا إوالشرري،ة 

وألن ، دام عليره الررجم حترى ميروت    أ رع أقرل العلرم علرى أن املرجروم ُير        :قال ابن املنذر

  {331}ل َتُكمموَنلن ِمممَل اَلَمْرُجمموِمنَي   : إطررالل الرررجم يقتضرري القتررل برره كقولرره تعرراىل   

  .  0اليهودي  اللذين ز يا وماعزا والغامدية حتى ماتوا وقد رجم رسول اهلل [.  الشعراء]

وقرررد اختلرررف الفقهررراء يف القصررراص بالسررريف إىل   . القصررراص بالسررريف ملرررا سرررو  ذلرررك  (ب

 :  2قول 

، روايرة  عرن احلنابلرة   ، واحلنفّيةإن القصاص  ال يستوفى إال بالسيف، وقو قول   :األول

.  بسندو إىل النعمان بن بشرري  3أخرجه ابن ماجة . «ال قود إاّل بالّسيف » : قول الّنّ  ودليلهم 

 .   1وإسنادو تعيف

الرجررل يقتررل الرجررل  وأخرررج ابررن أبرري شرريبة يف مصررنفه بسررندو إىل إبررراقيم الن،عرري يف    

ورو  أيضرا    .إمنرا القرود بالسريف، مل يكرن مرن أمررقم املهلرة        : باحلصى، أو ميهرل بره، قرال   

 .5ديدةال قود إال حب: قال بسندو إىل الشع ، 

فردل قرذا احلردي  أن القرود لكرل قتيرل       :  "قال الطحاوي بعد ختر ه للحدي  بسندو

، ما قد دل على ما ذكر را أيضرا   ال يكون إال بالسيف وقد جاء عن رسول اهلل ، ما كان

وإن أراد الرولّي أن   . والقود قرو القصراص، فكران قرذا  فري اسرتيفاء القصراص بغرري الّسريف         

                                      
 .  001ص 01ج( 0115، الناشر:  تبريو)، 0، طاملغي - 0

 - 0111 عرام  مرن ، وزارة األوقرا  والشرئون اإلسرالمية    : الكويرش )، املوسوعة الفقهيرة الكويتيرة  :  راجع يف القول - 2
 .  302ص 5، و ج051ص 1ج( قر 0121

   .111ص 3ج( ملسسة الرسالة.  )، كتاب الديات، باب ال قود إال بالسيف2111و.  2111رقم احلدي   - 1

وروي عن مبرارا برن   ، واختلف عليه يف لفاه، تفرد به جابر اجلعفي وقو تعيف ال رتج بهاحلدي  :  "قال البيهقي - 1
وروي مررن أوجرره أخررر كلررها   .وقيررل عررن أبرري بكرررة وكالقمررا تررعيف  .فضررالة عررن احلسررن عررن النعمرران بررن بشررري 

 1، ج(دار الكترب العلميرة  :  برريوت )حسرن،   سريد كسرروي  :  ، حتقيرق معرفة السنن واآلثرار ]  ."تعيفة، واهلل أعلم
 .  011ص

 .  ، وما بعدو21255رقم احلدي  ، 351ص 5املصنف البن أبي شيبة، ج- 5
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ألّن القترل حّقره،   ؛ ميّكن للحدي ، ولو فعل يعّزر، لكن ال تمان عليره يقتل بغري الّسيف ال 

فإذا قتله فقد استوفى حّقه بأّي طريرٍق كران، إاّل أّ ره يرأثم باالسرتيفاء بطريرٍق غرري مشرروٍع،         

  .0" جملاوزته حّد الّشرع

  وقرو إحرد  ، ملالكّيرة والّشرافعّية  وقرو قرول ا   قترل مبهرل مرا قترل بره،     أّن القاترل يُ   :الها ي

  :قرال  رتري اهلل تعراىل عنره    أ ر  مرا أخرجره الرتمرذي بسرندو إىل      : مودليلره ، روايت  للحنابلرة 

وأخررذ مررا عليهررا مررن  ، فأخررذقا يهررودي فرتررخ رأسررها حبجررر ، خرجررش جاريررة عليهررا أوترراا 

:  من قتلك أفالن ؟ قالش برأسرها :  )فقال،  فأتى الن  ، فأدركش وبها رمق:  قال.  احللّي

فرأمر بره   ، خذ فاعرت فُأ:  قال.  فقالش برأسها أي  عم.  ن حتى مسي اليهوديففال:  قال، ال

 .  2واحلدي  صحي (.  فرتخ رأسه ب  حجرين رسول اهلل 

اعترال املماثلرة يف قتلره بهرا حكمرًا يقتضريه        فهذا كله يردل علرى أ ره    :  "قال البيهقي

ي قالبررة عررن أ رر  أن وال  رروز معارتررته حبرردي  أبر ، لفرظ القصرراص الررذي ورد برره الكتراب  

؛ فإن قذا ال خيالفه فإن الرجم والرترخ والرر   ، أمر به أن يرجم حتى ميوت فرجم الن  

إذ ة؛ عرن املهلر   وال جتوز دعو  النسخ فيه بنهي الرن   . . .  كله عبارة عن الضرب باحلجارة

ملهلرة  رن   فإ ه إمنا  هى عن ا، وميكن اجلمع بينهما، لي  فيه تاريخ وال يستدل على النسخ

 .3"وجب قتله ابتداء ال على طريق املكافأة واملساواة

، وقرري تطبررق بعررد تنفيررذ عقوبررة القصرراص، و ررري فيرره تعليررق مررن  فررذ  عقوبررة الصررلب (ج

 تطبرق يف حراالت  رادرة    عليه القتل أليام معدودة لتحصيل للناس مزيرد مرن الرردع، وقري    

ِييَل ُيَ اراُبوَن الِلمَه َوَرُسمول ُه َوَيْسمَعْوَن ِفمي     إاننَما َجَ اك الَّ :  يف جرائم احلرابة، قال تعاىل

ُُم  مِّمْل ِخمالٍد أ ْو ُينف مْوَا ِمملَ        ُاْ  َوأ ْرُجُل  األ ْرضا ف َساد ا أ ن ُيق تنُلوَا أ ْو ُيَصلَُّبوَا أ ْو ُتق عَّمَع أ ْيمِدي

ُُْ  ِفي اآلِخَرِة َعَيا ُُْ  ِخْ ٌو ِفي الدُّْنَيا َول     [.املائدة] {11}ٌب َعِظيٌ  األ ْرضا َذِل   ل 

 :  اإلعدام عقوبةيف إيقاع سياسة اإلسالم 

متناسبة مع قدرقا وخطرقا  عقوباتتعاجل ب خمتلفة جرائم ال خيلو جمتمع إ سا ي من

فقد يكون الدواء حلوا أو مّرا، كهريا أو قليال،  كما يعاجل املريض بالدواء، ،وشدتها

، وقد يكون برتا له خشية سريان املر  إىل غريو وقد يكون فيه إصالا للعضو املريض

تتميز الشريعة اإلسالمية بأ ها أرحم يف إيقاع عقوبة اإلعدام وأل  من غريقا و.  من األعضاء

                                      
حممرد زقرري   :  ، حتقيرق 0، طجعفر أمحد بن حممد برن سرالمة األزدي املعررو  بالطحراوي    ، ألبي شرا معا ي اآلثار- 3

 .  011ص 3، ج(م 0551قر،  0101عامل الكتب، )، حممد سيد جاد احلق، والنجار

وقررو قررول أمحررد ، والعمررل علررى قررذا عنررد بعررض أقررل العلررم، قررذا حرردي  حسررن صررحي :  "الرتمررذي قررال أبررو عيسررى - 2
أمحررد حممررد شرراكر   : حتقيررق ،(اجلررامع الصررحي  ) سررنن الرتمررذي ]".  صررحي : قررال الشرريخ األلبررا ي   ".  "وإسررحق
 .  05ص 1ج( حادي  مذيلة بأحكام األلبا ي عليهااأل( )دار إحياء الرتا  العربي  :بريوت) ، وآخرون

 .  ، وما بعدقا011ص 1سنن البيهقي، ج - 3
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الطرل امللدية إىل العفو فيها أكهر بكهري من الطرل امللدية إىل فمن القوا   واأل امة، 

:التنفيذ، دليل ذلك ما يلي
 

التشنيع اعتداء عليه، و أي منالتحذير ، ولكل إ سان على حق احلياة ا افاةإ اب  (أ 

وتأتي جرمية سفك الدم ، عامىو جرمية ارسلب حياة غريو بغري حق، واعتب على من

َوالَِّييَل ل ا َيْدُعوَن َمَع اللَِّه  : قال اهلل تعاىل، اجلرمواإلشراا باهلل يف اإلثم بعد  احلرام

ُ ا آَخَر َول ا َي َِرنَم اللَُّه إالَّا ِباَلَ قِّإال  عن عبد و . [سورة الفرقان( 11)] َقُتُلوَن الننَفَس الَِّتي 

.  0(لزوال الد يا أقون على اهلل من قتل رجل مسلم:  قال أن الن  ) : اهلل بن عمرو

لو أن أقل :  )قال قريرة يذكران عن رسول اهلل  أبيسعيد الدري و وعن أبي

وعن ابن عباس ، .  2 (ألر  اشرتكوا يف دم ملمن ألكبهم اهلل يف النارالسماء وأقل ا

يا أيها الناس أي يوم  :  )خطب الناس يوم النحر فقال رتي اهلل عنهما أن رسول اهلل 

؟  شهر قذا يفأ:  قال.  بلد حرام:  قالوا؟  بلد قذا يفأ:  قال.  قالوا يوم حرام ؟  قذا

ن دماءكم وأموالكم وأعراتكم عليكم حرام فإ:  )قال.  شهر حرام:  قالوا

ثم رفع ، فأعادقا مرارا، يف شهركم قذا، كحرمة يومكم قذا يف بلدكم قذا

فوالذي :  رتي اهلل عنهما قال ابن عباس  !اللهم قل بلغش !اللهم قل بلغش: رأسه، فقال

ارا ال ترجعوا بعدي كف، فليبلغ الشاقد الغائب، إ ها لوصيته إىل أمته،  فسي بيدو

 .3(يضرب بعضكم رقاب بعض

لمحرراكم يف  ة القضرراء، ميزترران ل جما يررولكررل شرر،ص   أمررر التقاترري العررادل   تسررهيل (ب 

، و ر  يف املقابل أن القوا   الوتعية، املدّو ة منها أو غري املدّو ة، فإ هرا حتتراج   اإلسالم

 ال برررد لررره مرررنيصررعب علرررى الفررررد أن رمرري  فسررره فيهرررا، فرر   إىل إجررراءات معقررردة جررردا  

أولئررك و.  و مررا ال يقرردر عليرره إال األغنيرراء   فرروج مررن ا ررام  واملرردافع ، وقرر    ب تعا ةاالسرر

حتررى قررائق احلب يررقلتوفرررتات التقاترري   ن يف غالررب األحرروال يسررتطيعون متديررد  ا ررامو

يف وقرد آل األمرر كمرا حترد  عنره بعرض املعنري         .  الروم لاملرا  رج الاامل مالومرا وامل خي

.  د يطبق إال على الفقراء الذين ال ميلكون  فقرات ا امراة  أن اإلعدام مل يعإىل دول عدة 

إن مررا يعررر  بهيئررة ا لفرر  املتكررون مررن اثرري عشررر فررردا مررن عامررة النرراس     إتررافة إىل

اسرتعن  :  لرها كمهرل الطبيرب الرذي يقرال لره      املعمول بره يف كرهري مرن الردول الغربيرة، فمهَ     

يقرررروا عالجرره قررل سرريكون    برراثي عشررر رجررال مررن العامررة ليقرررروا مررر  املررريض أو       

 .  جراحة أو بدواء

                                      
، براب تشرديد قترل    (دار إحيراء الررتا  العربري   :  برريوت )أمحرد شراكر وآخررون،    :  أخرجه الرتمذي يف سرننه، حتقيرق  - 0

 .  وصححه الشيخ األلبا ي.  01ص 1، ج0355امللمن، رقم احلدي  
 .  وصححه الشيخ األلبا ي.  01ص 1، ج0351مذي يف سننه، باب احلكم يف الدماء، رقم احلدي  أخرجه الرت- 2
 .  205ص 2، ج0135، رقم احلدي  باب الطبة أيام منىأخرجه الب،اري يف صحيحه، - 3
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 ،قبيلرة  وشعب أ دون تفريق ب أمام األحكام الشرعية، و ة ب  اجلميع فردا فرداساواامل (ج 

أن قريشرا    عن عائشة زوج الن ف"صغري أو كبري، ذكر أو أ هى، وشريف  أو وتيع، 

الوا مرن يكلرم فيهرا    فقر ، غرزوة الفرت    يف  عهرد الرن    يفسرقش  اليتأقمهم شأن املرأة 

فرأتى بهرا    ! ومن  رتم عليه إال أسامة بن زيد حب رسول اهلل :  فقالوا،  رسول اهلل

أتشرفع  » :  فقرال ، رسرول اهلل   ن وجُهفتلّو، مه فيها أسامة بن زيدفكّل،  رسول اهلل 

 يفلمرا كران العشر    . يرا رسرول اهلل   لري اسرتغفر  :  فقرال لره أسرامة   ؟   حد من حدود اهلل يف

أمررا بعررد فإمنررا » :  ثررم قررال، فررأثنى علررى اهلل مبررا قررو أقلرره ، فاختطررب قررام رسررول اهلل 

وإذا سررل فريهم   ، أقلك الذين مرن قربلكم أ هرم كرا وا إذا سررل فريهم الشرريف تركروو        

بيردو لرو أن فاطمرة بنرش حممرد سررقش         فسري  والرذي  ، وإ ري  الضعيف أقاموا عليره احلرد  

  .0"سرقش فقطعش يدقا اليتثم أمر بتلك املرأة  . «لقطعش يدقا 
قال رسول التسام  والعفو والصل  قبل الرفع إىل احلاكم، و امللمن  يف السرت ترغيب (د 

لو كنش سرتته بهوبك كان :  )بفعلته اإلخبار الن  لرجل أرشد ماعزا إىل  اهلل 

 .  2 (خريا لك

تيرل عنرد إصررارقم    جعلش الشريعة حق إيقاع عقوبة اإلعدام خارج إطرار التعزيرر لورثرة الق    (و 

جمررتمع  علررى إيقرراع قررذو العقوبررة، وبعررد جترراوز مراتررب عديرردة يبتغررى فيهررا االسررتعطا   

والعفو، فإترافة إىل التنرازل لوجره اهلل ابتغراء لألجرر الكربري الرذي كتبره اهلل عرز وجرل           

للعاف  عن النراس وحبره عرز وجرل للمحسرن ، ووعردو األجرر اجلزيرل ملرن عفرى وأصرل ،            

ى مال، وقناا التنازل إىل الدية، فإذا تنرازل واحرد مرن الورثرة فعندئرذ ال      قناا الصل  عل

بررد للحرراكم االمتهررال لرررغبتهم، ولورثررة القتيررل احلررق يف العفررو بسررهولة ويف أي وقررش ولررو  

كان قبل التنفيذ بلحاة واحدة، وقذا أرحم بالنف  اإل سرا ية، ويتمهرل فيره إقررار ملبردأ      

ما القوا   الوتعية فقد منحرش قرذا احلرق للدولرة، فرال      أ.  الرمحة واملساحمة ب  الناس

 .  3ميكن العفو عنه إال بإجراءات معقدة جدا

 إلزام القاتري بضرما ات حمكمرة   بر  لرك بأقصى درجرة، ويتمهرل ذ   محاية النف  اإل سا ية (و 

؛ للتحقررق مررن وجررود ركررن االعتررداء كشرررط لتنفيررذ جتاوزقررا حبررال ال ميكنرره شررديدةو

 :  1نها، ومالدميقراطية بأكهر من ألف عام اإلسالم سبق بها وقد ،العقوبة

                                      
ل الشرريف  براب قطرع السرار   متفق عليه، رواو مسلم يف صحيحه بسندو إىل عائشة أم امللمن ، رتي اهلل تعاىل عنها، - 0

براب كراقيرة الشرفاعة    ، واللفظ لره؛   والب،راري يف صرحيحه،    001ص 5، جوغريو والنهى عن الشفاعة فى احلدود
 .  203ص 1ج يف احلد إذا رفع إىل السلطان

 ، مرذيل (ملسسرة قرطبرة  : القراقرة )املسند، لامرام أمحرد،   .  ]201ص 5ج 20510، رقم احلدي  أمحدأخرجه اإلمام - 2
 [.  ى األحادي ألر لوط علبأحكام شعيب ا

ينار مقال عهمان الروا  يف صحيفة الشرل األوس ، بعنوان عقوبة اإلعدام وموقف اإلسالم منها، ذكر فيه ما ورد - 3
 : يف حماترة الشيخ حممد بن جبري، رمحه اهلل، عنوان املقال

  http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=44637&issueno=8246 
 .    215مذاقب فكرية معاصرة، للشيخ حممد قطب، ص:  قذو الضما ات مذكورة يف كتاب- 1

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=44637&issueno=8246
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=44637&issueno=8246
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 الشامل  الربا يالعدل فيها  احلكم بشريعة اهلل اليت  لو        َ ََوَممْل ل مْ  َيْ ُكمْ  ِبَمما أ نم

 .  ، دون جتاوز[سورة املائدة] (11)اللَُّه ف ُأْول ِئ   ُهْ  اَلك اِفُروَن 

  يفثق متامررا أن املررتهم غررري معررذور   إال إذا اسررتو أو قصرراص دحبرر القاترري يال يقضررأن 

: لقولرره ، بالشرربهة أو العقوبررة ارتكبرره، وإال فرراحلكم قررو درء احلررد    الررذياجلرررم 

 أ فرذ قرذا املبردأ    بن الطاب رتري اهلل تعراىل عنره   عمر و، 0(ادرءوا احلدود بالشبهات)

رقيقرا حلاطرب سررقوا    ن أ)يف موطرأ اإلمرام مالرك     ،رفع إليه من سرل وقو جرائع  عندما

أمر عمرر كرهري   ، فر فرفع ذلرك إىل عمرر برن الطراب    ، اقة لرجل من مزينة فا تحروقا 

واهلل :  ثرررم قرررال عمرررر   !أراا جتررريعهم:  ثرررم قرررال عمرررر ، ن يقطرررع أيرررديهمأبرررن الصرررلش 

قررد :  فقررال املز رري؟  كررم  ررن  اقتررك :  ثررم قررال للمز رري .  ك غرمررا يشررق عليررك ألغرمّنرر

كمررا  .  2(أعطرره  امنائررة درقررم:  عمرررفقررال .  كنررش واهلل امنعهررا مررن أربعمائررة درقررم

، ادرءوا احلرردود بالشرربهات: قة عررام اجلرروع تطبيقررا للمبرردأ ذاترره  حررد السررر أوقررف عمررر

 .  3 ( َعاِم السََّنِةِعْذٍل وال ع يفَطال ُيق:  )وقال

 وإمنرا برالقرائن واألدلرة وشرهادة الشرهود      ، بعلمره ي القاتري  ال يقضأن :  ومن الضما ات

 يفعار  يرلثر   أليوقو غضبان ، وال يقضى وقو معر   يالقاتوال يقضى  . العدول

 .قدرته على احلكم الصحي 

 جلنائيرة املتعلقرة حبرق اهلل تعرالي    لرف املرتهم يف القضرايا ا   وألن األصل براءة الذمة ال ر ،

 . 1بل يذقب بعض العلماء إلي عدم حتليف املتهم يف القضايا اجلنائية املتعلقة حبق العبد

                                      
ادرءوا )حردي   :  "يف خترريج أحادير  الرافعري الكربري     قال العالمة ابرن حجرر العسرقال ي يف كتابره تل،ريص احلربري      - 0

ادرءوا احلردود  :  )بلفرظ ، الرتمذي واحلاكم والبيهقي من طريق الزقري عن عروة عن عائشرة (:  احلدود بالشبهات
عن املسلم  ما استطعتم فرإن كران لره خمررج ف،لروا سربيله فرإن اإلمرام أن خيطر  يف العفرو خرري مرن أن خيطر  يف              

:  وقرال النسرائي  .  منكرر احلردي   :  قرال فيره الب،راري   ، عيفويف إسنادو يزيد بن زيراد الدمشرقي وقرو تر    ، (العقوبة
وقد روي عن غري واحد من الصرحابة أ هرم قرالوا    :  قال، قاله الرتمذي، ورواو وكيع عنه موقوفا وقو أص .  مرتوا

، ورواو رشرردين عررن عقيررل عررن الزقررري :  قررال، روايررة وكيررع أقرررب إىل الصررواب :  وقررال البيهقرري يف السررنن.  ذلررك
وفيه امل،تار ، (ادرءوا احلدود وال ينبغي لامام أن يعطل احلدود:  )ورويناو عن علي مرفوعا.  عيف أيضاورشدين ت

وأص  ما فيره حردي  سرفيان الهروري عرن عاصرم عرن أبري وائرل          :  قال، قاله الب،اري، بن  افع وقو منكر احلدي 
ورو  عرن عقبرة   ، (عرن املسرلم  مرا اسرتطعتم    ادرءوا احلدود بالشبهات ادفعوا القترل  :  )لاعن عبد اهلل بن مسعود ق

ورواو أبو حممد بن حزم يف كتاب اإليصال :  قلش.  وروي منقطعا وموقوفا على عمر، بن عامر ومعاذ أيضا موقوفا
ألن أخطر   :  )بن أبي شيبة من طريق إبراقيم الن،عي عرن عمرر  اويف ، بإسناد صحي ، من حدي  عمر موقوفا عليه

برن  اويف مسند أبي حنيفة للحرارثي مرن طريرق مقسرم عرن      ، (حب إلي من أن أقيمها بالشبهاتيف احلدود بالشبهات أ
 [.   012ص 1ج-0151، رقم احلدي  (م0515قر 0105، دار الكتب العلمية)، 0ط.  ]عباس بلفظ األصل مرفوعا

، رقرم  (الررتا  العربري   دار إحيراء : مصرر )، حممرد فرلاد عبرد البراقي    : حتقيرق ، رواية ريى الليهري ، مالكاإلمام موطأ - 2
 .  111ص 2ج 0131احلدي  

املكترررب :  برررريوت)، 2:  ، طحبيرررب الررررمحن األعامررري : ، حتقيرررقبكرررر عبرررد الررررزال الصرررنعا ي  يبررر، ألاملصرررنف- 3
 .  212ص 01، ج01551، رقم احلدي  (0113، اإلسالمي

مكتبررة دار )ي، ي بكررر الزرعررمررد بررن أبررالطرررل احلكميررة يف السياسررية الشرررعية، البررن قرريم اجلوزيررة، حم :  يناررر- 1
 . ، وما بعدقا10، ص(البيان
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  و، وال خرررال  بررر  الفقهررراء يف أن الضررررب والتعرررذيب ااإلكرعررررتا  بررراالإبطرررال أخرررذ

واحلررب  والقيررد داخلرره كلررها يف اإلكررراو، وأن اختلفرروا يف التهديررد والوعيررد فرررأي       

داخل يف اإلكراو، ورأي الربعض أ ره ال يكرون إكراقرا إال إذا صردر مرن        أ هاجلمهور 

ه إذا مل يقرر وكران املهردد بر     قادر علي تنفيذو، وغلب علي لن املرتهم وقروع مرا قردد بره     

وال يعتال إقررار  ، ، وكون املتهم عاجزا عن مقاومتهتارا حبي  يعدم الرتا أو يفسدو

، 0 (يره لرفع عن أميت الطرأ والنسريان ومرا اسرتكرقوا ع    ) :  املكرو صحيحا لقوله

لرري  الرجررل بررأم  علرري  فسرره إذا جوعترره أو تررربته أو  : "ولقررول عمررر رترري اهلل عنرره 

 .  2"أوثقته

  قرررا ون  أيتررما ات التنفيرررذ، وزاد فيهررا تررما ة مل يتضررمنها     قرررر اإلسررالم    وكررذلك

 .  ، وقى رد االعتبار الكامل للمجرم بعد تطبيق احلد عليهحتى قذو اللحاة يأرت

 رتري اهلل   األ صراري عن أبى برردة  ، ف وز تعد  العقوبات املقررة شرعاالتنفيذ ال  ويف

حرد   يفال  لد أحد فول عشرة أسرواط إال  ):  يقول  أ ه مسع رسول اهلل تعاىل عنه، 

  .3(من حدود اهلل

     وأمررا فيمررا بعررد التنفيررذ فيكفررى قررذان املهرراالن لتقريررر تكررريم اإلسررالم لا سرران وإن

 وقعرش عليره وبالتوبرة إىل اهلل    الريت ر عنهرا بالعقوبرة   حلاة عابرة مادام قد كّفر  يفقب  

   :عز وجل

:  قرال أبرو قريررة    . اتربوو:  فقال، برجل قد شرب يِتُأ  قريرة أن رسول اهلل أبىعن  (0)

 : فلمررا ا صررر  قررال بعررض القرروم . فمنررا الضررارب بيرردو والضررارب بنعلرره والضررارب بهوبرره

 . 1(ال تعينوا عليه الشيطان.  ال تقولوا قكذا) : فقال رسول اهلل  ! خزاا اهلل أ

ع الررن  صررلى اهلل عليرره و فررأمر بر رره فرررجم فسررم"...  : قصررة مرراعز بررن مالررك يفجرراء  (2)

أمل تر إىل قذا سرت اهلل عليه فلم تدعه  فسه حترى  : سلم رجل  يقول أحدقما لصاحبه

 أيرن فرالن وفرالن؟     : جيفرة محرار فقرال    شريئا ثرم مررّ    جم الكلب؟ فسار الن  جم َرُر

لكررل وقررل ُي، غفررر اهلل لررك يررا رسررول اهلل : قرراال.  ا ررزال فكررال مررن جيفررة قررذا احلمررار

والذي  فسي بيردو إ ره اآلن يف   ، فما  لتما من أخيكما آ فا أشد أكال منه: قال؟  قذا

  .  5"أ هار اجلنة يتقمص فيها

                                      
 :ترتيررب]، 212، ص01، ج1205، وابررن حبرران يف صررحيحه،  055ص 3، ج2113أخرجرره ابررن ماجررة يف السررنن، رقررم    - 0

 لحرردي لو:  ، وقررال بعررض العلمرراء([ملسسررة الرسررالة)شررعيب أر رراؤوط، :  حتقيررق علرري بررن بلبرران الفارسرري، األمررري 
 .  السنة تدل على صحتهشواقد من الكتاب و

 .  213ص 5الشرا الكبري، البن قدامة املقدسي، ج:  وينار.  215مذاقب فكرية معاصرة، للشيخ حممد قطب، ص- 2
    .021ص 5ج ،1551:  أخرجه مسلم يف صحيحه، باب قدر أسواط التعزير، رقم احلدي - 3
 .    051ص 1، ج1111أخرجه الب،اري يف صحيحه، رقم احلدي  - 1
رقررم (  0511، 0111، دار املررأمون للرررتا :  دمشررق)، 0، طحسرر  سررليم أسررد : حتقيررق  ،املوصررلي مسررند أبرري يعلررى - 5

 .  احلدي  تعيف:  قال حمقق الكتاب.  521ص 01، ج1011احلدي  
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 :  الغايات اليت تسعه إليُا العقوبات الشرعية، ومنُا عقوبة اإلعدام

 : بني مجيع أفراد اجملتمع (Absolute justice) حتقيق العدالة املعلقة-3

وقو من األس  الريت قرام عليهرا عمرار الكرون وصرالا العبراد،         ،0العدل خال  اجلور 

ل ق ْد أ ْرَسمَلَنا ُرُسمل َنا    :  لذا ح  عليها اإلسالم، وجعله أساسا للحكم ب  الناس، قال تعاىل

ُُممُ  اَلِكَتمماَب َواَلِميممَ اَن ِلَيُقمموَم الننمماسُ      ، سررورة 25مررن اآليررة  ]  ِباَلِقْسممِ  ِباَلَبيَِّنمماِت َوأ نَ َلَنمما َمَع

ََُداك ِباَلِقْسِ  َوي  َيْ راَمننُكْ     :وقال [.  احلديد َُا الَِّييَل آَمُنوَا ُكوُنوَا ق وناِمنَي ِلِلِه ُش َيا أ يُّ

 ْعَمُلموَن  َشَنآُن ق ْوٍم َعل ه أ يَّ َتْعِدُلوَا اْعِدُلوَا ُهَو أ َقَرُب ِللتنَقَوى َواتنُقموَا الِلمَه إانن الِلمَه َخمِبرٌي ِبَمما تَ     

إال برراحلق، وال   ال ركررمفرراحلكررم العرردل املقسرر ،   قرروو[.  ، سررورة املائرردة1اآليررة ]

َواللَّمُه َيَقِضمي ِبماَلَ قِّ َوالَّمِييَل َيمْدُعوَن ِممل          :، قرال  يقول إال احلق، وال يقضي إال باحلق

وقررد  فررى  [.  ، سررورة غررافر 21اآليررة ] ِصممرُيُدوِنممِه ل مما َيَقُضمموَن ِبَشممْيٍك إانن اللَّممَه ُهممَو السنممِميُع اَلبَ    

َمْل َعِمَل َصاِل  ا ف ِلَنَفِسمِه َوَممْل    :  قال تعاىل  سبحا ه الالم عن  فسه، وحرمه على عبادو،

َُا َوَما َربُّ   ِبظ لَّاٍم ل َلَعِبيِد  : وقال يف احلدي  القدسي، [، سورة فصلش11اآلية ] أ َساك ف َعل ْي

، وعلرى قرذا،   2"ش الالم على  فسي، وجعلته بينكم حمرًمرا فرال تاراملوا   يا عبادي إ ي حرم"

 .دون أن يكون عادال رقى درجات التقو  والورعأن ي مرمفال ميكن ال

وأحكامره، ووترع    وحتقيق العدل يف الشريعة اإلسرالمية يكرون باتبراع أوامرر اهلل     

رتترب عليره ميرل عرن     كل شيء يف موتعه من غري إفراط وال تفري ، وكل ميل عن الشرع ي

رر  علرى العردل     حينمرا  ودستور املسرلم  .  ةالذي قو للمات يوم القيامالعدل وإقرار للالم 

َِْسانا َوإايَتماك  :  ، قال جل شأ هينهى عن املنكر والبغي واإلحسان إانن الِلَه َيَأُمُر ِباَلَعْد ا َواإلا

َُه َعلا اَلف ْ َشاك َواَلُمنك  سرورة النحرل،   ] را َواَلَبْغميا َيِعُظُكمْ  ل َعلَُّكمْ  َتمَيكَُّروَن     ِذو اَلُقْرَبه َوَيْن

 عررز وجررلاحلكررم امللررزم حكمرره كوً ررا وشرررًعا، وشرررائعه  وقررو سرربحا ه وتعرراىل [.  51اآليررة 

ُقْل إانِّي َعل ه َبيَِّنٍة مِّل رنبِّي َوك ينْبُت  ِبِه َما  ، عدل كلها، فال خري إال فيها، وال عدل إال بها

ُّ اَلَ ممقن َوُهممَو َخْيممُر اَلف اِصممِلنَي  ِع ، 51اآليررة ] نممِدو َممما َتْسممَتْعِ ُلوَن ِبممِه إانا اَلُ َكممُ  إايَّ ِلِلممِه َيُقمم

ومررن احلررق القررول بأ رره قررد ال يسرراوي العرردل يف الشررريعة اإلسررالمية يف علررو      [.  سررورة األ عررام 

 . للقضاء يف اإلسالم األعام املقصوداملكا ة وعام األقمية أية فضيلة أو قيمة أخر ، وقو 

لرة لفرظ   عَدوقرال الراغرب العدالرة واملَ   .  األمر املتوسر  بر  اإلفرراط والتفرري     :  العدل"و

بالعررردل قامرررش السرررموات :  وعليررره روي.  التقسررري  علرررى سرررواء:  والعررردل.  يقتضررري املسررراواة

                                      
وفرالن مرن أقرل    . ُه وَمْعَدَلَترهُ وبس  الروالي َعْدَلرُه وَمْعِدَلَتر   . َعَدَل عليه يف القضّية فهو عاِدٌل: يقال. خال  اجَلَور: الَعْدُل" - 0

وقروٌم َعرْدٌل وُعرردوٌل   . وقرو يف األصرل مصردرٌ   . ورجرٌل َعرْدٌل، أي ِرترًا وَمْقَنرٌع يف الشرهادة     . امَلْعَدَلرِة، أي مرن أقرل الَعرْدلِ    
 [.  الصحاا للجوقري] ."وقد َعُدَل الرجُل بالضم َعداَلًة. أيضًا، وقو  ع َعْدٍل

 .  لةرواو مسلم، ا الال والص - 2
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علرى اآلخرر أو   تنبيها على أ ه لو كان ركن مرن األركران األربعرة يف العرامل زائردا      .  واألر 

  .  0" اقصا على مقتضى احلكمة مل يكن العامل منتاما

وقول الراغب األصرفها ي أن العدالرة تقتضري املسراواة غايرة يف الروعرة، ويعري ذلرك أن         

وشريعتنا الغراء تقّدم العدالة علرى املسراواة، ياهرر أثرر ذلرك يف  رذر يسرري        .  العدالة أعّم منها

أل هررى فيهررا بالررذكر، وليتجّلررى الفرررل الرردقيق برر  العدالررة     مررن األحكررام الرريت ال تتسرراو  ا  

طفرل وشراب   :  واملساواة ميكننا أن  ضرب مهال بسبال جري يقام على جائزة  ينة ب  أربعة

يافع وآخر أعرج وامرأة بدينة، وتساو  فيه املسرافة واجلرائزة والوقرش وغرري ذلرك مرن شرروط        

سابقة؟   عم إّ ها حققرش املسراواة، لكنهرا مل    املسابقات، فهل يوافق عاقل على صحة قذو امل

تتحقرررق فيهرررا العدالرررة، ألن مرررن العدالرررة أن يقرررام السررربال بررر  أ ررراس متسررراوين يف القررردرات    

والطاقات والطبراع، وإال اعترال للمرا، ومرن قنرا يتضر  أن الفررول الريت لهررت يف  رذر يسرري            

قتضي املساواة احلقيقية بر   جدا من األحكام الشرعية كا ش غايتها حتقيق العدالة اليت ت

 .  ، وقو ما أعنيه بالعدالة املطلقةاملكلف   يعا

، أمرا  إساد  ار الهأر وإطفاء جذوة اال تقرام يف قلروب أوليراء الردم يف حرال إقامرة العقوبرة       -2

يف حال العفو فاألمر ينعك  متاما ويرتترب عليره كرهري مرن معرا ي احلرب والوئرام بر          

 .  سائر األطرا 

، واملت،روف  مرن مترادي بعرض     قاب غريظ قلروب املتحسررين علرى ا تهراا حرمرات اهلل      إذ-3

اجملرم  يف اإلخالل باألمن، وا تهاا أعراتهم وحرمراتهم و تلكراتهم، إن مل توقرع    

 . العقوبات الالئقة باجلرائم على اجملرم 

 :يف سائر ربوع البالد (Sustainable security)األمن املستدام  توطيد-1

يف  عرد مبهابرة القواعرد الصرلبة    تعلى إقامة ركائز أساسرية   ش الشريعة اإلسالميةصحر

االسررتقرار والطمأ ينررة يف األ فرر  واألمرروال   وحتقيررق  ترروفري األمررن بغيررة ، اإلسررالمي اجملتمررع

واألعرررا  والعقررول وإقرررار ديررن التوحيررد احلررق، ومنررع الرذيلررة، ودرء املفسرردة، واستئصررال     

املنازعرات واألمررا  والفوترى األخالقيرة عرن النراس يف أخطرر مرا           زعة الشر، وبْتر أسباب

، 2ِمْعرَوج  مي  جروقر حيراتهم االجتماعيرة الريت ال برد ارا مرن وجرود  ارام ثابرش صرحي ، غرري            

تطمئن إليه النفوس، وتنتشر فيه اامم، وَيْسُكن فيره الراليء، ويرأ   بره الضرعيف؛ فلري        "

 .  3"لائف راحة، وال حلاذر طمأ ينة

                                      
 .  511التوقيف على مهمات التعريف، باب الع  فصل الدال، ص - 0
، موترروع شرررعية اجلرميررة   1، ج(دار الفكررر:  دمشررق)، 1الفقرره اإلسررالمي وأدلترره، للرردكتور وقبررة الزحيلرري، ط    - 2

 .    والعقوبة
( 0515، 0115قررررأ، دار إ:  برررريوت)، 1حممرررد كرررريم راجررر ، ط:  ، للمررراوردي، شررررا وتعليرررقأدب الرررد يا والررردين - 3

 .  051ص
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ليتصررر  النرراس يف  " وجررلألمررن منحررة و عمررة إايررة كررال  تفضررل بهررا الررالق عررز       او

األمرن  :  قرال بعرض احلكمراء   ".  0"املعايش وينتشروا يف األسفار آمن  من تغرير بنف  أو مال

؛ ألن الرو  يقربض النراس عرن مصراحلهم ، ورجرزقم عرن        ، والعدل أقو  جيشأقنأ عيش

األمررن مررن و لرريت بهررا قرروام أودقررم وا تاررام  لررتهم؛ تصرررفهم ، ويكفهررم عررن أسررباب املررواد ا

   .2" تائج العدل، واجلور من  تائج ما لي  بعدل

مرقو ا باالستقامة على منهجره وبالعردل بر  النراس      املوىل عز وجل حتقيق األمن وجعل

 َوَعرَد اللَّرهُ     :وقد امنت اهلل به يف كتابه يف عردة مواترع فقرال   .  واالعتداءومكافحة الالم 

الَّررِذيَن آَمُنرروا ِمررنُكْم َوَعِمُلرروا الصَّرراِلَحاِت َلَيْسررَتْ،ِلَفنَُّهم ِفرري اْلررَأْرِ  َكَمررا اْسررَتْ،َلَف الَّررِذيَن ِمررن  

ا ُدوَ ِني َلررَقررْبِلِهْم َوَلُيَمكهررَننَّ َلُهررْم ِديررَنُهُم الَّررِذي اْرَتَضررى َلُهررْم َوَلُيَبرردَِّلنَُّهم مِّررن َبْعررِد َخررْوِفِهْم َأْمًنررا َيْعُبرر 

.  الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمرَنُهم مِّرْن َخرْو ٍ     [، سورة النور55من اآلية ] ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا

 : وقولره [.  025البقررة، مرن اآليرة    ] . َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَش َمَهاَبًة لهلنَّاِس َوَأْمنراً  : وقوله[. 1قريش، ]

: وقولره [. 12األ عرام،  ] . ْلِبُسوْا ِإمَياَ ُهم ِبُاْلٍم ُأْوَلررِئَك َلُهرُم اأَلْمرُن َوُقرم مُّْهَترُدونَ     الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم َي

          َوَتَرَب الّلُه َمَهاًل َقْرَيًة َكاَ ْش آِمَنًة مُّْطَمِئنَّرًة َيْأِتيَهرا ِرْزُقَهرا َرَغرًدا مِّرن ُكرلِّ َمَكراٍن َفَكَفرَرْت

 [.  002النحل، ] . َها الّلُه ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَ،ْوِ  ِبَما َكاُ وْا َيْصَنُعوَنِبَأْ ُعِم الّلِه َفَأَذاَق

الشررريعة اإلسررالمية لتحقيقرره برر  العبرراد،       الرريت جرراءت  قاصررد املمقصررد مررن   األمررن و

كرل مرا    و برذ  والتعراون والتقرو  واالسرتقامة    التحلري مبكرارم األخرالل   وأحاطته بالدعوة إىل 

رمررش الغيبررة وقرري جمرررد ذكررر املرررء مبررا يكرقرره حررال غيابرره،         تعكررري للصررفو، حتررى ح  

 .  رعاية مصاحل الفرد واجلماعةفنت والفساد ومن ال التحذير، و اإلرشاد إىلو

 :  منهج اإلسالم يف توطيد األمن

يتسم منهج اإلسالم يف توطيد األمن بالواقعية والهبات، ويتم من خرالل حمراور عردة    

 : جلماعة، وقيال غنى عنها إلصالا الفرد وا

حاجررة الفرررد إىل تربيررة وإصررالا ذاترري حتررى يصررب  اإل سرران سررويا يأمنرره اآلخرررون مبررا       -0

 .يتكون لديه من وازع ديي وتمري يقظ

إصرالا أوجرره احليرراة اإلسررالمية لكو هررا إحرد  دعامررات حتقيررق األمررن واالسررتقرار يف    -2

 . اجملتمع

تمرع مرن كرل مرن يتعرد       تشريع عقوبات رادعة زاجرة كضرورة اجتماعية حلماية اجمل -3

وتهد  العقوبات اليت شرعها اإلسرالم  .  حدودو ويسعى يف األر  فسادا بعد إصالحها

                                      
 .   05األحكام السلطا ية، للماوردي، ص- 0
 .  051، للماوردي، صأدب الد يا والدين - 2
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.   0إىل محاية اجملتمع براحلق والعردل وصرون مبادئره ووحدتره وأمنره ومتاسركه وتالمحره        

للرردع عرن ارتكراب مرا      تعراىل  واحلدود زواجر وترعها اهلل :  "يقول أبو احلسن املاوردي

ما أمر به ملا يف الطمع من مغالبة الشهوات امللهية عرن وعيرد اآلخررة بعاجرل      حار وترا

من زواجر احلدود ما يردع به ذا اجلهالة حذرا من أمل العقوبرة   تعاىلاللذة ، فجعل اهلل 

ومرا أمرر بره مرن     ، ليكرون مرا حارر مرن حمارمره  نوعرا      ؛ وخيفة من  كرال الفضريحة  

َوَمرررا  : تعررراىل تكليرررف أن، قرررال اهلل فتكرررون املصرررلحة أعرررم وال  ، فروتررره متبوعرررا 

يف استنقاذقم من اجلهالرة،  :  يعي، [سورة احلج] {011}َأْرَسْلَناَا ِإلَّا َرْحَمًة لهْلَعاَلِمَ  

  .2"وكفهم عن املعاصي وبعههم على الطاعة، وإرشادقم من الضاللة

ات الشررعية،  ويف عصر ا احلدي  ُعرفش اململكرة العربيرة السرعودية بتطبيقهرا للعقوبر     

 .   وقد كان أثر ذلك ا تشار األمن واألمان، حتى ترب بها املهل يف ذلك

 :  يف الشريعة اإلسالميةالتعزير باإلعدام 

 :معنى التعزير

 :  3وله معان.  عزََّر يعزِّر، تعزيًرا، فهو ُمَعزِّر:  يقال.  التعزير لغة مصدر عّزر

 التعايم والتوقري، قال تعاىل  : ُنوا ِباللَِّه َوَرُسموِلِه َوُتَعم ُِّروُ  َوُتمَوق ُروُ     ِلُتْؤِم [   5مرن اآليرة ،

 .  1"أي تنصروو برد األعداء عنه قال ذلك يف شرا الغريب ".  [الفت 

 ومنرره اعررزَّرِت املرررأُة زوَجهرر، عررزَّر الولررُد أبرراو":  التأييررد واإلعا ررة والنصررر والتقويررة، يقررال ،

ََِسن اَوَع نْرُتُمو:  قوله تعاىل  .  [، سورة املائدة02اآلية من ] ُهْ  َوأ َقَرْضُتُ  ا   ق ْرض ا 

 "ومنه ُأِخذ َمْعَنرى النَّْصرِر، أَلّن َمرْن َ َصرْرَته فقرد َرَدْدت عنره        . ملْنُع والرَّدُّ، وقذا َأْصل َمْعناوا

تْعِزيرٌر، أَلّ ره َيْمَنرُع اجَلراِ َي     : واذا قيل للَتْأِديب اّلِذي ُدوَن احلرّد   .  َأْعَداَءو وَمَنْعتهم من َأذاو

  .5"َمَنْعَترره مررن الشررْيءِ : َعررَزْرُت الرَُّجررَل َعررْزرًا   : ويف اأَلْبِنَيررِة الْبررِن القّطرراع  . َأْن ُيَعرراِوَد الررذَّْ بَ 

.  أوقرتره :  أي، عرزرت احلمرار  :  يقرال ، التعزير الضرب دون احلرد :  "وقال يف جممل اللغة"

ياشيمه خبي  ثم أوجرته يشري برذلك أن التعزيرر تشرديد علرى     وعزرت البعري أي شددت خ

 .1"اجلا ي ومنع له عن العود

                                      
علرري بررن فررايز . د: اإلرقرراب، الفهررم املفرررو  لارقرراب املرفررو ، تررأليف : حممررد فتحرري حممررود لبحرر . د.تل،رريص أ - 3

 .12 -55ص". كافحة اإلرقابمل،صات إصدارات اجلامعة يف جمال م"اجلحي، مطبوع تمن 

 .  133األحكام السلطا ية ص - 2

، جمموعة مرن ا ققر   : حتقيق ، ملرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواقر القاموس ؛  (.   ع ز ر)الصحاا :  يراجع- 3
آل الشرريخ حممررد حسررن  : حتقيررق ، لصرراحب ابررن عبرراد ، لا رري  يف اللغررة؛   .  21ص 03، ج(ع ز ر)، (دار اادايررة)

 .  313ص 0، جالع  والزاي والطاء، (م 0551، قر0101، عامل الكتب:  بريوت)، 0ط ياس 
 (.  ع ز ر)، (دار الطباعة العامرة)، لنجم الدين عمر النسفي، طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية- 1

 .   21ص 03، جتاج العروس - 5

 (. ع ز ر)، طلبة الطلبة- 1
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 عاقبره مبرا دون احلردِّ الشَّررعّي،     : عزَّر القاتي املذ َب:  اللوم والعتاب والتأديب والتأفيف

  .الَمه، أدَّبه

 " 0"ليه، َأْوَرَدوَعَزَرُو على كذا، ِإَذا َأْجَبَرُو ع: ُيقال . اإِلْجَباُر على اأَلْمِر   . 

  :  ويف اصطالا الفقهاء

لري  فيره شريء مقردر برل مفرو        و".  2"التعزير تأديب على ذ وب مل تشرع فيها احلدود"

  . 3"إىل رأي القاتي

 :منها، والعقوبات التعزيرية أ واع"

 ما يتعلق باجلاو كالتوبيخ، والتشهري، والعزل عن املنصب. 

 والنفيما يتعلق بتقييد اإلرادة كاحلب  . 

  ما يتعلق باألموال كاإلتال  والغرامة ومنع التصر. 

 ما يتعلق باألبدان كالقيد واجللد والقتل. 

 ما يتعلق باألبدان واألموال كجلد السارل من غري حرز مع إتعا  الُغْرم عليه. 

    والتعزير يكون حبسب املصلحة، وعلى قدر اجلرمية، ولكل ش،ص تعزيرر يلدبره

 .ويردعه

  بالقتررل إذا مل تنرردفع املفسرردة إال برره، مهررل َقْتررل املفرررِّل جلماعررة املسررلم ،  والتعزيررر

 .  1"والداعي إىل غري الكتاب والسنة، والداعي للبدعة، واجلاسوس

 :  التعزير بالقتل يفوفيما يلي تفصيل الكالم 

ة ذقبرش قلرة مرن الفقهراء إىل عردم جرواز القترل تعزيررا، ومرنهم بعرض املالكيرر            :املرذقب األول 

 :  وبعض الشافعية

 "برل حبسرب اجتهراد اإلمرام     ، ر أقلره وال أكهررو  فال يقردّ ، قدرو فال حد لهو:  ويف اجلواقر

 .5"وال له النهاية إىل حد القتل، ويلزم االقتصار على دون احلدود، على قدر اجلناية

 قالوا لي  لامام التعزيرر بالقترل فكيرف يقرال     :  "قال يف من  اجلليل شرا خمتصر خليل

 وز التعزير مبا يلدي إليه ، ومن املعلوم أن الوسيلة تعطى حكم ما يرتترب عليهرا فيلرزم    

                                      
 .  21ص 03ج ،(ع ز ر)، تاج العروس - 0

 .  251األحكام السلطا ية، ص - 2
 .  15ص 5، ج(دار الكتاب اإلسالمي)، 2، طابن جنيم، زين الدين بن إبراقيمالبحر الرائق شرا كنز الدقائق، ل- 3
 0131، بيرش األفكرار الدوليرة   :  برريوت )، 0، طحممد بن إبراقيم بن عبد اهلل الترو ري ، موسوعة الفقه اإلسالمي - 1

 .  051ص 5، ج(م 2115ر، ق
 02، ج(م0551، دار الغرررب:  بررريوت)، حممررد حجرري: حتقيررق ، هاب الرردين أمحررد بررن إدريرر  القرررايف  ، لشررالررذخرية- 5

 .   001ص
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علررى أن الضرررب املنتهرري للمرروت  مررن امتنرراع التعزيررر بالقتررل امتنرراع التعزيررر مبررا يررلدي إليرره

 .  0"، وقد قالوا ال ينتهي اإلمام يف التأديب للقتلقتل

  لسرش أر   و"، 2"غ احلدود على مرا فصرله الفقهراء   ثم التعزيرات ال تبل:  " قال إمام احلرم

 .  3"للسلطان اتساعا يف التعزير إال يف إطالة احلب ، وقو صعب املوقع جدا

أن لامررام أن يقرريم عقوبررة اإلعرردام تعزيرررا يف      :  الررراج  ومررا عليرره العمررل      :املررذقب الهررا ي 

 :  املذاقب األربعةاحلاالت اليت ال ميكن معاجلتها إال بذلك، وفيما يلي  صوص من كتب 

 :  ميه  احلنفية (أ 

  لسررعيه يف األر  بالفسرراد ( 1لامررام قتررل السررارل سياسررة  )":  قررال يف الرردر امل،تررار -

:  قلررش- هررر- وأمررا قتلرره ابتررداء فلرري  مررن السياسررة يف شرريء   ، وقررذا إن عرراد-درر

ي  أن التقييد باإلمام يفهم أ ه لر :  وقدمنا عنه معزيا للبحر يف باب الوطء املوجب للحد

 .  5"للقاتي احلكم بالسياسة فليحفظ

 "وقي مسرألة القترل   ، خالفا اما(  الت،نيق والتغريق وال قصاص يف)  : يف االختيار قال

 .1("أل ه سعى يف األر  الفساد؛ فإن تكرر منه ذلك فلامام قتله سياسة ،باملهقل

 فأمرا  :  " بردعتهم  يف األقواء إذا لهررت / مطلبيف ، عن التمهيد  قال قال يف رّد ا تار

فرإن  ، يف بدعة ال توجب الكفر فإ ه  ب التعزيرر برأي وجره ميكرن أن مينرع مرن ذلرك       

وكذا لو مل ميكن املنرع برال سريف    ، مل ميكن بال حب  وترب  وز حبسه وتربه

واملبترردع لررو لرره داللررة  .  جرراز قتلرره سياسررة وامتناعررا  -إن كرران رئيسررهم ومقتررداقم -

م منرره أن ينشررر البدعررة وإن مل ركررم بكفرررو جرراز     ودعرروة للنرراس إىل بدعترره ويترروق   

ألن فسرادو أعلرى وأعرم حير  يرلثر يف الردين والبدعرة لرو         ؛ للسلطان قتله سياسرة وزجررا  

كا ررش كفرررا يبرراا قتررل أصررحابها عامررا ولررو مل تكررن كفرررا يقتررل معلمهررم ورئيسررهم  

 .  1"زجرا وامتناعا

                                      
 .  310ص 5، ج(م0515/قر0115 دار الفكر،) ،  مد بن أمحد عليش،من  اجلليل شرا خمتصر خليل- 0
، مكتبررة إمررام احلرررم ،   أبررو املعررالي عبررد امللررك بررن عبررد اهلل اجلررويي     ، غيررا  األمررم يف التيررا  الالررم   ، الغيرراثي- 2

 . 221، ص(قر0110)
:   عهرد العرالي للقضراء، قسرم الفقره املقرارن، علرى الرراب         التعزير بالقتل، لسرعد السرال، امل  :  وينار.   221الغياثي ص- 3

http://www.alsaber.net/articles.php?action=show&id=193 
ا اللررق بإرشررادقم إىل الطريررق استصررال:  السياسررةو"، "الارراقر أن السياسررة والتعزيررر مرتادفرران : "قررال ابررن عابرردين - 1

حاشية ".  ]قي فعل شيء من احلاكم ملصلحة يراقا وإن مل يرد بذلك الفعل دليل جزئيو". "املنجي يف الد يا واآلخرة
دار الفكرر للطباعرة   : برريوت )،  مرد عرالء الردين ابرن عابردين،      تار علرى الردر امل،ترار شررا تنروير األبصرار      رد ا 
 .  05ص 1، ج(م2111 قر،0120، والنشر

 .  013ص 1ج( 0311دار الفكر، :  بريوت)، الء الدين بن علي احلصكفي، علدر امل،تار شرا تنوير األبصارا - 5
،  عبد اللطيرف حممرد عبرد الررمحن    : حتقيق ،عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي احلنفي، لاالختيار لتعليل امل،تار- 1

 .  33ص 5، جم 2115 قر، 0121، دار الكتب العلمية:  بريوت)، 3ط
 .  213ص 1ج تار،حاشية رد ا - 1

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=104&ID=1&idfrom=1&idto=105&bookid=104&startno=53
http://www.alsaber.net/articles.php?action=show&id=193
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   أن مررا ال قتررل فيرره   -يررةيعرري احلنف-ومررن أصرروام :  "قررال شرريخ اإلسررالم ابررن تيميررة

عنرردقم مهررل القتررل باملهقررل واجلمرراع يف غررري القبررل إذا تكرررر فلامررام أن يقتررل فاعلرره      

وكذلك له أن يزيرد علرى احلرد املقردر إذا رأ  املصرلحة يف ذلرك ورملرون مرا جراء عرن           

وأصررحابه مررن القتررل يف مهررل قررذو اجلرررائم علررى أ رره رأ  املصررلحة يف ذلررك            الررن 

وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل يف اجلررائم الريت تعامرش     ، سياسةويسمو ه القتل 

بالتكرار وشرع القتل يف جنسها واذا أفتى أكهررقم بقترل مرن أكهرر مرن سرب الرن         

 .0"من أقل الذمة وإن أسلم بعد أخذو وقالوا يقتل سياسة وقذا متوجه على أصوام

 :  ميه  املالكية (ب 

 " ( وترب بسوط أو غريو ) خيصص بسوط أو يد أو حرب    جن  التعزير ال: ابن شاس

املشرهور صرحة الزيرادة عرن احلرد باجتهراد        : ابرن عرفرة  ( وإن زائدا على احلد )  .أو غريو

أو أتررى علررى )   .ترررب عمررر مائررة ملررن  قررش علررى خامترره   و  .اإلمررام لعاررم جرررم اجلررا ي 

له ا تهاء بره إىل   احلد والال يلزمه يف التعزير االقتصار على ما دون  : بن شاسا( النف 

، وأمر مالك بضرب ش،ص أربعمائة سروط وجرد مرع صر  جمرردا فرا تفخ ومرات        القتل

    .2"ومل يستعام ذلك مالك

 خررذ وقررد كاتررب لوسررئل مالررك عررن اجلاسرروس مررن املسررلم  ي:  "ويف البيرران والتحصرريل

ه شرريئًا، وأر  فيرر مررا مسعررش فيرره: الرروم وأخررالقم خررال املسررلم ، مرراذا تررر  فيره ؟ قررال  

  .أر  أن تضرررب عنقرره، وقررذا  ررا ال تعررر  لرره توبررة : قررال ابررن القاسررم . اجتهرراد اإلمررام

ألن اجلاسروس أترر علرى املسرلم  مرن      ؛ قول ابن القاسرم صرحي    : قال حممد بن رشد

إمنرا جرزاء    : وقرد قرال اهلل تعراىل يف ا رارب     ا ارب، وأشد فسرادًا يف األر  منره؛   

فللجاسوس حكم ا رارب إال أ ره ال تقبرل لره توبرة       . اآلية الذين راربون اهلل ورسوله

اإلمررام فيرره مررن   ر وال خيّيرر باسررت،فافه مبررا كرران عليرره، كالز ررديق، وشرراقد الررزور؛     

ألن القطرررع أو النفررري ال يرفعررران فسرررادو يف  ؛ قترررل والصرررلبلعقوبرررات ا رررارب، إال يف ا

 .  3"األر  وعاديته على املسلم  عنهم

 " ( وغصب حرة مسلمة ) وصرداقها يف   : ابرن حبيرب    .قتل عمر  صرا يا اغتصب مسرلمة

.  ألن قتلرره للررنقض ال للز ررا ؛ ولررو أسررلم غاصرربها مل يقتررل .  والولررد مسررلم ال أب لرره، مالرره

ووطررلو األمررة املسررلمة مبلررك أو ز ررا غررري  قررض إن طاوعترره وإال    : الل،مرري.  وقالرره أصرربغ

                                      
، حممرد حمري الردين عبرد احلميرد     : دراسرة وحتقيرق  ، شريخ اإلسرالم ابرن تيميرة    ل الصارم املسلول علرى شران الرسرول،   - 0

ار حاشرية رد امل،تر    قل قذا القول ابن عابدين يفو . 01ص ،(احلرس الوطي السعودي:  اململكة العربية السعودية)
 ".   قله عن مذقبنا وقو ثبش فيقبل:  "وقال بعد  قله للقول عنه.  205ص 1البن عابدين، ج

 .  131ص  1ج ،حممد بن يوسف العبدري، للموال، التاج واإلكليل مل،تصر خليل- 2
قررط ،  ال الوليرد حممرد برن أمحرد برن رشرد       ، ألبري البيان والتحصيل والشرا والتوجيره والتعليرل ملسرائل املسرت،رجة     - 3

 .  531، 531ص 2ج، (م0511، قر 0111ار الغرب اإلسالمي، د:  بريوت) 2، طحممد حجي وآخرون. د: حتقيق
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وطرلو احلررة    : الل،مري ( وغرورقا)، ةا ار ابن عرف  .إذ ال يقتل حر بعبد  :فقال حممد

املسلمة إن كان ز ا طوعا منها ففي كو ه  قضا قوال ربيعرة، وإن كران بنكراا فغرري     

وتطلرررع عرررورات ) .  إن غرقرررا فرررنقض ويضررررب عنقررره: وقرررال ابرررن  رررافع   . قرررض مطلقرررا

إن وجررد ا بررأر  اإلسررالم ذميررا كاتررب ألقررل الشرررا بعررورات         : سررحنون( املسررلم  

 .  0"ليكون  كاال لغريو املسلم  قتل

 : ميه  الشافعية (ج 

 سرواء  ( فرال  تعرر  ارم   : )قولره ، أقل العردل :  أي( يف قبضتهم: )قوله:  "جاء يف حاشية

كمرا قالره   اإلمرام،  لكرن مل خيرجروا عرن طاعرة     ، كا وا بيننا أم امتازوا مبوترع عنرا  

ولعرل وجهره    . فرإن قراتلوا فسرقوا   :  أي( مرا مل يقراتلوا  : )قولره -مغي و هاية- ذرعياأل

 عرم  ) : قولره  -ع ش- .  او.  وبتقديرقا فهي باطلة قطعا، أ هم ال شبهة ام يف القتال

 .  ولرو بقتلرهم  :  أي، حتى يزول الضرر:  وقوله.  مع عدم قتاام:  أي( إن تضرر ا بهم إخل

 .  وقذا وات  يف جواز يف جواز قتل الارج :  قلش  .2"-ع ش-او 

 :  ميه  احلنابلة (د 

 وزاد ابرن اجلروزي إن     .وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس للكفرار :  " اإل صا قال يف

وقرال ابرن اجلروزي يف كشرف     رمحه اهلل تعاىل، وتوقف فيه اإلمام أمحد   .خيف دوامه

املشكل دل حردي  حاطرب برن أبري بلتعرة رتري اهلل عنره علرى أن اجلاسروس املسرلم ال           

قال يف الفنون للسلطان سلوا السياسة وقرو  و...  وقو كما قال، و يف الفروعورّد.  يقتل

  .3"احلزم عند ا وال تقف السياسة على ما  طق به الشرع

   بالضررررب واحلرررب  والصرررفع  ) ويكرررون التعزيرررر  :  "قرررال البهررروتي يف كشرررا  القنررراع

إذا كران املقصرود دفرع الفسراد ومل     :  وقال يف االختيارات( والعزل عن الوالية  والتوبيخ

وحينئررذ فمررن تكرررر منرره جررن  الفسرراد ومل يرترردع باحلرردود      ، قتررلينرردفع إال بالقتررل  

 . 1"بل استمر على الفساد فهو كالصائل ال يندفع إال بالقتل فيقتل، املقدرة

 يف التعزيررر قررذو رمحرره اهلل تعرراىل مررذاقب الفقهرراء  شرريخ اإلسررالم ابررن تيميررة   ويل،ررص 

 : قائالبالقتل وما استدلوا بها، 

  .عشرر جلردات   : حردقا أ  :ثة أقوال يف مذقب أمحرد وغرريو  ثال وأما أكهر التعزير ففيه"

وقرذا قرول    . وإما تسعة وسبعون سروطا  إما تسعة وثالثون سوطا؛  دون أقل احلدود؛  : والها ي

                                      
 .  215ص 5، جالتاج واإلكليل - 0
 .  11ص 5، جالبن حجر اايتمي النووي على حتفة ا تاج بشرا منهاج حواشي الشروا ي والعبادي- 2
دار إحيراء الررتا    :  برريوت )، 0، طعرالء الردين علري برن سرليمان املررداوي      ، ل معرفة الرراج  مرن الرال    اإل صا  يف- 3

 .  011ص 01، ج(قر0105، العربي
 .  025ص 1، ج(م0512، قر00112دار الفكر، )، نصور بن يو   البهوتيكشا  القناع عن منت اإلقناع، مل- 1

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=16&ID=676&idfrom=8450&idto=8535&bookid=16&startno=48
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وقرو قرول    . أ ره ال يتقردر برذلك   :  والهالر    .كهري مرن أصرحاب أبري حنيفرة والشرافعي وأمحرد      

قررو إحررد  الررروايت  عنرره؛ لكررن إن أصررحاب مالررك وطائفررة مررن أصررحاب الشررافعي وأمحررد و 

علرى سررقة دون النصراب     : مهرل التعزيرر  ، رر مل يبلغ به ذلك املقردّ كان التعزير فيما فيه مقّد

والتعزيررر علررى ، ال يبلررغ برره حررد الشرررب  والتعزيررر علررى املضمضررة بررالمر ، ال يبلررغ برره القطررع

  اهللليره دلرش سرنة رسرول     وقرذا القرول أعردل األقروال؛ ع     . القذ  بغري الز ا ال يبلغ به احلد

يتهرا مائرة ودرأ   بضررب الرذي أحلرش لره امرأتره جار      وسنة خلفائه الراشدين؛ فقد أمر الرن   

دا يف حلرا  واحرد مائرة    ِجر وأمرر أبرو بكرر وعمرر بضررب رجرل وامررأة وُ       .  0عنه احلد بالشبهة

ة املسررلم   ومررن مل ينرردفع فسررادو يف األر  إال بالقتررل قتررل مهررل املفرررل جلماعرر         . . . 2مائررة

ِمْل أ ْجلا َذِل   ك َتْبَنا َعل ه َبِني إاْسَراِئيَل أ ننُه َممل     :قال تعاىل، والداعي إىل البدع يف الدين

َِْياَها ف ك أ ننَما َِْيا  ق َتَل َنَفس ا ِبَغْيرا َنَفٍس أ ْو ف َساٍد ِفي األ ْرضا ف ك أ ننَما ق َتَل النناَس َجِميع ا َوَمْل أ  أ 

ُُ  َبْعممَد َذِلمم   ِفممي األ ْرضا        الننمم ُُْ  ُرُسممُلَنا ِبالَبيَِّنمماِت ُثمم ن إانن ك ممِثريًا مِّممْن اَس َجِميع مما َول ق ممْد َجمماكْت

إذا بويررع لليفررت  » : أ رره قررال ، ويف الصررحي  عررن الررن   [سررورة املائرردة] { 1}ل ُمْسممراُفوَن 

علرى رجرل واحرد يريرد أن يشرق       مرن أتراكم وأمرركم  يرع    » : وقرال  . 3«فاقتلوا اآلخر منهمرا 

، 5بقتررل رجررل تعمررد عليرره الكررذب وأمررر الررن    .1«عصرراكم أو يفرررل  رراعتكم فرراقتلوو

فلهرذا   . 1مرن مل ينتره عنهرا فراقتلوو    : قرال وسأله ابن الديلمي عمن مل ينته عن شررب المرر؟ ف  

مرن  وذقب مالك ومن وافقره   . اب أمحد إىل جواز قتل اجلاسوسذقب مالك وطائفة من أصح

  .1"الداعية إىل البدعأصحاب الشافعي إىل قتل 

                                      
 .إسنادو تعيف:  تعليق شعيب األر لوط.  212ص 1، ج01120مسند اإلمام أمحد، رقم احلدي  - 0
عن عبد الرمحن بن أبي ليلرى؛ أن رجرال كران لره عسريف، فوجردو مرع امرأتره يف حلرا ،          :  ويف مصنف ابن أبي شيبة- 2

إ را وجرد اقما   : أتي علي برجل وامرأة، وقرال رجرل  : لبيان بن عمارة، قال  وعن.  21520برقم  .أربع  فضربه عمر
، برررقم مريبرران خبيهرران فجلرردقما، ومل يررذكر حرردا: فقررال علرري : يف حلررا  واحررد، وعنرردقما سررر ورررران، قررال

 .   521ص 5ج.  21522
 .  23ص 1ج 1515برقم  اب إذا بويع لليفت ب، اىل عنهرتي اهلل تع، أخرجه مسلم بسندو عن أبي سعيد الدري - 3
، برررقم برراب حكررم مررن فرررل أمررر املسررلم  وقررو جمتمررع ، رترري اهلل تعرراىل عنرره، أخرجرره مسررلم بسررندو إىل عرفجررة - 1

 .   23ص 1، ج1513
حي من العررب،  بع  رجال إىل  أن رسول اهلل : يقول أخرج الطالا ي يف املعجم الكبري بسندو إىل صحابي من أسلم- 5

مسعرا وطاعرة ألمرر رسرول اهلل     : أمر ي أن أحكم يف  سائكم مبا شرئش، فقرالوا   إن رسول اهلل : فلما أتاقم، قال
 وبعهوا رجال إىل رسول اهلل ،إن الرن    :إن فال را جاء را، فقرال   : ، فقالوا      أمر ري أن أحكرم يف  سرائكم مبرا

، وبعر  رجرال   ذلك فأحببنا أن  علمك، فغضب رسول اهلل شئش، فإن كان أمرا فسمعا وطاعة، وإن كان غري 
اذقب إىل فالن فاقتله وأحرقه بالنار، فا تهى إليه وقد مات وقرال، فرأمر بره فنربش، ثرم أحرقره       : من األ صار، وقال

 .  55ص 2، ج1151رقم احلدي    ".من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدو من النار:"بالنار، ثم قال رسول اهلل 
صرنع  وأ را لنسرتع  بشرراب يُ   ،  ا بأر  براردة إ:  قال  ه سأل رسول اهلل أالديلمي "خرج اإلمام أمحد يف مسندو إىل أ- 1

فقرال لره رسرول    ، فأعراد عليره الها يرة   ، فال تشرربوو :  قال.   عم:  قال؟  أيسكر:  فقال رسول اهلل ، لنا من القم 
:  قال؟  أيسكر:  فقال له رسول اهلل .  فأعاد عليه الهالهة:  قال . فال تشربوو:  قال.   عم:  قال؟  أيسكر:  اهلل 
: تعليق شعيب األر لوط (". فان مل يصالوا عنه فاقتلهم:  )قال.  فإ هم ال يصالون عنه:  قال.  فال تشربوو:  قال.   عم

 .  230ص 1، ج01113 رقم احلدي .  ]إسنادو صحي 
-331، ص2، طعلي بن  ايف الشرحود :  ، حتقيقبن عبد احلليم ابن تيمية أمحد الديناحلسبة لشيخ اإلسالم تقي - 1

312  . 
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الرررراج  لرررد  فقهررراء  رررا سررربق يترررب  أن القرررول جرررواز التعزيرررر بعقوبرررة اإلعررردام قرررو و

 . املذاقب، وقو املعتمد وعليه العمل
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 :   تع يرا اجلرائ  اليت يعاق  فيُا بعقوبة اإلعدام

قضررايا السررطو املسررل   :  قرري تعزيرررا عليهررا بعقوبررة اإلعرردام  املعاقرربمررن أقررم اجلرررائم  

وقد صدر بها قرراران مرن قيئرة    وترو ها،  واملسكرات وقضايا تهريب امل،درات، والطف

 :  كبار العلماء باململكة العربية السعودية، قما

 .  قر00/00/0110وتاريخ  (0) 15قرار رقم -

                                      
ففري  :  وبعرد ، احلمد هلل وحردو والصرالة والسرالم علرى مرن ال  ر  بعردو       :  قر00/00/0110وتاريخ  15قرار رقم  ص ال- 0

قر، اطلرع اجمللر    0110يف شهر رجب عام  مبدينة الريا  الدورة السابعة عشرة جملل  قيئة كبار العلماء املنعقدة
عبرد اهلل برن حممرد برن      الذي بعهه إىل مساحرة الشريخ  -حفاه اهلل  - امللك خالد بن عبد العزيز على كتاب جاللة

الررئي  العرام إلدارات    عبرد العزيرز برن عبرد اهلل برن براز       رئي  اجمللر  األعلرى للقضراء، وإىل مساحرة الشريخ      محيد
البحررو  العلميررة واإلفترراء والرردعوة واإلرشرراد، يطلررب فيرره جاللترره دراسررة موترروع  قررام  فيهمررا إفسرراد لألخررالل   

 :  وإخالل باألمن

د االعترداء علرى العرر  أو الرنف  أو     قيام بعض اجملرم  حبواد  السطو واالختطا  داخل املدن وخارجها بقصر : أحدقما
 .املال

تعراطي املسركرات وامل،ردرات علرى اخرتال  أ واعهرا، وترو هرا وتهريبهرا،  را سربب كهررة اسرتعمااا، وإدمران              : الها ي
 .  ةبعض املنحرف  على تعاطيها حتى فسدت أخالقهم، وذقبش معنوياتهم وقاموا حبواد  جنائي

ذو األمور إال عقوبرات فوريرة رادعرة، يف حردود مرا تقتضريه الشرريعة اإلسرالمية املطهررة؛          وذكر جاللته أ ه ال يقضي على ق
 .  ألن إطالة اإلجراءات يف مهل قذو املسائل يسبب تأخري تنفيذ اجلزاء و سيان اجلرمية

دراسته دراسة وافية  وقد أحاله مساحتهما إىل اجملل  للقيام بالدراسة املطلوبة، وملا  ار اجملل  يف املوتوع رأ  أ ه ينبغي
وأصردر   -متأ ية، وأن تعد اللجنة الدائمرة للبحرو  العلميرة واإلفتراء حبًهرا فيره، ثرم ينراقش يف الردورة الهامنرة عشرر           

قر يتضمن الوصية بالتعميم على الدوائر امل،تصة مبكافحة اجلرائم، والتحقيرق   23/1/0110وتاريخ 13قرارو رقم 
،تصرون يف تلرك الردوائر بإعطراء قرذو اجلررائم أولويرة يف النارر واإلجنراز، وأن          فيها، ودوائرر القضراء، برأن يهرتم امل    

 . يولوقا اقتماًما بالًغا من اإلسراع الذي ال خيل مبا يقتضيه العمل من إتقان

قرر   00/00/0110قرر حترى    01/0110/ 25مرن   مبدينة الطائف ويف الدورة الهامنة عشرة جملل  قيئة كبار العلماء املنعقدة
الرذي أعدتره اللجنرة الدائمرة، وبعرد املناقشرة املستفيضرة وترداول الررأي           اجملل  يف املوتوع واطلع على البح  ار 

 :  ا تهى اجملل  إىل ما يلي

 :  ما يتعلق بقضايا السطو والطف: أواًل 
يرة الضرروريات   لقد اطلع اجملل  على ما ذكرو أقل العلم من أن األحكام الشرعية تدور من حي  اجلملة على وجوب محا

المرر ، والعنايررة بأسررباب بقائهررا مصررو ة سرراملة، وقرري الرردين، والررنف ، والعررر ، والعقررل، واملررال، وقرردر تلررك     
األخطار العايمة اليت تنشرأ عرن جررائم االعترداء علرى حرمرات املسرلم  يف  فوسرهم أو أعراترهم أو أمرواام، ومرا            

قررد حفررظ للنرراس أديررا هم، وأبرردا هم،      -بحا ه وتعرراىل سرر -تسررببه مررن التهديررد لألمررن العررام يف الرربالد واهلل      
وأرواحهم، وأعراتهم وعقوام ؛ مبرا شررعه مرن احلردود والعقوبرات الريت حتقرق األمرن العرام والراص، وأن تنفيرذ            

يف ا رارب ، كفيرل بإشراعة األمرن واالطمئنران، وردع مرن تسرول لره  فسره           مقتضى آية احلرابة، وما حكم به 
ِإ ََّمرا َجرَزاء الَّرِذيَن ُيَحراِرُبوَن الّلرَه َوَرُسروَلُه َوَيْسرَعْوَن ِفري اأَلْرِ          :  داء على املسلم ؛ إذ قرال اهلل تعراىل  اإلجرام واالعت

َلُهرْم ِخرْزٌي ِفري الردُّْ َيا َوَلُهرْم        َذِلركَ َفَساًدا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخالٍ  َأْو ُينَفرْوْا ِمرَن اأَلْر ِ  
قدم رقر   :  )رتي اهلل عنه قال أ   عن للب،اري الصحيح  واللفظ ، ويف[، املائدة33] ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِايٌم

مرا أجرد لكرم    : فقال . يا رسول اهلل أبغنا ِرْساًل : ، كا وا يف الصفة فاجتووا املدينة فقالوا من عكل على الن  
فأتوقا فشربوا من ألبا ها وأبوااا حتى صحوا ومسنوا ؛ وقتلوا الراعي، واسرتاقوا  .  ال أن تلحقوا بإبل رسول اهلل إ

ري فأمحيرش  مالصريخ، فبع  الطلب يف آثارقم، فما ترجل النهار حتى أتري بهرم، فرأمر مبسرا     الذود، فأتى الن  
:  أبرو قالبرة   قال.   احلرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوافكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم، ثم ألقوا يف

 . ا قر. سرقوا وقتلوا وحاربوا اهلل ورسوله 

 :  ةوبناء على ما تقدم فإن اجملل  يقرر األمور التالي

إن جرائم الطف والسطو ال تهاا حرمات املسلم  على سربيل املكرابرة واجملراقرة مرن ترروب ا اربرة والسرعي يف         -أ
فساًدا، املستحقة للعقاب الرذي ذكررو اهلل سربحا ه يف آيرة املائردة، سرواء وقرع ذلرك علرى الرنف  أو املرال أو            األر  

 العر ، أو أحد  إخافة السبيل

= 

http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=2


 

 

 

30  

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر=   
 -وقطع الطريق، وال فرل يف ذلك ب  وقوعه يف املدن والقر  أو يف الصحاري والقفار، كما قو الراج  من آراء العلمراء  

 . - رمحهم اهلل تعاىل

رفع إلّي قوم خرجوا حمرارب  إىل رفقرة؛ فأخرذوا مرنهم امررأة مغالبرة علرى  فسرها         : ركي عن وقش قضائه ابن العربي الق
من زوجها، ومن  لة املسلم  معه فيها، فاحتملوقا، ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجريء بهرم، فسرألش مرن كران      

إ ا : احلرابة إمنا تكون يف األموال ال يف الفروج، فقلش ام ليسوا حمارب ؛ ألن: ابتال ي اهلل به من املفت ؟ فقالوا 
هلل وإ ررا إليرره راجعررون، أمل تعلمرروا أن احلرابررة يف الفررروج أفحررش منهررا يف األمرروال، وأن النرراس كلررهم لريتررون أن     

كا رش  تذقب أمواام، وحترب من ب  أيديهم، وال ررب املرء من زوجته وبنته؟ ولو كان فول ما قال اهلل عقوبرة ل 
 . قر. ملن يسلب الفروج ا 

ْا ِإ ََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن الّلَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفري اأَلْرِ  َفَسراًدا َأن ُيَقتَُّلروْا َأْو ُيَصرلَُّبو     :  ير  اجملل  يف قوله تعاىل -ب
. للت،ريري كمرا قرو الاراقر مرن اآليرة الكرميرة        ( أو)أن   ْا ِمرَن اأَلْر ِ َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخرالٍ  َأْو ُينَفروْ  

 . - رمحهم اهلل -وقول كهريين من ا قق  من أقل العلم 

إثبات  وع اجلرمية واحلكم فيها، فإذا ثبش لرديهم أ هرا    -القضاة  -ير  اجملل  باألكهرية أن يتوىل  واب اإلمام -جر
عي يف األر  فساًدا؛ فإ هم خمريون يف احلكم فيها بالقتل، أو الصلب، أو قطع اليرد  من ا اربة هلل ورسوله والس

والرجل من خال ، أو النفي من األر ، بناء على اجتهرادقم، مرراع  واقرع اجملررم، ولررو  اجلرميرة وأثرقرا يف        
 ره يرتع  قتلره حتًمرا كمرا      اجملتمع، وما رقق املصلحة العامة لاسالم واملسلم  إال إذا كان ا رارب قرد قترل؛ فإ   

 . " ال  زاع فيه " : احلنابلة املالكي إ اًعا، وقال صاحب اإل صا  من ابن العربي حكاو

 :  تما يتعلق بقضايا املسكرات وامل،دِّرا: ثا ًيا 

. واجلري  اًرا إىل أن للم،درات آثاًرا سيئة على  فوس متعاطيها، وحتملهم على ارتكاب جرائم الفتك وحواد  السيارات 
وراء أوقام تلدي إىل ذلك، وأ ها توجد طبقة من اجملرم  شأ هم العدوان، وأ ها تسربب حالرة مرن املررا والتهريج مرع       
اعتقرراد متعاطيهررا أ رره قررادر علررى كررل شرريء، فضرراًل عررن اجتاقرره إىل اخرررتاع أفكررار وقميررة حتملرره علررى ارتكرراب  

تلدي إىل اللل يف العقل واجلنون، وحي  إن أصحاب قذو  اا آثاًرا تارة بالصحة العامة، وقد اجلرمية، كما أن
 :  ناجلرائم فريقا

من يتعاطاقا لالسرتعمال فقر ، فهرذا  رري يف حقره احلكرم الشررعي للسركر، فرإن أدمرن علرى تعاطيهرا ومل               :أحدقما
جرر والرردع ولرو     د يف حقه إقامة احلد؛ كان للحراكم الشررعي االجتهراد يف تقريرر العقوبرة التعزيريرة املوجبرة للز       

 . بقتله

من يروجها سواًء كان ذلك بطريرق التصرنيع أو االسرترياد بيًعرا وشرراء أو إقرداء، وحنرو ذلرك مرن ترروب إشراعتها              :الها ي
و شرررقا، فررإن كرران ذلررك للمرررة األوىل فيعررزر تعزيررًرا بليًغررا برراحلب ، أو اجللررد، أو الغرامررة املاليررة، أو بهررا  يًعررا  

قضائي، وإن تكرر منه ذلك فيعزر مبا يقطع شرو عن اجملتمع ولو كان ذلك بالقتل ؛ أل ه حسبما يقتضيه النار ال
بفعله قذا يعتال من املفسدين يف األر ، و ن تأصرل اإلجررام يف  فوسرهم، وقرد قررر ا ققرون مرن أقرل العلرم أن          

ينردفع فسرادو يف األر  إال   ومرن مل  : -رمحره اهلل تعراىل    - ابرن تيميرة   القتل ترب من التعزير، قال شيخ اإلسرالم 
بقترل رجرل تعمرد     مرر الرن    وأ:  بالقتل قتل، مهل قتل املفرل جلماعة املسلم  الرداعي للبردع يف الردين إىل أن قرال    

 موترع  ويف(.  ن مل ينتره عنهرا فراقتلوو   مر : )عمن مل ينته عن شررب المرر، فقرال    ابن الديلمي وسأله.  الكذب عليه
وقرذا ألن املفسرد كالصرائل، وإذا مل ينردفع الصرائل إال بالقترل       : القتل تعزيًرا ما  صه آخر قال رمحه اهلل يف تعليل

 .  قتل
 اًرا إىل أن جرائم الطف والسطو وتعاطي املسكرات وامل،دِّرات على سبيل الرتويرج ارا مرن القضرايا ااامرة الريت         :ثالًها

ا اكم العامة، وأن تنار من ثالثة قضاة كما قرو  قد ركم فيها بالقتل تعزيًرا ؛ فإ ه ينبغي أن ختتص بنارقا 
احلال يف قضايا القتل والرجم، وأن ترفع للتمييز ثم للمجل  األعلى للقضاء ملراجعة األحكام الصادرة خبصوصها 

 . ؛ براءة للذمة واحتياًطا لسفك الدماء

 :  ةما يتعلق بالنواحي اإلداري:  رابًعا

واملسرركرات وتررورة اخترراذ   وقروع جرررائم القترل والسررطو والطرف وتنرراول امل،ردِّرات     ارًرا ملررا الحاره اجمللرر  مرن كهرررة    
من استتباب األمرن وتقليرل    -حفاه اهلل  -إجراءات وتدابري وقائية تع  على ما تهد  إليه حكومة جاللة امللك 

ات ورجررال األمررن، سررتقوم احلكومررة وفقهررا اهلل بتقويررة أجهررزة اإلمررار  -0: احلررواد  فإ رره يوصرري برراألمور التاليررة 
وخاصة يف كون املسئول  فيها من الرجال املعروف  بالدين والقوة واألما ة، ويشعر كل أمري  احيرة بأ ره املسرئول    
األول من  احية حفظ األمن يف البالد اليت تقع حتش إمارته، وأن على الشرطة ورجرال اإلمرارات اجلرد واالجتهراد يف     

 . تابعة اجلميع ومعاقبة املقصر يف أداء واجبه مبا يكفي لردع أمهالهسبيل تأدية واجباتهم، والقيام مب

على اإلمارات بأ ه إذا وقعش جرميرة القترل أو السرطو أو االعترداء علرى العرر  وحنرو         -وفقها اهلل  -تلكد الدولة -2
ئها حترى يرتم تنفيرذ    ذلك من اجلرائم امل،لة باألمن ؛ فإن إمارة اجلهة اليت وقعش فيها مسرئولة عرن القضرية مرن ابتردا     

= 
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 . قر5/1/0111وتاريخ  (0)031م رقوقرار 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر=   
مقتضى احلكم الصادر فيها، فتقوم ببذل  يع األسباب والوسائل للقبض علرى اجلرا ي وسررعة إ هراء اإلجرراءات      
الضرورية مادامش لديها، ثم تتابعها وتكلف مندوًبا من جهتها يقوم بالتعقيب عليها لد  اجلهرات األخرر ، ويطلرب    

ضية بعد ا تهائها وتنفيذ احلكم الصادر فيها يب  سريقا ومالحااته من كل أمري  احية أن يكتب تقريًرا عن الق
 . بشأ ها

ير  اجملل  تأليف جلنة من مندوب ، أحدقما من وزارة الداخلية، والها ي من وزارة العدل؛ لدراسة جمرر  املعرامالت   -3
اإلجراءات الضرورية يف التحقيق  اجلنائية والروت  الذي متر به، والبح  عن الطريقة املهلى لذلك  ا ال يلثر على

 . والنار القضائي

 . وصلى اهلل وسلم على عبدو ورسوله  بينا حممد وعلى آله وصحبه أ ع 

، عبرداهلل خيراط،   عبرد اهلل برن محيرد    ز، عبد العزيرز برن عبرد اهلل برن برا     :  األعضاء.  عبد العزيز بن صاحل:  رئي  الدورة
عبدالرزال عفيفي، حممد علي احلركران، عبداجمليرد حسرن، سرليمان برن عبيرد، إبرراقيم برن حممرد آل الشريخ،           

ع، حممد بن جبري، راشد بن خن ، صراحل برن غصرون، عبرداهلل برن غرديان، صراحل برن حليردان، عبرداهلل برن منير            
جملة البحو  العلميرة، العردد الهرا ي عشرر، اإلصردار مرن ربيرع األّول إىل  راد  الها يرة، لسرنة           .  ]عبداهلل بن قعود

 [.  ، وما بعدقا15ص 02قر، ج0115
حلمرد هلل رب العرامل ، والعاقبرة للمرتق ، وال عردوان إال      ا:  "يف حكرم مهررب ومرروج امل،ردرات     031رقم  ص القرار - 0

فإن جملر   :  ، والصالة والسالم على أشر  األ بياء واملرسل   بينا حممد وآله وصحبه أ ع  وبعدعلى الاامل 
قرر  21/1/0111قر وحترى  5/1/0111قيئة كبار العلماء يف دورته التاسعة والعشرين املنعقدة مبدينة الريا  بتأريخ 

 1133/ ذات الررقم س   -حفاره اهلل  -ز قد اطلع على برقية خادم احلررم  الشرريف  امللرك فهرد برن عبرد العزير       
 ارا ملا للم،درات من آثار سيئة، وحي  الحانا كهررة ا تشرارقا يف   : ) واليت جاء فيها . قر0111/  1/  00وتأريخ 

اآلو ة األخرية وألن املصلحة العامة تقتضي إ اد عقوبة رادعة ملن يقوم بنشرقا وإشاعتها، سواء عن طريق التهريب 
، ) رغب إليكم عر  املوتوع على جمل  قيئة كبار العلمراء بصرفة عاجلرة، وموافاتنرا مبرا يتقررر      . .  .أو الرتويج 

وقررد درس اجمللرر  املوترروع، و اقشرره مررن  يررع جوا برره يف أكهررر مررن جلسررة، وبعررد املناقشررة والتررداول يف الرررأي     
ستعماال املتمهلرة يف اآلثرار السريئة علرى     واستعرا   تائج ا تشار قذا الوباء البي  القتال تهريبا واجتارا وترو ا وا

 فوس متعاطيها ومحلها إياقم على ارتكراب جررائم الفترك وحرواد  السريارات واجلرري وراء أوقرام ترلدي إىل ذلرك          
وجتراوز األ امرة   ، وما تسببه من إ اد طبقة مرن اجملررم  شرأ هم العردوان وطبيعرتهم الشراسرة وا تهراا احلرمرات        

إليه مبتعاطيها مرن حالرة مرن املررا والتهريج واعتقراد أ ره قرادر علرى كرل شريء فضرال عرن               وإشاعة الفوتى ملا تلدي
كما أن اا آثارا تارة بالصحة العامة، وقد تلدي . اجتاقه إىل اخرتاع أفكار وقمية حتمله على ارتكاب اجلرمية

 :  قرر باإل اع ما يليفإن اجملل  ي. إىل اللل يف العقل واجلنون  سأل اهلل العافية والسالمة اذا كله 
بالنسبة للمهرب للم،درات فإن عقوبته القتل ملا يسببه تهريرب امل،ردرات وإدخاارا الربالد مرن فسراد عاريم ال يقتصرر           :أوال

على املهرب  فسه وأترار جسيمة وأخطار بليغة علرى األمرة مبجموعهرا، ويلحرق براملهرب الشر،ص الرذي يسرتورد أو         
  . فيمون بها املروج يتلقى امل،درات من الارج 

قرر كرا  يف املوتروع    00/00/0110وترأريخ (  15)أمرا بالنسربة ملرروج امل،ردرات فرإن مرا أصردرو بشرأ ه يف قررارو رقرم            :ثا يا
من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو االسترياد بيعا وشراء أو إقرداء وحنرو ذلرك    : الها ي: )و صه كما يلي

ن كان ذلك للمرة األوىل فيعزر تعزيرا بليغا باحلب  أو اجللد أو الغرامرة املاليرة أو   من تروب إشاعتها و شرقا، فإ
بها  يعا حسبما يقتضيه النار القضائي وإن تكرر منه ذلك فيعرزر مبرا يقطرع شررو عرن اجملتمرع ولرو كران ذلرك          

د قررر ا ققرون مرن أقرل     بالقتل أل ه بفعله قذا يعتال من املفسدين يف األر  و ن تأصل اإلجرام يف  فوسرهم، وقر  
ومرن مل ينردفع فسرادو يف األر     : )رمحره اهلل تعراىل   ابرن تيميرة   قال شيخ اإلسالم، العلم أن القتل ترب من التعزير

بقترل رجرل    وأمرر الرن      :إىل أن قرال ، (إال بالقتل قتل مهرل قترل املفررل جلماعرة املسرلم  الرداعي للبردع يف الردين        
ويف  . مرن مل ينتره عنهرا فراقتلوو    : عرن مرن مل ينتره عرن شررب المرر فقرال        الرديلمي  ابرن  وسرأله . تعمد الكرذب عليره  

وقرذا ألن املفسرد كالصرائل وإذا مل ينردفع الصرائل إال      : ) موتع آخر قال رمحه اهلل يف تعليل القتل تعزيرا ما  صه
 اقر( بالقتل قتل 

مرن قرذا القررار مررن    ( أوال، وثا يرا )ر إليهرا يف فقرترري  يرر  اجمللرر  أ ره ال برد قبرل إيقراع أي مررن تلرك العقوبرات املشرا         : ثالهرا 
استكمال اإلجراءات الهبوتية الالزمرة مرن جهرة ا راكم الشررعية وقيئرات التمييرز وجملر  القضراء األعلرى برراءة            

 . للذمة واحتياطا لأل ف 
 . ال بد من إعالن قذو العقوبات عن طريق وسائل اإلعالم قبل تنفيذقا إعذارا وإ ذارا : رابعا

 . قذا وباهلل التوفيق وصلى اهلل على  بينا حممد وآله وصحبه وسلم

= 

http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=2
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 :الوضعية وترددها بني اإلقرار واإللغاك تشريع عقوبة اإلعدام يف األنظمة

كمررا عهررد ا يف األ امررة الوتررعية أ هررا تتررأرج  يف تقريرقررا لألحكررام برر  اإلفررراط       

مبرا تفرتره علريهم، فروسريا      واآلالماملشرال   عرا ي والتفري ، تاركة الشعوب وا كروم  ت 

فرديررة، اختررذت األ امررة االشرررتاكية الكريهررة دقرررا، وحرمررش علررى سرركا ها امللكيررة ال     

وقررررادتهم باحلديررررد والنررررار، حتررررى ثررررار علررررى االشرررررتاكية كهنررررة الكرررررمل  وألغوقررررا          

والردول الغربيرة اخترذت األ امرة الرأمساليرة املبنيرة علرى املتعرة والشرهوات،          .  بالالوسرتويكا

فأدخلش دواا ومواطنيهرا يف أ فرال األزمرات املاليرة ودقراليز الرديون املرتاكمرة فرذاقوا مررارة          

امهم املرالي ودعروا الحرتالل شرارع املرال      رقصروا يف ُذّلره، وخرجروا ثرائرين علرى  ار       حتىالفقر 

سررريت أو  لنررردن مركرررز املرررال واالقتصررراد بالعاصرررمة     ووالبورصرررة وول اسررررتيش مبنهررراتن،   

تهى بالغربي  األمر إىل كب   اا الرأمسالية وتقييد مبادئها، وترأميم عردد   الاليطا ية، وا 

ون إىل حرررد يقرررارب سرررعر   فررريض سرررعر الفائررردة علرررى الررردي    مرررن الشرررركات واملصرررا ع، وخت  

 .   التكاليف

فقرد لهررت املوجرة التشرريعية إللغراء      "واحلال  فسه يتكرر مع تشريع عقوبة اإلعردام،  

عقوبة اإلعدام منرذ بدايرة القررن العشررين يشروبها  روع مرن الررتدد، ففري إيطاليرا ألغيرش قرذو             

ويف  يوزيلنردا  .  0511، ثم ألغيش مرة أخر  0531م، ثم أعيدت يف عام 0155العقوبة يف عام 

، ويف 0510، ثررم ألغيررش مرررة أخررر   0551، ثررم أعيرردت سررنة 0500ألغيررش قررذو العقوبررة سررنة  

ثررم ألغيرش مرررة أخررر  بتعررديل   0531ثررم أعيردت سررنة   0532أسربا يا ألغيررش قررذو العقوبرة سررنة   

ويف بعرض الرردول   .م يف غرري حرراالت اجلررائم العسرركرية يف زمرن احلرررب   0511دسرتوري سررنة  

لهر اجتاو حنرو احلرد مرن عقوبرة اإلعردام مهرل روسريا السروفيتية؛ فقرد ألغرش عقوبرة اإلعردام             

.  ثم أعادتها يف بعض اجلرائم مهل اجلاسوسية والرشوة والقتل املشدد واالغتصراب  0511سنة 

ويف بعض الدول األخرر  لهرر برادم األمرر االجتراو حنرو احلرد مرن عقوبرة اإلعردام عرن طريرق             

 مرا كرران يف  مهرل ، إلغائهرا يف عردد  كربري مررن اجلررائم؛ ثرم سرراد االجتراو حنرو إلغائهرا كليررة        

لهر قا ون القتل مبقيا على عقوبة اإلعردام إذا اقررتن القترل     0551اململكة املتحدة ففي عام 

يلغرري قررذو العقوبررة يف تلررك الارررو  مررع جررواز     0511بأحررد ثالثررة لرررو ، ثررم صرردر قررا ون   

صرردر قررا ون قرررر إلغرراء عقوبررة   0511لقتررل مررع سرربق اإلصرررار، ويف سررنة  توقيعهررا إذا كرران ا

اإلعدام كلية و ص على وجوب صدور قا ون جديد بعد س  سنوات يرنام قرذا املوتروع،    

صدر قا ون يلكد إلغاء عقوبرة اإلعردام، ويف السرويد ألغيرش عقوبرة اإلعردام        0511ويف سنة 

بإلغراء قرذو العقوبرة     0512در قرا ون سرنة   عردا بعرض احلراالت االسرتهنائية، ثرم صر       0520سنة 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر=   
، عبرد العزيرز برن صراحل    ، عبد الررزال عفيفري  :  األعضاء.  إبراقيم بن حممد آل الشيخ:  رئي  الدورة.  قيئة كبار العلماء

عبرد  ، صراحل برن غصرون   ، عبرد اهلل خيراط  ، سرليمان برن عبيرد   ، حممرد برن جربري   ، اهلل برن براز  عبد العزيز برن عبرد   
جملررة البحررو    .  ]ديانعبررد اهلل بررن غرر  ، صرراحل اللحيرردان  ، عبررد اهلل بررن منيررع  ، راشررد بررن خررن   ، اجمليررد حسررن 

 [.   335قر، ص0111اإلسالمية، العدد احلادي والعشرون، اإلصدار من ربيع األّول إىل  اد  الها ية لسنة 

http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=4
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=1
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID=6
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وقد اجتهش بعض الدول إىل إلغاء عقوبرة اإلعردام كليرة دون عرودة كمرا يف سويسررا       . كلية

وقررد آل أمررر األوروبرري  بعررد احتررادقم إىل  .   0"0515، ويف أملا يررا االحتاديررة  سررنة 0531سررنة 

حترراد حلقررول األساسررية لالميهررال االتوافررق علررى منررع اإلعرردام، بعررد ترروقيعهم جمررتمع  علررى   

وال  دري مترى سريعيدون   .  2تطبيق قذو العقوبةالذي تنص املادة الها ية منه على منع  األوروبي

، فرراألمر خاتررع للقررو  االقتصررادية واإلعالميررة واملسرريطرة علررى زمررام       مرررة أخررر   اإقرارقرر

 .  األمور

تصرردر أحكاًمرررا   واليررة للررش   31مررا يف الواليررات املتحرردة األمريكيررة، فررإن أكهررر مررن        أ

ويطبرق قرذا احلكرم غالًبرا علرى      . باإلعدام حتى أواخرر الهما ينيرات مرن القررن العشررين املريالدي      

جرائم القتل، وأيًضا على بعض اجلرائم األخرر  مهرل االختطرا  والنهرب املسرل  الرذي يرلدي إىل        

لفرر  سررلطة   وحترردد قرروا   الواليررات الارررو  واملالبسررات الرريت ُت،رروِّل للقاترري أو ا         . املرروت 

م، علررى أسرراس 0512وقررد ألغررش ا كمررة العليررا حكررم اإلعرردام عررام   . إصرردار حكررم اإلعرردام 

ولكنهرا تركرش البراب مفتوًحرا إلعرادة الدسرتورية       . عدم دستوريته بالطريقة اليت كان يطبق بها

م 0511ثرم ُأعيرد إصردار حكرم اإلعردام مررة أخرر  عرام         . له إذا ُطبِّق بالتساوي على جرائم معينة

 .3بعد إدا ة بعض اجملرم  جرمية القتل يف واليات فلوريدا وجورجيا وتكساس

مل يكن مبنيا على وعي تشرريعي   ااإلعدام وإلغاءق عقوبة وقذا العر  يب  أن تشريع

، بل كان تأرجحا ب  التشريع واإللغاء، فُأحّلش العقوبة زمنا وحّرمش يف زمرن، وُعمرل   شامل

االستها ة بالنف  البشررية، برل يرلدي إىل     ما يدخل يفاقا، وقذا بها يف بلدة ومنعش فيما سو

 يستحيل إقامة العردل بر  اجملررم     ذلك، وتبعا لااحلكم باإلعدام على جناب العدالة  فسه

باالبتعرراد عررن املنرراطق الرريت  وقررو مررا يعطرري الفسررحة اررم.  فمررنهم مررن يعرردم ومررنهم مررن رررب 

م يف الواليرات والبلردان واألمراكن الريت ال يطبرق      حتكم باإلعدام، والرتبرص لتنفيرذ جررائمه   

، كما كان عليه حال بعرض الردول عنردما  قلرش السرجناء إىل سرجو ها       فيها حكم اإلعدام

اليت قيئتها خارج بالدقا؛ قروبا من املالحقات القضائية يف حرال ارتكراب اجلررائم السرابقة     

 . الرتصد على املسجو  

 :  اإلعدام عقوبةموقف بعض غري املسلم  من 

وبالرغم من أن عقوبة اإلعدام لاقرة عاملية، حتكم بها أغلب الردول غرري اإلسرالمية،    

وجيهررة  قنرراا أسرربابا  وقرري وإن تواطررأت كررهري منهررا علررى إلغائهررا يف العقررود األخرررية إال أن     

 :  أ ها منها دعتها إىل ذلك، وفعلية

                                      
 .151، ص مفهوم العقوبة وأ واعها يف األ امة املقار ة، للمستشار أستاذ ا الدكتور فلاد عبد املنعم أمحد - 3

2  -  CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION             
(2000/C 364/01) "Article 2 :  Right to life:  1- Everyone has the right to life.      2- No 
one shall be condemned to the death penalty, or executed". [18.12.2000 Official 
Journal of the European Communities C 364/9].      

 .  املوسوعة العربية العاملية، مصطل  عقوبة اإلعدام - 1
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 كون دمه حرامافيه، دون مراعاة حلياة اإل سان و طبق بشكل مبالغت كا ش  . 

 قاصرةال تسلطيةالستبدادية اال  امةاست،دمتها األ  . 

 ة لوالة األمركا ش تطبق وفق ااو  واإلرادة الفردي  . 

  كتاب منري وأقائمة على قد  مل تكن  . 

  ومن سنة أخر إىل مدينة من مقاطعة إىل أخر  ومن  أحكام اإلعدام ختتلفكا ش ،

 .  ألخر 

  للمنافس  واملعارت  ومن يتوقم احلذر منهت اجلسدية للتصفيا ذريعةاختذت  . 

 االت العلمية حال استنتاجهم ما خيرالف الكترب   طبقش على كهري  ن أبدعوا يف اجمل

 .  ا رفة واملبدلة

كرران حكررم اإلعرردام يصرردر علررى  طررال واسررع أثنرراء القرررون الوسررطى، خاصررة    قررد و" 

 211وقرد حردثش يف بريطا يرا أكهرر مرن        .للجرائم اليت ترتكرب ترد الدولرة، أو الكنيسرة    

جرمية تنطبرق عليهرا عقوبرة اإلعردام خرالل القررن الهرامن عشرر املريالدي، وُألغري معامهرا يف            

وقد ألغرش بريطا يرا حكرم اإلعردام جلررائم القترل علرى أسراس           .القرن التاسع عشر امليالدي

در عقوبة جلرائم اليا ة ولكنه مازال يص. م0515م، ثم ألغته  هائًيا عام 0515جتري  عام 

 .  0"وبعض أشكال القرصنة

إلغرراء العقوبررة يف عرردد مررن  كا ررش قررذو األخطرراء الكارثيررة الااملررة اجلررائرة سررببا يف   و

ومع تزامن صدور عهود ومواثيق واتفاقات دوليرة شرددت علرى أقميرة كرامرة      ، الدول الغربية

، العرامل  عقوبرة يف  يرع دول  إلغراء قرذو ال  علرى   عردد مرن التنايمرات   تعمرل   اإل سان وحقوقه،

سرائل  ويف مقدمتها الدول اليت حتكم بالشريعة اإلسالمية، وقي تعمل جاقدة يف ذلك عرال و 

عرون  ب، وسرنرد عليهرا   عليهرا الحقرا   طلرع  ذلك مرالرات  لر  قردم تاإلعرالم ويف ا افرل الدوليرة، و   

 .  اهلل وفضله

 :  ايحتاد األوروبي واملعالبات بإلغاك عقوبة اإلعدام

 وعلى وجره الصروص   تال االحتاد األوروبي من أكهر الناشط  إللغاء عقوبة اإلعداميع

املنامرررات  تناقررل غرترره الررررئي  قررو إلغرراء العقوبرررات الشرررعية، وت    ويف الرردول اإلسررالمية،   

األوروبيررة الرمسيررة والغررري رمسيررة أدبيررات قررذو القضررية مببالغررات وبنشررر تقررارير ذات عنرراوين   

 إىل وخصوصرا ، تصرل إىل املسرلم  كافرة   تلرف وسرائل اإلعرالم ل   خممست،دمة لرذلك  ، مهرية

وتكروين رأي عرام    إيصال رسالة معينةبغية بالقضايا القضائية والعدلية اإلسالمية،  املهتم 

للسياسرررات األوروبيرررة،  دمرررة أغررررا  إسررررتاتيجية إيصرررااا ل ريراومعررردو التقررر وأراد  ولررر

                                      
 .  املوسوعة العربية العاملية، مصطل  عقوبة اإلعدام - 0
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عديرردة،  ألغرررا  ريراالتقررش قررذو قررد ولفررو، معتررالة ومشرراريع اررا مراكررز أحبررا  تدّنرروُج

تنفيرذ عقوبرة    لوقرف احلكومات اإلسالمية  للضغ  على والتهديد الت،ويف واإلحباط:  منها

 .  اإلعدام

يف تنفيررذ قررذو    سررتمرار االرير علررى أن  االتقرر  كررات  فمررن أسرراليب الت،ويررف تأكيررد     

لره   للرم ل اإل سان وفيره  وا تهاا كامل حلقو، العقوبة يعي االعتداء السافر على حق احلياة

عمل سررتأ هررا ، وجمتمعررة بغررري حررق، وقررو وتررع ال ميكررن احتمالرره مررن دول االحترراد األوربرري   

 .  صارمة على الدول وستعمل على مالحقة املسلول  ب عقوباتيترتالحقا على 

بررالوترية  تنفيررذ العقوبررة بررأن اسررتمرارقا يفاحلكومررات  ومررن أسرراليب التهديررد تررذكري

 .  قيئات دوليةالتزاماتها يف املنامات الدولية وشروط عضويتها يف الف ختاحلالية 

رير عرردم التفريررق يف اومررن أسرراليب اإلحبرراط وتهبرري  اامررم الرريت جلررأ إليهررا معرردو التقرر   

تقروم برذلك،    الردول الريت حتكرم بالشرريعة اإلسرالمية وبر  غريقرا مرن الريت ال          ب العقوبات 

 الردول اإلسرالمية  بهرا يف   القضرائية املعمرول   اتجرراء اإلاحلكم بالفشل مسربقا علرى كافرة    و

 .  احلكم بالشريعة اإلسالمية الياحاليت تطبق 

جتنرب   سلفا، واليت تنصب علرى  عدةتوصياتهم املل ل واالستجابةويرون أ ه البد من القبو

واالبتعرراد بأقصررى قرردر  ، تطبيررق األحكررام الشرررعية يف أحكررام اجلرررائم وقرروا   العقوبررات  

الردول اإلسرالمية بعيردة كرل      فراملهم أن تبقرى  الشريعة اإلسالمية  فسرها،    كن من تطبيق

واالطررالع علررى القضررايا    لتحليررلللجررأ ترير مل امررا بقيررش؛ برردليل أن التقرر   البعررد عررن اإلسررالم 

مررن   اعررات مررعواجلرررائم الرريت ارتكبهررا أولئررك املتهمررون أو اجملرمررون، فهرري تتعامررل فقرر   

عارية عرن الصرحة    علوماتمب غالبا فيدونوالذين ي، ائمةالق وللحكومات املعارت  لأل امة

مرن  شرتى الطررل والوسرائل، و   ب ات الدول اإلسالميةوحكوم لتشويه مسعة اإلسالم واملسلم 

 يكتفررتوواألمنيررة،  إىل املصررادر القضررائية سررتناد الدراسررات العلميررة أو اال  الرجرروع إىل دون

 . دامإلغاء  اام عقوبة اإلع على ترورة القنةمنها بال

  .كررهرية ال يتسررع اجملررال إليرادقررا بالتفصرريل قنررا   تكررون عررادة ريراواملغالطررات يف التقرر

الريت تبرديها    الحارات املمرع   أحيا را  تجراوب ت تلرك اجلهرات   ولكن يالحظ أن األ باء تفيد برأن 

 .رير من جديدابإجراء التعديالت الالزمة وإعادة إصدار التقالدول اإلسالمية، وتتجاوب 

 مراكررز البحررو قيئررات وومتويررل  تأسرري ي أن الرردول الغربيررة تتوسررع يف والالصررة قرر

(Think Tanks)      ذات الصررربغة املسرررتقلة يف خمتلرررف اجملررراالت السياسرررية واالقتصرررادية

 ، ومررن أقررم تلررك املراكررز معهررد را ررد يف خدمررة مصرراحلها القوميررة العليررا واألمنيررة لتوليفهررا 

 .  الدينية الذي يصدر سنويا تقارير عن احلريات األمريكي

ولكررم رأينررا كيررف ن توليررف مهررل قررذو املراكررز يف التررناري ورسررم اإليررديولوجيات       

هرا  جتاوبوإن   .والسياسات وتوجيه الررأي العرام العراملي باجتاقرات ختردم مصراحل دوارا العليرا        
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 تلرك  وذلك ألن ااد  األساسري مرن  عادة، متوقع  من الدول اإلسالمية اال تقاداتو الردود عم

  . ر قو جذب اال تباو الرمسي الذي يتبعه يف العادة متويل س،ي ملشاريع حبهية جديدةرياالتق

؛ يف الرردول اإلسررالمية  مراكررز البحررو  والدراسررات تأسرري  اإلسررراع يف  ررب ولررذلك 

 ات  وعلرررى الدراسرررو  ببحرررووالررررد علرررى البحررر، العليررراالررردول اإلسرررالمية  لدمرررة مصررراحل

أل هرم يعلمرون   ؛ ذاا إلقنراعهم بوجهرات  ار را    بدال من الرركض خلرف قرذا وخلرف     اتبدراس

مقدما باحلقائق ولكرنهم يتجاقلو هرا عمردا إلجبار را علرى الردفاع عرن مواقفنرا ومتويرل ذلرك           

  .0الدفاع

 : ، والرد عليُان بإلغاك عقوبة اإلعدامواملعالب اليت يثريها شكايتاإل

 :  إلغاء عقوبة اإلعدام إىل الوثائق التاليةيستند املطالبون ب 

لكرل فررد   "على أ ه  ،  صش0511لعام  اإلعالن العاملي حلقول اإل ساناملادة الهالهة من  (أ

 .  "احلق يف احلياة واحلرية ويف األمان على ش،صه

ال يعرر  أي إ سران للتعرذيب    " علرى أ ره    اإلعرالن  فسره   صش املادة الامسة مرن  كما  (ب

، وعليرره فرررإن  "اطررة بالكرامرررة وال للعقوبررات أو املعررامالت القاسرررية أو الوحشررية أو احل   

تطبيق عقوبة اإلعدام يشكل خرقًا وا تهاكرًا ألقرم حرق مرن حقرول اإل سران، أال وقرو        

احلررق يف احليرراة، كررذلك فررإن قررذو العقوبررة متهررل أقصررى درجررات التعررذيب واملعاملررة        

 . الوحشية اليت من شأ ها أن حت  من كرامة اإل سان

كد على حق اإل سان يف احليراة،  لالدولية لتوقد جاءت العديد من املعاقدات والوثائق  (ج

العهررد الرردولي الرراص برراحلقول   فلقررد أكرردت املررادة السادسررة يف فقرتهررا األوىل مررن     

احلرق يف احليراة حرق    "على احلق يف احلياة حي  ترنص املرادة علرى أن     املد ية والسياسية

مررن  مررالزم لكررل إ سرران، وعلررى القررا ون أن رمرري قررذا احلررق، وال  رروز حرمرران أحررد 

  ".  حياته تعسفًا

 يفوقرد وردت   ،ن بإلغاء عقوبرة اإلعردام عرددا مرن اإلشركاالت     واملطالب يهري عليها ءبناو

 :   نقلها فيما يلي مع الرد عليها،  3 (احلياة حق) صادر عن حتالف 2بيان

                                      
، لألسرتاذ علري برن حسرن الترواتي،  شرر       عرن اسرتهالا الرنف  السرعودي    « تشراتام »تقريرر  :  ينار املقال الرائع بعنوان - 0

 :  بصحيفة عكال، وموجود على الراب 
                     http://www.okaz.com.sa/new/Issues/PDA/Con20120411493609.htm  

 :  موجود على صفحة اإل رت ش - 2
http://www.alhayahaque.net/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid

=34#  
، األداة األوروبية للدميقراطية وحقول اإل سانمن خالل مشروع  ول بكامله من قبل االحتاد األوروبي " احلياة حق" - 3

:  أقدافره مرن خرالل    إلغراء عقوبرة اإلعردام فيهرا، ورقرق      إىلينش  قذا التحالف يف عدد من الردول العربيرة ويسرعى    
 شرر وإتاحرة   -2.  تعبئرة وبنراء شربكات إقليميرة وحمليرة مرن الشرباب الناشرط  واملناقضر  لعقوبرة اإلعردام             -0

 شرراطات حمليررة وإقليميررة لكسررب التأييررد       تنارريم-3.  ة بإلغرراء عقوبررة اإلعرردام يف قالررب عربرري    املعرفررة املتعلقرر 
 .  واملناصرة
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ت على عقوبة اإلشكاال

 اإلعدام

 عليها الرد

 شررررررركل ا تهاكرررررررًا حلرررررررق  ت

اإل سرران األصرريل يف احليرراة،  

ن متييرز مررن أي  روع كرران   دو

مهرررل العررررل، أو اجلرررن ، أو 

اللرررون، أو اللغرررة، أو الررردين، 

أو الررررأي السياسررري أو غرررريو  

 .  اجلنسية من اآلراء، أو

      احلرررق يف احليررراة مكفرررول لا سررران، وقرررد راعتررره

الشرررريعة أشرررد رعايرررة، وحيررر  إن العقوبرررة ال تنفرررذ  

بل قري مرتبرة علرى جررائم فادحرة       على الناس ابتداء

تحيتها األبريراء، وقري معلرن عنهرا، ولري       يكون 

وقد ذكر ا اجملرم بأكهر براءة من اجملي عليهم، 

أن الشريعة اإلسالمية حترتم اجلرن  البشرري كلره    

فرررردا فرررردا مبسررراواتهم دون تفريرررق بررر  شرررعب أو      

قبيلة، وشريف  أو وتريع، صرغري أو كربري، ذكرر     

  فسري  والرذي  ، وإ ري :  ) ، وذكر ا قوله أو أ هى

دو لرررو أن فاطمرررة بنرررش حممرررد سررررقش لقطعرررش     بيررر

 (.  يدقا

     تشرررركل ا تهاكررررًا صررررارخًا

للحرررق يف احليررراة  وغرررري مرررالر

الرررررذي كفلتررررره املعاقررررردات   

  .واملواثيق الدولية

       املعاقرردات واملواثيررق الدوليررة حترردثش عررن احلررق يف

ومررن غررري  اررر إىل اجلرررائم   لكررل إ سرران،   احليرراة

جملررم يف  اليت يرتكبها اجملرمون، وإال فإن حرب  ا 

السرررجن، فهررري أيضرررا تشررركل ا تهاكرررا صرررارخا      

حلريتررره الررريت كفلتهرررا أيضرررا املعاقررردات واملواثيرررق   

فإ رره  التغررريم بالغرامررات املاليررة، وكررذلكالدوليررة، 

 .  أيضا اعتداء على األموال وسلبها قهرا

  متهرررل أقصرررى أ رررواع التعرررذيب

ة واملعاملرررررررررررررررررة القاسررررررررررررررررري

والالإ سررررررررررا ية واحلاطررررررررررة  

ملمكرن  اليت مرن ا  بالكرامة

 .أن يتعر  إليها اإل سان

   قرررذا الكرررالم بإطالقررره فيررره جهرررل بفقررره العقوبرررات

وحكمتهررررا، فالعقوبررررات يف اإلسررررالم وإن برررردا يف    

بعضرررررها شررررردة فهررررري بعيررررردة عرررررن أرادة التنكيرررررل  

والتعذيب، وقد علم بأن الشريعة اإلسرالمية متميرزة   

عن غريقا بالرمحة والرأفة الشاملت  للجميرع ودون  

حلقول اآلخررين ومصراحل اجملتمرع    تعف أو تفري  

 .  املسلم

        وإذا قار ررا برر  اجلرميررة والعقوبررة يف الشررريعة مررن

الناحيرررة الشررركلية فنجرررد أن العقوبرررة مرررع كو هرررا    

أخف بكرهري مرن اجلرميرة املرتكبرة      هاقاسية إال أ 

واملت،صصون يف علرم العقوبرات حرول العرامل      عادة،

 كررررون العقوبررررة علررررى قرررردر علررررى وجرررروب متفقررررون

وارررذا ترترررب بعرررض ا ررراكم عقوبرررات    .  ميرررةاجلر
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، حررب  تصررل إىل قرررون لترروازي العقوبررة باجلرميررة     

ويعيب تلرك العقوبرات الطويلرة األمرد أ هرا غرري قابلرة        

  .  للتطبيق

  قذو العقوبة ال تشكل رادعًا

للجرميرررررة، بررررردليل أن عررررردد 

اجلررررررررائم املعاقرررررررب عليهرررررررا 

باإلعررررررردام مل تررررررررن،فض يف  

الررررردول الرررررريت أبقررررررش قررررررذو  

بررة، ومل تررزد يف الرربالد   العقو

 .اليت ألغتها

 والواقع ينكر ذلك، بدليل أن عدد  ،قذا غري مسلم

اجلررررائم ترررن،فض جررردا يف الررردول الررريت تطبقهرررا،     

ن قررذو العقوبررة  بررل إ اد يف الرربالد الرريت ألغتهررا، دزتررو

فعندما يعلرم املقردم علرى     ،تشكل رادعا مهيبا جدا

اجلرميررة يضررع يف حسرربا ه ألررف مرررة قررذو العقوبررة،  

ويرتررررد عررررن ارتكرررراب اجلرررررائم، واررررذا جنررررد أن    

اجملررررم  يتحاشرررون ارتكررراب جررررائم اإلعررردام يف   

الواليررات الرريت ترتررب العقوبررة ويرتصرردون تررحاياقم  

  .  يف الواليات اليت ال تطبقها

 ن قررد  اجملتمررع مررن فررر    إ

عقوبرررررة علرررررى اجلرررررا ي قرررررو  

إلصررررررالحه بالدرجررررررة األوىل 

وقذا ااد  ال يتحقرق إذا ن  

فتنفيررررررذ عقوبررررررة  . إعدامرررررره

اإلعررردام حتررررم اجلرررا ي مرررن   

إمكا يررررررررررررررررة التأقيررررررررررررررررل 

 .  واملصاحلة

  يف يف حاالت  رادرة، و  تطبقمعلوم أن عقوبة اإلعدام

املرحلة النهائية اليت يصل فيها األمر إىل اليرأس مرن   

اجملررررم، فالشرررريعة قرررد أحاطرررش الفررررد واجملتمرررع      

مبراحل عديدة من اإلصالا بدءا بالعبرادات ومررورا   

يرة علررى األخررالل احلسرنة واإلرشرراد إىل الصررال   بالرتب

التحررذير مررن أذ   وحسررن املعاملررة و  علررى املصرراعب  

اآلخرررين، تررمن مناومررة متكاملررة مررن األحكررام   

الررريت ترتترررب عليهرررا احلسرررنات والسررريئات والوعرررد      

رم فبعد قذا إذا ارتكب اجمل.  عايم جزاء أخروي

 أوان أّنيعلرن برذلك    ما يستحق به قرذو العقوبرة فإ ره   

إصالحه قد فرات، وحران وقرش عقابره حترى يكرون       

 .  على املستو  اجلماعي اعاة وعالة وزجر

 ن الضرررررر الررررذي ينررررتج عررررن  إ

تنفيررذ عقوبررة اإلعرردام ال حررد 

لرره وقررو ال يتناسررب بررأي حررال 

من األحوال مع اجلرمية اليت 

ارتكبهررررا ا كرررروم عليررررره   

 .مهما كا ش طبيعتها

    القول بأن اجلرمية مهما كا ش طبيعتهرا ال تتناسرب

مع عقوبة اإلعدام غري عادل، فقائله  رد الضرحية  

  عليه من أي حرمة أو احرتام أو حق للحيراة،  املعتد

مرن   سرلب حرق احليراة    املوافقرة علرى   وقل من العدالة

والسرركوت علررى اجلرميررة، والتنررادي   املعتررد  عليرره

   !حبق احلياة للمجرم املعتدي؟

   !!!ذا ب  قا ون البشر وقا ون الغابما الفرل إ

واررررررذا  قررررررول إن حررررررق حتديررررررد العقوبررررررات     

ومقاديرقرررا ال ينبغررري أن يسرررم  بررره للنررراس وميررروام   
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ورغباتهم، فإ ها خاتعة للهو  والرغبرات واملصراحل   

، بل يعطى لالقهم وربهم، وقو أعلرم مبرا   والنزعات

 .  يصل  ام

 ج عررن تطبيررق عقوبررة  النررات الضرررر مررع اإلقرررار بررأن و

فإن قذو العقوبة املشروعة يف الردين   اكبري اإلعدام

وتترروازن معهررا،  ، العدالررة املطلقررة  حتقررق اإلسررالمي

، كمررا إّ هررا مرردعاة إلسرراد   اسررب مررع اجلرررائم نوتت

دافرررع اال تقرررام مرررن اجلررررم يف حرررواد  القترررل والررريت 

 .  ميكن أن تتواىل وتتعالم ب  األقارب والقبائل

 وبرررررة اإلعررررردام ن تطبيرررررق عقإ

يررررلدي إىل  تررررائج ال ميكررررن  

تالفيهرررا أو إصرررالحها إذا مرررا 

 فذت حبرق ا كروم عليره،    

ثررم ترررب  بعررد ذلرررك خطرررأ يف   

احلكررررررررم وثبتررررررررش بررررررررراءة  

ا كررروم عليررره، فاإلعررردام   

، حكررم  هررائي ال رجعررة فيرره 

ومرررا دامرررش عدالرررة اإل سررران    

غري معصومة عن الطرأ، ال  

ميكرررن أبررردًا القضررراء علرررى    

 .اءخطر إعدام األبري

    حتيطهررررا تررررواب  وشرررررروط،   إن عقوبررررة اإلعرررردام

وترررما ات مشرررددة،   وإجرررراءات تقاتررري عديررردة،  

ال تنفرررذ فرررور صررردور احلكرررم يف املررررة   كمرررا إ هرررا

األوىل بل ترفع جملال  عّدة ويكرر النار فيها مرن  

قي إعجاز تشريعي أثبرش  و.  جمال  قضائية عديدة

وفيمررا جتلبرره  ،فعاليترره يف إصررالا الفرررد واجلماعررة 

مجتمررررع مررررن عمرررروم األمررررن مررررن محايررررة لأل فرررر  لل

 .  ولألموال، وما تدفعه عنه من فوتى وأذ 

     ال يررالر فررأمررا شرربهة وقرروع الطررأ يف إيقرراع العقوبررة

 بتروقي احلرذر  عرالج ذلرك   بل ميكرن  .  إلغائها  هائيا

 .  يف التطبيق الشديد

 اايئة االجتماعيرة مل تهرب    إن

الفرد احلياة وعليره لري  مرن    

 .رد إياقاحقها سلب الف

  بررأن مررن خلررق اإل سرران ومررن       حنررن املسررلمون  ررلمن

احليرراة لرره قررو اهلل الررالق البررارم الواحررد األحررد،     

وقررو  ذاترره الررذي شرررع لنررا اإلسررالم دينررا وشرررع فيرره   

قررذو العقوبررة، وأوجررب تطبيقهررا وفررق تعاليمرره الرريت    

 .  فنحن مل خنالف يف قذا املبدأ.  جاء بها اإلسالم

 دام ال ن إلغرررراء عقوبررررة اإلعرررر إ

يعررري التسرررام  مرررع املررردا    

جررررررائم خطررررررية، ولكرررررن   

 رررررب اسرررررتبدااا بعقوبرررررات 

تسم  بإصالا املدا   كما 

وحتررررررافظ علررررررى إ سررررررا يتنا 

 .كمجتمع وأفراد

  اإلعرردام فيهررا    بررل إن إلغرراء عقوبررة    سررلم قررذا غررري م

مسررررا دة لعترررراة اجملرررررم  ومررررلازرتهم، واسررررتها ة     

بررررارا بالضررررحايا وازدراء بهررررم وبرررراجملتمع كلرررره ك  

 .  و ساء وأطفاال

     وإن إلغاءقررا مياثررل رفررض املررريض قرررار طبيبرره برربرت

إىل سررائر  اتقرراء لسررريان املررر    هجسررمعضررو مررن  

َول ُكْ  ِفي اَلِقَصاحا  :  يقول جل وعال لذا.  اجلسم
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 {015} ََِيمممماٌة َيممممَا ُأوِلممممْي األ َلَبمممماِب ل َعلَُّكممممْ  َتتنُقممممونَ  

 [.  البقرة]

   متهررررررل ذروة احلرمرررررران مررررررن 

وقررري قترررل  . حقرررول اإل سررران

عمرررررررد وبأعصررررررراب بررررررراردة   

إل سان على يرد الدولرة باسرم    

 .  لةالعدا

    كلنا  أسف لذلك، ولكن اجملرم كان خمريا بر

اإلقرررردام علررررى اجلرميررررة وبرررر  اتقائهررررا، ولكنرررره      

ارتكبها مبحض إرادته وبكامل وعيره مرع اإلدراا   

 .  التام برتتب العقوبة عليه

 ررررره ال ميكرررررن أن يكرررررون   إ 

ا أي مرررالر للتعرررذيب أو  قنرررا

للمعاملررررة القاسررررية، وأسرررروة  

بالتعررذيب، يشرركل اإلعرردام  

اعترررررررداًء جسرررررررديًا وعقليرررررررًا 

وال  . شررررررديدًا علررررررى الفرررررررد 

ميكررن حتديررد مقرردار األمل   

اجلسررردي الرررذي يسرررببه قترررل 

إ سرررران وال املعا رررراة النفسررررية 

الرريت تسررببها املعرفررة املسرربقة 

 .  ةباإلعدام على يد الدول

   اا فررررل بررر  التعرررذيب وبررر    قرررذا غرررري مسرررلم فهنررر

ميكرررررن الت،فيرررررف مرررررن مقررررردار األمل  العقوبرررررة، و

يف عقوبة اإلعدام باختراذ أرحرم الطررل يف     اجلسدي

الطررل   القصراص بالسريف قرو أقرل    يعتال و.  إيقاعها

احلبرررل الشررروكي   فيررره قطرررعُي هإيالمرررا باعتبرررار أ ررر 

واملعا رررراة .  املسررررلول عررررن  قررررل اإلحسرررراس إىل املررررخ

، ويتمهررل يف اإلسررالمي الرردين النفسررية اررا عررالج يف 

إقامررة   الصررال والرتررا بالقضرراء والقرردر، كمررا إنّ    

ورمحررة  لررذ وبمررن ا لرره طهرررة علررى اجلررا ي العقوبررة

لرره، ويتجلررى ذلررك يف مغفرررة اهلل الرريت تشررمله بعررد       

إقامة العقوبة، فالعقوبرات كفرارات لاثرام وجروابر     

قرررال صرررلى اهلل  متحرررو الرررذ ب وتغسرررل األثرررر،   ،ارررا

:  بعد أن أقيم احلد على مراعز الصرحابي  عليه وسلم 

والذي  فسي بيدو إ ه اآلن يف أ هرار اجلنرة يرتقمص    )

  .  وقد سبق ذكرو(.  فيها

 ن عقوبة اإلعدام قائمرة علرى   إ

التمييررز وغالبررًا مررا ُتسررت،دم    

بصرررورة غرررري متناسررربة ترررد    

الفقرررررراء واألقليرررررات وأبنررررراء  

اجلماعرررات العرقيرررة واإلثنيرررة 

نفَّررذ والدينيررة وقرري ُتفررر  وُت

 .بصورة تعسفية

 أو  اسررررت،دام العقوبررررة مررررن قبررررل الرررربعض     سرررروء إن

وجررود قصررور يف  لصررحي  أو  غررري بشرركل تطبيقهررا

 لرديهم  الضما ات القضرائية ويف إجرراءات التقاتري   

لد  اجلميع، فينبغي التمييز ب  مرن   ال يالر إلغائها

.  يطبق بشكل صحي  وبر  مرن خيطر  يف التطبيرق    

بإقفرررررال عقوبرررررات كلرررررها ويطالرررررب بإلغررررراء اللوإال ف

 حنرررررن و.  وتسرررررري  اجملررررررم  املررررردا      السرررررجون 

  طالرب برأن تطبرق بصرورة صرحيحة عادلرة       املسلمون

    .من قبل اجلميع

 يف بعررض الرردول ُتسرررت،دم    إن

قررذو العقوبرررة كرررأداة للقمرررع  

 علررى الرردول الرريت تسررت،دم قررذو العقوبررة    عررم فيجررب

كرررأداة للقمرررع وإلسرررركات املعارترررة السياسررررية،    
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وإلسرررررررررررركات املعارتررررررررررررة 

ويف دول أخررر ،  . السياسررية

تتفاقم العيوب يف اإلجرراءات  

يز وسوء القضائية بفعل التمي

سلوا النيابة العامة والتمهيل 

 . القا و ي القاصر

وعلرى الرردول الرريت تتفراقم فيهررا العيرروب يف إجررراءات   

التقاترررري وسرررروء سررررلوا النيابررررة العامررررة والتمهيررررل  

لك العيروب وأن  ت عاجال القا و ي القاصر أن تصح 

 . ال تست،دم قذو العقوبة إال يف غرتها الصحي 

  قرررذو العقوبرررة تطيرررل أمرررد   إن

معا رراة عائلررة تررحية القتررل،   

وتوسرررع تلرررك املعا ررراة لتطرررال   

 .أحباء السج  املدان

   وعلررى ، الصررال علرريهم يف ذلررك   عررم، ولكررن  ررب

ب باإلعررردام حتمرررل مسرررلوليات  الررردول وذوي املعاَقررر 

 مرا وقا من الواجبات الشرعية، النفقة واإلعالة وغري

، فهرم  بأوىل بالصري من قرلالء  الضحايا األبرياء وذو

كمرررا إّن قرررذو العقوبرررة ترررري  يف     .   يعرررا يعرررا ون  

كهري من األحيان أقارب اجملرم من عواقب اال تقام 

بعقوبرة   وغريقا من املضرايقات إذا مل يعاقرب اجملررم   

  .  مناسبة له

  ن قررذو العقوبررة ُتحرروِّل وجهررة إ 

املررررررروارد والطاقرررررررات الررررررريت  

ميكررن أن ُتسررت،دم بطريقررة  

أفضررررل للعمررررل تررررد جرررررائم 

العنررف ومسرراعدة املتضررررين  

 .منها

     ذو العقوبرة خيفرف كرهريا    قذا غرري مسرلم فتنفيرذ قر

لرعايرة السرج  مرد      الالزمرة النفقرات  و من األعباء

إن عقوبرة اإلعردام   ، كمرا  ، على سبيل املهرال احلياة

فتمنع وقوع كرهري  زجر، من تلقاء  فسها يف ال تعمل

من اجلرائم والسائر وحتفرظ للمسرلول  األمنري     

: يقررررول الفقهرررراء.  والقضررررائي  أوقرررراتهم وجهررررودقم

زواجرر لزجررر النرراس عررن  .  زواجررر وجرروابرالعقوبرات  

ارتكاب اجلرائم، وجوابر جترال عرن املسرلم عرذاب     

                                            .  ةاهلل تعاىل يوم القيام

  ن عقوبرررة اإلعررردام قررري مرررن   أ

( لرررررراقرة)ة أعرررررررا  ثقافرررررر

، العنرررف، وليسرررش حررراًل ارررا  

وتشررررركل إقا رررررة لكرامرررررة  

 .  اإل سان

       قذا كالم غري مسلم، ويصردر مهلره  رن لري  مرن

مرن   . والعقوبرات  والقضاء األمن تصاص يفأقل االخ

، سرررواء كا رررش قررروال أو  أمرررن العقوبرررة أسررراء األدب 

معات والفطر السوية على مرر  وقد دأبش اجملت.  فعال

التاريخ وما زالش تطالب بإقامة عقوبة اإلعردام علرى   

واملسرلمون يف سرائر الردول اإلسرالمية     .  من يستحقه

جممعون على قبول عقوبة اإلعدام ويلمنرون بوجروب   

                                                             .  اإقامته

هروا  اإلشكاالت  رجرو مرن املهرتم  بإلغراء عقوبرة اإلعردام أن يوجّ       وإ نا إذ  رد على قذو

مناشررداتهم تررد الغرررب الررذي مررا فترر  أن أقلررك احلررر  والنسررل يف عرردد مررن الرردول العربيررة    
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 الناس شربابا وكهروال و سراء وأطفراال     مالي  فيها العرال وقتل دمرت دولةواإلسالمية، فقد 

، املزعومرة  هرا عرن أسرلحة الردمار الشرامل     حب -بعد حصارقم وجتويعهم عقدا مرن الردقر  -

عترداءات علرى برجري    اال ا تقاما من؛ قناا شّردواو املالي  فيها دولة أفغا ستان وقتلودمرت 

مرن قرام بره كران      قرا و ي حترى اآلن أن  دليرل   قرم والريت مل ي ، مركز التجارة العاملي بنيويورا

را مررن قبررل وكرراالت   مرردّببأفغا سررتان، بررل لهرررت الررالاق  بررأن احلرراد  كرران       اررم صررلة 

 .  امل،ابرات

الناشط  يف املطالبة بوقرف عمليرات قترل واغتيرال      قلالء مامساحنة أوالفرصة ما زالش 

 إسررالمية يف دول برردون طيررار ودون أيررة حماكمررات موجهررة العشرررات بصررفة يوميررة بطررائرات  

 .  عديدة حبجة مكافحة اإلرقاب

سرربتمال  00اء قرروا   اسررتحدثش بعررد  لغررلمطالبررة بإلكمررا أن الفرصررة عايمررة أمامهررا   

والرذي ال يعرد إال    (USA Patriot Act) األمريكري  قرا ون براتريوت آكرش    أقمهرا ، 2110

الطروط الفاصرلة بر  حريرات      كرل  والرذي إثررو أذيبرش   أسلوب إرقابي ملكافحرة اإلرقراب،   

 .  0املواطن  وسلطات الدولة

 :  إلسالميةخالصة القول يف تشريع عقوبة اإلعدام يف الشريعة ا

وإذا كان موقف اإلسالم من عقوبة اإلعدام فيما سربق ذكررو، والرذي يبرّين أن عقوبرة      

اإلعدام يف الشريعة اإلسالمية عقوبرة موزو رة حتقرق العدالرة املطلقرة وتنشرد األمرن املسرتدام،         

حتيطها تواب  وشروط، وإجراءات تقاتي عديدة، فهري إعجراز تشرريعي أثبرش فعاليتره يف      

رد واجلماعة، وال ميكن للفقهاء أو احلكام أو القضاة أو كائنا من كان تغريري  إصالا الف

فهرري مبهابررة البنرراء  .  أي حكررم شرررعي يف املناومررة التشررريعية اإلسررالمية، بررااو  والتشررهي  

الكامرل البراقر، وتغريري أيررة لبنرة أو إ قاصرها أو زيادتهرا فيرره يرلدي إىل  قرص فيره ال ميكررن          

 . ترميمه

  ِِِي ا اَلَ ْمُد ِلِلِه الَِّيو َخل َق السنَماَواِت َواأل ْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت  ِبْس ا ا ِْملا الرن الرن

ُا  َيْعِدُلوَن  ُاْ    ،{3}َوالنُّوَر ُث ن الَِّييَل ك ف ُروَا ِبَربِّ منا ف رنَطَنا ِفي الِكَتاِب ِمل َشْيٍك ُث ن إال ه َربِّ

                                      
 00اعترداءات   قرو قرا ون قرد ن إقررارو بعيرد      ، قا ون مكافحة اإلرقراب، أو قرا ون الوطنيرة    قا ون باتريوت آكش أو - 0

إلرقراب، مهرل إعطراء أجهرزة     الالزمرة ملكافحرة   ، وقو خاص بتسهيل إجراءات التحقيقرات والوسرائل ا  2110سبتمال 
الشرررطة صررالحيات مررن شررأ ها االطررالع علررى املقتنيررات الش،صررية لألفررراد ومراقبررة اتصرراالتهم والتنصررش علررى            

املتمهلررة يف أجهررزة ة اايئررات التنفيذيرر قررذا القررا ون يعطرريو.  ةعررن املررلامرات اإلرقابيرر مكاملرراتهم بغررر  الكشررف
واسرعة يف جمرال مراقبرة و تفتريش املشرتبه فريهم دون أن        صرالحيات   FBI لفيردرالي الشرطة ومكترب التحقيقرات ا  

يكون لديهم أدلرة ملموسرة تردينهم بشركل مباشرر ودون فرر  رقابرة كافيرة علرى تلرك الصرالحيات، اللرهم فقر               
ذو صالحية مراقبة عمل أجهزة الشرطة مرع عردم تربي مزيرد مرن التردابري الريت تردعم قر          القضاء األمريكي بإعطاء

شرربكة املعلومررات القا و يررة ] .FBI الصررالحية، مهررل إ شرراء وكالررة مسررتقلة للحريررات املد يررة تعمررل علررى مراقبررة ال 
-http://eastlaws.blogspot.com/2010/01/blog]                                        :  العربيررة، علررى الررراب   

post_23.html  .]. 
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ِييَل ك ينُبوَا ِبآَياِتَنا ُص ٌّ َوُبَكٌ  ِفي الظُُّلَماِت َمل َيَشإا الِلُه ُيْضِلَلُه َوَمل َيَشمَأ  َوالَّ {13}ُيْ َشُروَن 

 [.  سورة األ عام]  {11}َيْ َعَلُه َعل ه ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍ  

 :  لية لعقوبة اإلعدامممل التعبيقات الع املوقف

دافع عنهرا لكو هرا حكرم شررعي      ر   نرا فإ دافع عرن إبقراء عقوبرة اإلعردام     ر حينما  إ ناو

بأدلة من الكتاب والسنة، مع اإلميران بهرا، واحررتام تطبيقهرا      -كما سبق ذكرو- ثابش

دافع عررن سررائر  ر  ناأمرا يف اجلا ررب التطبيقرري ارذو العقوبررة فلسرر  .  وفرق الضررواب  واإلجررراءات 

للرم قرد يقرع    صورقا التطبيقية، وال رق ألي ملمن أن يرتري برأي جتراوز أو سروء تطبيرق أو      

قو اآلخر جرمية  كراء وللما عايمرا وعردوا ا سرافرا،     بأي شكل أو صورة، ألن ذلك يعّد

 إذا اءوعلى قذا فإن أي ا تقراد بّنر  .  وقد  هش الشريعة عنه أشد  هي، ورتبش عليه إ ا عايما

فرررإ هم يقبلو ررره بصررردر رحرررب؛   ،لصررر  لررره، املوجررره إىل احلررراكم  بشرررريعة اهلل عرررز وجرررل 

 .  الطأ فور التبيانويصححون 

لشرررريعة الررريت تطبرررق ا الررردول قرررذا فضرررال عرررن أن والة األمرررر مرررن قضررراة وحكرررام يف    

ال يررألون جهرردا يف االسررتفادة مررن الضررما ات واالحتياطررات تطبيقررا واعيررا شررامال،  اإلسررالمية

أينمررا  الرريت اقتمررش بهررا العهررود واالتفاقيررات والضررما ات الدوليررة، فاحلكمررة تررالة املررلمن      

 . 0ذقاوجدقا أخ

                                      
 :  يةومن أقم تلكم املقررات الدول - 0
، والريت اعتمردت بقررار اجمللر  االقتصرادي واالجتمراعي،       تما ات تكفل محاية حقول الذين يواجهون عقوبة اإلعردام " 

 :   0511أيار  25، امللرخ يف 51/0511
يف البلرردان الرريت مل تلررغ عقوبررة اإلعرردام، ال  رروز أن تفررر  عقوبررة اإلعرردام إاّل يف أخطررر اجلرررائم علررى أن يكررون    (0

 . طاقها ينبغي أاّل يتعد  اجلرائم املتعمدة اليت تسفر  تائج  يتة أو غري ذلك من النتائج البالغة الطورة مفهومًا أّن
ال  وز أن تفر  عقوبة اإلعدام إاّل يف حالة جرمية ينص القا ون وقش ارتكابها علرى عقوبرة املروت فيهرا، علرى أن       (2

كاب اجلرمية بفر  عقوبرة أخرف، اسرتفاد اجملررم مرن      يكون مفهومًا أ ه إذا أصب  حكم القا ون يقضي بعد ارت
 .ذلك

ال ركم باملوت على األش،اص الذين مل يبلغوا سن الهامنة عشرة وقش ارتكاب اجلرمية وال ينفذ حكم اإلعدام  (3
 .باحلوامل أو باألمهات احلديهات الوالدة وال باألش،اص الذين أصبحوا فاقدين لقواقم العقلية

عدام إاّل حينما يكون ذ ب الش،ص املتهم قائمًا على دليل وات  ومقنع ال يردع جمرااًل ألي   ال  وز فر  عقوبة اإل (1
 .تفسري بديل للوقائع

ال  وز تنفيذ عقوبة اإلعدام إاّل مبوجب حكم  هائي صادر عن حمكمة خمتصة بعد إجراءات قا و ية تروفر كرل    (5
مرن العهرد الردولي     01للضرما ات الرواردة يف املرادة    الضما ات املمكنة لترأم  حماكمرة عادلرة،  اثلرة علرى األقرل       

الرراص برراحلقول املد يررة والسياسررية، مبررا يف ذلررك حررق أي شرر،ص مشررتبه يف ارتكابرره جرميررة ميكررن أن تكررون   
 .عقوبتها اإلعدام أو متهم بارتكابها يف احلصول على مساعدة قا و ية كافية يف كل مراحل ا اكمة

ق يف االستئنا  لد  حمكمة أعلى، وينبغي اختراذ الطروات الكفيلرة جعرل     لكل من ركم عليه باإلعدام احل (1
 .قذا االستئنا  إجباريًا

لكل من ركم عليه باإلعدام احلق يف التماس العفو، أو ختفيف احلكم، و وز من  العفو أو ختفيف احلكرم   (1
 .يف  يع حاالت عقوبة اإلعدام

 .جراءات االستئنا  أو أية إجراءات تتصل بالعفو أو ختفيف احلكمال تنفذ عقوبة اإلعدام إىل أن يتم الفصل يف إ (1
 . "ح  حتد  عقوبة اإلعدام، تنفذ حبي  ال تسفر إاّل عن احلّد األد ى املمكن من املعا اة (5

 ، رقرررم املبيرررع (0553األمرررم املتحررردة،  يويرررورا،  )جمموعرررة صررركوا دوليرررة، اجمللرررد األول،   ، حقرررول اإل سررران ] 
A.94.XIV-Vol.1, Part113،ص  .] 
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 : سوك استغال  عقوبة اإلعدام

البد من االعرتا  بأ ه قد ن سوء استغالل قذو العقوبة واختاذقا وسيلة من وسائل 

وإن كا ش  ادرة وال تدخل تمن اإلطار  واحلاالت، 0ملصاحل وأقواء القتل العمد للغري

إىل فصل القول اإلسالم وعلمائه  فقهاءالمية إال أ ها حتتاج من للشريعة اإلس يالتطبيق

ها؛ صو ا جلناب الشرع من أن يستغل التحذير منفيها، وبيان احلكم الشرعي فيها، مع 

    :  ،  وردقا فيما يليوحفالا على األ ف  من تسفك

  اإلعدام من قبل  اعات تّدعي بأ ها إسالمية ومل تتول بشكل  عقوبةن است،دام

ش بإصدار أحكام اإلعدام كامل زمام السلطة ولي  لديها قضاء موثول وقام

وطبقتها من لد ها بعد تشكيل حماكم شكلية، مهل ما حد  من بعض اجلماعات 

بالصومال وأفغا ستان ومالي وغريقا، فإن قذو اجلماعات تصدر سريعا حكم 

اإلعدام بتهمة اليا ة أو ا اربة أو الز ا أو السرقة أو غريقا من التهم، وما تلب  أن 

 .ل حلاات من  طق احلكم بهاتنفذ العقوبة خال

  سياسية والت،لص من  مصاحل يف من قبل البعض است،دام عقوبة اإلعدامن

   .  ات، ويف النزاع على الوالياملعارت 

  ال تراعى فيها  قد عسكرية اليتالاكمات ا من خالل ن است،دام عقوبة اإلعدام

 . اإلجراءات القضائية املعهودة

 دام مبحاكمات قاصرة الضما اتن است،دام عقوبة اإلع. 

 ع والفتاو  اليت جتيز إيقا والقوا  دراسة األ امة إعادة طالب بعض املت،صص  ب

اجتهادات فقهية بنيش على ، بل عقوبة اإلعدام تعزيرا على اجلرائم غري املنصوصة

حتدي  أ امة األمن دعوا إىل ، وصور اإلجرام وتشريعات قا و ية؛ لتتناسب مع تطور

رقابة، مع االستفادة القصو  من التجارب السابقة بغية تاليف التجاوزات، وعلى وال

   .   2سبيل املهال عقوبة تهريب امل،درات واملسكرات

 :  ااات الالامة لتاليف سوك تعبيق عقوبة اإلعدامايِرت

خشية من سوء استغالل قذو العقوبة ومناشدة لتطبيقها بشكل صحي  وعادل وفقا 

على احلل، ال تستعصي ؛ فهي تصحيحاتفيمكننا اقرتاا  ،ريعة اإلسالميةألحكام الش

 : يف قذا اجملال ينبغيما  أقم أخص بالذكر ما يليوفي ،وخاصة األسباب اإلجرائية

                                      
وفضال عن حرمة اإلقدام على قذو الشنائع واآلثام، فإن من اآلثار السيئة اا قو تسارع وسائل اإلعرالم الغربيرة بشرن     - 0

احلمالت اإلعالمية لتشويه صورة أحكام الشريعة يف احلدود والقصاص، ثم تست،دم تلك الصورة يف تشويه صور 
، وتتواىل اال تقرادات ويتكررر التلروم حترى يصرل األمرر إىل املطالبرة دوليرا         سائر الدول اليت تطبق العقوبات الشرعية

إىل تعطيررل تلررك األحكررام كليررا، إتررافة إىل إثررارة النرراس علررى املطالبررة بإلغائهررا يف البلرردان اإلسررالمية، وربطهررا      
 . بالعنف واامجية واجلمود وتيق األفق والغلو والتشدد

عبردالوقاب برن منصرور    للردكتور  " أوقفروا قترل مهررب امل،ردرات    : ارذو األسرباب   : أوصي باالطالع على مقرال بعنروان   - 2
منشرور يف صرحيفة اجلزيررة، علرى الرراب        ، املقرال (باحر  يف جمرال حقرول اإل سران والعدالرة اجلنائيرة      )، الشقحاء

 .http://www.al-jazirah.com/2008/20080125/ar3.htm:  االلكرتو ي

http://www.al-jazirah.com/2008/20080125/ar3.htm
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اللجروء إليهرا   عدم و، بها يف الشريعةعليها  العقوبات املنصوص  عقوبة اإلعدام برب  : أوال

 .  الشديدة احلاجة ، إال يف احلاالتيف عقوبات التعزير

قرال  .  سرفك الردم احلررام    مرن  خشية؛ إيقاع عقوبة اإلعدام تعزيرا بأقل الشبهات درء :  اثا ي

ألن أعطل احلدود بالشربهات أحرب إلري مرن     ): رتي اهلل تعاىل عنه عمر بن الطاب

وعن معاذ وعبداهلل بن مسرعود وعقبرة برن عرامر رتري اهلل        .(أن أقيمها يف الشبهات

 .0 (إذا اشتبه عليك احلد فادرأو): قالوا هم تعاىل عن

 القضررائية األحكررام  يررع حبررذر ودقررة بعررد التأكررد مررن أن اإلعرردام  عقوبررةتنفيررذ  :  اثاله

ا مرررت علررى درجررات التقاترري امل،تلفررة، وأترري  فيهررا للمررتهم كررل مررا     الصررادرة فيهرر

 .  ميكن أن يدافع به

مررن اإلسررالم عنررد الشررروع    مررا يطبررق آخررر  احلرردود والعقوبررات الشرررعية  كررونتأن  :  رابعا

متطلبررات احليرراة الكرميررة الرريت   إكمررال ، وذلررك بعرردبتطبيررق الشررريعة اإلسررالمية 

اسررتقرار تطبيررق  بعررد االطمئنرران علررى   و، لدولررةعلررى ا الشرررعية توجبهررا األحكررام 

 .  االشريعة فيه

اة الفقهرراء، مراعرر  عليرره أ ررعمبررا  وإتررال  األعضرراء  اإلعرردامحكررام األخررذ يف أ:  خامسررا

 .  لل،ال ، واحتياطا يف حفظ النف  واألعضاء

 :  الشرعية عقوباتجما  التوصيات عامة يف 

غريو من اجملتمعات لينبغي على اجملتمع اإلسالمي أن يكون جمتمعا مهاليا، قدوة 

وما .  فلديه كتاب ينطق باحلق، ومكلف بتبليغ الرسالة اإلاية للناس  يعا البشرية،

خلل وقصور يف جوا ب  يوجد افحتمتمع املهالي الذي يشار إليه بالبنان، لسنا اجمل اآلن دمنا

 :  قرتا ما يلي  ما خيص جمال العقوبات الشرعية، وفيتالفيهعديدة  ب علينا 

 : تقوية دور مؤسسات العد  واألمل:  أوي

بل  ب اختاذ تدابري من إن القا ون وحدو ال يكفي لتحس  األداء القضائي واألمي، 

 : خالل النقاط اآلتية

على  ترورة اإلسراع بإمتام إجراءات التحقيق وا اكمة وإصدار األحكام وتنفيذقا .0

  .الوجه األكمل واألفضل

اختاذ تدابري لتحدي  أجهزة القضاء والعدلية وتزويدقا بالعناصر البشرية املنتقاة  .2

والفنية والتقنية اليت واملدربة تدريبا راقيا، وإمدادقا باإلمكا ات العلمية واملادية 

 . 2جتعلها قادرة على معرفة احلق وإحقاقه

                                      
 .  511ص 5األثران يف مصنف ابن أبي شيبة، باب يف درء احلدود بالشبهات، ج - 0
مل،صررات "واقررع اإلرقرراب يف الرروطن العربرري، مطبرروع تررمن   : تل،رريص اللررواء الرردكتور حممررد فتحرري عيررد لكتابرره   -  

 .  321ص".  إصدارات اجلامعة يف جمال مكافحة اإلرقاب
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مب،اطبة اجلماقري مباشرة، لتوتري  احلقرائق املتعلقرة     اقتمام ملسسات العدل واألمن .3

باألحكام الصادرة منها، وباألدلة والالاق ، مع عرر  ا تهاكرات اجملررم  ومعا راة     

اجملتمررع مررن تكرروين رأيهررا بكررل  الضررحايا مررع سرررت مررا ينبغرري سرررتو، لررتمك  أفررراد  

، واجملررم   شفافية وشفقة على الضحايا األبرياء، والوقرو  صرفا واحردا ترد اجلنراة     

منامرات حقرول اإل سران أو    ، وترد مرا ترهريو    إلغراء العقوبرات الشررعية   املطرالب  ب  وتد

التنايمررات العاملررة علررى إلغرراء عقوبررة اإلعرردام  بررأن علمررا .  مررن شرربهات العفررو أو غريقررا

وبررررات احلرررردود الشرررررعية يف السررررابق كا ررررش تواجرررره احلكومررررات عررررال السررررلك  وعق

أو حتش مالة مناقشات احلقوقي  الدولي ، ولكن األمر اختلف اآلن، ، الدبلوماسي

فررإن تلررك اايئررات تعمررل علررى خماطبررة اجلمرراقري مباشرررة عررال مررا أترري  اررا مررن وسررائل     

   . إلكرتو ية حديهة تصل إىل كل فرد

 :  اإلسالمية دور املؤسسات الدبلوماسية واملنظمات الدولية تقوية:  ثانيا

يت  اشردت  إن العهود واإلعال ات والوثائق اليت صدرت من قبل منامة األمرم املتحردة الر   

والشررعوب والسركان قررد صردرت منررذ عقرود بعيرردة، وأغلبهرا مل تلررب     برعايرة حقررول اإل سران   

 :  ذا الصدد أوصي مبا يليفيها رغبات الشعوب اإلسالمية مع كهرة عددقا، وبه

 ب حتدي  العهود واإلعال ات والوثائق الصادرة من املنامرات األ يرة علرى غررار مرا       (0)

؛ لتتوافرق  (Law Update)قو معمول به يف كهري من الدول ويسمى بتحدي  األ امة

 .  مع أحكام الشريعة اإلسالمية

ن القررا و ي  واملفكرررين ينبغرري علررى املنامررات الدوليررة اإلسررالمية االسررتعا ة جرريش مرر  (2)

، وإيصرال  والفقهاء لدراسة الوثائق والعهود، وتهيئتهم للمشاركة يف امللمترات الدوليرة 

لت،رج تلك العهود والوثائق موافقرة ملصراحل    أصوات املسلم  إىل مراكز صنع القرار؛ 

  .  املسلم ، وال تتعار  مع أحكام دينهم

يف الفقررت    ذكررو  ا سربق املسراعي الالزمرة ملر   منامة التعاون اإلسرالمي ببرذل    مناشدة (3)

 .  السابقت 

مواكبررة التطررورات ومتابعررة السياسررات والطرر  الرريت يررتم وتررعها مررن قبررل االحترراد        (1)

األوروبرري علررى وجرره الصرروص، حيرر  إّ رره بعررد أن ألغررى العقوبررة يف دولرره يسررعى اآلن      

وجيهيررة لسياسررة  الطرروط الت"وبقرروة إىل إلغائهررا علررى املسررتو  العرراملي، وقررد اعتمررد       

بشركل مفصرل و رر      0"االحتاد األوروبي حيال البلدان األخر  بشأن عقوبرة اإلعردام  

 .  اآلن العمل بها

                                      
 :  ، و س،تها العربية موجودة على الراب  11/3131متسلسل  برقم منشورة قذو الط  - 3

http://www.fco.gov.uk/resources/ar/pdf/pdf1/postab_eudeathpenalty  . 
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 : تقوية دور املؤسسات الدينية والتعليمية: اثالث

ال شررك أن الرردين قررو العنصررر األسرراس يف تقبررل النرراس أحكررام الشررريعة اإلسررالمية          

إىل جرادة الرري ومحرايتهم     النراس  توجيره لرذا ينبغري   ل، ومبادئها وما ورد فيها من قريم وأخرال  

املنكر، وتقوم امللسسات الدينيرة برأداء دور مهرم يف      هيهم عنباملعرو  و قممن الشر، وأمر

اإلفترراء، والرروعظ واإلرشرراد، والرردعوة و شررر مفهرروم : كررل ذلررك مررن خررالل ولررائف عرردة قرري

هرا باإلعردام قرو قلرة الفقره يف الردين       إن من أقم أسرباب اجلررائم الريت يعاقرب علي    ف.  الوسطية

غيراب القردوة الصراحلة،    والوعي بأحكامره ومبادئره وأخالقره، وُبعرد اجملتمرع عرن اإلسرالم و       

يقردموا للعامرة   أن العلماء والدعاة واملعلم  واملدرس ، ومن قم قردوة لغريقرم    علىينبغي  لذا

لم  الناشئة، وعلرى ترسريخ   قداية أجيال املس على أن يعملوامناذج تقرب من درجة كمال، و

اإلخرالص الترام هلل وحردو والتجررد     عراد عرن سرلوا التطرر  والغلرو، مرع       منهج الوسطية واالبت

 .  عز وجل الكامل من إرادة حظ النف  أو العمل لاخرين من دون اهلل

 :  عقوبة اإلعدامالنشاط املعال  إللغاك  ملواجُةتوصيات خاصة 

ولوجي املطالررررب إللغرررراء عقوبررررة اإلعرررردام والعقوبررررات ملسررررتنقع اإليررررديال بررررد لتجفيررررف ا

حتررى يتسررنى محايررة واسرررتداد أولئررك    ة رصررينة، علررى أسرر  علميرر حرروار رّد ومررن  اإلسررالمية

 لتحرذير املتلبسر  بره   ، واملعارترة ألحكرام الردين اإلسرالمي     للتأثر بتلك األفكرار  املرشح 

ل املتلبسر  فيره ال خيلرو مرن     فرإن حرا   ،والشفقة عليهم و صحهم وبيان احلق بالكتاب والسنة

 :  أقسام

التأثر بالهقافات األجنبية مبا فيها من احنالل من القيم واحنطاط يف  قسم قد أخذقم (0

اللق وتسهيل االستمتاع بالشهوات وإطالل احلريات وما يغطيها من تلميع إعالمي 

ال أ امة اا، دون التزام بأي أحكام دينية أو اجتماعية إال ما يوافق قو  الناس ع

فضللوا، فيحب أن ينبه قلالء، و ب أن يب   دميقراطية مسرية بتوجيهات إعالمية

 .ام، لكي يعودوا إىل احلق وأقله

لكن الغزارة اإلعالمية وكهرة املضلل  تأثروا بتلك األبوال  ما زالوا متدين  قسم (2

 .  فهلالء  ب إرشادقم وتوجيههم باألدلة

 .فالواجب أن تقام احلجة عليهم واحلقد، امتألت قلوبهم بالكال وقسم (3
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  مشروع القرار اجملمعي

 (يتضمل ملخصا للب ث)

اإلسرالمي املنعقرد    تعراون املنبهرق عرن منامرة ال   جممع الفقه اإلسالمي الدولي جمل  إن 

 .  .  .  .  .   من (اجلزائر ) العشرين يف مدينة وقران يف دورته 

عقوبرة اإلعردام، وبعرد    : اجملمع خبصوص موتروع  بعد االطالع على البحو  الواردة إىل

 استماعه إىل املناقشات املستفيضة اليت دارت حوله،

 :  قرر ما يلي  

، النبويرة  والسرنة  القررآن الكرريم  يف عليهرا   منصروص  ن عقوبة اإلعردام عقوبرة شررعية   إ:  أوال

ة مقرّدر  احلردود والقصراص   جرائمواستمر عمل السلف واللف على تطبيقها، وقي يف 

أحيطرش  ووتنشد األمن املستدام، ، حتقق العدالة املطلقةموزو ة بقدر اجلرم وعامه، و

قرري إعجرراز تشررريعي أثبررش  و.  يلررزم مراعاتهررا يف إجررراءات التقاترري  واب  وشررروطضررب

شرررعش  وقررد.  إىل اآلن دقررورا منررذ فجررر اإلسررالم  فعاليترره يف إصررالا الفرررد واجلماعررة 

ا افاررة علررى الضررروريات الرريت    إىل متهرراايررلول أمررر إق وم ومقاصررد عايمررة،  َكررحِل

  .حفررظ الرردين، والررنف ، والعقررل، والعررر ، واملررال   : جرراءت الشررريعة حبفاهررا، وقرري  

وقي عبادة ال ميكن احليدة عنها أو تعطيلرها، أو جمراوزة احلرق يف تطبيقهرا، كمرا ال      

 .  يف احلدود يص  العفو عنها بعد البش فيها

ال تقرام  أن ، وعقوبرة اإلعردام  ب ذر واحليطرة عنرد احلكرم   توخي احلر  يلكد على وجوب:  ثا يا

علرى درجرات التقاتري امل،تلفرة، وأتري        مرورقا التأكد منو، إال بعد حماكمة عادلة

 .  فيها للمتهم كل ما ميكن أن يدافع به

اإلعدام وإتال  األعضاء مبرا أ رع عليره الفقهراء، مراعراة لل،رال ،        عقوبةالعمل يف :  ثالها

 .  حفظ النف  واألعضاء واحتياطا يف

يناشرررد اجملمرررع بعررردم اللجررروء إىل إقامرررة عقوبرررة اإلعررردام يف جررررائم التعزيرررر، إال يف    :  رابعرررا

 يف سراءة اإلشربهة   احررتازا مرن  ؛ حفارا للرنف  وحقنرا للردم، و    احلاالت الشديدة اإلجررام 

  . قذو العقوبة استغالل

 :  يؤكد اجملمع عله ما يليو

لقرول  .  عزيرا بأقل الشبهات؛ خشية من سفك الدم احلرامدرء إيقاع عقوبة اإلعدام ت (0

ألن أعطل احلدود بالشبهات أحرب إلري مرن    ): رتي اهلل تعاىل عنه عمر بن الطاب

وعن معاذ وعبداهلل بن مسعود وعقبة برن عرامر رتري اهلل      .(أن أقيمها يف الشبهات

 .(إذا اشتبه عليك احلد فادرأو): قالوا تعاىل عنهم 
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والفتراو  الريت جتيرز إيقراع عقوبرة اإلعردام        والقروا   األ امرة  ة دراسرة  يطالب بإعاد (2

تعزيرررا علررى اجلرررائم غررري املنصوصررة، بررل بنيررش علررى اجتهررادات فقهيررة وتشررريعات    

إىل حتررردي  أ امرررة األمرررن   ناسرررب مرررع تطرررور صرررور اإلجررررام، ويررردعو  قا و يرررة؛ لتت

يف التجاوزات، وعلى والرقابة، مع االستفادة القصو  من التجارب السابقة بغية تال

 .سبيل املهال عقوبة تهريب امل،درات واملسكرات

أن تكررون احلرردود والعقوبررات الشرررعية آخررر مررا يطبررق مررن اإلسررالم عنررد الشررروع       (3

بتطبيررق الشررريعة اإلسررالمية، وذلررك بعررد إكمررال متطلبررات احليرراة الكرميررة الرريت    

تقرار تطبيررق توجبهررا األحكررام الشرررعية علررى الدولررة، وبعررد االطمئنرران علررى اسرر       

   .  الشريعة فيها

 و زاعررات أغررا  ، يف وسريلة مررن وسرائل القتررل   اخترراذ عقوبرة اإلعرردام التحرذير مرن    (1

إيقاعها من خرالل ا اكمرات العسركرية    إىل جتنب  اجملمع سياسية، كما يدعو

 .  اليت قد ال تراعى فيها اإلجراءات القضائية املعهودة

 :  توصيات عامة

سرررالمية إىل برررذل املزيرررد مرررن اجلهرررود يف إحرررالل الشرررريعة      يررردعو اجملمرررع الررردول اإل   -0

 . اإلسالمية حمل القوا   اليت ال تتناسب مع اجملتمعات املسلمة

يدعو اجملمع حكومات الدول اإلسالمية إىل اختاذ التردابري الالزمرة لتحردي  أجهرزة      -2

ان ، واالقتمررام مب،اطبررة اجلمرراقري مباشرررة لتوترري  احلقررائق، وبيرر القضرراء والعدليررة

  .  األسباب الواقعية إلقامة عقوبات اإلعدام؛ تفويتا للفرصة أمام املناقض  اا

يدعو اجملمع اايئات الدبلوماسية اإلسرالمية ويف مقردمتها منامرة التعراون اإلسرالمي       -3

املطالبررة بتحرردي  العهررود واإلعال ررات والوثررائق الصررادرة مررن املنامررات األ يررة علررى     

 Law)هري مرررن الررردول ويسررمى بتحررردي  األ امرررة غرررار مرررا قرررو معمرررول برره يف كررر  

Update)مع االستعا ة باملت،صص  لتتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،  . 

خصوصرررا إىل أن الررردفاع عرررن   البررراحه  والعلمررراء و املسرررلم  عمومرررا  يررردعو اجملمرررع  -1

إىل مواكبرة  ويرشردقم   األحكام الشرعية ومنها عقوبة اإلعدام يف ا افل الدولية،

، والررد  طورات ومتابعة السياسات والط  اليت يتم وتعها من قبل غرري املسرلم   الت

 .  املناسبة بالطرل العلمية على االتهامات واإلشكاالت اليت يهريقا أعداء اإلسالم

واحلمد هلل رب العامل  وصلى اهلل على سيد ا حممد وآله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إىل 

 يوم الدين
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 ملصادر واملراجعا

 .  القرآن الكريم         

: األحكام السلطا ية، للقاتي أبي يعلى حممرد برن احلسر  الفرراء احلنبلري، صرححه       (0

 (.0111دار الفكر، : تصوير)حممد حامد الفقي، 

 (.  دار الكتب العلمية)، علي ين حممد بن حبيب، لماوردي، لألحكام السلطا يةا (2

راجررع أصرروله وخرررج أحاديهرره وعلَّررق   لعربرري املررالكي، ، للقاترري ابررن اأحكررام القرررآن (3

 -قررر  0121، دار الكتررب العلميررة :  بررريوت)، 3، طحممررد عبررد القررادر عطررا   : عليرره

 (.  م 2113

عبرد  : حتقيرق  ،عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي احلنفري ، لاالختيار لتعليل امل،تار (1

 2115 قرر،  0121، علميرة دار الكترب ال :  برريوت )، 3،  طاللطيف حممد عبرد الررمحن  

 (.  م

دار :  برريوت )، 1حممد كريم راجر ، ط :  ، للماوردي، شرا وتعليقأدب الد يا والدين (5

 (.  0515، 0115إقرأ، 

، 0، طعالء الدين علي برن سرليمان املررداوي   ، ل معرفة الراج  من الال اإل صا  يف (1

 (.  قر0105، دار إحياء الرتا  العربي:  بريوت)

باحر  يف  )، عبردالوقاب برن منصرور الشرقحاء    ، للردكتور  رب امل،ردرات أوقفوا قتل مه (1

، منشررور يف صررحيفة اجلزيرررة، علررى الررراب   (جمررال حقررول اإل سرران والعدالررة اجلنائيررة 

 http://www.al-jazirah.com/2008/20080125/ar3.htm:  االلكرتو ي

دار )، 2، طابررن جنرريم ، زين الرردين بررن إبررراقيم البحررر الرائررق شرررا كنررز الرردقائق، لرر   (1

 (.  الكتاب اإلسالمي

برن   حممرد برن أمحرد   ، ابرن رشرد احلفيرد،    الوليرد  يبر ، ألو هايرة املقتصرد  بداية اجملتهرد   (5

 طبعررررررة مصررررررطفى البررررررابي احللرررررر  وأوالدو،م:  مصررررررر)، 1، طالقرررررررط ، حممررررررد

 (.  م0515/قر0355

الوليرد حممرد برن     ، ألبيحصيل والشرا والتوجيه والتعليل ملسائل املست،رجةالبيان والت (01

ار الغررب  د:  برريوت ) 2، طحممرد حجري وآخررون   . د: القررط ، حتقيرق   أمحد بن رشرد 

 (.  م0511، قر 0111اإلسالمي، 

، جمموعرة مرن ا ققر    : حتقيق ، ملرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواقر القاموس (00

 (. دار ااداية)

http://www.al-jazirah.com/2008/20080125/ar3.htm
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 .  حممد بن يوسف العبدري، للموال، التاج واإلكليل مل،تصر خليل (02

، 1عرودة، ط  رالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقار ا بالقا ون الوتعي، لألستاذ عبردالقاد  (03

 (.  0115دار إحياء الرتا  العربي، : لبنان)

:   ب التعزير بالقتل، لسعد السال، املعهد العالي للقضاء، قسم الفقه املقارن، علرى الررا   (01

http://www.alsaber.net/articles.php?action=show&id=193. 

، للعالمررة ابرن حجرر العسررقال ي،   يف خترريج أحاديرر  الرافعري الكربري    تل،ريص احلربري   (05

 (.  م0515قر 0105، دار الكتب العلمية)، 0ط

اإلرقرررراب، الفهررررم املفرررررو  لارقرررراب  : حممررررد فتحرررري حممررررود لبحرررر   .د.تل،رررريص أ (01

مل،صات إصردارات جامعرة   "علي بن فايز اجلحي، مطبوع تمن . د: املرفو ، تأليف

 ". ايف العربية للعلوم األمنية يف جمال مكافحة اإلرقاب

واقرع اإلرقراب يف الروطن العربري،     : تل،يص اللواء الدكتور حممد فتحي عيرد لكتابره   (01

 ".  مل،صات إصدارات اجلامعة يف جمال مكافحة اإلرقاب"تمن  مطبوع

حمّمرد  . د:  التوقيف على مهمات التعاريف، للشيخ حمّمد عبدالرؤو  املنراوي، حتقيرق   (01

دار الفكررر املعاصررر،  : دار الفكررر ؛ لبنرران : سرروريا)رترروان الّدايررة، الطبعررة األوىل،   

 (.  ه0101

 .  اجلامع الصغري للسيوطي (05

:  مصرر )د : وبة يف الفقه اإلسالمي ر العقوبة، لامام حممد أبي زقرة، ط اجلرمية والعق (21

 (.دار الفكر اإلسالمي

،  مررد عررالء الرردين ابررن    تررار علررى الرردر امل،تررار شرررا تنرروير األبصررار      حاشررية رد ا  (20

 (.  م2111 قر،0120، دار الفكر للطباعة والنشر: بريوت)عابدين، 

علري برن   :  ، حتقيرق برن عبرد احللريم ابرن تيميرة      احلسبة لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحرد  (22

 .   ايف الشحود

األمررم املتحرردة،  يويررورا، )جمللررد األول، اجمموعررة صرركوا دوليررة، ، حقررول اإل سرران (23

 .  A.94.XIV-Vol.1, Part1 ، رقم املبيع(0553

 .  البن حجر اايتمي النووي على حتفة ا تاج بشرا منهاج حواشي الشروا ي والعبادي (21

حيررال البلرردان األخررر  بشررأن عقوبررة      التوجيهيررة لسياسررة االحترراد األوروبرري    الطرروط (25

 : على الراب .  اإلعدام

http://www.fco.gov.uk/resources/ar/pdf/pdf1/postab_eudeathpenalty 

http://www.alsaber.net/articles.php?action=show&id=193
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:  بررريوت)، حممررد حجرري: حتقيررق ، هاب الرردين أمحررد بررن إدريرر  القرررايف، لشررالررذخرية (21

 (.  م0551، دار الغرب

دار :  برررريوت)، الء الررردين برررن علررري احلصررركفي، عرررار شررررا تنررروير األبصرررارترررا رّد  (21

 (.  0311الفكر، 

 (.  ملسسة الرسالة)، سنن ابن ماجة (21

  :بررريوت) ، أمحرد حممررد شراكر وآخرررون  : حتقيررق ،(اجلرامع الصررحي  ) سرنن الرتمررذي  (25

 (.  دار إحياء الرتا  العربي

، عبد احلليم بن تيميرة احلرا ري  محد بن أتقي الدين ، لشيخ اإلسالم السياسة الشرعية (31

وزارة الشررررئون اإلسررررالمية واألوقررررا  والرررردعوة   :  اململكررررة العربيررررة السررررعودية )، 0ط

 (.  واإلرشاد

أبي الفرج عبد الرمحن برن حممرد برن أمحرد برن قدامرة       ، شم  الدينلرا الكبري،الش (30

 .  قر 112املتويف سنة ( املقدسي

، بن سالمة األزدي املعررو  بالطحراوي   جعفر أمحد بن حممد، ألبي شرا معا ي اآلثار (32

 0101عرامل الكترب،   )، حممد سيد جراد احلرق  ، وحممد زقري النجار:  ، حتقيق0ط

 (.  م 0551قر، 

حممرد  : دراسرة وحتقيرق  ، شيخ اإلسالم ابرن تيميرة  الصارم املسلول على شان الرسول، ل (33

 (.  السعودياحلرس الوطي :  اململكة العربية السعودية)، حمي الدين عبد احلميد

أمحرد  : إلمساعيرل برن محراد اجلروقري، حتقيرق     :  الصحاا، تراج اللغرة وصرحاا العربيرة     (31

 (.  م0512= قر0112)عبدالغفور عطار، صور على  فقة السيد حسن الشربتلي، 

شرعيب أر راؤوط،   :  حتقيرق  علري برن بلبران الفارسري،    األمرري   :ترتيرب  صحي  ابن حبان، (35

 (.  ملسسة الرسالة)

 .  صحي  الب،اري (31

 .  صحي  مسلم (31

مررد بررن أبرري بكررر  الطرررل احلكميررة يف السياسررية الشرررعية، البررن قرريم اجلوزيررة، حم    (31

 (.  مكتبة دار البيان)ي، الزرع

دار الطباعرررة )، لرررنجم الررردين عمرررر النسرررفي، طلبرررة الطلبرررة يف االصرررطالحات الفقهيرررة (35

 (.  العامرة

، املعرالي عبرد امللرك برن عبرد اهلل اجلرويي       يبر ، ألغيا  األمم يف التيا  الالم، الغياثي (11

 (.  قر0110مكتبة إمام احلرم ،)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=104&ID=1&idfrom=1&idto=105&bookid=104&startno=53
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 (.  قر331ت )الفرول اللغوية، ألبي قالل العسكري،  (10

 (.  دار الفكر:  دمشق)، 1وقبة الزحيلي، ط الفقه اإلسالمي وأدلته، للدكتور (12

، قرر 00112دار الفكرر،  )، نصور بن يرو   البهروتي  القناع عن منت اإلقناع، ملكشا   (13

 (.  م0512

امللقررب ، عررز الرردين عبررد العزيررز بررن عبررد السررالم ، قواعررد األحكررام يف مصرراحل األ ررام  (11

 (.  دار املعار   :بريوت)، حممود بن التالميد الشنقيطي:  ، حتقيقبسلطان العلماء

دار ] إبررراقيم السررامرائي .مهرردي امل،زومرري ود .د: حتقيررق ، لفراقيرردي، لكترراب العرر   (15

 .  ومكتبة ااالل

دار :  بررريوت)، 0، طمررد بررن مكرررم بررن مناررور األفريقرري املصررري    ،  لسرران العرررب  (11

 (.  صادر

، 0ط الشرريخ حممررد حسررن آل ياسرر : حتقيررق ، لصرراحب ابررن عبرراد، لا رري  يف اللغررة (11

 (.  م 0551، قر0101، عامل الكتب:  بريوت)

 .  مذاقب فكرية معاصرة، للشيخ حممد قطب (11

دار املرأمون  :  دمشرق )، 0، طحسر  سرليم أسرد   : حتقيرق   ،املوصرلي  بي يعلىاملسند، أل (15

 (.  0511، 0111، للرتا 

بأحكرام شرعيب األر رلوط     ، مرذيل (ملسسرة قرطبرة  : القراقرة )املسند، لامام أمحرد،   (51

 .  ي ى األحادعل

 (.  الدار السلفية:  ااند)املصنف، البن أبي شيبة،  (50

:  ، طحبيررب الررمحن األعامرري : ، حتقيرق بكرر عبررد الررزال الصررنعا ي   يبرر، ألاملصرنف  (52

 (.  0113، املكتب اإلسالمي:  بريوت)، 2

 .  يمان بن أمحد الل،مي، أبو القاسماملعجم الكبري، للطالا ي، سل (53

:  دار الفكررر] عبررد السررالم حممررد قررارون :قيررقحت، البررن فررارس، معجررم مقررايي  اللغررة (51

 [.م0515 -قر 0355

دار الكترب  :  برريوت )سيد كسروي حسرن،  :  ، للبيهقي، حتقيقمعرفة السنن واآلثار (55

 (.  العلمية

مفهرروم العقوبررة وأ واعهررا يف األ امررة املقار ررة، ألسررتاذ ا املستشررار الرردكتور فررلاد عبررد   (51

االجتاقرررات احلديهرررة يف  " ى العلمررري بعنررروان  حبررر  مقررردم إىل امللتقررر  ) املرررنعم أمحرررد،  

لتطروير   -حفاره اهلل  –تمن مشرروع امللرك عبرداهلل برن عبردالعزيز      " العقوبات البديلة

 (.  مفهوم العقوبة وأ واعها يف األ امة املقار ة" مرفق القضاء حول موتوع 
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 دار الفكررررر، )،  مررررد بررررن أمحررررد علرررريش،     مررررن  اجلليررررل شرررررا خمتصررررر خليررررل     (51

 (.  م0515/قر0115 

يف اململكرررة العربيرررة    املوسررروعة اجلنائيرررة اإلسرررالمية املقار رررة باأل امرررة املعمرررول بهرررا       (51

 (.  0121)، 2، طسعود بن عبد العالي البارودي العتي ، لالسعودية

 .  املوسوعة العربية العاملية (55

:  برريوت )، 0، طحممرد برن إبرراقيم برن عبرد اهلل الترو ري      ، موسوعة الفقه اإلسرالمي  (11

 (.  م 2115ر، ق 0131، كار الدوليةبيش األف

 عرام  مرن ، وزارة األوقرا  والشرئون اإلسرالمية    : الكويش)، املوسوعة الفقهية الكويتية (10

 (.  قر 0121 - 0111

دار : مصرر )، حممد فلاد عبد البراقي : حتقيق، رواية ريى الليهي، مالكلامام وطأ امل (12

 (.  إحياء الرتا  العربي

 .  ، على الشبكة العامليةويكيبيديا، املوسوعة احلرة (13

 .  قرارات جممع اللغة العربية (11

جملرررة البحرررو  اإلسرررالمية، العررردد احلرررادي والعشررررون، اإلصررردار مرررن ربيرررع األّول إىل   (15

 .  قر0111 اد  الها ية لسنة 
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، مقال لألسرتاذ علري برن حسرن الترواتي،      عن استهالا النف  السعودي« تشاتام» رتقري (11

 : شر بصحيفة عكال، وموجود على الراب 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/PDA/Con20120411493609.htm 

 موجررود علررى :  بيرران حتررالف احليرراة حررق حررول عقوبررة اإلعرردام، موجررود علررى الررراب          (11
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11)         Official Journal of the European Communities  18.12.2000 
    C 364/9 

 :  شبكة املعلومات القا و ية العربية، على الراب  (10

http://eastlaws.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html.  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 عقوبة اإلعدام يف االسالم 

 واإلرهابإن من أهم قوانني وتشريعات الردع للظلم والفساد وجرائم القتل والرتويع 

للناس اليت شّرعها اهلل تعاىل وأمر أنبياءه بإقامتها واحلكم بها ؛ هي القصاص وهو قوله 

اْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِب : تعاىل 

َواأُلنَثى ِباأُلنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك 

الشَّْهُر  : وقوله تعاىل  ،( )  َتْخِفيٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم

ى اْلَحَراُم ِبالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَد

َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ   :، وقوله تعاىل ( )  َعَلْيُكْم َواتَُّقوْا الّلَه َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َمَع اْلُمتَِّقنَي

َصاٌص النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأَلنَف ِباأَلنِف َواأُلُذَن ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِق

، ( )  ْوَلـِئَك ُهُم الظَّاِلُموَنَفَمن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة لَُّه َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أنَزَل الّلُه َفُأ

ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد  : وقوله تعاىل 

، وقوله ( )  اَس َجِميًعاِفي اأَلْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّ

ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن الّلَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو  : تعاىل 

ُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا ُيَصلَُّبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخالٍف َأْو ُينَفْوْا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك َل

صاص وأحيوا الِق اأيها الناس أحيو »: وقال رسول اهلل  ( )  َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم

 . ( ) «تفرقوا ،  واسلموا تسلموا  احلق وال

من خالل االيات الكرمية السالفة يستدل على ان عقوبة االعدام حكم شرعي 

 ــ:اجلرائم سالمي يف صنفني من إ

 الصنف االول

من أبرزها قتل االنسان ـ وتشمل احلاالت الفردية والشخصية وـ:اجلرائم اخلاصة  

ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأُلنَثى  .  : لقولة تعاىل الربيء

ِباأُلنَثى 
َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس   : وقولة تعاىل ،( ) 

 ( ) .  

                                                 
 .    : البقرة   (  
 .  9 : البقرة  (  
 .    :املائدة  (  
 .   :املائدة   (  
  .   :املائدة   (  
 .   /  :أمالي املفيد  (  
 .    : البقرة   (   
 .   : املائدة  (  
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لقد جعلت الشريعة القصاص عقوبة للقتل العمد واجلرح العمد ، ومعنى القصاص ان 

يعاقب اجملرم مبثل فعله فيقتل كما قتل وجيرح كما جرح ومصدر عقوبة القصاص هو 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي  : يقول القران والسنة فاهلل جل شانه 

ٌع اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأُلنَثى ِباأُلنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّبا

ن رَّبُِّكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه ِباْلَمْعُروِف َوَأَداء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف مِّ

 : شأنه، ويقول جل ( ) َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيْا ُأوِلْي اأَلْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن َعَذاٌب َأِليٌم 

  ِباْلَعْيِن َواأَلنَف ِباأَلنِف َواأُلُذَن ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن

ـِئَك ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة لَُّه َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أنَزَل الّلُه َفُأْوَل

تل من ُق » :يقول  ان فالرسول وجاءت السنة مؤكدة ملا جاء به القر، ( )   ُهُم الظَّاِلُموَن

 .( ) «- ةالدّي يأ  -قل ن أحبوا فالعََإود ، وََََن أحبوا فالَقإ،  بني خريتني ُهله قتيل فأهُل

وليس يف العامل كله قدميه وحديثه عقوبة تفضل عقوبة القصاص ، فهي أعدل 

؛ الن وهي أفضل العقوبات لألمن والنظام  ، العقوبات اذ ال جيازى اجملرم إاّل مبثل فعله

كما سيأتي بيانه )  ..يرتكب اجلرمية غالبًا  اجملرم حينما يعلم أنه سيجزى مبثل فعله ال

  (.الحقًا 

 ــ: القتل العمد 

وهو أن يقصده املعتدي . هو ما كان ظلما من حيث كونه مزهقا للروح بغري حق 

والقتل العمد بغري حق معترب يف شريعة االسالم من اكرب الكبائر .مبحّدد أو ما يقتل غالبا

بعظمة اجلرمية  قال سبحانه فيما يؤذن. العذاب  بأشداليت توعد اهلل فيها القتلة اجلناة 

َوَمن   :على الدماء الربيئة فيهرقونها ظلما وعدوانا  جيرتئونلذين واشتداد الغضب على ا

اًبا َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مَُّتَعمًِّدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذ

 .( )   َعِظيًما

وفيها من الكشف عن فظاعة العدوان على  ويف السنة النبوية أبلغ تنديد بالقتل ظلما،

 .الدماء الربيئة ما ُيريع املشاعر ويقرع القلوب قرعا 

قال رسول :  عن بريدة قال  بإسنادهماومن مجلة ذلك ما أخرجه النسائي والبيهقي  

 اللـه
 :«  قتل املؤمن أعظم عند اهلل من زوال الدنيا» ( ). 

 بن عمرو أن النيبواخرج الرتمذي باسناده عن عبد اهلل 
   لزوال الدنيا أهون  » : قال

 .  ( ) «على اهلل من قتل رجل مسلم 

                                                 
 .9  ،    : البقرة  (  
 .  : املائدة  (  
 .   /   :، والرتمذي  9  /   : أبو داود  (  
 .  9: النساء  (  
 . 9 / : انظر الرتغيب والرتهيب  (  
 .    /  : سنن الرتمذي  (  
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 وروى الطرباني يف الصغري من حديث أبي بكرة عن النيب
 لو أن أهل  » : قال

 . ( ) «اجتمعوا على قتل مسلم لكّبهم اهلل مجيعًا على وجوههم يف النار  واألرضالسموات 

 ــ:صاص يف اللغة الِق

من اقتصاص األثر ، ثم غلب استعماله يف قتل القاتل وجََْرح اجلارح وقطع الِقصاص 

، وأَقصَّه  ًاالنًا إقصاًصا أي قتله َقوََدن ُفأقصَّ السلطا:  نقول. وهو مبعنى الَقوََد . قاطع ال

وحترير املسألة هنا فيمن له حق استيفاء الِقصاص بعد  .( )من فالن أي جََرََحََه ِمثلََ جََْرحِه

ذلك . سان اْستََحََقَّ الِقصاصََ وََرََثََُتُه كلهم فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا ٌقِتلََ إن.  إنسانقتل 

موروثهم ؛ ألنه  صاص من جهةاستيفاء الِق أن الِقصاص مََْوُروث فكان لورثة القتيل حقُّ

لََ له ــِتمََْن ُق: )) قال   نة مبا رواه أبو داود أن النيبــُالس ستدل لذلك منُي. حقهم كاملال 

، وكذلك ما أخرجه النَّسائي يف ( )((قاد أو ُي ( )يدََؤــا أن ُيــإم: رين ــري النظــو خبــل فهــتيق

أن قادََ وإما ا أن ُيـإم :  من ُقِتلََ له قتيـل فهو خبري النظريـن)) :قـال   ننه أن النيبـــُس

 . ( ) ((فدََىُي

 ــ :(ولي األمر)بإذن  الِقصاص َمنوٌط

ذهبت الشافعية واحلنبلية والشيعة اإلمامية إىل أنه ال جيوز استيفاء الِقصاص إالَّ 

صاص أن يتلقى ِإْذًنا من احلاكم دَّ لصاحب الِقوعليه ؛ فال ُب. وإذنه  (ولي األمر)حبضرة 

الفقيه اجلامع لشرائط هو  ولي األمرواملراد ب. ، وأن يكون ذلك حبضرته القصاص بتنفيذ

صاص واحلدود وغريها ، ثم أو مََْن ينوب مََنابه يف تنفيذ األحكام ، كالِق، والية األمر

 .االشراف على ذلك بنفسه 

وتوجيه هذا القول أن استيفاء القصاص أمر يفتقر إىل املعرفة واخلربة خََْشيَََة وقوع 

يـُؤمن  أّمــا واحلــالة هذه ، فال..ومعلوم أن ولي القتيل حتفزه رغبة يف إشفاء غليله  احَلْيف ،

يف غياب ولي األمر أو بغري  أن حييف الوََِليُّ على اجلاني ِحنيََ الِقصاص ، إذا كان ذلك

ومع ذلك فلو استوفى الوليُّ حقَّه يف الِقصاص من غري حضرة ولي األمر ، كان له ما . إذنه

 .على احلاكم ِبِفْعِله ما مََنََعََ ِمْن ِفْعله  ( )الَّ أنه ُيعََزَُّر ؛ الْفِتيََاِتهصنع إ

ن اللَّه كتب إ )) :  ويف الرفق عند القتل مع النهي عن التعذيب عمومًا يقول الرسول

 . ( ) ((، فإذا قتلتم فأحسنوا القْتلة  يءاالحسان على كلِّ ش

                                                 
 .  9 / :الرتغيب والرتهيب  (  
 .    ص: ، وخمتار الصحاح للرازي      / :املصباح املنري  (  
 .يعطى الدّية : يودى  (  
 .     /  :واحلديث رواه أبو داود . يعطي حقه يف الَقوََد وهو الِقصاص : يقاد  (  
 .    /   :سنن النسائي  (  
 .أي لسبقه  :تياته إلف (  
 .2  /  : انظر اجلامع الصغري للسيوطي . بو داود والنسائي والرتمذي وابن ماجة أرواه امحد ومسلم و (  
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 ناة ، سواًءومقدرة لتنفيذ العقوبات على اجُل وينبغي لالمام أن يعني شخصًا ذا خربة

 .زير اكان ذلك يف الِقصاص أو احلدود أو التَّع

  ــ:صاص واملرأة احلاِمل الِق

تيفاء أن إذا كان اجلاني امرأة وكانت حاِماًل ، كان لولي الدم أو صاحب االس

وال يََِحق له أن يستويف منها الِقصاص على الفور وهي حامل ؛  ، يطالب حبسها حتى تضع

 : بحانهـــس قال. وم ــراف ما هو معلــــز واإلسال يهلك اجلنني ، ويف ذلك من التجاُوــوذلك ِلئََ

 َوَمن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُسْلَطاًنا َفاَل ُيْسِرف فِّي اْلَقْتِل  ( )  ويف قتل احلامل

وعلى هذا ، ال جيوز تنفيذ الِقصاص يف املرأة . إسراف ؛ ألن يف قتلها َقْتاًل هلا ولغريها معًا 

.. ؛ ألن اجلنني ال عالقة له مبعصية األبوين الزانيني  حلامل حتى وإن كان محلها من حراما

ويف رأي . .لنَّْفس إن كان الِقصاص يف ا باإلمجاعوتأخري الِقصاص هنا إىل الوضع قد ثبت 

ال ُيقتص من املرأة احلامل حتى تضع ولو كان محلها حادثًا بعد :( ) عشرية ىاالمامية االثن

اجلناية أو كان احلمل عن زنًا ، ولو توقفت حياة الطفل على إرضاعها إّياه مدة ، لزم 

  . تأخري الِقصاص إىل تلك املدة 

 ــ : موَجب القتل العمد 

يقتضي من  ، أن القتل  العمد بغري حق: أي .  يب بفتح اجليم ،  وتعين مقتضموجََ

ب القتل العمد احلكم ما نعرض له هنا تفصيال ،  فقد اختلفت كلمة الفقهاء يف موجََ

 :على قولني 

. باالختيار  اّلإة فال جتب الدّي.  صاص عينًاب القتل العمد الِقوهو أن موجََ: القول االول 

 :فله ان يقول .صاص مطلقا ن يسقط الِقأة مباشرة من غري وهو أن خيتار ولي القتيل الدّي

عفوت عن الِقصاص مطلقا من غري : أما إن قال.عفوت عن الدّية  :ولـأو يق.ةأختار الدّي

و وألن موجََب القتل العمد بالنسبة له ه. تقييد، فليس له بعد ذلك شي،ال ِقصاص وال دّية 

وعلى هذا لو عفا الولي عن الِقصاص مطلقــًا سقط الِقصاص ومل جتب . الِقصاص فقط 

الدّية؛ النه ال جيب له غري الِقصـاص وقد اسقطه بالعفو، وكذلك لو مات القاتل ال جتب 

وهو قول .. اجلانيقد سقط أصال مبوت  -هو الِقصاص و -الدّية للولي ؛ ألن املوجََب 

؛ واستــدّلوا ( )لك وأمحد يف رواية عنه والثوري واألوزاعي ومجاعة االمام أبي حنيفة وما

موضوع االستدالل يف هذه ،و( ) ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى : تعاىل  لذلك بقولــه

 .بل بالعفو كما هو مبني يف بقية اآلية ة فعلم أنها مل جتب بالقتل ، اآلية أنه مل يذكر الدّي

                                                 
 .   : االسراء  (  
 .   ص / منهاج الصاحلني  ــ املعامالت : اخلوئي ، ابو القاسم (  
،والكايف    / :الصنائع،وبدائع  2 /  :،وبداية اجملتهد  / :احكام القرآن البن العربي (  

 .  / :،وحاشية اخلرشي على خمتصر خليل2 / 2 :بن قدامة ال
 .    :البقرة  (  
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  الربيع أن رسول اهلل نِّوا كذلك من السنة حبديث أنس بن مالك يف قصة ِسواستدّل

صاص ، الِق اّلإفعلم بدليل اخلطاب أنه ليس له ، ( )((صاص ه الِقالّل كتاُب : ))قال 

: وقالوا ( )((يده  وٌدَقَـَف من قتل عمدًا : ))فيما رواه البيهقي عن ابن عباس   وكذلك قوله

ما  ّنإوبعبارة أخرى فكبدل ماله ،  آلدمي فوجب معينًا جيب حقًا بدٍلصاص مبثابة ن الِقإ

 .من ببدل معني كاملال من بالبدل يف حق اآلدمي ُضُض

. لك على التخيري وذ ة ،صاص أو الدّيبه أحد األمرين من الِقهو أن موجََ: القول الثاني 

ا ّمإف. ني ني غري عََصاص ليس بواجب على التعيني ، بل الواجب أحد شيئفالِق: وعلى هذا

ن شاء أخذ إصاص ون شاء استوفى الِقإفهو . وللولي خيار التعيني ة ، ا الدّيّمأ، و صاصالِق

 . ة من غري رضا القاتل الدّي

. ب أصال ذا عفا الولي سقط املوجََإني املال واجبا ،  فوعلى هذا اذا مات القاتل يتع

فان استقاد الوىل . ة د أو الدّيوََالَق: حد شيئني أ خرى فان الواجب على القاتل عمدًاُأوبعبارة 

ة علمنا أن الواجب كان هو د على الديِّوََن عفا عن الَقإو.د وََمنا أن الواجب كان الَقِلعََ

 .  ( )ةالدّي

 -ثم انكم : )) قال   وقد استدلوا هلذا القول مبا رواه أبو شريح الكعيب أن النيب

تل له قتيل بعد اليوم ،  فمن ُقلهني عاِقإوقتلتم هذا الرجل من هذيل ،   -معشر خزاعة

وكذلك ما أخرجه أبو داود عن أبي .( )((ل ْقفأهله بني خريتني اما أ يقتلو ا أو يأخذوا العََ

ما أن يقتص ، إ: ثالث  ىحدإه خيتار ّنإل فبََمن أصيب بقتل أو خََ: )) قال   شريح أن النيب

ة ،  فان أراد الرابعة فخذوا على يديه ،  ومن اعتدى بعد واما أن يأخذ الدّيما أن يعفو ،  إو

حدى روايتني عنه، إوهو ما ذهب اليه الشافعي وأمحد يف  ( ) ((ذلك فله عذاب أليم 

 . ( )هل الظاهرأوكذلك 

ورأى البعض أن القول الثاني هو الراجح لنتحقق من أن ولي القتيل له اخليار بني القتل 

كما لو عفا عن  بإطالقما كان : عفو ،  ويتضمن العفو هنا أحد أمرين ؛ أحدهما أو ال

ة ، يعزز ذلك ه دون الدّيصاص وحدََبالعفو عن الِق دًاأو ما كان مقيَّ ، ة معًاصاص والدّيالِق

 كان يف شرع موسى )) :ا رواه البيهقي عن جماهد وغريهم
 ويف  ،صاص جزمًاحتم الِقُت

؛ وذلك ((ها بني األمرينة فقط ، فخفف اهلل تعاىل عن هذه األمة وخرّيالدّي  شرع عيسى

                                                 
 .    /  : النسائي  (  
يقودون اجلاني حببل أو  أي يقاد اجلاني من يده اىل موضع القتل،ومسي قودا؛النهم:،وقود يده  / :سنن البيهقي (  

 .   /  :،واملغين البن قدامة   / :انظر تاج العروس للزيدي.غريه اىل حمل االستيفاء،حيث العقاب باملثل
 .    /    :تكملة اجملموعة الثانية (  
 .    / : ، والرتمذي   9  / : أبو داود  (  
 .فساد االعضاء  :،  واخلبل معناه     / : أنظر نيل األوطار للشوكاني  (  
 .     / 2 : ، واحمللى البن حزم  2 / : ، والكايف     /    :اجملموع  (  
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ملا يف االلزام بأحدهما من املشقة واحلرج ، وألن اجلاني حمكوم عليه فال يعترب رضاه 

 .( )كاحملال عليه واملضمون عنه

 صاص بقتل النفس احملرتمة املكافئة عمدًايثبت الِق، ( )ويف رأي االمامية االثنا عشرية

، ولو مبا ال يكون قاتال غالبًا فيما إذا العمد بقصد البالغ العاقل للقتل  وعدوانًا ويتحقق

إن مل يكن قاصدًا ، وق العمد بقصد ما يكون قاتال عادة ترتب القتل عليه بل األظهر حتق

كما إذا ،  وأما إذا مل يكن قاصدًا القتل ومل يكن الفعل قاتال عادًة، القتل إبتداءًا 

 .صاص ب الِقبعود خفيف أو رماه حبصاة فاتفق موته مل يتحقق به موجََضربه 

ة تامة للقتل أو جزءًا أخريًا كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل املكلف عّل

للعلة حبيث ال ينفك املوت عن فعل الفاعل زمانًا ، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه 

من شخص آخر ، كما إذا أطلق رصاصة حنو من أراد  اختيارين يتوسطه فعل أمن دون 

رخه ذا خنقه حببل ومل ُيإفمات بذلك بعد مدة من الزمن ومن هذا القبيل ما  فأصابهقتله 

عنه حتى مات أو حبسه يف مكان ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات أو حنو ذلك ، فهذه 

 .املوارد وأشباهها داخلة يف القتل العمدي 

 ــ : صاص بالقتل العمد برز موارد ثبوت الِقوفيما يلي أ

لو ألقى شخصًا يف النار أو البحر متعمدًا فمات ، فان كان متمكنًا من اخلروج ومل  ( )

جناء نفسه من إن مل يكن متمكنًا من اخلروج  وإة ود وال دّيوََخيرج باختياره فال َق

 .صاص اهلالك ، فعلى امللقي الِق

ن كان إصاص ، وله أو جرحه كذلك فمات فعليه الِقلو أحرقه بالنار قاصدًا به قت ( )

 .جناء نفسه باملداواة وتركها باختياره إمتمكنًا من 

ذا جنى عمدًا ومل تكن اجلناية مما تقتل غالبًا ومل يكن اجلاني قد قصد القتل إ ( )

د ولكنه ال وََولكن اتفق موت اجملين عليه بالسراية فاملشهور بني األصحاب ثبوت الَق

 .شكال ، بل ال يبعد عدمه ، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد إخيلو من 

رتتب عليه ينسان عمدًا قاصدًا به قتله أو كان مما إلقى نفسه من شاهق على ألو  ( )

 ذا مل يقصد به القتل ومل يكن مما يقتل عادًةإوأما . د وََه ، فعليه الَقتَلَـَفق القتل عادًة

 .د عليه وََفال َق

، راءة غري الواقع بصورة الواقعإ حكمه حقيقة موضوعية ، بل هو ليس للسحر وما يف ( )

ولكنه مع ذلك لو سحر شخصًا مبا يرتتب عليه املوت غالبًا أو  كان بقصد القتل ، 

و صّور له فرتاءى له أن األسد حيمل عليه فمات خوفًا ، كان على أكما لو سحره 

 .صاص الساحر وما يف حكمه الِق

                                                 
 .    /  : مغين احملتاج  (  
 .   ــ  9 ص /  منهاج الصاحلني ــ املعامالت : اخلوئي ، ابو القاسم (  
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يف معرض مرور الناس متعمدًا وكان املوت يرتتب على السقوط لو حفر بئرًا عميقة  ( )

د بال فرق بني قصده القتل وََلى احلافر الَقعفيها غالبًا ، فسقط فيها املار ومات ف

وسقط فيها أحد املارة فمات  نعم لو مل يرتتب املوت على السقوط فيها عادًة. وعدمه 

وكذلك يثبت فال ،  اّلإد ووََن كان احلافر قاصدًا القتل فعليه الَقإاتفاقًا فعندئذ 

، ولكنه دعا غريه اجلاهل معرض املرور يف صاص لو حفرها يف طريق ليسالِق

فسلكه  باحلال لسلوكه قاصدًا به القتل أو كان السقوط فيها مما يقتل عادًة

 .املدعو وسقط فيها فمات 

و كان مما يرتتب عليه القتل  غالبًا فقتله ه قتله أه كلبًا عقورًا قاصدًا بلو أغرى ب ( )

كذلك وكان ممن ال ميكنه  حيوان مفرتسىل إد وكذا احلال لو ألقاه وََفعليه الَق

ومثله (  ةد عليه وال دّيوََفهو املعني على نفسه فال َق اّلوإ )االعتصام منه بفرار أو حنوه 

د بال فرق بني قصده القتل به وََه الَقأنهش حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليما لو 

 .وعدمه 

بس املمسك مؤبدًا حتى ميوت بعد ضرب جنبيه تل القاتل وُحلو  أمسكه وقتله آخر ُق ( )

ولو اجتمعت مجاعة على قتل شخص فامسكه . سنة مخسني جلدة  جلد كّلوُي

وعلى املمسك احلبس مؤبدًا حتى  دوََليه ثالث فعلى القاتل الَقإأحدهم وقتله آخر ونظر 

 .املوت وعلى الناظر أن تفقأ عيناه 

 ــ :صاص أفضلية العفو على الِق

ل أن يََستويف هذا احلق بالرغم من أن الِقصاص حق لصاحب الدم ، وهو بذلك خمّو

ن العفو خري وأفضل ألكنه مع ذلك جيب التنبه على نزال عقوبة الِقصاص على اجلاني ،بإ

، أن تؤوب إىل ربها بصاحل األعمال وذلك ِلمََا يف العفو من إحياء لنفس عسى ،من الِقصاص

: ويف أفضلية العفو يقول اللَّه سبحانه  .  استطاعت يف صنع اخلريات واحلسناتوجتتهد ما 

 ُرُه َعَلى اللَِّهــيَِّئٌة مِّْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجــــيَِّئٍة َســـَوَجَزاء َس ( )، من قائل وقوله عّز : 

  َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة لَُّه ( ).    َوَلَمن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن

: واملقصود  .( )  َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا : وقوله تعاىل . ( )   َعْزِم اْلُأُموِر

 .أحياها بالعفو 

ل ـا رجـما عف )) :قال  ة ما أخرجه أمحد ومسلم والرتمذي عن النيبة السّنومن أدّل

مسعت : وروى ابن ماجة والرتمذي عن أبي الدرداء قال . ( ) ((زاده الّله بها ِعزًّ  مظلمــة إاّل عن

                                                 
 .2 : الشورى  (  
 .   :املائدة  (  
 .   :الشورى  (  
 .   : املائدة  (  
 .   / :انظر نيل األوطار للشوكاني  (  
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رفعه اللَّه به درجة  فيتصدق به إاّل يف جسده ، يءصاب بشما من رجل ُي)) :رسول اللَّه يقول

 .( ) ((عنه خطيئة  وحّط

أن يكون  ستدل بهذه النصوص على أفضلية العفو وأنه خري من الِقصاص ، إاّلُي

 :فان كان كذلك ففيه قوالن . صاحب الِقصاص مظلومًا 

 .فضل أعترب لظالمة عن املظلوم ُييقاع الِعقاب بالظامل مع ما يرافق دفع اإأن : أحدهما 

فرق بني ظلم بإطالق من غري أن ُت العفو أفضل ؛ فإن األدلة على الرتغيب فيه واردٌة: الثاني

فإنه جيب القصاص يف حق القاتل ي عن اجلاني ثم قتله بعد العفو ،ولو عفا الول .( )وآخر

منهم أبو  وقد ذهب إىل ذلك مجهور أهل العلم ، .. ىل مآلإمطلقًا أو ـا عف واًءــ، سيالثان

َفَمِن   :والشافعي وأمحد وأهل الظاهر، وقد استدلوا يف ذلك بقوله تعاىل ومالك حنيفة

قال ابن عباس وعطاء واحلسن  ةهذه اآلي ويف تفسري. ( )  اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم

 .يَّة أْي اعتدى بالقتل على اجلاني بعد أن عفا عنه إىل الد: البصري وقتادة 

ال أعفي مََْن  )) :قال رسول اهلل : ك حبديث جابر بن عبد الّله قال ستدلوا كذلاو

كاِفئًا ؛ فوجب اتل الثاني قد قتل مََْعصومًا ُمإن الق: وقالوا أيضًا  .( )((َقتلََ بعد أخذه الدِّيََة

  .( )عليه الِقصاص كما لو مل يكن قتل

إن احلكم يف ذلك إىل السلطان ، فهو يقرر ما :كر عن عمر بن عبد العزيز قوله وُذ

عن احلسن البصري بعدم قتلـه  ومثة رواية..ل بعد العفو يستوجب القتل أم الاتإذا كان الق

   يٌمَفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِل : اآلية السابقة  ْؤخذ منه الدِّية استنادًا إىلبل ُت

العذاب األليم وهو العذاب يف اآلخرة ؛  -وهو القتل بعد العفو -فقد جعل جزاء املعتدي 

  . ( ) ((السيف مََحَّاءٌٌ للذنوب : )) للحديث 

صل بني شخص يؤيد ذلك عمومات الِقصاص من غري ف.ما قاله اجلمهور  وُيرجح البعض

صاص معروفة وهي عََ الِقرِّأجلها ُشاحلكمة اليت من  وكذلك فإّن. خرآوآخر أو بني حال و

ب يضاف إىل ذلك مدلول اآلية الواضح يف إجيا َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة  : احلياة 

 .  َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم  :العذاب الدنيوي على املعتدي

الثابت يف القتل العمدي الَقوََد دون الدّية فليس لولي  :( ) ويف رأي االمامية االثنا عشرية 

لولي املقتول مطالبة القاتل بها ، إاّل إذا رضي بذلك ، وعندئذ يسقط عنه الَقوََد وتثبت الدّية 

                                                 
 .   / :انظر نيل األوطار للشوكاني  (  
 .    /   : ، وبدائع الصنائع  9 /   : ، والكايف    ،   /   :نيل االوطار  (  
 .   :البقرة  (  
 .  / : سنن البيهقي  (  
 .  9  / 2 : ، واحمللى     /  : ، وبائع الصنائع    /   :املغين  (  
، وقد جاء ذلك يف باب اجلهاد يف معرض (السيف حماء للخطايا)ورد مثل هذا احلديث يف سنن الدارمي بلفظ  (  

 .     / :، ومسند اإلمام أمحد   2 ،   2 / : انظر سنن الدارمي . احلديث عن الشهداء وفضلهم 
 .   ص /  منهاج الصاحلني ــ املعامالت : اخلوئي ، ابو القاسم (  
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وجيوز هلما الرتاضي على أقل من الدّية أو على أكثر منها ، نعم إذا كان االقتصاص 

مرأًة ، كان ولي املقتول خمريًا بني القتل يستدعي الرد من الولي ، كما إذا قتل رجٌل ا

 .ومطالبة الدّية 

ميكن االقتصاص منه ملانع  ولو تعذر القصاص هلرب القاتل أو موته أو كان ممن ال

خارجي ، انتقل األمر إىل الدّية فان كان للقاتل ماٌل ، فالدّية يف ماله ، وإاّل ُاخذت من 

 .الدّية من بيت املال   أّدى االمام األقرب فاألقرب إليه وإن مل يكن ،

ولو أراد أولياء املقتول القصاص من القاتل فخّلصه قوٌم من أيديهم ُحبس املخلِّص حتى 

 .يتمكن من القاتل، فان مات القاتل أو مل يقدر عليه فالدّية على املخّلص 

للعلماء يف  ِخالٍف نيا العذاب عن القاتل يف اآلخرة ؟ ثََمََّةلدُّيف ا أما هل يََرفع الِقصاص

 :ذلك نوجزه يف القولني التاليني 

ذلك يرفع عنه العذاب يف  دنيا ، فإّنلاللجاني إْن ُعوقب ِقصاصًا يف  إنَّ: أحدهما 

السيف  : ))وقد احتج هؤآلء باحلديث . اآلخرة ، وهو قول احلنفية وأحد القولني للشافعية 

 (( .للذنوب  حمَّاٌء

ي ذإن اجلاني سوف يََْلَقى حظَّه من العذاب يوم القيامة بالرغم من الِقصاص ال :ثانيهما 

 . ( )عوقب به يف الدنيا

، دم تعذيبه مرهون بصدق التوبة منهإن تعذيب اجلاني يف اآلخرة أو ع: وحتقيق القول 

قتل ة قبل أن ُيهو تاب توبة صادقة خملص فإْنعاقب ،يف الدنيا أو مل ُي صاصًاعوقب ِق سواًء

وإذا مل يتْب وظلَّ على حاِله من اإلصرار ..باملغفرة والعفو كان له يف اللَّه رجاٌء ِقصاصًا ،

 !وعدم االستغفار حتى قتل فأنَّى له العفو والغفران ؟

 الصنف الثاني

ـ وتشمل حاالت جرائم احلرب والسعي للفساد يف االرض بالقتل ـ:اجلرائم العامة  

،  والذي حيصل  واألموالطع الطرق وهتك االعراض وسلب االمن برياء وقوترويع الناس األ

َأْو َفَساٍد ِفي  : عادًة من قبل الطغاة الظاملني والعصابات واملنظمات االرهابية ،  لقوله تعاىل 

ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن الّلَه   : ، وقوله تعاىل( )  اأَلْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا

َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتَُّلوْاْ  َأْو ُيَصلَُّبوْا 
 ( ). 

احملارب هو من يرتكب جرمية احلرابة أي اإلفساد يف األرض أو قطع : احملارب 

وجلرمية احلرابة . يسميها اآلخرالطريق كما يسميها البعض أو السرقة الكربى كما 

ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن الّلَه  : من قوله تعاىل  أكثر من عقوبة واحدة وذلك ظاهٌر
                                                 

 .  /   : ، ومغين احملتاج     / : بدائع الصنائع  (  
 .   : املائدة  (  
 .   : املائدة  (  
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الٍف َأْو ْن ِخَوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّ

ُينَفْوْا ِمَن اأَلْرِض 
فعقوبة احلرابة هي القتل والصلب وقطع األيدي واألرجل من خالف  ( ) 

 .ما يالحظ على هذه العقوبات املتعددة أنها ليست مجيعًا متلفة  والنفي ، وأوُل

ى قدر اجلرمية أم هي على بة علـّوقد اختلف الفقهاء يف أمر هذه العقوبات هل هي مرت

البعض أنه جاء للتفصيل  يفمن رأ( أو)وأساس اختالفهم هو تفسري احلرف  ؟التخيري

 .البعض أنه جاء للتخيري  ي، ومن رأوالرتتيب

مرتبة على حسب محد أن العقوبات أويرى الفقهاء يف مذهب أبي حنيفة والشافعي و

تل طع ، ومن َققتل ُقتل ،ومن أخذ املال ومل يََُق ، فمن قتل ومل يأخذ مااًلاجلناية اليت وقعت

 . ( )يفُن قتل ومل يأخد مااًل، ومن أخاف السبيل ولكنه مل يََ( )لبتل وُصوأخذ املال ُق

يف قطعه وال يف  إلمام ختيرٌيوليس لل فال بد من قتله، تََاحملارب إذا َق وعند مالك أّن

ما ختيري يف نفيه وإّنقتل فال ا إن أخذ املال ومل يََ، وأّمما التخيري يف قتله أو صلبهّنإنفيه، و

ام خمري يف قط فاإلمـا إذا أخاف السبيل فوأّمله أو صلبه أو قطعه من خالف، تخيري يف قتلا

ر راجع يف ذلك إىل اجتهاد التخيري عند مالك أّن االم ومعنى ،نفيه وأ؛ أو قطعه ه أو صلبهقتل

؛ الن القتل أو صلبه  دبري فوجه االجتهاد قتله، فإن كان احملارب ممن له الرأي والتاإلمام

خالف ، وإن كان  أس من َقطعُهـوة وبـما هو ذو ق، وإّني له ال يرفع ضرره وإن كان ال رأ

 .  ( )خذ بأيسر ذلك فيه وهو النفي والتعزيرني ُأتمن هاتني الصف ءيليس فيه ش

 واحلرابة جرمية من جرائم احلدود وعقوبتها حدود ، والقاعدة أن عقوبة احلد الزمٌة

بالتوبة  ط استثناًءولكن عقوبات احلرابة تسق. فال تسقط بإهمال تنفيذها وال بالعفو عنها 

ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوْا ِمن َقْبِل َأن َتْقِدُروْا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيٌم   :لقوله تعاىل
 ( ) 

العقوبات املقررة  يفإذا تاب احملارب سقطت عنه عقوبات القتل والصلب والقطع والنفي أ

ًا جلرمية احلرابة بشرط أن تكون التوبة قبل القدرة عليه ، فان تاب بعد القدرة مل حّد

 .( ) ءييسقط عنه ش

 ، من شهر السالح الخافة الناستعين احملاربة  :( )ويف رأي االمامية االثنا عشرية

وأخذ املال  رََهََص منه ثم نفي من البلد ومن شََفعقر اقتُّ رََهََنفي من البلد ، ومن شََال وحكمه

ن شاء إام ـىل االمإره ـمأقتل ، فوأخذ املال وضرب وعقر ومل يََ رََهََ، ومن شََورجلهطعت يده ُق

                                                 
 .    :املائدة  (  
ال يرى أبو حنيفة باسًا من اجلمع بني القطع والقتل يف هذهاحلاله ، وخيالفه يف هذا صاحباه ، وألمحد رأى يتفق مع  (  

 .  2 /  2 : ، واملغين    9/   : راجع بدائع الصنائع  رأي أبي حنيفة يف هذه النقطه ،
 .    ،     /    :  ، وأسى املطالب   9/    :  ، وبدائع الصنائع    2 ،   2 /  2 : املغين  (  
 .    ،2  /  : بداية اجملتهد  (  
 .   : املائدة  (  
 .    /   : ،وبداية اجملتهد     / 2 : املغنى  (  
 .   ــ    ص /  منهاج الصاحلني ــ املعامالت : ، ابو القاسم اخلوئي (  
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ومن حارب فَقتََل ومل يأخذ املال كان على االمام  شاء قطع يده ورجله ،ن إه ، وــقتله وصلب

أن يقتله ومن حارب وَقتََل وأخذ املال فعلى االمــام أن يقطع  يــده اليمنى بالســرقة ، ثم 

ن عفا عنه أولياء املقتول كان على إيقتلونه ويدفعـه إىل أولياء املقتول فيتبعونه باملال ثم 

 .ة منه فيرتكوه قتول أن ياخذوا الدّياالمام أن يقتله ، وليس ألولياء امل

ذا كان املقتول إصاصًا تل احملارب أحدًا طلبًا للمال ، فلولي املقتول أن يقتله ِقلو َقو

صاص عليه ًا فال ِقؤن مل يكن كفإًا ، ون عفا الولي عنه قتله االمام حّدإًا ، وؤكف

صاص الذي هو حقه ،وال جيوز له عن الِق ه بداًلجيوز للولي أخذ الدّيو. .دًا قتل ّحنه ُيولّك

وال يسقط .قدر عليه سقط عنه احلدب قبل أن ُيذا تاب احملاروإ. .دًا عن قتله ّح ذلك بداًل

د، صاص واملال ولو تاب بعد الظفر به مل يسقط عنه احلعنه ما يتعلق به من احلقوق كالِق

 .ال يسقط غريه من احلقوق كما 

  ــ  :ة دفع الدّي التحول عن إجراء عقوبة االعدام اىل

حق  ــ( الفردية والشخصية ) ـ وهم أهل القتيل يف اجلرائم اخلاصة ـألولياء الدم  ( )

 وهو أمٌركوم باالعدام ، ة بشرط رضا القاتل احملىل الدّيإالتنازل عن عقوبة االعدام 

 . مرّجح ومستحب يف االسالم 

ولي الدم هو الفقيه احلاكم اجلامع للشرائط وله وحده احلق  يف اجلرائم العامة فاّن ( )

 . واملسلمني لإلسالميف اختاذ القرار وفق املصلحة العليا 

القاضي اجلامع لشرائط القضاء يف االسالم خمّير يف : كيفية تنفيذ عقوبة االعدام 

عدام بالرمي طريقة تنفيذ عقوبة االعدام بني االعدام بالشنق املتعارف حتى املوت أو اال

 .  مثال ذلك أشابهها و وما باملقصلةبالرصاص أو االعدام بقطع الرأس 

ط االسالم يف لضمان اجراء العدالة يف القضاء يشرت اإلسالمشروط القاضي يف 

  ــ :أهمها القاضي شروٌط

ـــ الفقاهــة أوال ـــوتعــين القــدرة علــى اســتنباط احلك : ـ ـــم الشــرعي مــن مصــادر االس ـ الم ـ

والقـــدرة علـــى تشـــخيص موضـــوع اجلرميـــة ( القـــرآن الكـــريم والســـنة الشـــريفة) اسيةـــــاالس

ــائيني مــن ذوي االختصــاص ،        ــو باالســتعانة بــاخلرباء اجلن وخصوصــياتها بالدقــة الواقعيــة ول

 . صة ومن ثم تطبيق احلكم الشرعي املستنبط على موضوع اجلرمية املشّخ

مانة والنزاهة واألحكامه الشرعية ، أن ومة على الديوتعين االستقا: ــ العدالة ثانيًا

صدار احلكم على إل عليه خمالفة عمدية يف تشخيص موضوع اجلرمية ويف حبيث ال ُتسّج

 . عليه  ىيتجاوز على حقوق املدعي أو املدع والهم، وال مرتشيًا أو حمابيًا، املت

يعترب وعليه فعند عدم توفر أحد أو كال هذين الشرطني يف من تصدى للقضاء ال 

 .شرعيًا ويبطل كلُّ حكم يصدر عنه  قاضيًا



12 

 

م يف اجلرائم اليت حكمها عن عقوبة االعدا اه االنظمة الوضعيةرتما البديل الذي  

  ؟ االعدام

إن البديل الذي تطرحه بعض االنظمة الوضعية عن عقوبة االعدام يتمثل بعقوبة السجن 

واجلواب يف عدم قبول هذا  .االنسانيلة تستغرق أكثر سين عمر املؤبد أو لفرتات طو

  ــ :ة اآلتيةالبديل يتمثل باالدّل

عقوبة االعدام هو خالف العدالة االنسانية القائمة على  حُقالعقوبة بالسجن ملن يست إنّ ( )

ن تكون أفليس من العدل  أن التكون أدنى من مستوى اجلرمية،ن العقوبة جيب أ

والقتل اجلماعي وجرائم احلرب ( الشخصية) قتل يف اجلرائم اخلاصهعقوبة جرمية ال

 . واالفساد يف االرض يف اجلرائم العامة هي السجن مهما كانت مدته 

ائم عدم شفاء غليل ذوي القتيل بعقوبة السجن بداًل من عقوبة االعدام سواء يف اجلر ( )

وي تسا بالسجن الالعقالء أن العقوبة  إلدراك وهو تأكيٌدو اجلرائم العامة ، أاخلاصة 

حقهم مل يؤخذ بعقوبة السجن  ّنأوبالتالي سيبقى الشعور لديهم بمستوى اجلرمية، 

 ة فرصةٍ  ساحنةوسيرتبصون الفرصة الخذ حقهم بالقصاص من اجملرم القاتل يف أّي

 .  الفوضى وعدم حسم اخلصومات إىل مما يؤدي

 اإلعدام سواًءيرى العقالء أن اجلرأة على ارتكاب اجلرائم اليت يستحق فاعلها عقوبة  ( )

على حياته بالسجن بدل كانت خاصة أو عامة ستزداد عندما يأمن اجملرم القاتل 

ويتأكد هذا يف جمرمي احلرب واملفسدين يف االرض من عصابات االعدام، 

خصوصًا إذا أحتمل اجملرم القاتل أنه . والقتل والرتويع اجلماعي  ومنظمات االرهاب

بعض العوامل لتخفيف احلكم عليه أو العفو  ميكن أن يهرب من السجن أو تتوفر

وقد أشار القرآن الكريم اىل أن فلسفة تشريع القصاص هو حفظ احلياة . عنه 

َوَلُكْم ِفي  : اىل ـه تعــاكي الدماء واملفسدين يف االرض يف قولالكرمية ؛ بردع سّف

 فقد جاء عن االمام زين العابدين ( )  َتتَُّقوَناْلِقَصاِص َحَياٌة َيْا ُأوِلْي اأَلْلَباِب َلَعلَُّكْم 


الن من ّهم بالقتل فعرف )  : َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة : يف تفسري قوله تعاىل  

هلذا اجلاني  بقتله ،  وحياًة للذي هّم منه فكّف لذلك عن القتل كان حياًة نه يـُقتّصأ

صاص واجب فال جيرؤون الناس إذا علموا أن الِقهما من لغري الذي أراد أن يقتل وحياًة

قلت أربعًا أنزل )   : قال  وعن أمري املؤمنني علي( )(على القتل خمافة القصاص 

زل ــفأن( ل ــإي القتل حيّد من القت) قلت القتل يفّل القتل ... اهلل تصديقي بها كتابه 

اهلل  ضََرَََف)  :أيضًا  وقال االمام علي (  )  َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة  : اهلل

 . ( )(صاص حقنا للدماء الِق

                                                 
 .9  : البقرة  (  
 .   /   2 : ،وحبار االنوار   u : 9التفسري املنسوب اىل االمام العسكري  (  
 .   /   : نور الثقلني  (  
 .   / احلكمة : نهج البالغة  (  
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كان من املمكن أن تتحمل اجلماعة هذه اخلسارة الكبرية : إفساد املسجونني  ( )

لو كانت عقوبة احلبس تؤدي إىل صالح املسجونني ، ولكنها يف بالسجن سنويًا 

، فالسجن جيمع بني على فسادهد وتزيد الفاسد فسادًا الواقع تؤدي بالصاحل  إىل فسا

، وبني اجملرم املتخصص يف نوع من س بأساليبهاجملرم الذي ألف اإلجرام ومتّر

السجن أشخاص ليسوا مبجرمني حقيقيني  االجرام وبني اجملرم العادي ، كما يضّم

كاحملكوم عليهم يف محل األسلحة ،  ما جعلهم القانون جمرمني اعتبارًاوإّن

 ، واجتماع هؤالء مجيعًا يف صعيٍدم عليهم يف جرائم اخلطأ واإلهمالوكاحملكو

ن ما لّقاإلجرام بينهم ، فاجملرم اخلبري بأساليب اإلجرام ُي ىواحد يؤدي إىل تفشي عدو

منه خربة ، واملتخصص يف نوع من اجلرائم ال يبخل عن زمالئه ،  هم أقّليعلمه ملن 

خصبة حيسنون استغالهلا  ج أرضًاهم السّذوجيد اجملرمون احلقيقون يف نفوس زمالئ

 .وقد تشبعت نفوسهم إجراما دائمًا فال خيرجون من السجن إاّل

ما هو معهد ه إصالح وتهذيب ليس كذلك يف الواقع وإّنقال عنه إّنفالسجن الذي ُي

 .لإِلفساد وتلقني أساليب اإلجرام 

.. صلح من هذا العيب ُترت بعض احلكومات بوطأة هذه احلالة فهي حتاول أن عََوقد شََ

م السجون على أن تقّس ه لن يكون ناجعًا ، إذ أنها تريدعلى أّن أساس اإلصالح يدّل ولكّن

؛ قسيم سيبقي احلالة على ماهي عليهأساس نوع العقوبة وأسنان احملكوم عليهم ، وهذا الت

اليعلم الواحدة يف حمبس واحد وبعضهم قد يكون مبتدئًا ألنه جيمع بني ذوي العقوبة 

راد كثريًا عن اإلجرام والبعض من عتاة اجملرمني ، واختالط هؤالء هو نفس العيب الذي ُي

    . عالجه 
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 العشرون الدورة

 الدولي اإلسالمي الفقه جممع ملؤمتر

 
 
 

 عقوبة اإلعدام

 يف النظر اإلسالمي

 

 

 
 

 

 إعداد

 عثمان أمحد إبراهيم الدكتور

 السودان جبمهورية ياالعل ةاحملكم قــاضي

 السوداني اإلسالمي الفقه جممع عضو

 



 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

 وعظيم وجهه جلالل ينبغي كما مباركًا طيبا كثريًا محدًا العاملني رب هلل احلمد

 . وسلم وصحبه آله وعلى منياأل اهلل رسول على والسالم والصالة.  سلطانه

 ، بعد أما

 شدًا العقاب حق العصور أقدم منذ واإلنسانية االجتماعية النظم مجيع كفلت فقد

.  قانون أي يقررها عقوبة أقسى اإلعدام عقوبة واعتربت.  والقوانني اجملتمعات بتطور ولينًا

 فيه رجعة ال حنو على اجملتمع أفراد عداد من كليًا عليه احملكوم استئصال تقتضي ألنها

 . اقرتفه الذي اجلرم جزاء

 هلا وتعرض.  العقوبة هذه يف النظر وجهة تغريت اجملتمعات يف ثحّد الذي التطور ومع

 بد ال نهإ : قال من ومنهم بإلغائها وطالب ،  عليها اعرتض من ومنهم ، والفالسفة الكتاب

 . وجودها ومن منها

 يف وحتى اإلعدام عقوبة بإلغاء ينادون الذين أصوات وعلت كثرت املاضي القرن ويف

 اإلنسانية القيم مع تتنافى قاسية اإلعدام عقوبة أن حبجة واإلسالمية العربية الدول بعض

 . العقوبة هذه ألغت قد بالفعل الدول من وكثري

  إلجالء للبحث اإلعدام عقوبة طرحت عندما للمجمع العامة األمانة أحسنت وقد

 . هلا احلاكمة والقواعد وحكمها مشروعيتها ببيان منها اإلسالمي اجلنائي التشريع موقف

 .اإلسالمي املنظور يف اإلعدام عقوبة اهلل بإذن سنعاجل الصفحات هذه خالل ومن

 

 عثمان أمحد إبراهيم الدكتور

 العــيا احملكمــة قــاضي

 السوداني اإلسالمي الفقه جممع عضو
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  األول املبحث

 مشروعيتها وحكمة تعريفها العقوبة

 األول املطلب

 العقوبة تعريف

 ال وهلذا تعاىل اهلل من املقدرة العقوبة هو ّدواحل،  ّداحل بأنها العقوبة احلنفية فعرَّ

 اإلنسان يلحق الذي األمل:  بأنها الطحاوي فهاعرَّ وقد.  للعبد حق ألنه ًاحّد القصاص يسمى

 فعل أو سنة أوترك واجب ترك أو ، رَّمحم فعل على تكون ةـــفالعقوب،  ( )اجلناية على

 ما ارتكاب عن للردع تعاىل اهلل وضعها زواجر:  أنها الشافعية فهاعرَّ وقد.  ( ) مكروه

 . به أمر ما وترك حظر

 فألنها زواجر كونها فأما، " بعده جوابر الفعل قبل زواجر" أنها على  البعض فهاوعّر

 وأما،  رادعة زاجرة فهي، فعله بعاقبة وتنذره املخالفة بارتكاب فكري من لقسوتها تزجر

 أي اآلخرة يف العقوبة-تلغي أي- جترب الدنيا يف لةاملعجَّ العقوبة فألن جوابر كونها

 التوبة بشرط وذلك جزاءه نال فقد الدنيا يف عذب من اإلهلية الرمحة مقتضى ألن ، تسقطها

 . اقرتف ما على والندم واإلنابة

 على اجلماعة ملصلحة املقرر اجلزاء":  بأنها العقوبة املعاصرون العلماء فعرَّ وقد

 عنه نهى ما ارتكاب عن للردع الشارع وضعه جزاء هي فالعقوبة،  ( )" الشارع أمر عصيان

 ارتكاب عن حيجم املكلف جيعل سلفًا مفروض مادي جزاء فهي،  به أمر ما وترك

 يف اجلرمية منع إىل وتؤدي ترمي وهي للجرمية العادل اجلزاء هي فالعقوبة . اجلرمية

 إىل يعود فال  اجملرم إصالح  إىل وتؤدي املستقبل يف تقوميي إجراء وهي،  املستقبل

 . أخرى مرة اجلرمية ارتكاب

 القاضي ويوقعه القانون يقرره مقصود إيالم على ينطوي جزاء":  بأنها بعضهم فهاويعّر

 . ( )" معها ويتناسب اجلرمية عن ليتهومسؤ تثبت من على اجملتمع باسم

 حقًا ينتهك ملن وضعت البشر خالق من جزاء هي العقوبة أن التعريفات هذه من يستنتج

 . البشر حال إلصالح وهي،  البشر حقوق أو تعاىل اهلل حقوق من

 أن إما فالعقوبة.  للشك قابل غري عادل جزاء فهي وجل عز اهلل من العقوبة دامت فما

 أو للزيادة قابلة غري وهي ودّداحل عقوبات مثل دةّدحم تكون نأ أو قصاص عقوبة تكون

 .النقص

                                                                 
 .: 33 ص  ج :  املختار الدر على الطحاوي حاشية ( 
 .و    ص:  للماوردي السلطانية األحكام  ( 
 . 906ص:  عودة القادر عبد . اإلسالمي اجلنائي التشريع ( 
 . 5 7ص:  املعدل العقوبات شرح قانون.  سعيد عمر  ( 



 

3 
 

 األمر ولي تعاىل اهلل فوض فقد التعازير عقوبات مثل األمر لولي مفوضة تكون أن وإما

 .فيها االجتهاد

 عنه تعاىل اهلل نهى ما وارتكاب أمره وخمالفة ، الشارع أمر لعصيان رادعة فالعقوبات

 . به تعاىل اهلل أمر ما ترك أو

 الصادقة التوبة صاحبتها إن ، األخروية للعقوبات رةمكفِّ الدنيوية العقوبات إن

 .ةحّدوا مرة إال يعاقب ال أنه وجل عز اهلل عدالة ألن واالستغفار

 لباقي  حياة باطنها يف ولكنها اجملرم لشخص وجتريح إهانة ظاهرها يف العقوبات أن ومع

 لباقي املستقبل يف اجلرمية ومتنع الوقت نفس يف وتصلحه اجملرم بتؤدِّ فهي،  اجملتمع أفراد

   : العزيز كتابه يف تعاىل اهلل قال كما ، ولغريه له رادعة للمجرم زاجرة فهي اجملتمع أفراد

  ََتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم اأَلْلَباِب ُأوِلْي َيْا َحَياٌة اْلِقَصاِص ِفي َلُكْمو   .حياة للمجرم عقوبة فالقصاص 

 مطمئنة آمنة احلياة يبقُي بالقصاص اجملرم موت أن الكرمية اآلية فدلت ، اجملتمع لباقي

 الشريعة ملقاصد حلماية شرعًا املعتربة املصاحل على للحفاظ العقوبات فشرعت.البشر لباقي

 . سالميةاإل

 القانونية التعريفات من مشواًل أكثر الفقهاء عند للعقوبة صطالحيةاال التعريفات فإن

 .اجلماعة ملصلحة الفرد عاقبت اإلسالمية العقوبات نأل وذلك

 ماأو ، العام الردع لتحقيق اخلاص الردع بفكرة هتمتا االصطالحية فالتعريفات

) اخلاص الردع فكرة على اقتصر فقد القانون
 ) . 

 الثاني املطلب

 العقوبة مشروعية حكمة

 عز قال حني العزيز كتابه يف وجل عز اهلل ذكرها العقوبة مشروعية من احلكمة

 وجل عز هنا نبّي فقد  َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم اأَلْلَباِب ُأوِلْي َيْا َحَياٌة اْلِقَصاِص ِفي َوَلُكْم  :وجل

 اجملرم، لشخص ًاموت يكون قد الظاهر يف كان وإن القصاص أن وهو العقوبة مشروعية

 إذا يقتل سوف أنه القتل أراد من علم فإذا اجملتمع، لباقي حياة يكون احلقيقة يف ولكنه

 تناله، سوف اليت العقوبة من ًاخوف القتل عن االمتناع إىل يدفعه سوف ذلك فإن ًاإنسان قتل

 . ( )قتله يريد كان من وحياة حياته حيفظ وبذلك

 بالعقوبات إال يتم ال املنكر، عن والنهي باملعروف األمر " :اجلوزية قيم ابن يقول

 ،األمور والة على واجبة ودّداحل فإقامة بالقرآن يزع مل ما بالسلطان يزع اهلل فإن ، الشرعية

)بواج ترك أو رَّمحم فعل على تكون والعقوبة
 ) . 

                                                                 
 . منها اإلسالمي اجلنائي التشريع وموقف اإلعدام عقوبة . صاحل لطفي وائل  ( 
 . 6  ص:  النفس يف القصاص ، العلي اهلل عبد ( 
 . 09 ص:  احلكمية الطرق  ( 
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 الرقابة فرتدعهم داخلية، رقابة أو ديين وازع عندهم يكون ال البشر بعض ألن وذلك

 .الصارمة الرادعة والعقوبة اخلارجية

 واستئصال اجملتمع ومحاية األمن توطيد العقوبة مشروعية من احلكم أهم من وإن

 احلياة وتتحقق األمان حملها حيل وأن اجلرمية، من واملنع واالضطراب والفساد الفوضى

 والضعيف، القوي ذلك يف ويستوي اجملتمع طبقات ولكل اجملتمع أفراد جلميع املطمئنة

 هيبة من هلا ملا وذلك،  اإلعدام عقوبة ًاورادع النفس يف ًاأثريت العقوبات هذه أقوى ولعل

 .لذلك يشهد والتاريخ اجلرمية، من اجملتمع حتمي اإلعدام فعقوبة .البشرية للنفس وختويف

 بل نبيلة، أهداف إىل وسيلة هي وإمنا ذاتها، حّد يف غاية ليست احلقيقة يف فالعقوبات

 واالنتقام اجملرمني على اجلرائم إثبات هدفها ليس فالعقوبات اجملتمع، إصالح إىل وسيلة

 استطعتم ما املسلمني عن ودّداحل ادرؤوا" :   قال : قالت عنها اهلل رضي عائشة فعن منهم،

 "العقوبة يف خيطئ أن من خري العفو يف خيطئ أن اإلمام فإن سبيله فخلوا خمرج له كان فإن

 والرجوع للتوبة الفرصة إلعطائه للعاصي ًاخمرج جتد أن اإلسالمية الشريعة وحاولت

 يف الخنراطهم اجملرمني تقويم ولكن العقوبة، إيقاع غايتها ليس فالشريعة تعاىل، اهلل إىل

 قتل عقوبة فشرعت الشرعية املقاصد على للحفاظ شرعت فالعقوبات جديد، من اجملتمع

 الزنا وعقوبة ، البشري النوع وحفظ النفس حلفظ القصاص وعقوبة ، الدين حلفظ املرتد

 فهذه  .العقل حلفظ اخلمر شرب وعقوبة ، املال حلفظ السرقة حّد وعقوبة ، النسل حلفظ

 اإلسالمي الشرع يف العقوبات تشريع من املرجوة واملصلحة املثلى والغايات النبيلة مَكاحِل هي
. 

:   المــــالس عبد بن العز الــــــق ، والغايات مَكباحِل مقيدة رعيةـــــــالش األحكام إن

 كما شرعت اليت والشرائط األسباب على وحمالة مَكباحِل مضبوطة كلها اإلله فأحكام"

)قةاملخلو املبينة مَكباحِل مشروط خلقه يف وتصرفه تدبريه أن
 ) . 

 املصاحل جلب على بنيت بل املفسدة، وتدرأ املصلحة جتلب حقيقتها يف فالعقوبات

 يف العباد ومصاحل احلكم على وأساسها مبناها الشريعة فإن":  القيم ابن قال كما للعباد،

 فكل كلها، وحكمة كلها، ومصاحل كلها ورمحة كلها عدل وهي واملعاد، املعاش

 املفسدة، إىل املصلحة وعن ضدها، إىل الرمحة وعن اجلور إىل العدل عن خرجت مسألة

)"بالتأويل فيها أدخلت وإن الشريعة من فليست  العبث، إىل احلكمة وعن
 ) . 

 اإلسالمي اجملتمع إىل تعاىل اهلل من رمحة أنها الدنيا يف العقوبات تشريع حكمة ومن

 .اخلطايا من وتطهرهم اآلخرة، عقوبة عنهم متحو أنها مبا

                                                                 
 .  7 ص  ج :  األنام مصاحل يف األحكام قواعد ( 
 .   ص  ج :  املوقعني إعالم ( 
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 كفارة العقوبات تلك جعل أن وجود إىل تعاىل اهلل رمحة سعة من بلغ ثم : " القيم ابن قال

 منهم كان إذا سيما وال عليها، أقدموا إذا باجلنايات املؤاخذة عنهم تزيل وطهرة ألهلها

)" واألخرة الدنيا يف العقوبات بهذه فرمحهم واإلنابة النصوح التوبة بعدها
 ) . 

 على أبايعكم"   : قال اجلاني، اقرتفها اليت واآلثام للذنوب مكفرة تعترب فالعقوبات

 بني تفرتونه ببهتان تأتوا وال أوالدكم، تقتلوا وال تسرقوا، وال ،ًاشيئ باهلل تشركوا ال أن

 ومن اهلل، على فأجره منكم ىوفَّ فمن معروف، يف تعصوني وال وأرجلكم، أيديكم

 اهلل إىل فذلك اهلل، سرته ومن وطهور، له كفارة فهو الدنيا يف به فأخذ شيًئا ذلك من أصاب

 ." له غفر شاء وإن  عذبه شاء إن

                                                                 
 . السابق املرجع ( 
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 الثاني املبحث

 اإلسالم يف العقوبة فلسفة

 باقرتاف القيام من اإلنسان منع هي اإلسالمي اجلنائي التشريع يف العقوبة فلسفة إن

 يف أو ودّداحل يف سواء العقوبات تشريع من اإلسالم هدف ألن ، شرورها واجتناب اجلرائم

)وشهواتهم رغباتهم لتحقيق ًافساد األرض يف ويسعون عقيدتهم تضعف من ردع هو التعزير
 
.) 

 حفظ وهي الرئيسية، مقاصدها حلفظ جاءت اإلسالمية الشريعة يف العقوبة إن

 الشريعة يف فالعقاب العقل، وحفظ املال، وحفظ النسل، وحفظ الدين، وحفظ النفس،

 .اإلنهدام من ونظامه اجملتمع وحلماية الفرد إلصالح هو إمنا اإلسالمية

 وتفوقها اإلسالمية الشريعة حماسن يرى وتعاليمه، اإلسالم ألحكام املتدبر فاإلنسان

 اهلل صنع من ألنها ومكان، زمان لكل تصلح اليت الشريعة فهي الوضعية، القوانني على

 .التحريف أو التبديل أو للتغري قابلة غري فهي تعاىل

  هذا وراء وما اآلخرة عامل أو األخروي العقاب أساس على تقوم ال الوضعية والقوانني

 يف العقوبة فلسفة أما .فحسب الدنيوية والعقوبة الدنيوي اجلزاء أساس على تقوم بل ، العامل

 الشريعة يف اجلزاء فيكون واألخروية الدنيوية العقوبة أساس على فتقوم اإلسالمية الشريعة

 العقاب أو اجلزاء يعترب بل واآلخرة، الدنيا يف يكون ،ًاعقاب أو ًاثواب كان سواء اإلسالمية

 الدنيوي اجلزاء بني االقرتان فهذا.  الدنيوي اجلزاء من طبيعته يف ًاأثر األعظم هو األخروي

 اإلسالمية الشريعة طاعة على اإلنسان يف تبعث اليت األسباب من ًاسبب يعترب واألخروي

 حيرتم أن اإلنسان جيعل األخروي وبالعقاب بالثواب القناعة وهو الديين الوازع فبوجود

 .الداخلية بالرقابة ًامكتفي خارجية رقابة ودون نفسه تلقاء من واألخالق القوانني

 من طبيعيتها يف ختتلف خمتلفة، وأشكااًل ًاصور العصور مر على العقوبة اختذت ولقد"

 الذين الفالسفة بعض أخذ ان،وقدرَّماحل هي العقوبة اختذتها اليت الصور ومن خرآل جمتمع

 ًاأساس انرَّماحل اعتربوا أي،  عقوبة لكل أساسًا انرَّماحل فكرة العقاب مسألة عاجلوا

 األشخاص حّدأ يرتكبه الذي اجلرم إن: "  فقالوا ، العقوبة مبدأ عليها يقوم اليت للفلسفة

 من هرَّمحي عقاب عليه يفرض أن جيب بتفاهته اجملرم يشعر ولكي ، املتعة بعض له جيلب

 اآلالم، وبتحمله بتعذيبه إما انرَّماحل وهذا ، مشروعة غري بوسائل عليها حصل اليت املتعة

 األساس هو الفردي االنتقام أن وجتد منها االستفادة من متكينه وعدم جرميته بنزع وإما

 العام االنتقام فكرة وأصبحت اجملتمعات تقدمت ثم األوىل، اجملتمعات يف العقاب حلق

 العصور يف الفلسفة هي فهذه .الفردي االنتقام بدل الوضعية القوانني يف (العام احلق)

 أن وإما اجملرم، من ًاوانتقام ًافردي ًاانتقام تكون أن إما فهي الوضعية القوانني ويف القدمية،

 .العام احلق وهو ًاعام ًاانتقام تكون

                                                                 
 .    ص:  وشريعة عقيدة اإلسالم . شلتوت الشيخ  ( 
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 الفردي احلق:  الطرفني كال اإلسالمية العقوبات راعت فقد اإلسالمي العصر يف وأما

 على واحلفاظ ، العدل إىل والعام الفردي االنتقام من فتغريت بينهما ووازنت ، العام واحلق

 . ( )كلًيا خمتلفة بطريقة والعام الفردي  احلق

 من العقوبة تكون اجلرم حسب فعلى والعقوبة اجملرم بني املوازنة على تقوم وأصبحت

 أساس على قامت بل منه، لإلنتقام ال اجلاني إصالح ورائها من ويهدف تعد، أو حيف غري

:  تعاىل اهلل قال كما مكرم إنسان هو الشريعة نظر يف فاجملرم،  العقوبة تنفيذ يف الرمحة

 َعَلى َوَفضَّْلَناُهْم الطَّيَِّباِت مَِّن َوَرَزْقَناُهم َواْلَبْحِر اْلَبرِّ ِفي َوَحَمْلَناُهْم آَدَم َبِني َكرَّْمَنا َوَلَقْد 

 .  َتْفِضياًل َخَلْقَنا مِّمَّْن َكِثرٍي

،  إنسانيته له ٌممكرَّ جمرم، غري أو ًاجمرم أكان سواء الشريعة، نظر يف فاإلنسان

 طريق إىل الشياطني واجتابته ًاجمرم وأصبح مساره عن احنرف الذي اإلنسان ولكن

 حسب املناسب ّدواحل العقوبة عليه فتقيم ه،حّد عند توقفه اإلسالمية الشريعة فإن االحنراف

 فهذه اجملتمع، يف ًاإجيابي ًااحلص ًاعنصر ويصبح غريه ويتعلم هو يتعلم لكي وذلك ، جرمه

 . ( )فحسب العقاب جملرد وليست وتقوميهم الناس إلصالح العقاب يف اإلسالم فلسفة هي

 

                                                                 
 التشــريع وموقـف  اإلعـدام  عقوبـة  كتــاب بهـام  ،  املصـري  حليـدر  والوصــفي اإلسـالمي  اجلنـائي  التشـريع  يف العقوبـة  ( 

 . مصطفى لطفي وائل.  منها اجلنائي
  . مصطفى لطفي وائل.  منها اجلنائي التشريع وموقف اإلعدام عقوبة ( 
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 الثالث املبحث

  الشرعية املقاصد ومحاية العقوبة

 لكي وذلك ضمانات، دون يرتكها ومل واألخالق والعقيدة العبادات شرع اإلسالم إن

 انتهاكها، أو منها، التهرب وعدم حلمايتها، ضمانات هلا جعل فقد وجه، أكمل على تؤدى

 بها، االستهتار وعدم اإلسالم، نظام انتهاك لعدم ضمانات العقوبات نظام اإلسالم جعل فقد

 واجملتمع للفرد عدالة من فيه ما على العقوبات ونظام وجه، أكمل على احلياة لتستقر وذلك

 يزع اهلل فإن"   :القيم ابن قال كما سوية، مطمئنة آمنة مستقرة حياة واجملتمع للفرد يضمن

 العقوبة فإن الداخلي وازعهم يردعهم ال الذين العابثني فإن ( )"بالقرآن يزع مل ما بالسلطان

 .تردعهم

 وحقق البشر، مصاحل محاية وعلى الشرعية، املقاصد محاية على اإلسالم حرص وقد

 مقاصد حلماية ضمانة اإلسالم جعل فقد واجلماعي، الفردي املستوى على األمن هلم

 املقصد وهو الدين، حلفظ رادعة صارمة عقوبات وشرع الضرورية، اإلسالمية الشريعة

 محاية تعين هنا الدين محاية فإن وشريعة وعقيدة ودولة، دين اإلسالم كان وملا" األول

)"الوقت ذات يف االجتماعي الكيان
 ) . 

 دين يف يشكك أو عمل أو بقول الدين على يعتدي من لكل عقوبات اإلسالم شرع وقد

 القتل وهي الردة عقوبة فشرع ، "ه فاقتلو دينه لبدَّ من"   :  اهلل رسول قال،  اإلسالم

 اهلل فقال الدنيا عقوبة من أفلت ملن أخرى عقوبة اآلخرة يف وشرع ، عقاًبا الدنيا  يف واإلعدام

 الدُّْنَيا ِفي َأْعَماُلُهْم َحِبَطْت َفُأْوَلـِئَك َكاِفٌر َوُهَو َفَيُمْت ِديِنِه َعن ِمنُكْم َيْرَتِدْد َوَمن :  تعاىل

 .  َخاِلُدوَن ِفيَها ُهْم النَّاِر َأْصَحاُب َوُأْوَلـِئَك َواآلِخَرِة

 على القتل الدنيوية والعقوبة،  النار ودخول العمل إحباط هي خرويةاأل فالعقوبة

 يف القرطيب قال يستتاب، أن غري من يقتل أو املرتد يستتاب هل العلماء بني اختالف

 ،ًاشهر يستتاب طائفة وقالت : فقال ؟ ال أم يستتاب هل املرتد يف العلماء اختلف : "أحكامه 

 حامية تكون العقوبات فهذه، (  ") وعثمان عمر عن روي ما على ًاثالث يستتاب آخرون وقال

 .الدين حفظ وهو الشرعي للمقصد

 هو النفس فحفظ الثاني املقصد وهو النفس حلماية ضمانة ًاأيض اإلسالم وجعل

 اجلسم أجزاء كل على احملافظة عمومها يف ويدخل الكرمية احلياة حق على احملافظة

 اإلهانة، مواطن عن واالبتعاد الكرامة على كاحملافظة املعنوية األمور فيها يدخل كما

                                                                 
 . 09 ص :  احلكمية الطرق ( 
 . 30ص:  والعقوبة اجلرمية ، صدقي الرحيم عبد ( 
 . 5  ص  ج:  القرآن ألحكام اجلامع ، القرطيب ( 
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 وحرية الفكر وحرية العمل حرية ذلك ومن بها يتعلق أمر أي على  االعتداء ومنع واحلرية

 . ( )اإلقامة

 النفس على يعتدي للذي اإلعدام عقوبة وهي النفس يف القصاص عقوبة اإلسالم فشرع

 دم حيل ال"   :  اهلل رسول قال كما هو الشرعي والسبب شرعي سبب دون بالقتل البشرية

 والثيب بالنفس النفس :ثالث  ىحّدبإ الإ اهلل رسول وأني اهلل إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ

 " .للجماعة  التارك لدينه واملفارق الزاني

 أطراف من طرف أي على املعتدي حق يف النفس دون فيما القصاص عقوبة وشرع

 حتقق املشروعة العقوبات فهذه ، الفكرية حريته أو الكرامة أو الشتم أو بالضرب اإلنسان

 نفسه على يعتدي من على أخروية عقوبة جعل الشارع وأن االعتداء من البشرية النفس محاية

 وليس ، قال كما فهو اإلسالم غري ملة على حلف من"   :  اهلل رسول فقال ، باالنتحار

 ومن ، القيامة يوم به عذب الدنيا يف بشيء نفسه قتل من ، ميلك ال فيما نذر آدم ابن على

 ( . )"كقتله فهو بكفر ًامؤمن قذف ومن كقتله، فهو مؤمًنا لعن

 نظام وفسد بعًضا بعضهم الناس ألهلك واملفسدين اجلناة عقوبة لوالو: "  القيم ابن قال

 ( . )"آدم بين حال من أحسن والوحوش واألنعام الدواب حال وصارت العامل،

 عقوبات ووضع العقل، حفظ وهو الضروري املقصد حلماية ضمانات اإلسالم ووضع

 الذي هو فالعقل ، غريه أو نفسه على املعتدي اعتدى سواء العقل نعمة على يعتدي من لكل

 وهو ويرتقي به يسمو الذي اإلنساني التفكري مناط هو فالعقل ، احليوان عن اإلنسان مييز

 .التكليف مناط

 فقد رذائل أي دون مستقيمة احلياة الستمرار وذلك النسل حلماية ضمانة اإلسالم ووضع

:  تعاىل قال،  وتكاثره اإلنساني النوع لبقاء ليمــالس الطريق وهو،  الزواج المـــاإلس رعـــش

 َتَذكَُّروَن َلَعلَُّكْم َزْوَجْيِن َخَلْقَنا َشْيٍء ُكلِّ َوِمن  ، تعاىل وقال  : َلُكم َخَلَق َأْن آَياِتِه َوِمْن 

 لَِّقْوٍم َلآَياٍت َذِلَك ِفي ِإنَّ َوَرْحَمًة مََّودًَّة َبْيَنُكم َوَجَعَل ِإَلْيَها لَِّتْسُكُنوا َأْزَواًجا َأنُفِسُكْم مِّْن

 وبها دنس، أي أو رذيلة أي من خالية طاهرة نظيفة احلياة تستمر فبالزواج.   َيَتَفكَُّروَن

 اليت األسر وتتكون واألحساب األنساب بها وحتفظ النبيلة اجملتمعات وتكثر البشر بتناسل

 النسل على احملافظة على الشريعة حرصت فقد ذلك يتحقق ولكي ، املؤمن اإلنسان تنتج

 .والطرق الوسائل بكل

 وجوه من ليكتسبه عليه واستخلفه اإلنسان يد يف تعاىل اهلل جعلها وسيلة هو فاملال

 ومسكن مأكل من متعددة متطلبات هلا اإلنسان فحياة . احلالل وجوه يف وينفقه احلالل،

                                                                 
 . 6  ص:  العقوبات فقه ، القدومي مروان  ( 
 .   96:  رقم يث، حّد لبخاريا صحيح  ( 
 . 09 ص  ج:  القيم إلبن املوقعني إعالم ( 
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 هو اإلنسان لدى املال وحب باملال، إال تتم ال األمور وهذه وحاجيات، ومشرب، وملبس،

 اْلَماُل :  تعاىل وقال.   َجمًّا ُحبًّا اْلَماَل َوُتِحبُّوَن  : تعاىل قال اإلنسان، نفس يف غريزة

 .  الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِزيَنُة َواْلَبُنوَن

 بأي املال على االعتداء يف عقوبات ووضع املال يف للتعامل قوانني اإلسالم قرر وهلذا

 بأخذ طريقة وبأي واالحتيال، بالنصب أو الطريق قطع أو االغتصاب أو بالسرقة سواء وسيلة

 ، واالختالس والقمار الربا طريق عن أو الرشوة أخذ طريق عن وذلك حق، بغري الناس مال

 َجَزاًء َأْيِدَيُهَما َفاْقَطُعوا َوالسَّاِرَقُة َوالسَّاِرُق  :  تعاىل قال،  السارق على القطع عقوبة فشرع

 .   َحِكيٌم َعِزيٌز َواللَُّه اللَِّه مَِّن َنَكااًل َكَسَبا ِبَما

 الضياع، من رأينا كما ومحاها الشريعة مقاصد حقق العقوبات بتشريع فاإلسالم

 الصعيد على الصعد، كافة على الناس بني واالستقرار األمن حتقيق العقوبات فتشريع

 .واجلماعي الفردي

 ارتكاب  عن رادعة زواجر لتكون تعاىل اهلل فرضها اليت العقوبات مجلة من ودّدواحل

 كرامته اإلسالمي للمجتمع يصون ما ذلك ويف تعاىل، اهلل أوامر ترك وعن احملظورات،

 والفتنة، والسوء الشر أسباب كل عنه ودرأ متاسكه عليه حفظ وقد واستقراره، وأمنه

 الغاية هي وهذه والوهم، والتفكك التخلخل عيوب من ًاسليم ًانقي ًاطاهر اجملتمع ليكون

 وتراحم تواد يف الدوام على املسلمون يكون أن وهي اإلسالم أجلها من جاء اليت املقصودة

 ( . ) العاجلة الدنيا هذه يف السعادة لينالوا وانسجام،
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 الرابع املبحث

 مشروعيته وحكمة تعريفه اإلعدام

 األول املطلب

  اإلعدام تعريف

 أن تعين العقوبة جمال يف قصاصًا روحه بإزهاق القاضي قضى يقال:  اإلعدام

 . له وجود ال عدمًا يصبح التنفيذ بعد عليه احملكوم

 وهو،  اجملتمع من واستئصاله عليه احملكوم روح إزهاق هو اإلعدام اإلصطالح يف

 . احلياة يف حقه عليه احملكوم سلب

 تعرب احلقيقة يف فهي، الروح إزهاق تعين وهي املعاصرة األلفاظ من اإلعدام وكلمة

 القصاص لفظ القدامي الفقهاء واستعمل، العمد والقتل النفس يف القصاص معنى عن

 إال ، االصطالح يف مشاحة وال املعنى بنفس جاء اإلعدام لفظ املعاصرون واستعمل والقتل

 . الروح إزهاق معنى إىل تؤدي النهاية ويف،  وخصوصيتها بعمومها الفروق بعض يوجد أنه

عقوبة  من أعم اإلعدام عقوبة ولكن اإلعدام عقوبة يعين القتل يف القصاص وقيل

 وليس ، ًاإعدام ًادائم تسمى أن ميكن النفس يف القصاص فعقوبة ، النفس يف القصاص

 أن ميكن قصاصًا قتل فكل وجه من وخصوص عموم فبينهما اإلعدام، عقوبة كذلك

 شرع قد املشرع ألن وذلك ،( )قصاصًا يسمى أن ميكن إعدام كل وليس ًاإعدام يسمى

 .القتل وغري القتل جرائم يف القتل

 وبني املعاصر، اللفظ وهو اإلعدام بني الفروق من ًابعض املعاصرون العلماء ذكر وقد

 لألفراد فليس للدولة، ًاعام ًاحق يعد اإلعدام أن وهو بالقود، املعروف النفس يف القصاص

 الفلسفة من التصور هذا نبع ولقد ، إلغائه أو ريهيبتغ يتدخلوا أن خاصة الدم أولياء أو عامة

 فهو للحاكم ًاخالص ًاحق الفرد حياة كانت حيث الوسطى، القرون يف سارت اليت األوروبية

 الدم ألولياء خالص حق هو اإلسالم يف القود أن حني يف سلبها، ميلك ثم ومن احلياة، واهب

 أن كما الدم، أولياء هم القود ويف احلاكم هو اإلعدام يف احلق وصاحب ودة،ّدحم بغاية

 ( . )للقود بالنسبة الدم وولي لإلعدام بالنسبة احلاكم هو العفو إقرار يف احلق صاحب

 ًاعمد النفس قتل جرمية ارتكاب بعد إال ينفذ ال اإلسالمية الشريعة يف والقصاص

 املقدر يةّداحل أو العمدية، القتل جرمية سواء اجلرائم لكافة مقرر عام بشكل واإلعدام

 تكون اجلرائم أي ويف العلماء بني اختالف على التعزيزية واجلرائم اإلعدام حكم فيها

 .اإلعدام عقوبة

                                                                 
 . 7  ص:  والقانون اإلسالمية الشريعة يف العقوبة فلسفة ، أمحد فكري ( 
 . 0 ص:  لطفي ،وائل منها اجلنائي التشريع وموقف اإلعدام عقوبة  ( 
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 حياته واستئصال عليه احملكوم روح إزهاق على ليدل تداوله جرى لفظ اإلعدام ولفظ

 من أعم اإلعدام لفظ فيكون العقوبة، هذه عليه استحق جرم بسبب وذلك الوجود من ًانهائي

 ية،ويفّداحل اجلرائم يف والقتل النفس يف القصاص يشمل فهو النفس، يف القصاص لفظ

 .ًاتعزيز عليها يعاقب اليت اجلرائم يف سياسة القتل

 الثاني املطلب

 اإلعدام عقوبة مشروعية 

 

 اإلعدام عقوبة ومتثلت اجلرائم، لبعض اإلسالمية الشريعة يف اإلعدام عقوبة تقررت

 أنواع بعض وعقوبات ود،ّداحل بعض وعقوبات النفس، يف القصاص عقوبات يف وتكيفت

 مشروعيتها على أدلة اآلن واذكر التعازير،

 األول الفرع

 قصاصًا اإلعدام مشروعية

 .والسنة بالكتاب ثبتت ،قصاصًا اإلعدام مشروعية

  :الكريم الكتاب: أواًل 

 ِباْلُحرِّ اْلُحرُّ اْلَقْتَلى ِفي اْلِقَصاُص َعَلْيُكُم ُكِتَب آَمُنوْا الَِّذيَن َأيَُّها َيا :  تعاىل اهلل قال

 ِإَلْيِه َوَأَداء ِباْلَمْعُروِف َفاتَِّباٌع َشْيٌء َأِخيِه ِمْن َلُه ُعِفَي َفَمْن ِباأُلنَثى َواأُلنَثى ِباْلَعْبِد َواْلَعْبُد

 ِفي َوَلُكْم  َأِليٌم َعَذاٌب َفَلُه َذِلَك َبْعَد اْعَتَدى َفَمِن َوَرْحَمٌة رَّبُِّكْم مِّن َتْخِفيٌف َذِلَك ِبِإْحَساٍن

 .  َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم اأَلْلَباِب ُأوِلْي َيْا َحَياٌة اْلِقَصاِص

 ، وألزم فرض تعاىل فاهلل ،قصاصًا اإلعدام مشروعية على تدل اآلية هذه :الداللة وجه

 :قيل ؟ واجب غري القصاص يكون فكيف وألزم، فرض معناه "علكيم كتب" تعاىل فقوله

 .(  )التشاح عند الغاية هو القصاص أن أردمت،فاعلم إذا معناه

 جزاًء إعداًما بالقتل وذلك حق، بغري العامد القاتل من االقتصاص أوجب تعاىل واهلل

 لبعضكم وأوجبت عليكم فرض فيما العقول أولي فيا ذلك، على تدل واآلية فعله، على

 بعض قتل من بعضكم به منع ما والشجاج، واجلراح النفوس، يف القصاص من بعض على

 .(  ) حياة بذلك بينكم حكمي يف لكم فكان بذلك فحييتم

 :النبوية السنة :ثانًيا

 إال اهلل رسول وأني اهلل إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ دم حيل ال"   :  اهلل رسول قال

 . "للجماعة التارك لدينه واملفارق الزاني، والثيب بالنفس، النفس : ثالث ىحّدبإ

                                                                 
 . 9   ص  ج:  ،القرطيب القرآن ألحكام الكبري اجلامع ( 
 .    ص  ج:  الطربي تفسري ( 
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 جرمية ارتكب إذا املسلم، اإلنسان دم إحالل يف صريح يثّداحل أن : الداللة ووجه

 اخلرب هذا دل وقد .دمه اإلسالم َأحل وقد ،قصاصًا بها أعدم بريئة نفًسا قتل إذا أي ، القتل

 ( . )القاتل قتل على القود ذلك وأوجب عمد كل يف القود إجياب على

 الثاني الفرع

 ودّداحل جرائم يف اإلعدام مشروعية

 اإلحصان بعد الزنا جرمية يف اإلعدام مشروعية

 إال اهلل رسول وأني اهلل إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ دم حيل ال"   :  اهلل رسول قال

 "للجماعة التارك لدينه واملفارق الزاني، والثيب بالنفس، النفس :ثالث: ىحّدبإ

 دم أحل تعاىل اهلل أن على دل ومسلم البخاري أخرجه الذي الصحيح يثّداحل فهذا

 هذه فإن كثرية مشهورة أحاديث عليه ودلت إعداًما، برمجه وذلك احملصن، الزاني

 أن على املسلمون أمجع الثيب فالزاني دمه، بها يستباح اليت اإلسالم حق هي الثالثة اخلصال

  .املوت حتى الرجم هحّد

 :احلرابة جرمية يف اإلعدام مشروعية. 2

 َأْن َفَساًدا اْلَأْرِض ِفي َوَيْسَعْوَن َوَرُسوَلُه اللََّه ُيَحاِرُبوَن الَِّذيَن َجَزاُء ِإنََّما :  تعاىل اهلل قال

 ِخْزٌي َلُهْم َذِلَك اْلَأْرِض ِمَن ُيْنَفْوا َأْو ِخَلاٍف ِمْن َوَأْرُجُلُهْم َأْيِديِهْم ُتَقطََّع َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُيَقتَُّلوا

 .  َعِظيٌم َعَذاٌب اْلَآِخَرِة ِفي َوَلُهْم الدُّْنَيا ِفي

 اآلية هذه فأوجبت الطرق، قطاع أو احملارب عقوبة يف األصل هي اآلية :الداللة وجه

 ال اإلسالم بأهل خاصة وهي الطريق، قاطع حق يف وذلك والصلب بالقتل، اإلعدام عقوبة

 َأنَّ َفاْعَلُموا َعَلْيِهْم َتْقِدُروا َأْن َقْبِل ِمْن َتاُبوا الَِّذيَن ِإلَّا :  تعاىل قال.  بدليل وذلك ، الكفار

 .   َرِحيٌم َغُفوٌر اللََّه

 وإمنا بعدها، أو عليه القدرة قبل املسلم دم سواء الدم، حيقن اإلسالم :الداللة وجه

 هلل حمارب أنه عليه صدق من أن الكريم القرآن وظاهر .ورسوله اهلل إىل احلرب أضاف

 النفي أو خالف من القطع أو ، الصلب أو القتل عقوبته فإن ًافساد األرض يف وسعى ورسوله

 ( . ) األرض من

 : الردة جرمية يف اإلعدام عقوبة مشروعية. 3

 ذكر فيها اليت اآليات توعدت وإمنا دنيوية عقوبة للردَّة دّدحي مل الكريم القرآن إن

 فهذه فيها، ًاخملد ًالدخا جهنم نار يف اخللود وهي ، للمرتد كبرية خرويةأ عقوبة الردة

 يف القتل من أقل فيها احلكم يقل ال خطرية جرمية على إال تكون ال خرويةاأل العقوبة
                                                                 

 . 93 ص:  للحصاص القرآن أحكام ( 
 . سابق مرجع ، اإلسالمي اجلنائي التشريع وموقف اإلعدام عقوبة كتاب بهام  البغدادي.  واحلكم العلوم جامع ( 
 .   ص:  السابق املرجع بهام  البهية الدرر شرح الندية الروضة ( 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=401#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=401#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=401#docu
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 َكاِفٌر َوُهَو َفَيُمْت ِديِنِه َعْن ِمْنُكْم َيْرَتِدْد َوَمْن :  كتابه يف تعاىل اهلل قال فقد الدنيا،

  .  َخاِلُدوَن ِفيَها ُهْم النَّاِر َأْصَحاُب َوُأوَلِئَك َواْلآِخَرِة الدُّْنَيا ِفي َأْعَماُلُهْم َحِبَطْت َفُأوَلِئَك

 العمل، وإحباط الشديد، بالعذاب تعاىل اهلل دين عن املرتدين توعدت اآلية :الداللة وجه

 أحاديث إىل يستندون الفقهاء وأن وقبحها، اجلرمية هذه شدة من وذلك النار، يف واخللود

 بعد وذلك لردته يقتل املرتد أن إىل عامة بصفة ويذهبون املرتد، حكم لبيان صحيحة نبوية

 . أيام لثالثة يستتاب أن

 أن يف وصريح صحيح يثّداحل فهنا ، " فاقتلوه  دينه لبّد من "   :  اهلل رسول قال وقد

 ( . )املعترب الدين هو إذ اإلسالم دين على حممول وهو قتاًل اإلعدام بعقوبة يعاقب املرتد

 

                                                                 
   0 ص  ج علي  حممد حتقيق الكبري الشرح  ( 
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  اخلامس املبحث

 اإلعدام عقوبة موجبات

  األول املطلب

 قصاصًا القتل جرائم يف اإلعدام
 

 العقوبة وهذه باالشرتاك، أو باإلنفراد سواء العمد القتل جرمية اإلعدام موجبات من

 وال تتغري ال ثابتة عقوبة فهي العزيز، كتابه يف وجل عز اهلل قدرها قد قصاصًا اإلعدام وهي

 حتقيق مدى تبني الصارمة العقوبة فهذه عليه، اجملين ولي عفا إذا إال اإللغاء تقبل وال تتبدل

 جسامة بسبب كانت إمنا العقوبة فصرامة خبلقه، ورمحته بعباده وتعاىل سبحانه اهلل عدالة

 .اجلرمية

 األول الفرع

 قصاصًا اإلعدام

 ، القتل ًادقاص اإلنسان يكون أن واحلنابلة والشافعية املالكية من مجهور عند العمد

 آلة سواء القتل قصد على فيدل ، ًاغالب يقتل فعله فعل أي أو ، ًاغالب تقتل آلة يستعمل وأن

 اآللة عن النظر بغض العمد على الدال هو القتل فقصد ، للقتل معدة غري أو للقتل معدة

 أو ًاسالح كان سواء وقصده القاتل عمدية على دلياًل يكون أن يصلح ما فكل املستعملة

 .(  )عمد فهو معد غري أو للقتل معًدا دّدحم غري أو ًداّدحم غريه

 اآللة بل ، فقط القصد عليها يدل ال ةالعمديَّ إن فقالوا اجلمهور خالفوا فقد احلنفية أما

 على دليل يوجد أن عنده بد فال العمدية إىل القصد مع باإلضافة تدل اليت هي املستخدمة

 للقتل املعدة اآلالت غري أما القصد، على الدليل هي املستخدمة فاآللة،  القتل يف ةالعمديَّ

قتاًل  يعترب حنيفة أبي وعند العمدية، على دلياًل تكون أن تصلح ال فهي شاهق من كاإللقاء

 السوط قتيل العمد شبه اخلطأ قتيل يف إن أال : " يثّدباحل احلنفية واحتج . عمد شبه

") أوالدها بطونها يف أربعون منها اإلبل من مائة مغلظة الديه والعصا
 
. ) 

 الثاني الفرع

 قصاصًا اإلعدام مشروعية

 ِفي اْلِقَصاُص َعَلْيُكُم ُكِتَب آَمُنوْا الَِّذيَن َأيَُّها َيا :  تعاىل قال:  الكتاب من : أواًل

 َفاتَِّباٌع َشْيٌء َأِخيِه ِمْن َلُه ُعِفَي َفَمْن ِباأُلنَثى َواأُلنَثى ِباْلَعْبِد َواْلَعْبُد ِباْلُحرِّ اْلُحرُّ اْلَقْتَلى

 َفَلُه َذِلَك َبْعَد اْعَتَدى َفَمِن َوَرْحَمٌة رَّبُِّكْم مِّن َتْخِفيٌف َذِلَك ِبِإْحَساٍن ِإَلْيِه َوَأَداء ِباْلَمْعُروِف

 .  َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم اأَلْلَباِب ُأوِلْي َيْا َحَياٌة اْلِقَصاِص ِفي َوَلُكْم  َأِليٌم َعَذاٌب

                                                                 
 . 3   ص  ج:  املفيت ؛59  ص  ج:  هذبامل، 03  ص 9 ج:  مالك لإلمام املدونة  ( 
 . 07 ص 0 ج:  اهلمام البن القدير فتح  ( 
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 عظيمة حكمة القاتل قتل وهو القصاص شرع أن لآلية تفسريه يف كثري ابن وذكر

 حياة ذلك يف فكان صنعه عن انكف يقتل أنه القاتل علم إذا ألنه وصونها النفس بقاء وهي

 ( . ) للنفوس

 َفَقْد َمْظُلومًا ُقِتَل َوَمْن ِباْلَحقِّ ِإاّل اللَُّه حرَّم الَِّتي النَّْفَس َتْقُتُلوا وال :  تعاىل وقوله

 .  َمْنُصورًا َكاَن ِإنَُّه اْلَقْتِل ِفي ُيْسِرْف َفال ُسْلَطانًا ِلَوِليِِّه َجَعْلَنا

 الزاني قتل أو قصاصًا القتل هو واحلق حق بغري النفس قتل تعاىل اهلل حرَّم الداللة ووجه

 أن ًاأيض وقضى " : ثناؤه جل يقول  :تفسريه يف الطربي قال ، إسالم بعد كفر أو إحصان بعد

 إسالم بعد بكفر إال تقتل أال وحقها باحلق إال قتلها اهلل حرَّم اليت النفس الناس أيها تقتلوا ال

 ( . )"نفس قود أو إحصان، بعد زنا أو ،

 َخْيٌر َلُهَو َصَبْرُتْم َوَلِئْن ِبِه ُعوِقْبُتْم َما ِبِمْثــِل َفَعاِقُبوا َعاَقْبُتْم َوِإْن   : تعاىل وقال

 .   ِللصَّاِبِريَن

 اهلل أوجب أيضًا فهو القصاص، يف التماثل جواز على دليل هذا أيضًا القرطيب وذكر

 ( . )فعله جزاء قصاصًا يقتل فالقاتل باملثل اجملازاة تعاىل

 :النبوية السنة من مشروعيته :ثانيا

 إال اهلل رسول وأني اهلل إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ دم حيل ال"   :  اهلل رسول قال

 "للجماعة التارك لدينه واملفارق الزاني والثيب بالنفس النفس ثالث  ىحّدبإ

 على العتدائه وذلك دمه تعاىل اهلل أحل املؤمنة البشرية النفس قاتل أن الداللة وجه

 أن وإما يودى أن إما النظرين خبري فهو قتيل له قتل من"   :  قال،  حق وجه دون اآلخرين

 " .يقاد

 يقتل أن بني وذلك قصاصًا باإلعدام للقاتل القتل أوجب    اهلل رسول أن الداللة ووجه

 القاتل من االقتصاص خيتاروا أن فلهم اخليار هلم املقتول فأولياء عنه، يعفوا أن وبني القاتل

 .ذلك هلم يعفو أن أنفسهم من أرادوا وإن الشرعي حقهم هو فهذا حّدأ من تدخل غري من بقتله

 ووجه  الدية أخذ شاء وإن قتله شاء فإن املقتول ولي إىل دفع عمدا قتل من"   :  وقال

 شاء إن أو قصاصًا باإلعدام وذلك منه ليقتصوا القتيل أولياء إىل يقاد العمد القاتل أن الداللة

 .القصاص بدل الدية أخذوا القتيل أولياء

                                                                 
 .    ص  ج :  كثري ابن تفسري  ( 
 . 30ص 7 ج :  الطربي تفسري  ( 
 . 73 ص  ج:  للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع  ( 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=939#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=939#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=939#docu
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 قصاصًا اإلعدام يوجب باالشرتاك القتل

 فيقتلوه شخص على معينة مجاعة أو أشخاص ةعدَّ من التمالؤ هو القتل يف فاالشرتاك

 منهم حّدوا كل فعلى  .قصاصًا املماثلة على اجلميع فيقتلW مجيعا منهم يقتص فإنه ،ًاتعمّد

 .القصاص عليه وجب بفعله انفرد لو منهم حّدوا كل كان إذا القصاص

)حّدبالوا اجلماعة قتل على أمجعوا وقد ، االشرتاك يف العلماء قال
 
. ) 

 الثاني املطلب

 ودّداحل جرائم يف اإلعدام
 

 األول الفرع

 اإلسالم بعد الردة جرمية يف اإلعدام
 

 كالشك اعتقاد أو استهزاء أو كفر، نية أو فعل أو بقول لإلسالم املسلم كفر :ةالردَّ

 االستهزاء أو بالقرآن، أو والسالم الصالة عليه حممد سيدنا يف شك أو تعاىل، اهلل وجود يف

 فمن الكفر، دين إىل اإلسالم دين عن الرجوع وهو حالل، حتريم أو رَّمحم استحالل أو به

 رسوله أو اهلل سبَّ أو رسله أو كتبه بعض أو صفاته من صفة أو ربوبيته دجح أو باهلل أشرك

 .كفر فقد

 الردة بسبب اإلعدام عقوبة مشروعية أدلة

 ثالثة يستتاب أن بعد وذلك لردته يقتل املرتد أن إىل عامة بصفة يذهبون الفقهاء إن

 َكاِفٌر َوُهَو َفَيُمْت ِديِنِه َعن ِمنُكْم َيْرَتِدْد َوَمن :  العزيز كتابه يف تعاىل قال فقد أيام،

 .  َخاِلُدوَن  ِفيَها ُهْمِ النَّار َأْصَحاُب َوُأْوَلـِئَك َواآلِخَرِة الدُّْنَيا ِفي َأْعَماُلُهْم َحِبَطْت َفُأْوَلـِئَك

 ووجه .الدنيا يف العمل واحباط النار يف اخللود اآلخرة يف عقابه دينه عن يرتد فالذي

 يستحق واملرتد النار يف واخللود الشديد بالعذاب املرتد توعد وتعاىل سبحانه اهلل أن الداللة

 .باالتفاق وذلك الكفر على بإقامته القتل

 فهنا  "فاقتلوه دينه لبدَّ من" :  قال  اهلل رسول أن ، صحيحه يف البخاري وذكر

 هو إذ اإلسالم دين على حممول وهو قتال اإلعدام بعقوبة يعاقب املرتد أن يف صريح يثّداحل

  املعترب الدين

 إله ال أن يشهد مسلم امرئ دم حيل ال: "  قال   اهلل رسول عن يثًاحّد البخاري وروى

 لدينه واملفارق الزاني والثيب بالنفس النفس ، ثالث ىحّدبإ إال اهلل رسول ىوأنَّ  اهلل إال

 وبناء املرتد هو اإلسالم غري آخر دين إىل اإلسالم دين هو للدين واملفارق.  " للجماعة التارك

 والعلماء عليهم اهلل رضوان الصحابة وأمجع يث،ّداحل بنص ًاحّد يقتل املرتد فإن ذلك على

                                                                 
 . 70 ص 3ج:  قدامة إلبن املغين؛   ص 9ج : للشافعي األم ؛ 0  ص 9 ج:  مالك لإلمام الكربى املدونة ( 
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 بقتل اإلعدام مشروعية يتبني األحاديث وبهذه ( . )قتاًل بإعدامه أي املرتد قتل وجوب على

 .ًاحّد املرتد

 :املرتد يف العلماء آراء

 قتل أبى فإن أيام ثالثة حيبس أن بعد اإلسالم املرتد على يعرض أنه احلنفية ذكر

 : الشافعي وقال.  ( )أيام ثالثة يستتاب أن بعد يقتل املرتد أن يف املالكية وذكر. ( )ًاحّد

 على وحفظًا به االستهتار أو الضياع من اإلسالم لدين حفظا وذلك حّد الردة على القتل

 من اإلسالم عن ارتد من أن ابلةاحلن ورأى ،( )يعطله أن لإلمام فليس اإلسالم ضروريات

 7.قتل وإال رجع فإن عليه قوضيِّ أيام ثالثة إليه دعي  عاقاًل بالغًا وكان والنساء الرجال

 ال ذاتها حّد يف الردة أن إىل الفقهاء بعض ذهب فقد الصرحية النصوص هذه ورغم

 وأحاديث آحاد خرب هي إمنا الشأن بهذا الواردة حاديثاأل أن على واعتمدوا احّد تعترب

 خلطورة ونسبة ، الظن حممل على خذؤت بل  الرسول عن الورود قطعية تفيد ال اآلحاد

 : ومنهم ظين نص إىل األمر يسند أن جيوز ال( اإلعدام) ونتائجه احلكم

 من(  الردة) جرمية خيرج (5) العوا سليم حممدو ،  (9)خالف الوهاب عبد الشيخ

 فتحي حممد .د  املصري القانوني واخلبري،  (3)شلتوت حممد الشيخ ، ودّداحل جرائم

 الرسالة قناة عرب السويدان طارق .د املاضي العام بهم وحلق ، العربي مبجلة مقاله يف عثمان

 . الفضائية

  الثاني الفرع

  اإلحصان بعد الزنا جرمية إلرتكاب اإلعدام عقوبة

 أنه احلنفية وذكر شبهة بال -دبر أو قبل- رَّمحم حي فرج يف فرج إيالج هو شرعا والزنا

 غري يف القبل يف املرأة وطء فهو الدبر، يف الوطيء فخرج وشبهته، امللك عن خال قبل يف وطء

 بعينه رَّمحم فرج يف درها ق أو حشفة إيالج :هو الزنا فإن والشافعية املالكية وعند .( 6)امللك

 .(0 )أنثى أو ذكر دبر أو قبل يف سواء شبهة بال طبعا مشتهي

                                                                 
 . 60 ص:  سابق عمرج اإلسالمي اجلنائي التشريع وموقف اإلعدام عقوبة كتاب بهام  للبهوتي القناع كشف ( 
،  منهـا  اإلسـالمي  اجلنـائي  التشـريع  وموقـف  اإلعـدام  عقوبـة  كتـاب  بهـام  ،  09 ص  ج:  للشـيباني  الصـغري  اجلامع  ( 

 .  6ص:  سابق مرجع
 .  5 ص  ج:  الكبري الشرح  ( 
 . 97  ص 9ج : للشافعي األم  ( 
 . 9  ص 6ج:   قدامة إلبن املغين  (7
 . 0 ص:  الشرعية السياسة  (9
 . 7 ص:  العوا سليم حممد.د،  اإلسالمي اجلنائي النظام أصول  (5
 .  0 ص:  وشريعة عقيدة اإلسالم  (3
 .  ص  ج:  عابدين ابن حاشية  (6
 .    ص  ج:  الكبري الشرح  (0 
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 وجب احملصن زنا فإذا دبر أو قبل يف الفاحشة فعل هو الزنا أن  :احلنابلة تبُك يف وجاء

 انحرَّ وهما صحيح بنكاح قبلها يف وطئا زوجته ئوط من هو واحملصن  ميوت حتى رمجه

 مكلفان

 ،عفت إذا أحصنت وقد ، صحيح بنكاح ئوط املسلم املكلف احلّر  :هو فاحملصن

 عند اإلحصان وشرائط األزواج ذوات واحملصنات حمصنة، فهي أعفها زوجها وأحصنها

 بنكاح والتزويج ، والبلوغ ، والعقل ، واحلرية ، اإلسالم : وهي ستة واملالكية احلنفية

 . والدخول،  صحيح

 :اإلحصان بعد الزنا فاحشة ارتكاب يف اإلعدام عقوبة مشروعية أدلة

 أمجع وقد اإلحصان، بعد الزنا فاحشة الرتكاب عقوبة بالرجم اإلعدام حكم ورد

 كثرية بأدلة استدلوا وقد  -عليهم اهلل رضوان–  الصحابة ومجاهري العلماء مجاهري ذلك على

 اتفق وقد ، -عليهم اهلل رضوان – الصحابة وإمجاع والفعلية، القولية، والسنة الكتاب من

 فيها شرع حتى جناية أعظم فإنها ميوت، حتى الرجم هحّد احملصن الزاني أن األربعة األئمة

 وال شكا حتمل ال اليت القاطعة باألدلة ثابتة الرجم عقوبة فإن  ،(  )باإلمجاع حّد فهو الرجم

 .واملعتزلة اخلوارج فرق بعض إال عنهم ّذيش ومل للتأويل، جماال تدع

 :الرجم وجوب على والصحابة العلماء مجاهري أدلة

 حكمها وبقي تالوتها نسخت  اهلل كتاب من آية عليه دلت احملصنني الزانيني رجم إن

 عزيز واهلل اهلل من نكاال البتة فارمجوهما زنيا إذا والشيخة الشيخ" تعاىل قوله ففي

 "حكيم

   عباس بن اهلل عبد عن  الصحيح، املشهور يثهحّد يف  عمر قول ذلك على ويدل

 حممدًا بعث اهلل إن"   :ويقول خيطب    اهلل رسول منرب على وهو  عمر مسعت  :قال

 ووعيناها وعقلناها فقرأناها الرجم آية عليه أنزل مما فكان الكتاب، عليه وأنزل باحلق

 جند ما واهلل قائل يقول أن زمان بالناس طال إن فأخشى بعده، ورمجنا اهلل رسول ورجم

 من على حق اهلل كتاب يف والرجم اهلل، أنزهلا فريضة برتك فيضلوا اهلل كتاب يف الرجم

 اهلل وأيم االعرتاف أو احلبل كان أو البينة قامت وإذا والنساء، الرجال من أحصن إذا زنى

  ".لكتبتها اهلل كتاب يف زاد الناس يقول أن لوال

 مما وهذا "البتة هماوفارمج زنيا إذا والشيخة الشيخ" وهي الرجم بآية  عمر أراد وقد

 الراشد اخلليفة هذا عن الشيخان عليه اتفق يثّداحل هذا ففي حكمه، وبقي لفظه نسخ

 كتاب من بآية ثابت الرجم أن على صحيح صريح دليل اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري

 .تعاىل اهلل

                                                                 
 . 5 ص 5ج :  للكاساني الصنائع بدائع  ( 
 . 6  9رقم يث، حّد ودّداحل كتاب البخاري صحيح  ( 
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 الرجم بطريقة اإلعدام حكم على بصراحة يدل املشهور يثّداحل هذا أن الداللة ووجه

 على واجب أي ، حق الرجم إن قال كما فهنا ا،معليه ذلك ثبت إذا احملصنني للزانيني

 للشك فيه جمال ال الذي القطعي بالثبوت وذلك،  البينة قامت إذا : وبقوله،  احملصن الزاني

 .األربعة الشهود أو االعرتاف أو احلمل وهو

 عين خذو"   :  اهلل رسول قال :قال الصامت بن عبادة عن مسلم صحيح يف روى وقد

 جلد بالثيب والثيب سنة ونفي مائة جلد بالبكر البكر سبيال  هلن اهلل جعل قد  عين خذو

")والرجم مائة
 
. ) 

 سبيال هلن اهلل جعل ثم والرجم اجللد وهو الطربي ذكر سبيال هلن اهلل جيعل أن ومعنى

 ونفي مائة جلد حيصن مل من وسبيل،  باحلجارة رمي ثم مائة جلد أحصن من سبيل فكان

 . ( )واجللد الرجم والسبيل الزنا والفاحشة سنة،

 حمصن أي متزوج وهو يزني للذي يثّداحل هذا يف أوجب تعاىل اهلل أن يثّداحل وداللة

 عقوبة مشروعية أيضًا هنا فيتبني،  لفعله جزاًء املوت حتى حلياته إعدامًا باحلجارة يرمى أن

 – به أصحا بعده ومن اهلل رسول ذلك فعل وقد (الرجم)باحلجارة الرمي طريق عن اإلعدام

  . - أمجعني عنهم اهلل رضي

 لعلك"  :الزناب عنده فأقر أتاه حيث مالك بن ملاعز قال  اهلل رسول أن عباس ابن وعن

 به فأمر ، نعم  :قال فنكتها : قال ، اهلل رسول يا ال  :قال ، نظرت أو غمزت أو لتقّب

 ( . ")فرجم

 . رمجًا اإلعدام مشروعية على قوي دليل ماعز برجم للصحابة    أمره ففي

 النيب فدعا حبلى إني النيب عند اعرتفت جهينة من امرأة أن حصني، بن عمران وعن

 عليها فشدت  بها فأمر ففعل ، فأخربني محلها وضعت فإذا ، إليها أحسن: "  فقال وليها

 اهلل رسول يا : اخلطاب بن عمر فقال،  عليها ىصّل ثم فرمجت برمجها أمر ثم ، ثيابها

 ، لوسعتهم املدينة أهل من سبعني بني متسُِّق لو توبة تابت : فقال ، عليها تصلي ثم رمجتها

 ." هلل بنفسها جادت أن من أفضل شيئا وجدت وهل

 . املوت حتى رمجًا اإلعدام مشروعية على يدل أيضًا يثداحل وهذا

 إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ دم حيل ال : "  اهلل رسول  :قال الصحيحني يف وروي

 التارك لدينه واملفارق الزاني والثيب بالنفس النفس:  ثالث ىحّدبإ إال اهلل رسول وإني اهلل،

 . "للجماعة

                                                                 
 . 960  رقم يث، حّد ودّداحل كتاب ( 
 .  6 ص  ج:  الطربي تفسري  ( 
 .   93رقم يث، حّد البخاري صحيح  ( 
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 كان إذا إعداما بقتله وذلك دمه أحل تعاىل اهلل أن على يدل الصحيح يثّداحل وهذا

 بالرجم اإلعدام مشروعية على تؤكد واملشهورة الصحيحة األحاديث وهذه . ًاحمصن الزاني

 بالرجم اإلعدام عقوبة األحاديث هذه تنصَّ وقد بالرجم، اإلعدام توجب بل املوت حتى

 نةبالبّي االزن ذلك عليه ثبت وقد،  صحيحًا زواجًا تزوج أن له سبق قد والذي احملصن للزاني

 مشروعية على الشرعية األدلة وهذه . ثقات شهود أربعة أو اعرتاف أو محل من وذلك الشرعية

 وعلى طرقها وكثرة وكثرتها لصحتها وذلك منافاتها، على أخرى أدلة أي تقوى ال اإلعدام

 رمجًا اإلعدام وجوب على تأويل أو شك غري من ذلك على أمجعوا قد املسلمني علماء فإن ذلك
. 

 ّداحل إن :فقالوا اخلوارج، فرقة إال الرجم نفي إىل يذهب فلم للرجم النايف الفريق وأما

 قرر الذي اآلحاد خبرب يعتدون ال ألنهم وذلك فقط اجللد هو احملصن وغري احملصن الزاني يف

 ( . )للمحصن الرجم عقوبة

 ومل الثيب وهو احملصن ورجم مائة البكر الزاني جلد وجوب على العلماء وأمجع

 وبعض اخلوارج من وغريه  عياض، القاضي حكى ما إال السلف أهل من حّدأ هذا يف خيالف

  : تعاىل لقوله ذلك قالوا وقد ،(  ) بالرجم يقولوا مل فإنهم وأصحابه كالنظام املعتزلة

 كتاب ترك جيوز ال:  وقالوا ، (  )  َجْلَدٍة ِمَئَة مِّْنُهَما حّدَوا ُكلَّ َفاْجِلُدوا َوالزَّاِني الزَّاِنَيُة

 الكذب بها جوز اليت اآلحاد أخبار إىل واليقني القطع وهو التواتر بطريق الثابت تعاىل اهلل

 .جائز غري وهو بالسنة الكتاب نسخ إىل يقضي هذا وألن

 نهY يقولون إذ لليهوديني  الرسول برجم املتعلقة السوابق ينكرون ال أيضًا وهم

 تواترت إذ والغامدية ماعز رجم ينكرون ال وكذلك ،  التوراة نصوص يف ورد مبا رمجهما

 ةبآي منسوخة تكون قد واألحكام األفعال هذه إن قالوا ولكن،  ذلك صحة على الروايات

 قبل والغامدية ملاعز  اهلل رسول رجم كان هل:  آخر صحابيًا صحابي سأل وقد النور،

 .(  ) قبلها ولعله أدري ال قال أخرى رواية ويف،  أدري ال فقال ؟ بعدها أم النور سورة نزول

 باحلجارة رميًا الرجم ًاحّد عقابه احملصن أن يف الفقهاء بني خالف فال أسلفنا كما

 يف به نص ورود عدم على يستند خمالف رأي هلم اخلوارج وفقهاء ، وموته هالكه حتى

 اإلمام على اخلوارج عاب ولقد ، السنةأهل  مجاعة من الفقهاء خبالف ، الكريم القرآن

 ركعات عدد عن فسأهلم اهلل كتاب يف ليس كونه يف بالرجم قوله العزيز عبد بن عمر

 وجوبها وشروط الزكاة نصاب مقدار وعن ؟ الكريم القرآن يف ةمذكور هي هل الصالة

 قوال  اهلل رسول عن ثابت هذا بأن أقروا فلما ؟ الكريم القرآن يف  مذكورة هي هل

 . بذلك احلجة عليهم أقام وعمال
                                                                 

 .6 ص 6ج:  قدامة البن املغين  ( 
 .36 ص   ج:  مسلم صحيح النووي شرح  ( 
 .  : سورة النور  ، آية ر قم   ( 
 .   93رقم ودّداحل كتاب ، البخاري صحيح  ( 
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 فقهاء تعرض ولقد آخر إىل وقت من يثار زال وال املوضوع أثري املعاصر عاملنا ويف

 األحاديث أهم حول والنقاش احلوار وتركز والتحليل بالدراسة الرجم لعقوبة معاصرون

 بن عبادة يثحّد وهو احملصن الزاني رجم على التدليل يف الفقهاء إليها استند اليت

 بالنقد الرجم أحاديث تناول فقد زهرة أبو حممد املرحوم هؤالء بني ومن، الصامت

 إىل وانتهي ، فيها مشكوك نهاإ وقال ، والسند باملنت املتعلق واخلارجي الداخلي التارخيي

 .( ) ولقسوته دليله ثبوت يف للشك الرجم وهو احملصن للزاني كعقوبة بها األخذ عدم

 عدم على ووافق ، الرجم دليل ثبوت يف الشك مقالة أثار الزرقا مصطفى األستاذ

   الرسول به أمر الذي الرجم بأن يقولون من مع وهو ، احملصن للزاني حّدك به األخذ

 مجيع يف اجللد فهو الزنا جرمية يف ّداحل أما ، التعزيرية لسلطته منه استعماال كان فقد

 .(  ) األحوال

 عقوبة طبق شاء فان للقاضي األمر يفوض بأن ،(  ) الزرقا مصطفى األستاذ ويرى

 واحلاجة ، املصلحة وجه من يرى ما حبسب ذلك كل وتعزيرًا ًاحّد مجعها شاء وإن الرجم

 من اللييب العقوبات قانون يف احلال هو كما التعزيرات لقاعدة وفقا والشخصية الزمنية

 مع يتفق وهذا هماحّدأ أو كليهما يطبق أن وعليه ، وأدنى أعلى ينحّد بني القاضي ختيري

 . اإلسالم يف التعزير قاعدة

 اجلنائي القانون ملناقشة العمل ورش من جمموعة عقدت السودان يف األخرية الفرتة ويف

 باإلعدام الرجم يستبدل أن الرأي وكان رمجا اإلعدام عقوبة توقيع ضمنها ومن زوايا من

  .شنقا

 الثالث الفرع

 احلرابة جرمية ملرتكب اإلعدام عقوبة

 وجه على صاحبه، من املعصوم املال أخذ أو السلوك ملنع الطريق قطع هي  :اصطالحًا

 ولو بالسالح للناس يتعرضون الذين وهم الطريق قطاع هم واحملاربون . الغوث معه يتعذر

 وإخافة للقتل أو جماهرة املال فيغصبونهم البحر أو البنيان، أو الصحراء يف حجرا، أو عصا

 .( )الشوكة على اعتمادًا مكابرة الناس

 يتعذر  وجه على صاحبه يد من املعصوم املال أخذ أو السلوك ملنع الطريق قطع وحقيقة

 .وخيفة غيلة القتل أو الغوث معه

                                                                 
 . 3  ص:  الشريفي حممد السالم عبد ،حممد اإلسالمي التشريع يف العقابي النظام  ( 
 .  65 عام ليبيا يف عقدت اليت اإلسالمي التشريع ندوة  ( 
 .  3 ص:  منصور علي ،علي اإلسالم يف والفعل التجريم نظام  ( 
 . 97  ص 5ج:  للشافعي األم  ( 
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 :الكريم القران من مشروعيته دليل

 َأن َفَسادا اأَلْرِض ِفي َوَيْسَعْوَن َوَرُسوَلُه اللََّه ُيَحاِرُبوَن الَِّذيَن َجَزاُء ِإنََّما  : تعاىل اهلل قال

 ِخْزٌي َلُهْم َذِلَك اأَلْرِض ِمَن ُينَفْوا َأْو ِخالٍف مِّْن َوَأْرُجُلُهم َأْيِديِهْم ُتَقطََّع َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُيَقتَُّلوا

 .  َعِظيٌم َعَذاٌب اآلِخَرِة ِفي َوَلُهْم الدُّْنَيا ِفي

 اآلية فهذه الطرق قطاع أو احملاربني قتل مشروعية على اآلية هذه تدّل : الداللة ووجه

 اإلسالم بأهل خاصة وهي الطريق قاطع حق يف وذلك والصلب بالقتل اإلعدام عقوبة أوجبت

 اللََّه َأنَّ َفاْعَلُموا َعَلْيِهْم َتْقِدُروا َأْن َقْبِل ِمْن َتاُبوا الَِّذيَن إلَّا :  قوله بدليل وذلك الكفار ال

 . َرِحيٌم َغُفوٌر

 روح أزهق إذا الطريق قاطع على القتل فيجب اإلعدام فيها األصل احلرابة فعقوبة

 هذه أوقعت وقد . عليه اجملين ولي بعفو تسقط ال ألنها قصاص ال حّد جرمية وهي إنسان،

 ألن ، قصاصًا ال ًاحّد أصبحت وهنا،  واإلجرام للشر الةامليَّ اجملرم نفسية مع متاشيًا العقوبة

 .للعبد وحقًا هلل حقًا هنا فأصبح واألمان األمن ومنه ، فهموخوَّ الناس أرهب الطريق قاطع

 ومل سرق إذا احملارب ويقطع وسرق، احملارب قتل إذا وذلك وصلبا قتال اإلعدام وجيب 

 هذه وإن يسرق أو يقتل أن دون وأخافهم الناس أرهب إذا ويسجن األرض من وينفى يقتل

 خيتار أن وهو التخري سبيل على إما اإلمام يوقعها والنفي والقطع والصلب القتل من العقوبة

 حسب الرتتيب سبيل على أو ارتكبها اليت للجرمية مناسبًا يراه ما على املناسبة العقوبة

 الواردة(أو) لفظ يف الفقهاء رأي هو ذلك يف اخلالف وسبب اجلرمية، قدر حسب اآلية ترتيب

 والتفصيل للبيان جاء (أو) حرف أن رأى فمن،  للبيان هو أو للتخيري هو هل الكرمية اآلية يف

 بأن قال ومن بعينها، عقوبة جرمية لكل وجعل اجلرمية، قدر على مرتبة العقوبات إن قال

 يراه ما حبسب جرمية أية على عقوبة أية يوقع أن لإلمام ترك رييللتخ جاء( أو)حرف

 ( . )مالئما

 وصلبهم، قتلهم ثم خالف، من وأرجلهم أيديهم تقطع وقتلوا أخذوا إن :قالوا فاحلنفية

 ينفوا مال أخذ وال القتل دون فقط الطريق أخافوا وإن يصلب أو يقتل وإمنا يقطع مل شاء وإن

 منه يقطع أن دون يقتل أن فعقوبته مااًل يأخذ ومل قتل إن أما يعزروا، أو حيبسوا أو األرض من

 ( . )طرف أي

، احلبس أو النفي أو القطع أو الصلب أو القتل هو احملارب حّد فعندهم املالكية، وأما

 قبل تائبًا جاء إن عنه ويسقط واألمثل له أردع يراه ما على احلاكم اجتهاد إىل موكل وذلك

 حقوق تسقط وال تعاىل اهلل حقوق تسقط بالتوبة ألنه وذلك تعاىل، اهلل حق ألنه عليه القدرة

                                                                 
 .   5ص  ج :  عوده القادر عبد،  االسالمي اجلنائي التشريع  ( 
 .  6ص 5ج:   للكاساني الصنائع بدائع  ( 
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 احلرابة يف فالقتل لإلمام، واخليار والصلب، القتل أو القتل فعقابه قتل إن أما ني،يدماآل

 ( . )تعاىل هلل حق ألنه حّد هو وإمنا قصاص بقتل ليس

 خالف، من وأرجلهم أيديهم عتطَُّق فقط املال أخذوا إن  :فقالوا واحلنابلة الشافعية أما

 وإن وصلبوا، قتلوا املال وأخذوا قتلوا وإن يصلبوا، ومل قتلوا املال يأخذوا ومل قتلوا وإن

 ( . )األرض من ينفوا أخافوا

 :النبوية السنة دليل

 فأمرهم املدينة، فاجتووا فأسلموا عكل من نفر  النيب على قدم"   :قال  أنس عن

 رعاتها وقتلوا فارتدوا فصحوا ففعلوا ، وألبانها أبواهلا من فيشربوا الصدقة بلإ يأتوا أن

 حيملهم مل ثم أعينهم ومسل وأرجلهم أيديهم فقطع بهم فأتي أثارهم يف فبعث اإلبل واستاقوا

 اهلل وحاربوا إميانهم، بعد وكفروا وقتلوا سرقوا قوم هؤالء  :قالبة أبو قال . "ماتوا  حتى

 فهذه،  اهلل رسول عليهم أقامها اليت الفعلية السنة من احملارب حّد على دليل فهذا ، ورسوله

 عقوبة فهي بالقتل، عليهم فحكم ، فسادًا األرض يف وسعى ورسوله اهلل حارب من عقوبة

 الطريق قطع جرائم من ارتكبوا ما على هلم وجزاء تعاىل هلل حّد وذلك وصلب قتل إعدام

  .األرض يف والفساد الناس وإرهاب

 اإلعدام:  العقوبات من أنواع ثالثة قررت الكرمية واآلية الشريف يثّداحل فهذا

 ( . )األرض يف والنفي خالف من واألرجل األيدي وتقطيع الصلب مع القتل بطريقة

 الثالث املطلب

 التعزيز جرائم يف اإلعدام

 وال فيها حدَّ ال معصية أو جرمية أو جناية على املشروعة العقوبة : شرعًا التعزير

 ما سرقة أو الفرج دون أجنبية ءكوط وذلك القبيح تعاطي من مينع ألنه : تأديب فهو كفارة،

 مبا إنسان على اجلناية أو االختالس، أو النصب، أو النهب أو حرز غري من أو النصاب، دون

 لعدم واملنع الردع هو فالتعزير ، ذلك وحنو شتمه أو ، دية وال قصاصًا والًا حّد يوجب ال

 وصفاتها مقدارها وخيتلف تعاىل هلل حقًا مقدرة غري عقوبة فالتعزير .(  ) القبيح معاودة

 وال فيها حّد ال معصية كل يف مشروع وهو ، املذنب حال وحسب وصغره الذنب كرب حبسب

 اإلمام يراه ما حسب ذلك من أكثر أو ، والتوبيخ واحلبس بالضرب ويكون ، كفارة

 .مناسبًا 

                                                                 
 .    ص  ج :  للدرديري الكبري الشرح  ( 
 . 7  ص 6ج:  قدامة إلبن املغين ؛  3 ص  ج:  لللشريازي املهذب  ( 
 . 5  ص:  موايف أمحد ، املقارن اجلنائي الفقه  ( 
 . 05 ص:  سابق مرجع،  منه اجلنائي التشريع وموقف اإلعدام عقوبة كتاب بهام  لدمياطي، ا الطالبني إعانة  ( 
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 األول الفرع

 العلماء عند تعزيرًا القتل

 القتل مصطلح عندهم عرف ولكن بالقتل التعزيز مصطلح عندهم يعرف مل احلنفية

 باملثقل كالقتل هو عندهم فيه القتل جيوز ال ما أن حاشيته يف عابدين ابن وذكر سياسة،

 فيه ختلف الذي والقتل،  اجلنسي الشذوذ وممارسة املنازل ، وسرقة القبل غري يف واجلماع

 على يزيد أن له وأن يقتله أن فلإلمام ، الفعل ذلك منه تكرر إذا عليه القصاص توقيع شرط

 اليت اجلرائم يف بالقتل يعزر أن األمر لولي أن احلنفية فريى مصلحة فيه له ظهرت إذا ّداحل

 من  النيب سب من قتل إىل أكثرهم وذهب ارتكابها تكرر إذا جنسها يف القتل شرع

 .( )فسادا األرض يف يسعى ومن السرقة يعتاد ومن ، سياسة بالقتل ومسوه الذمة أهل

 اإلفساد مفهوم يف توسعوا ولكن املصطلح هذا عندهم يوجد ال فإنه املالكية عند أما

 فإما للجرمية، العقوبة مالءمة مبدأ بتطبيق فقاموا ، اجلرائم بعض يف تعزيزًا القتل فأجازوا

 حلساب الوطن على التجسس كجرمية ؛ اخلطورة بالغة طبيعتها تكون اليت اجلرمية بسبب

 أو ، ينكف ال الذي اإلجرام علىمعتادًا  يكون كأن اجملرم طبيعة لسبب أو األعداء

")القتل من وأعظم فسادًا أكثر وهو يقتل ال حمارب رب مالك قال . البدع إىل الداعي
 
.) 

 أجاز ولكن،  تعزيرية كعقوبة القتل التعزيز باب يف يوجد ال أنه فريون الشافعية أما

 للكتاب املخالفة البدع ، إىل والدعوة،  اللواط جرمية يف كما،  تعزيرًا القتل بعضهم

 .( ) والسنة

 الفساد فعل منه تكرر أو قتاًل اإلعدام بعقوبة إال فساده يندفع مل ما أن احلنابلة وعند

 الفعل منه يتكرر الذي املسلم باجلاسوس له واومثلَّ يقتل ، فإنه املقدرة ودّدباحل يرتدع ومل

 .(  )الدين يف البدع إال والداعي الواجب وتارك

 عند الفساد معنى يف وتوسعوا ، احلنفية عند سياسة القتل بني مجعوا فاحلنابلة

 .املذهبني بني فجمعوا املالكية

 عن الثابتة الروايات بعض تؤيده تعزيرية عقوبة بصفته اإلعدام أن ذكره جيب ومما

 بقتل وأمره املسلم اجلاسوس بقتل وأمره الرابعة، يف اخلمر شارب بقتل كأمره  الرسول

 .مكة فتح عند املسلمني يؤذون كانوا الذين

 ممكن نطاق أضيق يف تبقى أن جيب التعزير جرائم يف اإلعدام عقوبة فإن ذلك ومع

 . اإلعدام بعقوبة التعزير يف العمل ميكن النطاق هذا ويف تطبيقها يف  يتوسع فال

                                                                 
 . 5 ص  ج :  عابدين ابن حاشية  ( 
 . 07  ص  ج:   فرحون إلبن احلكام تبصرة  ( 
 . 93 ص  ج:  للشريازي املهذب  ( 
 . 53  ص 3 ج:  تيمية ابن فتاوى  ( 
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 الثاني الفرع

 التجسس  جرمية يف اإلعدام

 الشيء، عن البحث هو فالتجسس اللغوي، املعنى من قريب فهو : اصطالحًا والتجسس

 عيب تتبع وهو األسرار، وحقائق األخبار دقائق عن البحث وهو عنه، يكتم عما البحث وهو

 .غالبا الشر يف األمور بواطن عن التفتي  وهو العورات عن والبحث سره، على لتطلع أخيك

 .(  )املعّرفة اإلمارات  طلب هو والتجسس

 : الكريم القرآن من التجسس عن النهي يف واألدلة التجسس جرمية يف اإلعدام مشروعية

 َواَل ِإْثٌم الظَّنِّ َبْعَض ِإنَّ الظَّنِّ ِمَن َكِثريا اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا  : تعاىل  قال

 َواتَُّقوا َفَكِرْهُتُموُه َمْيتا َأِخيِه َلْحَم َيْأُكَل َأْن ُكْمحّدَأ َأُيِحبُّ َبْعضا َبْعُضُكْم َيْغَتْب َوَلا َتَجسَُّسوا

 .   َرِحيم َتوَّاٌب اللََّه ِإنَّ اللََّه

 املستوى على سواء كان مستوى أي على التجسس عن وتعاىل سبحانه اهلل نهى فقد

 لصاحل املسلمني أخبار تتبع وهو الواسع املستوى على أو الناس عورات تتبع وهو الضيق

 .(  )الكبائر من عدوه مطلقا، العورات تتبع عن فالنهي األعداء،

 يف اآلية فنزلت  َأْوِلَياَء َوَعُدوَُّكْم َعُدوِّي َتتَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا :  تعاىل قال

 أولياء األعداء اختاذ عن وجل عز نهى فقد ، أولياء األعداء اختاذ أو التجسسعن   النهي

 يف لك هل  :فقال  مسعود بن اهلل عبد رجلأتى : قال  ، وهب بن زيد وعن املسلمني، ضد

 لنا يظهر إن التجسس عن نهانا   اهلل رسول إن : فقال مخرا، تقطر وحليته عقبة بن الوليد

 .(  ) نأخذه 

 النبوية السنة دليل

 انطلقوا  : وقال األسود بن واملقداد والزبري أنا  الرسول بعثين:  قال  علي عن روي

 حتى خيلنا بنا فعاد فانطلقنا منها فخذوه كتاب ومعها ظعنة بها فإن خاغ روضة تأتوا حتى

 كتاب من معي ما : فقالت الكتاب، أخرجي فقلنا بالظعينة حنن فإذا الروضة إىل انتهينا

 فإذا   الرسول به فأتينا عقاصها من فأخرجته الثياب لتلقني أو الكتاب لتخرجني : فقلنا

 أمر ببعض خيربهم مكة أهل من املشركني من أناس إىل بلتعة أبي بن  حاطب من فيه

 يف ملصقا ءًاأمر كنت إني،  علي تعجل ال اهلل رسول يا قال ؟ هذا ما حاطب يا اهلل رسول

 بها حيمون مبكة قرابات هلم اجملاهدين من معك من وكان أنفسها من أكن ومل قري 

 وال ارتدادا وال كفرا فعلت وما فيهم، النسب من ذلك أفاتين إذا فأحببت وأمواهلم أهليهم

 اهلل رسول يا عمر، فقال صدقكم، لقد:"   اهلل رسول فقال اإلسالم، بعد بالكفر رضا

                                                                 
 .     ص  ج :  كثري ابن تفسري  ( 
 .     ص:  سابق مرجع ، اإلسالمي اجلنائي التشريع وموقف اإلعدام عقوبة كتاب بهام  األلوسي تفسري  ( 
 .    ص:  السابق املرجع،  بهام  للنيسابوري الصحيحني على املستدرك ( 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1748#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1748#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1748#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1748#docu
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 قد يكون أن اهلل لعل يدريك وما بدرا  شهد قد إنه  :قال املنافق، هذا عنق أضرب دعين

 . ( ") لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر أهل على اطلع

 عليه ينكر مل حاطبا يقتل أن  عمر طلب عندما أنه يثّداحل هذا يف الداللة ووجه

 وهو قتله عدم سبب  الرسول بني ولكن اجلاسوس يقتل أن جيوز ال ألنه ليس قتله  النيب

 كان فلو حاطب غري يف توجد ال العلة وهذه،  فقط مسلم أنه لكونه ال بدرًا شهد أنه

 علل إذا احلكم ألن،  رًابد شهد كونه وهو منه بأخص يعلل مل قتله من عًامان اإلسالم

 .األثر عديم األعم كان باألخص

 لنصرة قدموه ملا وذلك،  بدر بأهل ًاخاص اجلاسوس قتل عدم يكون ذلك وعلى

 . األمر بادئ يف اإلسالم

 باملسلمني ألضراره العدو لصاحل جتسس من منهم فيقتل املسلمني من غريهم وأما

 .(  )احملاربني األعداء من املسلمني على أضر يعترب بعمله وهو األرض يف بالفساد وسعيه

 يكن مل أنه له بني فقد هذا عمله سبب  للرسول بني عندما ًاحاطب أن الثاني والسبب

 منهم أجرا ذلك على أخذ أنه أو معهم تعاونا أو للكفار حبا وال كفرا وال ارتدادا ذلك

 السبب فبهذا بذلك  الرسول وصدقه ، فقط مكة يف ألقربائه محاية ذلك كان ولكن

 قتله، من عمر  الرسول منع بدرا وبشهوده  والرسول. هلل خيانة تكن مل نيته أن وهو

 مل فإن الفعل، ذلك منه ينكر مل حاطبا فإن ذلك ومع . فيه خاصا احلكم ذلك فأصبح

 تهعقوب تكون فبذلك له، ومهنة  عادة التجسس اختذ إذا إال حقيقة جاسوسا املرء يكن

 .(  )القتل

 :اجلاسوس قتل يف الفقهاء أقوال

 اإلمام يعزره بل يقتل ال للكفار عينا املسلم صار إذا والشافعية احلنفية عند األول الرأي

 أن هو ،بلتعة  أبي بن حاطب بقصة واستدلوا منكلة، عقوبة ويعاقب حبس، أو ضرب من

 حربيا كافرا اجلاسوس كان إذا أما، ه يقتل ومل  رتكهف القتل يستوجب حاطب عمل

 .(  )سواء ذلك يف والذمي واملعاهد باإلمجاع  يقتل فإنه

 اهلل إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ دم حيل ال: "   الرسول يثّدحب أيضا واستدلو

 الدين من واملارق ، انيزال يبثوال بالنفس النفس ثالث ىحّدبإ إال اهلل رسول حممد وأن

 " للجماعة التارك

 يقتل أن إال اإلسالم، ةحرَّم له ثبتت من دم حيل ال أنه على يدل يثّداحل هذا نإ فقالوا

 مل اجلاسوس فإن الكفر، على يثبت ثم إميان بعد بينا كفرا يكفر أو إحصان بعد يزني أو
                                                                 

 . 7 0 ص  ج : البخاري صحيح  ( 
 .  7ص 3 ج :  للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع  ( 
 .  6  ص  ج :  فرحون إلبن احلكام تبصرة  ( 
 . 95ص   ج :  للنووي مسلم صحيح شرح  ( 
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 حاطب كان كما سليما اعتقاده كان إذا اإلميان عن جتسسه خيرجه  فال منها أيا يفعل

 .(  )أقاربه محاية قصد حيث

 وبعض حنبل بن أمحد مذهب يف الوجهني حّدوأ  مالك مذهب وهو الثاني الرأي

 وأصر ذلك وكرر عادة اختذه أنه أو يقتل للكفار عينا صار إذا املسلم أن وهو الصحابة،

 اجلاسوس أما سبق، فيما الداللة وجه ذكرت وقد بلتعة أبي بن حاطب بقصة واستدلوا عليه

 وجيوز أرقه اسرتقاقه رأى فإن للعهد ناقضا يصري  :مالك قال . يقتل فإنه كافرا كان  فإن

 .(  )قتله

 الثالث املطلب

 اللواط جرمية يف اإلعدام عقوبة

 هو فاللواط الدبر يف وهو بشهوة الرجل الرجل مباشرة هو احلنفية عند اصطالحا

 .(  )الدبر يف الوطء

.  األنثى أم الذكر سواء بالدبر الفرج يبيتغ فهو  واحلنابلة والشافعية املالكية عند أما

  فالدبر رجل أو أنثى من بالدبر ءالوط يكون أن وأمحد والشافعية مالك عند بذلك فيستوي

 .(  )ّداحل يستدعي الذي املعنى يف للزنا مشارك

  اللواط جرمية يف اإلعدام مشروعية أدلة

 فاقتلوا لوط مقو عمل يعمل وجدمتوه من" :   اهلل رسول قال:  قال  هريرة أبي عن

 أحصنا به واملفعول الفاعل اقتلوا:"  قال  النيب أنأيضًا   هعن، و( 7)" به واملفعول الفاعل

 ( .9)" حيصنا مل أو

 :العلماء عند اللواط عقوبة

 :يلي كما وهي الالئط عقوبة يف الفقهاء آراء اختلفت

 يعاقب بل الزاني عقوبة عليه يعاقب فال بزنا، ليس اللواط أن حنيفة أبو يرى  :احلنفية

 الدبر يف انيواإلت ازن يسمى القبل يف اإلتيان ألن وذلك عنده فيه حّد فال ، تعزيرية بعقوبة

 أصحاب الختالف وذلك املعاني، اختالف على دليل األمساء فاختالف ، لواطا يسمى

 يف كذلك األمر وليس األنساب، يف اختالط فيه يوجد الزنا وألن حكمه يف   الرسول

 اجلانبني من الداعي وجد الزنا ففي منفصال حكما له وجعل الزنا عن فاختلف اللواط،

                                                                 
 99 ص  ج للشافعي األم  ( 
  7ص 3 ج للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع ( 
 69 ص 5ج للكاساني الصنائع بدائع ( 
 90 ص 0 ج قدامة إلبن املغين – 93 ص  ج للشريازي املهذب  ( 
 67 ص  ج للنيسابوري الصحيحني على املستدرك  (7
 67 ص  ج للنيسابوري الصحيحني على املستدرك  (9
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 على دليل عليهم اهلل رضوان الصحابة اختالف وكذلك فيهما املركبة الشهوة وهو مجيعا

  . التعزير هو الفعل هلذا الواجب أن

 الرجم هو الالئط فعقوبة احملصن وغري احملصن بني العقوبة يف سووا فقد املالكية، أما

حيصن مل أم أحصن مطلقا
 
. 

 به واملفعول الفاعل اقتلوا" : قال    الرسول عن  هريرة أبي يثّدحب واستدلوا 

 . "حيصنا مل أم أحصنا

 أن هو اللواط حّد أن احلنفية من يوسف أبو حممد ومعهم واحلنابلة الشافعية ويرى

  "زانيان فهما الرجل الرجل أتى إذا:"  لقوله زانيان به واملفعول الفاعل

 اللفظ حيث من متفقان فهما فاحشة اللواط ولفظ فاحشة الزاني لفظ بأن واستدلوا

 ِإنَُّكْم ِلَقْوِمِه َقاَل ِإْذ َوُلوطا :  تعاىل لقوله املعنى حيث من متطابقني يكونا أن بد فال

 َوالَّالِتي  : تعاىل قال الزنا ويف ،  اْلَعاَلِمنَي مَِّن حّدَأ ِمْن ِبَها َسَبَقُكم َما اْلَفاِحَشَة َلَتْأُتوَن

 ِفي َفَأْمِسُكوُهنَّ َشِهُدوْا َفِإن مِّنُكْم َأْرَبَعًة َعَلْيِهنَّ َفاْسَتْشِهُدوْا نَِّساِئُكْم ِمن اْلَفاِحَشَة َيْأِتنَي

 فاحشة القبل يف الوطء فجعل  َسِبياًل َلُهنَّ اللَُّه َيْجَعَل َأْو اْلَمْوُت َيَتَوفَّاُهنَّ َحتََّى اْلُبُيوِت

 . اآلخر بها مسي مبا هماحّدا فسمي فاحشة الدبر يف والوطء

 وجدمتوه من: "   لقوله به واملفعول الفاعل قتل جيب أنه وهو عندهم آخر قول ويوجد

 سواء أغلظ هحّد فكان أغلظ حترميه ألن "به واملفعول الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل

 . يقتل فإنه حمصن غري أو حمصنا  كان

 الرابع الفرع

 املخدرات جتارة يف اإلعدام

 أو ، مسكر هو ما منه فاملخدر احلواس دون العقل يغيب ما هو  :اصطالحا املخدر

 . وضعف وكسل مخول من للجسم وهو للعقل مشوش أو للعقل مفسد

 :ذلك يف العلماء وأقوال اومفاسده املخدرات حتريم أدلة

 املخدرات بلفظ صريح حتريم املطهرة النبوية السنة يف أو ، الكريم القرآن يف يرد مل

 العقد أواخر يف العلماء أما ، زمانهم يف معروفا يكن مل ألنه ذلك األئمة عن ينقل ومل

 على حترميه قاسوا وقد ، الشرعي احلكم استنباط يف اجتهدوا ، اهلجري السادس

 ، اخلمر من اإلنسان على ضررا أشد واعتربوه التحريم علة يف معه اشرتك ألنه اخلمر،

 :يلي  مبا فاستدلوا األرض يف اإلفساد من واعتربوه

                                                                 
 .    ص 5ج :  للكاساني الصنائع بدائع  ( 
 .  3  ص  ج:  العدوي حاشية  ( 
 . 93  ص  ج:  للشريازي املهذب  ( 
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 بيعها حرَّمو ، وتعاىل سبحانه الباري هو اخلمر شرب حرَّم الذي إن:   اهلل رسول قال

 َتتَِّخُذوَن َواأَلْعَناِب النَِّخيِل َثَمَراِت َوِمن  : تعاىل قال اإلسالم صدر يف حالال كانت وإن

 .  َحَسنا َوِرْزقا َسَكرا ِمْنُه

 ُسَكاَرى َوَأنُتْم الصاَلَة َتْقَرُبوْا اَل  : تعاىل يقول ، وقت دون وقت يف تحرَّم ذلك بعد ثم

 .  َتُقوُلوَن َما َتْعَلُموْا َحتَى

 َواأَلنَصاُب َواْلَمْيِسُر اْلَخْمُر ِإنََّما  : تعاىل لقوله يدبالتأ وعلى الدوام على تحرَّم ثم

 .  َفاْجَتِنُبوُه الشَّْيَطاِن َعَمِل مِّْن ِرْجٌس َواأَلْزاَلُم

 العلة يف اشرتاكها فبسبب العقل ختامر واملخدرات واحلشي  اخلمر من كاًل وإن

 اخلمر، على املخدرات حتريم حكم تأخذ أن ميكن فبالقياس التحريم، يف اشرتكت

 الشرعي حكمه يف يرد مل أمر إحلاق هو فالقياس التشريع، مناهج حّدأ القياس أن وذلك

 احلكم علة يف الشرتاكهما نص الشرعي حكمه يف ورد آخر بأمر السنة أو القرآن من نص

 ( . )احلكم علة يف الشتباههما وذلك الفرع يف األصل حكم حتصيل أو إثبات فهو

 ِإنََّما  : تعاىل قوله يف ( ) الغزالي قال فقد اإلسكار وهي رأينا كما واضحة فالعلة

 ِذْكِر َعْن َوَيُصدَُّكْم َواْلَمْيِسِر اْلَخْمِر ِفي َواْلَبْغَضاَء اْلَعَداَوَة َبْيَنُكُم ُيوِقَع َأْن الشَّْيَطاُن ُيِريُد

 فما النووي قال ،(  ) مسكر كل يف اخلمر تعليل أنه  ُمنَتُهوَن َأْنُتْم َفَهْل الصَّالِة َوَعِن اللَِّه

 .املسلمني بإمجاع حرام فهو أسكر

 فيها أن شأنها وعن احلشي  تناول من حكم عن سأله من على جميبًا تيمية ابن قال

 ذلك استحل ومن،  بالتحريم أوىل فهي أكثر مضار بها أي،  اخلمر يف ليس ما املفاسد من

 .(  ) مرتدًا قتل وإال تاب فإن يستتاب فإنه حالل أنه وزعم

 . بالرتويج يتعلق اإلعدام عقوبة وتوقيع استعمااًل بالتناول يتعلق سابقًا ذكر ما

 فيما وجنملها اخلطرية احلاالت بعض يف اإلعدام عقوبة توقيع السوداني املشرع ورأى

 : يلي

 واملؤثرات باملخدرات االجتار جرمية العقلية واملؤثرات املخدرات قانون من( 7 ) املادة (1)

 : هي حاالت ثالث على املاد من(  ) الفقرة نصت حيث العقلية

 األعمال من ألي الرتكابه والغرامة املؤبد بالسجن عليه احلكم بعد – العود (أ)

 األجنبية القضائية األحكام  يشمل و املادة من(  ) البند يف عليها املنصوص

 . املشابهة

                                                                 
 . 7ص 7ج:  الفقه أصول علوم يف احملصول ، الرازي  ( 
 . 0 ص  ج:  الذهب شذرات،  احلنبلي  ( 
 . 67 ص 7ج  : االصول علم من املستصفى ، الغزالي ( 
 .  0 ص   ج:  تيمية ابن فتاوى  ( 
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 املتعلقة اجلرائم مكافحة بهم املنوط العموميني املوظفني من اجلاني كون (ب)

 اخل... العقلية باملؤثرات

 أو صغري شخص أي مع باالشرتاك( 7 ) باملادة املذكورة اجلرمية ارتكبت إذا (ج)

 . ارتكابها يف له استخدمه أو مدمن أو عقليًا مريض

 الفقرة نصت حيث ، وعقوبتها العقلية واملؤثرات املخدرات تقديم جرمية( 9 ) املادة (2)

 : وهي اإلعدام عقوبة إنزال تستوجب حاالت أربع على املادة من(  )

 .املشابه األجنبية القضائية األحكام ذلك ويشمل عليه احلكم بعد العود .أ

 واملؤثرات املخدرات مكافحة بهم املنوط العموميني املوظفني من اجلاني كون .ب

 اخل... العقلية

 . لصغري تقدميها أو..الصغري مع باالشرتاك اجلرمية ارتكاب .ج

 أماكن يف توزيعها أو املدارس لطالب العقلية املؤثرات أو املخدرات تقديم .د

 .الدراسة

( 7 ) املادتني يف عليهما املنصوص اجلرميتني ارتكاب مبعاقبة عنيت( 5 ) املادة (3)

 : هما حالتني املادة دتحّدو عاملية عصابة مع باالشرتاك( 9 )و

 واملؤثرات املخدرات يف تتعامل ممن  عاملية عصابات مع اجلرمية يف االشرتاك .أ

 اخل.. تداوهلا أو العقلية

 ، ،األموال السالح تهريب.. أخرى عاملية جبرمية مقرتنة املعينة اجلرمية كون  .ب

 اخل...، النقد تزييف
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 السادس املبحث

 احلامل واملرأة السن كبار إعدام

           والشيوخ اإلعدام

 املصاحبة اجلنائية اإلجراءات وقوانني السابقة السودانية اجلنائية القوانني إىل بالرجوع

 ملدير ثبت فإذا العقوبة تنفيذ وإيقاف الشيخوخة عن ثحّديت نصا عرضت أنها جند هلا

 ذلك وإبالغ التنفيذ وقف جيب العقوبة تنفيذ قبل السبعني بلغ قد عليه احملكوم أن السجن

  ألحكام وفقا اإلعدام عقوبة تنفيذ جيوز ال احلالة هذه ويف العليا احملكمة رئيس إىل

 أن حيث اآلن الساري الوضع مثل قانونية مشكلة القوانني تلك تقابل تكن مل.  القانون

 مناسبًا تراه الذي العقاب هلا تضع أن التشريعية السلطة تستطيع(  تعزيزية)  اجلرائم مجيع

 باإلضافة العقوبة ختفيف يف احلق الدولة رأس التنفيذية السلطة قمة تعطي الوقت نفس ويف

  الشريعة أحكام وسريان( م 66 ) لعام اجلنائي القانون بعد أنه مالحظة وجيب العفو إىل

 فسلطته املاضي يف كما إطالقها على السلطة تعد ومل الوضع أختلف القانون مواد لتغطية

 جرائم نطاق يف تدخل اجلرمية كون بعدم مقيدة أصبحت العقوبة أو اإلدانة إسقاط يف

 أو أوليائه أو املضرور موافقة على احلصول بعد إال القصاص جلرائم بالنسبة أما ودّداحل

  ( . ) عليه احملكوم احلق استيفاء بعد

 احلاج الطيب سعيد ضد السودان حكومة

 قانون من(  7 ) املادة نص طائلة حتت املتهم بإدانة الكربى احملكمة حكمت" 

 حمكمة  أن إال اإلعدام عقوبة عليه توقع وأن العمد القتل( م7 6 ) لسنة العقوبات

 أن على اعتمادًا ، احلياة مدى السجن إىل احلكم وخففت اإلدانة أيدت االستئناف

 اجلنائي للمنشور تطبيقًا وذلك ، عمره من والسبعني اخلامسة جتاوز قد ضده احملكوم

 ( ".9 ) رقم

 :الشيوخ وإعدام السودانية الدستورية احملكمة

( 007 ) السودان دستور من(  /9 ) واملادة النافذ اجلنائي القانون من(  /5 ) املادة

 يف هلم بالنسبة اجلنائية للمسئولية خمففا سببا لتكون تكف ال الشيخوخة أن على تتفقان

 أحكام أن ذلك وراء الكامن والسبب باإلعدام عليها املعاقب والقصاص ودّداحل جرائم

 اجملين أولياء حق فهو للقصاص وبالنسبة اهلل ودحّد يف العفو جتيز ال اإلسالمية الشريعة

 احملكمة أرست ولقد ( ) وفاته وقت ورثته وهم القصاص يف احلق هلم الذين عليه

 –  - ضد هشابة منيفي الفكي:  قضية منها السوابق من جمموعة السودانية الدستورية

 ( . )الزبري الدود حسني – املرحوم ورثة -  و السودان حكمو
                                                                 

ــام العفـــو يف الدولـــة رأس ســـلطة (   ) واملـــادة،  اإلســـقاط يف الدولـــة رأس ســـلطة(  - /03 ) املـــادة  (  ــانون ، العـ  قـ
 . (م 66 ) اجلنائية اإلجراءات

 . ( 66 ) اجلنائي القانون(  /  )املادة  ( 
  00 /  رقم دستورية قضية  ( 
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 الدفاع طلب لقد ؟ باإلعدام العقوبة مسقطات من العمر من للسبعني املدان جتاوز هل" 

 جيد ال الطلب هذا ولكن السبعني عمره أربى الذي املتهم على اإلعدام عقوبة توقيع عدم

 عقوبة جتوز ال أنه على تنص الدستور من(  /  ) فاملادة القانون أو الدستور يف سندا

 وعقوبة ودّدواحل القصاص غري يف وذلك السبعني لعمر أربى الذي الشخص على اإلعدام

 لسنة اجلنائية اإلجراءات قانون من(  / 6 ) واملادة.  املدان على قصاصًا جاءت اإلعدام

 قد والقصاص ودّداحل جرائم غري يف عليه احملكوم أن السجن ملدير تبني إذا"  هو( م 66 )

 لرئيس فورًا ذلك وإبالغ التنفيذ إيقاف فعليه احلكم تنفيذ قبل عمره من السبعني بلغ

 السبعني جتاوز واقعة من  املدان باستفادة للقول وجه فال"  العقوبة تبديل يف للنظر القضاء

 . " عمره من

 : السبعني فوق األشخاص وإعدام الدولي القانون

 اإلنسان حلقوق األمريكية االتفاقية من( 7/ ) املادة ونسوق باملوضوع العامل اهتم

 جتاوز الذي الشخص على اإلعدام عقوبة إنزال إمكانية عدم على بالنص اهتمت واليت

  بالرغم مماثل نص إيراد أغفلت الدولية االتفاقات بقية أن الواضح ومن ، عمره من السبعني

 والوضع( م 66 ) السوداني اجلنائي القانون بني االختالف مالحظة جيب.  أهميته من

 من بني املعاملة يف يفرق جعله الشريعة بأحكام السوداني القانون التزام حيث من الدولي

 اجملموعة حتت اندرج فمن تعزيزية جرمية يقرتف ومن،  قصاصية أو يةحّد ميةرج يقرتف

.  اإلعدام عقوبة طائلة حتت األوىل اجملموعة أصحاب تقع وبالعدم النص من استفاد األخرية

 من إعدام إمكانية عدم على صراحة( 007 ) االنتقالي السودان جنوب دستور نص ولقد

 جنوب عقوبات قانون( ج/9 ) واملادة(  /7 ) املادة لنص طبقا العمر من السبعني بلغ

 (. 00 ) السودان

 حماكمة خالل من مصر يف السن كبار ىعل اإلعدام حكم تنفيذ موضوع أثري وقد

 59  املادة:  دروي  إبراهيم.  د املصري الدستوري الفقيه يقول إذ.  مبارك حسين الرئيس

 بعد ما ىلإو  ىاحلبل علي اإلعدام عقوبة تنفيذ وقف ىعل تنص اجلنائية اإلجراءات قانون من

 . السن بكبار خاص نص املصري القانون يف يوجد وال.   وضعها من شهرين

 : عامليًا اإلعدام وعقوبة احلامل املرأة

 على تنص الوضعية والقوانني السماوية الشرائع كافة فإن حاماًل تكون عندما املرأة

 رحم داخل آخر بريء شخص إىل عليها احملكوم ىتتعد سوف ألنها،  العقوبة إنزال عدم

 الصلب مع اإلعدام أو اإلعدام عقوبة تنفذ ال العامل دول بقية مثل مثله السودان ويف ، أمه

 التنفيذ يؤجل أيضًا األمهات من للمرضعات وبالنسبة ، محلهن وضع قبيل احلمل أوالت على

 .كذلك وظل حيًا ولد قد اجلنني كان إذا الرضاعة بدء على عامني مرور بعد إىل حقهن يف
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 : احلامل وإعدام العربية اجملموعة

 املدة يف اختلفت وأن ، العقابية قوانينها يف املوضوع هذا تناول يف العربية الدول اتفقت

 أخذوا قد األخرى القوانني وبعض املصري القانون أن جند فمثاًل.  احلامل فيها تبقي اليت

 عقوبة تنفيذ وقف على نص إذ شاذَا نظرًا تبنوا و األخرى العربية الدول إمجاع خبالف

( 59 ) املادة بأحكام عماًل الوضع تاريخ من فقط شهرين بعد ما إىل احلبلى على اإلعدام

 إىل احلبلى على اإلعدام عقوبة تنفيذ توقف"  على تنص واليت اجلنائية اإلجراءات قانون من

 .  (  ) السجون تنظيم قانون من( 93) واملادة"  وضعها من شهرين بعد ما

 تنص إذ العربية الدول قوانني بني مدة أقصر نظرنا يف يضع املغربي اجلنائي والقانون

 تضع أن بعد إال تعدم ال فإنها محلها ثبت إذا باإلعدام عليها احملكوم املرأة( "   ) املادة

 .  " يومًا بأربعني محلها

 أن ثبت إذا أنه على ينص ( )(9 ) باملادة قطر عقوبات قانون أن جند املقارنة من وملزيد

 القانون أما.  املؤبد باحلبس اإلعدام يستبدل حامل باإلعدام عليها احملكوم املرأة

 استبدل جنينًا ووضعت باإلعدام عليها احملكوم املرأة محل تبني إذا بأنه فيقول(  )الكوييت

 عقوبة استبدال( 5 ) بأحكام عماًل القانون أحكام تستوجب األردن ويف.  املؤبد باحلبس

 املادة أما ، والوضع احلمل بني ربط دون احلمل ثبت ما متى املؤبدة الشاقة باألشغال اإلعدام

 استنفاذها جيب اليت املدة دّدحت مل تونسي( 6) واملادة واللبناني ( )السوري القانون من(   )

 سابقًا الدميقراطية باليمن أن جند ةحّدالو قبل اليمن.  العقوبة إنزال وقبل الوالدة عقب

 وبالنسبة ،( 7)سنة عشر مخسة ملدة باحلبس العقوبة تستبدل أن على ينص القانون كان

 إذا أنه على اجلزائية اإلجراءات قانون من( 9  ) املادة فتنص العربية اليمن من اآلخر للشق

 الوضع على شهرين مدة ومتضي تلد حتى التأجيل يكون حبلى امرأة عليه كوماحمل كان

 نةـــــلس اجلزائية اإلجراءات قانون من(   3  ) املادة تنص اليمن شطري توحيد وبعد ،

 رضاعة تتم حتى واملرضع محلها تضع حتى احلامل املرأة يف التنفيذ يوقف( "  م  66 )

( 35 ) املادة وتكمل"  التنفيذ وقت حيني أن إىل وحتبس يكفله من ويوجد عامني يف ولدها

 أو احلامل املرأة وتعامل"  فتقول رمجًا باإلعدام عليها احملكوم للمرأة بالنسبة الصورة

 " . باإلعدام عليها احملكوم معاملة بالرجم عليها احملكوم املرضعة

 : الشريعة نظر من اإلعدام وعقوبة احلامل املرأة

 ّداحل إقامة إمكانية بعدم الفقهاء تبناه وصريح واضح موقف له اإلسالمي الفقه

 غري طريق أومن مشروعا احلمل كان أن سواء محلها تضع حتى احلامل املرأة على مطلقًا

                                                                 
 . (م679 ) لسنة( 69 ) رقم املصري السجون قانون  ( 
 . (م 65 )لسنة(   ) رقم قانون م 65 قطر عقوبات قانون  ( 
 . ( 69 /سجون/ 6) املادة  ( 
 (560) صفحة: " العام القسم– العقوبات قانون شرح يف املفصل"،  حومد الوهاب عبد. د  ( 
 . (م659 ) قانون من( 97)املادة  (7
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 اإلسالم فقهاء بني  واضح اتفاق هذا ويف.   غريه من أو االغتصاب أو كالزنا مشروع

 . محلها تضع حتى احلامل املرأة من يقتص ال بأنه القول وميكن ، الوضعية والقوانني

 بعض وساق ، تضع حتى ترجم ال احلامل أن على العلم أهل إمجاع املنذر ابن عن ونقل

 إتالف محلها حال يف عليها ّداحل إقامة وألن"  : فقال األمر ذلك على استشهادا األحاديث

 سراية من الولد تلف يؤمن ال وألنه ، غريه أو رمجًا ّداحل  كان وسواء إليه سبيل وال ملعصوم

  ..." بفواته الولد فيفوت واملقطوع املضروب نفس إىل سرى ورمبا قطع، وال ضرب ال

 لنا يلخصها والقانون اإلسالمية الشريعة أحكام ظل يف املسألة يف الرأي خالصة

 : يلي فيما موجزات كلمات يف ، مدكور سالم حممد الدكتور األستاذ

 يضر فيما احلامل على اإلعدام عقوبة تنفيذ عدم اإلسالمية الشريعة روح فإن وبعد"

 الرسول سنة من هذا يف ورد وملا ، العامة قواعده و اإلسالمي الفقه روح هو كما محلها

 عليه فقال حامل وهي الزناب تعرتف جاءت اليت بشأن الوارد يثّداحل يف املتمثلة السالم عليه

 على العقوبة تنفيذ من زجر السالم عليه أن كما.  محلك تضعي حيت إذهيب:  السالام

 وهذا بطنها يف ما على لك سبيل فال سبيل عليها لك كان أن:  بقوله محلها أثناء احلامل

  " تطبيقه مدى يف الئيء بعض خيتلفون وإمنا ، الفقهاء بني عليه جممع مبدأ

 السابع املبحث

 العامل يف اإلعدام  عقوبة تنفيذ ووسائل أسلوب

 العقوبة اإلنسان عرف أن منذ جدل مثار زال وال كان العقوبة إنزال تنفيذ أسلوب

 عقوبة آمر يطرح عندما للجدل املثرية النقاط أهم من املستخدمة الوسيلة وتعد بل نفسها

 . حمفل أي يف اإلعدام

  شنقا اإلعدام 

 املنظومة من مقدرة جمموعة به وتأخذ،  التطبيق يف وانتشارًا شيوعًا األكثر األسلوب

 األرضية تتقلص بدأت ولقد،  التطبيق يف الصدارة هلا كان تارخيية حقبة وخالل العاملية

 وخاصة املعمورة دول منظومة من مقدر عدد وهناك،  عليها تقف كانت اليت الواسعة

 . العربي عاملنا لدول بالنسبة

 يف احلال هو كما باحلبل اخلنق طريق عن ليس ةحّداملت اململكة يف ينفذ كان الشنق

 تؤدي نهاإ ويقال ( السقطة) الطريقة هذه على ويطلق الفقرات بفصل وإمنا الدول من عدد

 كامليادين عام مكان يف الشنقب التنفيذ يتم كان املاضي ويف.  أمل وبدون احلال املوت إىل

 الباب يفتح التنفيذ وعند أمتار أربع إىل األرض عن يرتفع خشيب  سلم أعلى ةاملشنق وتنصب

 وينكسر فيتمزق أسفل إىل فيسقط احلبل عنقه يف واملعلق عليه احملكوم عليه يقف الذي

                                                                 
 . (3  ) صفحة: "  مقارن حبث – اإلسالمي الفقه يف به املتعلقة واألحكام اجلنني" ، مدكور سالم حممد. أ  ( 
 . (   ) صفحة:  السابق املرجع  ( 
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 العقوبة تنفذ املعاصر وقتنا ويف،  الوفاة ثّدوحت الشوكي النخاع ويتهتك الفقري عاموده

 . السقطة عليه يطلق الذي األسلوب وبنفس اإلعدام غرفة داخل

 دولة(   ) و اإلعدام عقوبة لتنفيذ كوسيلة املشنقة تستخدم دولة( 73) أن جند حاليًا

 ووسائل الشنق بني جتمع الدول بقية بينما العقوبة إلنزال الوحيدة الوسيلة هذه تعترب منها

 . أخرى

 :بالرصاص رميًا اإلعدام

 ىرأ أن كان احلروب يف النارية األسلحة واستخدام الكبري العلمي للتطور نتيجة

 األجنع وهي بالرصاص رميًا تنفيذه خالل من اإلعدام وهي اجلديدة الوسيلة تلك أن البعض

 الدول بعض أن وجند ، للقتل كوسيلة أساسا صنعت قد الوسيلة أن سيما وال واألفضل

 والصومال واملغرب الكويت األخرية اجملموعة ومن األسلوب بهذا أخذت قد وغريها العربية

 .  اليمين  اجلزائية اإلجراءات قانون و

 على األعم الغالب يف العقوبة لتنفيذ كوسيلة ارتبط بالرصاص رميًا اإلعدام

 وحط للعسكريني وإهانة حتقريًا يعد األسلوب بهذا العقوبة إيقاع عدم أن بل العسكريني

 . قدرهم من

 : بالرصاص الرمي أو الشنق بني التخيري

 قد القطري القانون جند فمثاًل املختلط األسلوب بهذا األخذ رأت الدول من جمموعة

 املادة أجازت وأيضا بالرصاص رميا واإلعدام الشنق بني خري إذ املتميز النمط هذا ىتبن

 يتم أن(  القانون أي النظام ) السعودي والقانون.  لوبـــــاألس هذا الكوييت القانون من (73)

 تكون،  معينة آلة ىعل  ينص امل فإذ،  الشرعي احلكم يف عليها ينص اليت باآللة القتل

 على املشرف األمر ولي يراه بماـحس،  بالسيف القتل أو بالرصاص الرمي اإلعدام آلة

 رميًا أو السيف ّدحب ماإ اإلعدام يتم أن يبيح اليمين اجلزائية اإلجراءات وقانون . التنفيذ

 . بالرصاص

 دولة(  5) تزال ال بأنه الدولية العفو منظمة من إلحصائيات طبقا بالرصاص اإلعدام" 

 اجملموعة هذه بني من وأن،  العقوبة إلنزال كوسيلة بالرصاص الرمي أسلوب تستخدم

 . " لديها لإلعدام الوحيدة الوسيلة تعتربها دولة( 7 ) توجد

 : السيف ّدحب اإلعدام

 األقل على أو  اإلسالمية الشريعة أحكام تطبق اليت الدول ببعض  النمط هذا ارتبط

 الشيخ ويقول.  واليمن السعودية العربية اململكة ومنها،  منها اجلنائية أحكامها استقت

 : الشرعية الناحية من األسلوب هذا على معلقا ( )زهرة أبو حممد

                                                                 
 .  73ص:  اإلسالمي الفقه يف والعقوبة اجلرمية  ( 
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،  للقصاص طريق أسهل كان ألنه السيف أختار إمنا اإلسالمي الشارع أن ويالحظ

 مينع وما،  أسهلها حترى القتلة وإحسان، " القتلة فأحسنوا قتلتم إذا"   النيب ولقول

 من أوىل يكون،  بالسيف القتل من أسهل طريق هناك كان فإذا،  الوفاة قبيل التعذيب

 . " القتلة فأحسنوا قتلتم إذا"  :  قوله يف األمر يف داخال ويكون،  بالسيف القتل

 أبو قال ولذلك القتل إىل تؤدي آلة بأسهل يكون أن فيه يراعى النفس يف والقصاص

 ألن ، العنق يف بالسيف بالضرب أال يكون ال القصاص أن الزيدية والشيعة وأمحد حنيفة

 حتى،  تعبديا األمر وليس،  التنزيل عصر يف معروفا كان كما للقتل طريقة أسهل هذا

 عليه احملكوم بأن والشافعي مالك ويقول.  منه أسهل كان إذا ارَّمحم بغريه القتل يكون

 ولكنهما،  حبجر تلُق نإ حبجر ويقتل  غرقأ إذا فيغرق ، به قتل الذي بالشيء يقتل بالقتل

 . (  ) بالسيف تلُق طال فان،  تعذيبه يطول أال اشرتطا

" :  على تنص(  م 66  ) السوداني اجلنائي القانون من(  /5  ) املادة جاءت ولقد

 زاوية من ولو أنه أي ،....."  اجلاني به قتل ما مبثل أو رمجا أو شنقا إما،  اإلعدام يكون

 عليه اجملين قتل قد اجلاني كان إذا السيف طريق عن باإلعدام احلكم ميكن نظرية

 . بالسيف

 الكهربائي بالكرسي اإلعدام

 فرأوا الكهرباء عصر إىل ووصوهلا للبشرية العلمي التقدم نتاج هو األسلوب هذا

 البشرية العدالة حتقيق يف األخرى االستخدامات إىل باإلضافة الطاقة تلك من االستفادة

 الواليات رأسهم وعلى العامل يف  الدول من قلة األسلوب هذا وميارس،  العقاب إنزال عند

 يف لديها يطبق والذي( م360 ) عام يف هذا وكان االخرتاع ةصاحب األمريكية ةحّداملت

 .(  ) اإلعدام عقوبة إلنزال كوسيلة يستخدمها ال اآلخر والبعض الواليات معظم

 :بالغاز اإلعدام

 األمريكية نيفادا لوالية وكان اآلخر هو أمريكي أسلوب الغاز غرفة داخل اإلعدام

 على عنيف شديد لنقد تطبيقه بداية يف األسلوب هذا تعرض ولقد ، فيه السبق قصب

 اجملرم النظام هلذا ضحية وأوله له استعمال أول وكان ، ووحشي قاسي أسلوب أنه أساس

 هذه بأن حكمًا نيفادا بوالية العليا احملكمة أصدرت ولقد( م  6 \2\3) يوم يف جون جي

 .(  )دستورية غري أو قاسية أو وحشية ليست الوسيلة

 رمجًا اإلعدام

                                                                 
 .  73ص:  السابق املرجع  ( 
 .  6ص:  محو علي ،امحد العقاب علم يف حماضرات  ( 
 . 67ص:  السابق املرجع  ( 
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 بأحكام مرتبطة وهي ، البشرية للحياة املنهية األساليب بقية عن متميزة وسيلة الرجم

 نتحرى سوف وهلذا ، اإلسالمية الدول من جمموعة يف إال تطبق ال وهي اإلسالمية الشريعة

 . الدول تلك يف عنها يثّداحل

  ( ) : السعودية العربية اململكة يف الرجم ( )

 الرجم وعقوبة باحلجارة رميًا امرأة أو رجاًل احملصن الزاني قتل أسلوب هو الرجم

 مبجلس الدائمة اهليئة مع وتراجع وجوبا التمييز هليئة ترفع الرجم وأحكام. شرعي حكم

 احلكم يف يوضح حيث،  احلكم يف عليه ينص ملا وفقا التنفيذ وجيري.  األعلى القضاء

 املراد كعدول ، الشرعية الشرائط توافر حال التنفيذ إيقاف وإمكانية ، تنفيذه كيفية

 ووقف ، زنا إذا أحصن من حق يف والرجم اجللد بني جيمع وال.  هروبه أو إقراره عن رمجه

 فال بالبينة كانت إذا أما. باإلقرار اجلرمية ثبوت حال يف  يكون اهلروب عند التنفيذ

 . عنه يكف

 : السودان يف الرجم (2)

 من إلغائها بعد( م 63 ) العقوبات قانون من( ب/ 9) املادة عليها نصت الرجم عقوبة

 بعده من ثم   63  العقوبات قانون أن إال(. م363 ) عام املهدية الدولة بانتهاء املستعمر قبل

 إنزال كيفية عن يثّداحل اغفال( م 66 ) سنة اجلنائية اإلجراءات وقانون اجلنائي القانون

 من الزنا وهي عليها املعاقب اجلرمية أن سيما ال الشرعية ملبدأ إهدار هذا ،ويف العقوبة هذه

 حكم يصدر مل وصحيح ، بشرية روح إزهاق هي والعقوبة اهلل ودحّد من احّد تعد احملصن

،  العقوبة هذه تطبيق وجوب من الواقع األمر أمام التجربة يضع اجلنائية احملاكم من

 ألن ، التنفيذ سيكون فكيف بالرجم احلكم صدر إذا فيما واملشكلة اخلطورة ولكن

 أن واألفضل آرائهم وتضارب فيها الناس الختالف احلاالت هذه مثل يف يصح ال االجتهاد

 . هلا الحقة وليست وسابقة قاطعة النصوص تكون

 : اليمن يف الرجم (3)

 األوىل:  جبرميتني ختتص( م 66 ) والعقوبات للجرائم اليمين القانون يف الرجم عقوبة

 املشرع أن هنا ونالحظ. (  9 )اللواط جرمية والثانية، (  9 ) املادة بأحكام عماًل الزنا

 الوضع هذا يف وهو،  الزنا معاملة حمصن من اقرتفت إذا اللواط جرمية عامل اليمين

 العقوبات قانون مع ويتفق( م 66 )لسنة السوداني اجلنائي القانون أحكام خيالف

 (.م 63 ) لعام امللغي السوداني

 عقوبة تنفذ"  : على تنص( م 66 ) لسنة اليمين اإلجراءات قانون من( 356 ) املادة

 ويشهد الرجم يف ونأويبد التنفيذ حلضور الشهود ويدعى ، املوت حتى باحلجارة رميًا الرجم

                                                                 
 يف وأثرهـا  السـعودية  العربيـة  اململكـة  يف ودّداحلـ  جرائم يف اجلنائية اإلجراءات" ،  ظفري بن علي بن حممد بن سعد. د  ( 

 .  ج: "  السعودي اجلنائي للنظام فقهية دراسة ، األمن استتباب
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 معاملة بالرجم عليها احملكوم املرضع أو احلامل املرأة وتعامل ، املؤمنني من طائفة ذلك

 ". باإلعدام عليه احملكوم
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 : ةحّداملت العربية اإلمارات يف الرجم (4)

 شأن يف تسري"  أنه على( م635 ) لسنة(  ) رقم العقوبات قانون من األوىل املادة نصت

 والعقوبات اجلرائم دّدوحت ، اإلسالمية الشريعة ،أحكام والدية والقصاص ودّداحل جرائم

 ". األخرى العقابية والقوانني،  القانون هذا أحكام وفق التعزيزية

 العقوبة إنزال أساليب من حّدكوا األسلوب هذا تستخدم املعاصر عاملنا من دول مخس

 يأخذ اللواط واليمن اإلمارات دولة ولدى احملصن من الزنا وهي بعينها جلرمية وبالطبع

 يف بالقتل مرتكبها يعاقب ، ًاحّد الشريعة أحكام تطبيق القاضي على ويتعني الزنا حكم

 . ثبوتها حال

 : الزوجية ببقاء وارتباطه اإلحصان

 ولقد"  احملصن"  هو من تعريف هو التطبيق يف العمل تواجه اليت القانونية املشكلة

 من الثالثة الفقرة وجاءت ،(  )( م 66 ) السوداني اجلنائي القانون الركن هذا اشرتط

 وقت الصحيحة الزوجية قيام باإلحصان يقصد" :  لتقول اجلنائي القانون من( 9  ) املادة

 ".الدخول فيها مت قد يكون أن على ، الزنا ارتكاب

 ومتتع تزوج الذي الشخص هو احملصن الشخص أن املسلمني فقهاء عند الغالب الرأي

 رأي وهناك ، اةـــالوف أو بالطالق زوجته عن افرتق أو ، متزوجًا ظل واءــس الزوجية حبياته

 يقرر صرحيًا ًاــنص جند ال قـــالعمي النظر عند ولكن"  : فيه يقول زهرة أبو حممد لإلمام

 يعترب طلقها أو هـــزوجت ماتت الذي الرجل وكذلك ، ةـــحمصن تعترب املطلقة املرأة أن

 ( . )..." حمصنًا

 : ارـــاملن كتابه يف ذكر حيث ، رضا رشيد الشيخ العالمة أيضا الرأي هذا إىل ذهب

 – بالزواج حمصنة تسمى ال فارقها فإذا حمصنها زوج هلا اليت هي بالزواج احملصنة أن" 

 الثيب بال ما ولكن....  مسافرًا يسمى ال عاد إذا املسافر كذلك متزوجة تسمى ال كما

 يعدون هل ؟ بالرجم عليها حكموا إذا العقوبتني بأشد تعاقب احلصنني كال فقدت اليت

 الرجال ملمارسة وتعويد البكارة حلصن إزالة إال هو وما هلا حمصنًا هلا السابق الزوج

 . ...." املتزوجة عقاب الفاحشة تأتي اليت الثيب عقاب يكون أال هو للفطرة املوافق فاملعقول

 الرابع العقوبات قانون ميالد بعد وتعريفه اإلحصان ملشكلة تصدى السوداني القضاء

 األوىل السابقة فجاءت ، مواده يف الميةـــــاإلس ريعةـالش أحكام تطبيق بعد( م 63 )

 : امحد إبراهيم حنفي القاضي للساحة قدمه الذي الفقهي الرأي ونسوق،  املنشورة

                                                                 
 .( م 66 ) اجلنائي القانون(  ب -أ /   /9  ) املادة  ( 
 .    ص:  اإلسالمي الفقه يف والعقوبة اجلرمية  ( 
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 ( )أمحد بابكر آمنة ضد السودان حكومة

 قد البالغ يف املتهمة أن مبا وعليه"  :يقول أمحد إبراهيم حنفي –(الشرعي)القاضي" 

 اجلهات من الصادر الطالق أشهاد من واضح هو وكما اجلرمية ارتكاب قبل زوجها طلقها

 احلادث ارتكاب ساعة قائم نكاح يوجد مل أنه يعين وهذا(   - اتهام مستند) الرمسية

 عليها املعاقب الزنا جرمية شروط من شرط انتفى قد ويكون حمصنة تعترب ال وبالتالي

 . " صحيح نكاح يف عليها الدخول لسبق بكرا تعترب ال أنها كما احّد بالرجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 . 6   ص: ( م637 ) السودانية القضائية األحكام جملة  ( 
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 الثامن املبحث

 اإلعدام عقوبة بإلغاء املنادين حجج

 نيح يف إلغاءها األول يرى ، اجتاهني بني خالفًا زالت وما ، اإلعدام عقوبة أثارت

 القصوى، العقوبة هذه بإلغاء الدول من جمموعة قامت وقد ، عليها اإلبقاء عن الثاني يدافع

 .بها األخذ على تشريعاتها يف تنص تزال فال الدول غالبية أما

 : اإلعدام عقوبة بإلغاء املنادين حجج

 حاله إصالح مصلحته من إن بل اجلاني إعدام من شيًئا يستفيد ال اجملتمع إن : أواًل

 من أو فردية ةجه من سواء نافعة وغري جمدية غري فهي ، فيه صاحًلا عضًوا واستعادته

 يف -الدولة رقابة حتت – عليه احملكوم يشرع أن دون حتول فهي ، اجتماعية جهة

 قوة من الدولة تعدم العقوبة أن كما ، ممكًنا ذلك كان ما اجلرمية آثار إصالح

 يف عامال السجون يف العمل أصبح أن بعد خاصة ، اإلنتاج يف تسهم أن ميكن كاملة

 .اإلنتاج زيادة

 احملافظة ضرورة ضيهتوتق عنه ودتذ الذي اجملتمع باسم الدولة متلكه حق العقاب إن  :ثانًيا

 هبة هي بل ، بإنهائها ميكنه حتى للفرد احلياة يهب مل واجملتمع ، ومحايته عليه

 .منه يأخذها أن حّدأل حيق فال ، ونعمته اخلالق

 وأنه اإلعدام بعقوبة تأخذ اليت البالد يف للمجرمني ًازجر حتقق مل اإلعدام عقوبة إن  :ثالًثا

 تتزايد مل الذي الوقت يف هذا بالعقوبة، فيها حيكم اليت اجلرائم نسبة فيها تقل مل

 عادت قد الدول من كثرًيا أن كما .بها تأخذ مل اليت البالد يف اجلرائم نسبة فيه

 .تأثريها وانعدام جدواها عدم  هلا ثبت أن بعد إللغائها

 يستحيل العقوبة فهذه إرجاعه، يف األمل يذهب وبذلك القاضي خطأ إمكانية  :رابًعا

 عليه احملكوم براءة تظهر فقد وواجب حق عنها العدول أن يبدو حيث آثارها إصالح

 نسبية اإلنسانية والعدالة نادرة، ليست القضائية األخطاء أن وذلك العقوبة، تنفيذ بعد

 .األحكام أخطاء تصحيح يف احلق تقر الوضعية التشريعات أغلب إن حتى

،  بالتأديب تفي وال وخطرية وحشية فهي والبشاعة بالضراوة تتسم اإلعدام عقوبة إن :خامًسا

 من ًانوع تكون أن إىل أقرب وهي،  االنتقام صفة وتأخذ،  الضمري منها يشمئزو

 قبل من مشروعة جرمية أنه اإلعدام على البعض أطلق وقد الدولة، ترتكبه القتل

 الشعور لديهم ينمي عليه، احملكوم أهل على السيئ تأثريه لإلعدام أن شك وال الدولة

 .االنتقام إىل بامليل اإلحساس ًاوأحيان والقسوة بالعنف

 قابلة غري فهي اجلرائم من كثري وبني ببينها تناسب وال عادلة غري اإلعدام عقوبة إن :سادًسا

 فمن ضرر من حققه ما مدى أو خطورته مدى أو اجلاني مسؤولية ملدى ًاوفق للتدرج
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 نسيب أمُر قانوًنا املقدرة عقوبتها وبني اجلرمية بني فالتعادل التناسب هذا بلوغ الصعب

 .دائًما

 أن القاضي يستطيع فال بها حيكم ال أو بها حيكم أن إما فيه التجزئه تقبل ال فهي

 . ( )عليه احملكوم يستحقه الذي بالقدر مقدارها يف ينصرف

 اعتباره ميكن ال فالقتل نفسه، عن للدفاع املوت عقوبة إىل حباجة ليس اجملتمع نإ   :سابًعا

 . ( )العدالة لتحقيق هدًفا

 أخرى عقوبات أي أخرى طرق فهناك والردع، الزجر هي العقوبة من الغاية كانت إن  :ثامًنا

 أن ميكن حلقيقةاو الواقع حيث املنشودة، الغاية تلك وبنجاح حتقق أن ميكن

 حياة على القضاء من والردع الزجر جمال يف فعالية أكثر األخرى العقوبات تكون

 . ( )اإلنسان

 السابقة احلجج هذه من اإلسالم موقف

 يف ولكن اجلاني إعدام من شيًئا يستفيد ال اجملتمع إن  :اإللغاء مؤيدو قال : أواًل

 اجملتمع يف الفاسد العضو واستأصل الشر استأصل قد اجملتمع فإن العكس، على احلقيقة

 . الباقون يفسد ال لكي وذلك

 احلق سلب خشية النفس يف واإلرهاب الزجر من قدر أقصى حتقق اإلعدام عقوبة فإن)

 على واحملافظة الدولة أهداف حتقيق يف فاعلية الوسائل أكثر فهي وبالتالي احلياة، يف

 ( . )( والدولة اجملتمع تربرها اجتماعية، ضرورية اإلعدام عقوبة فإن االجتماعي،  نظامها

 وتأصل اجلاني خطر على بذاتها تدل اليت البشعة اجلرائم يف إال توقع ال اإلعدام وعقوبة

 عن للدفاع أيضَا ولكنه اجلاني خطأ عن التكفري على وقًفا ليس األمر وأن فيه الشر روح

 .ونظمه كيانه يهدد عضو كل ببرت وذلك البقاء يف اجملتمع حق

 ُأوِلْي َيْا َحَياٌة اْلِقَصاِص ِفي َوَلُكْم :  تعاىل قوله ذكر عندما الكريم نآالقر أن وأرى

 البشر، لباقي حياة اجملرم الشخص موت أن بذلك يقصد كان ،  َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم اأَلْلَباِب

 يسهم أن بالنسبة وأما اجملتمع، لكافة املستقيمة احلياة ضمن أنه اجملتمع استفاد فهنا

 برؤه يرجى ال الذي اجملتمع يف الفاسد العضو ألن مستبعد ذلك فإن اإلنتاج زيادة يف املسجون

 حمرتفو منها يتخرج قد السجون أكثر ألن اجملتمع يف منتًجا عضًوا يكون أن ميكن وال

 .واجملتمع الفرد وينزجر ينصلح لكي الفاسد العضو استئصال من بد فال اإلجرام

                                                                 
 .  7 ص:   سابق مرجع،  والعقاب اإلجرام علم  ( 
 .    ص:  سامل ساميل لغاءواإل اإلبقاء بني اإلعدام عقوبة  ( 
 .  3 ص:  لسقال اإلعدام عقوبة فلسفة  ( 
 . 3  ص:  علي ياسرل والعقاب اإلجرام علم  ( 
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 إن : وأقول منه، يأخذها أن يستطيع كي للفرد احلياة يهب مل اجملتمع إن :قالوا  :ًاثاني

 ما يعلم وهو للبشر احلياة واهب هو وجل عز فاهلل يأخذها، أن يستطيع احلياة يهب الذي

 وذلك عنهم ينوب من أو احلكام أو القضاة ومنهم اجملتمع وجل عز اهلل أقام وقد يصلحهم

 قال ، يأخذها أن يستطيع وهبها فكما ، اإلعدام يف وجل عز اهلل حكم يطبقوا لكي

 السََّماَواِت ُمْلُك َلُه الّلَه ِإنَّ  : تعاىل وقال،   ُتْرَجُعوَن َوِإَلْيِه َوُيِميُت ُيْحِيي ُهَو  : تعاىل

 اهل سلبه حق ميلك حتى احلياة الفرد يهب مل اجملتمع كان وإذا ، َوُيِميُت ُيْحِيـي َواأَلْرِض

 إىل ًاحتم ألدى املنطق بهذا أخذنا ولو ، هلا بسلبه لنفسه تسمح حتى احلرية يهبه مل ًاأيض فهو

 "أنواعها اختالف على العقوبات مجيع إلغاء

 فإن العكس على بل للمجرمني ًاردع حتقق مل اإلعدام عقوبة إن : ويقولون  :ًاثالث

 ًازجر العقوبات أقصى من ألنها وذلك للمجرمني ًاردع العقوبات أكثر هي اإلعدام عقوبة

 الزجر أهداف حتقيق يف فعالية الوسائل أكثر فهي احلياة، يف احلق سلب خشية وذلك

 أحكام عدد أن على اإلحصائية البيانات وتدل العصور، مر على األهداف هذه وباتت والردع

 زادت حني يف العقوبة بهذه حتتفظ اليت الدول يف مستمر تناقص يف فعاًل نفذت اليت اإلعدام

  .العقوبة هذه إعادة تهامصلح من أن ترى جعلها حنو على ألغتها اليت دولال بعض يف اجلرائم

 كانت فإذا العقوبات، كافة يف تشكيك العقوبة هذه يف التشكيك إن احلقيقة ويف

 يف دراسات وأجريت ؟ إذن الردع تستحق العقوبات فأي ردع أي تشكل ال اإلعدام عقوبة

 زادت القتل جرائم نسبة وأن .القتل جرمية لردع اإلعدام عقوبة تنفيذ أن تشري ةحّداملت الواليات

 .(  )اإلعدام عقوبة فيها األمريكية العليا احملكمة منعت اليت السنوات  يف

 حيث احلقيقية، باإلحصائيات املوضوع هذا تناولت اليت األحباث هذه كل دلت ولقد

 فيها ألغيت اليت السنوات وبني سائدة اإلعدام عقوبة كانت اليت السنوات بني مقارنة أجريت

 .العقوبة تلك

 بأننا الدراسة أوضحت م 2006 بتاريخ أجريت وأخرى م 2005 عام أجريت دراسة ويف

 مرتكبة جرمية لكل نضيف سوف مباشرة غري بطريقة فإننا اإلعدام عقوبة نلغي حينما

 إنين : " موكان الربوفسور ويقول جًدا، قاسية والنتيجة أخرى، قتل جرائم مخسة حنو

 ببلدي اجلرائم مضاعفة أؤيد أني يعين ال هذا ولكن للجاني اإلعدام عقوبة أعارض شخصًيا

 ( . )العامل بالد وبكل

 اإلعدام عقوبة تنفيذ بأن مفادها بدراسة اميروني جبامعة الربوفسور قام م 2001 عام ويف

 متنع  بأنها آخرين لعلماء أخرى دراسة أكدت حني يف قتل جرمية 18 يوازي ما وثحّد متنع

 . قتل جرمية    -7  بني ما وثحّد

                                                                 
 . 0 ص:  الدويك عمادل فلسطني يف اإلعدام عقوبة  ( 
 . 57  ص:  اإلسالمي اجلنائي التشريع وموقف عداماإل عقوبة  ( 
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 150 حنو ارتكاب على اجملرمني شجعت قد الينوي والية نفذتها اليت اإللغاء عملية وأن

 البوليس توصل قتل جرمية 16692 حنو ارتكب م 2005 عام ويف سنوات، أربع يف قتل جرمية

 العدد هذا ويف ، اآلن حتى للجناة البوليس يتوصل مل جرمية 601 حنو جند حني يف ملرتكبيها

 إلغاء إن ويقولوا الناس جيلس أن من بداًل" امدوي جبامعة االقتصاد حماضر روبن بول شرح

 بينما للحقيقة اخلضوع يودون ال العلماء بعض فإن يصحح، أن وجيب خطأ اإلعدام عقوبة

 .(  )"مغادرتها يودون ال مناصب للبعض

 يف املوضوع هذا حول تقريًرا كتب فقد هريشي اسحق العاملي االقتصادي املفكر أما

 بصورة القتل جرائم تعدد يف ساهم قد اإلعدام عقوبة إلغاء إن : " فيه جاء مما 1975 عام

 ( . )" مستقباًل اجلرائم هذه تزداد أن أتوقع وإنين كبرية

 تنقص إذ والزجر الردع درجات أقصى حتقق الواقع يف اإلعدام عقوبة أن هنا فنرى

 .العقوبة بهذه تعمل زالت ما اليت البالد يف اجلرائم

  اجملتمع أدب قد ذلك فإن   الرسول زمن على والرجم القصاص حّد أقيم عندما وأرى

 وللفرد للمجتمع ورادعة زاجرة تعترب العقوبة تلك ألن وذلك السنني ملئات اجلرمية من وقلل

 بالقرآن يزغ مل ما بالسلطان يزغ تعاىل اهلل فإن ،(  )بعده وزاجرة الفعل قبل موانع فهي

 . األمور والة على واجبة ودّداحل فإقامة

 إرجاعه، يف األمل يذهب وبذلك القاضي قبل من احلكم يف اخلطأ إمكانية إن :ًارابع

 نظام كل يف يصب اخلطأ فاحتمال ، اإلعدام عقوبة إللغاء سبًبا ليس اخلطأ إن  :أقول

 توخي شأنها من اليت االحتياطات تتخذ أن يكفي فإنه ًاضروري ًانظام كان فإن اجتماعي،

 نوع بأنه إليه النظر تعني ذلك من الرغم على فإنه ما خطأ ثحّد فإن،  تصحبه اليت األخطاء

 ، للحرية املانعة العقوبات تنفيذ كذلك يصعب اخلطأ واحتمال ، االجتماعية املخاطر من

 يصاب فقد ، مثال بالسجن عليه حيكم ملن بالنسبة ذلك وثحّد تصور املتعذر من ليس فهو

 فهنا ، فيموت السجن داخل وبائي مبرض أو السجن بداخل عمله أثناء يف بعاهة مسجون

 ًامشوب بها احلكم كان إذا الضرر من السجن عقوبة تنفيذ عن نشأ ما إصالح يتعذر

 .باخلطأ

 عملية يعمل عندما خيطئ أن ممكن أيًضا الطبيب فإن خيطئ القاضي أن فكما

 األخرى، العقوبات مجيع يف موجود اخلطأ ألن اجلميع عن مرفوًعا اخلطأ فأصبح ملريض،

 إذ معدومة تكون تكاد اخلطأ اإلعدام حاالت أن على خطأ، تنفيذه مت ما لتدارك سبيل وال

 وضع وقد صادقة، االتهام أدلة تكن مل ما العقوبة، بتلك احلكم من يتحرجون القضاة إن

                                                                 
 . 57 ص : اإلسالمي اجلنائي التشريع وموقف اإلعدام عقوبة  ( 
 . 57 ص:  اإلسالمي اجلنائي التشريع وموقف اإلعدام عقوبة  ( 
 .  ص  ج:  عابدين ابن حاشية  ( 
 . 09  ص:  القيم البن احلكمية الطرق  ( 
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 وذلك الصارمة، العقوبة هذه يف وخاصة القاضي فيه يقع خطأ أي لتفادي ضمانات اإلسالم

 .(  )املشَدَدة اإلثبات وسائل يف بالتشدد

 العقوبة يف اخلطأ من خري العفو يف اخلطأ إىل اإلمام ميل يف ضمانة اإلسالم ووضع

 فخلوا ًاخمرج للمسلم وجدمت فإن استطعتم ما املسلمني عن ودّداحل أدرءوا : "   قال حيث

 . " العقوبة يف خيطئ أن له خري العفو يف خيطئ أن اإلمام فإن،  سبيله

 إثبات يف فاخلطأ ، يطبقها من قبل من تطبيقها يف بل العقوبة ذات يف ليس اخلطأ فإذن

 الضمانات بأثر يأخذ األخطاء تلك فلتفادي اإلثبات طرق ناحية من اجملرم على اجلرمية

 .العقوبة تلك إليقاع اجلرمية إثبات يف الدقيقة والتحريات

 وال عادلة غري عقوبة فهي والوحشية بالبشاعة تتسم اإلعدام عقوبة إن قالوا  :ًاخامس

 وبشعة ًاجد خطرية باإلعدام عليه احملكوم اقرتفها اليت اجلرمية إن : أقول بينهما تناسب

 اجملرم إعدام يف أن إذ العمل، جنس من جزاؤه كان وهلذا اإلنساني الشعور منها يشمئز جدًا

 قد باإلعدام عليه احملكوم كان وإذ وشره، أذاه من مبوته يسلمون الذين األبرياء حياة

 يكون قانونية حماكمه بعد إعدامه فإن حماكمة بغري غريه قتل الشريرة نفسه له سولت

 هذه من أعدل يوجد فال العقوبة، هذه وضع الذي هو وجل عز اهلل ألن وذلك العدل إىل أقرب

 حيث القاتل ألن وعقوبتها اجلرمية بني والعدل التناسب هو وهذا األرض، وجه على العقوبة

 ألن احلياة، يف حقه من رَّمحي أن والتناسب العدل من فإن احلياة، يف حقه من املقتول حرَّم

 َوَكَتْبَنا  : العزيز كتابه يف تعاىل قال فقد املقتول، نفس من بأحسن ليس القاتل نفس

 النفوس، من غريها تساوي إنسان نفس  كل فهنا،   ِبالنَّْفِس النَّْفَس َأنَّ ِفيَها َعَلْيِهْم

 ختلق فإنها وأقاربهم، أبناءهم فقدوا الذين الضحايا لعائالت اإلنصاف حتقق أنها وكما

 .(  )االجتماعي االستقرار من ًانوع

 شريعة بني شتان و احلقيقة عن بعيد الكالم فهذا الفردي االنتقام صفة إنها  :وقوهلم

 . العدل طلب إىل يدفع والقصاص احلقد، إىل يدفع فاالنتقام االنتقام، وبني القصاص

 فيتوىل للقصاص أما ، اعتداء من وقع مما بأشد يكون ما وغالبا املعتدي يباشره واالنتقام

 رمست وقد .القصاص شروط استيفاء من والتحقق القضاء حكم وبعد احلاكم أمره

 االنتقام، وليس العدل أساسها عقوبة منه جتعل ليتجاوزها ال وًداحّد القصاص الشريعة

 نطاق جعلت وبذلك القصاص من بداًل الدية واختيار العفو إىل متيل أنها على وفضاًل

 من جيعل ممكن نطاق أضيق يف القصاص جرائم احنصرت وبذلك جدا، وداّدحم القصاص

 أدنى توقيعه يف يكون وال حًقا تستوجبه اليت احلاالت يف إال يكون ال استثنائًيا أمًرا تطبيقه

 ( . )اجملرم على حيف

                                                                 
 . 7  ص:  إبراهيم حممود مساعيلإل العقوبة  ( 
 . 6  ص:  سابق مرجع،  والعقاب اإلجرام علم  ( 
 . 69  ص:  منصور على اإلسالم، يف والعقاب التجريم نظام  ( 
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 العكس على بل نفسه عن للدفاع املوت عقوبة إىل حباجة ليس اجملتمع إن قالوا  :ًاسادس

 الصارمة العقوبة تلك مثل للمجتمع ومؤدية وزاجرة رادعة عقوبة إىل احلاجة أمس يف فاجملتمع

 أنواع أعلى وهو القتل، إال يردعه ال فالقتل اجلرمية، مع متناسبة العقوبة تكون أن بد فال

 الفاسدين من حتميه وعقوبات مؤيدات من له بد ال اجملتمع أن تعاىل اهلل ذكر فقد العدل

   َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم اأَلْلَباِب ُأوِلْي َيْا َحَياٌة اْلِقَصاِص ِفي َوَلُكْم :  وجل عز قال وقد والعابثني

 القتل من للمجتمع حاميا اإلعدام أنواع من نوع هو الذي القصاص وجل عز اهلل فجعل

 .والفساد

 بنجاح حتقق أن ميكن أخرى عقوبات اإلعدام عقوبة حمل حتل أن ميكن قالوا  :ًاسابع

 درجة مدى ويعلم يصلحهم ما يعلم البشر خلق الذي احلقيقة يف ولكن املنشودة، الغاية تلك

 حمل عقوبة حتل أن الصعب فمن خطورتها، حسب على جرمية لكل الرادعة العقوبات

 ولكن ًاخطر اجلرائم أكثر يفعلون أشخاص مثة فهناك ، املطلوب الردع لتؤدي عقوبة

 وبذلك خطرهم من للحماية سبيل من وليس األخرى العقوبات أنواع كافة أمامهم تفشل

 ال احلقيقة يف اإلعدام عقوبة وإن .الغاية هذه لتجسيد فعالية األكثر اإلعدام عقوبة تصبح

 ملفهوم جتسيد بذلك فهي اآلخرين حال ينصلح بل ، عليهم بها احملكوم حال بها ينصلح

 جرم وجسامة ليتصادم اإلعدام عقوبة عن بديلة بعقوبات األخذ بأن القول وإن ، العام الردع

 الضرر وفداحة يتناسب ال اإلعدام عقوبة عن بديلة عقوبة بصفته املؤبد فالسجن اجلاني،

 املعقول من فهل ،(  )أخرى ناحية من اجلاني وإثم يتناسب وال ناحية من اجلرمية عن الناجم

 يكون أن ميكن العكس على بل ولغريه له ًارادع السجن يكون أن ًانإنسا قتل إنسان أن

 مبثابة له السجن يكون أن ميكن أو ، مأوى له يكون أن أو املنشودة الغاية هو له السجن

 .اليوم السجون أغلب يف احلاصل هو كما اإلجرام لتعلم مدرسة

 

                                                                 
 . 9   ص:  حممد مصطفى ، اإلسالمي اجلنائي النظام (  
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 اخلامتة

 أله وعلى حممد سيدنا املرسلني سيد على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 بعد؛ أما وسلم، وصحبه

 مصدر العقوبات يف أم العبادات يف أم العقائد يف أكانت سواء الشرعية األحكام فإن

  دينهم يف يصلحهم مبا عارًفا ومميتهم حمييهم البشر خالق فهو ، وجل عز اهلل من تشريعها

 .األمور خفايا تعرف فال تفكريها يف قاصرة تبقى البشر بين عقول ألن وذلك ، ودنياهم

 لزمن ليصلح ، اآلخر لبعضهم يصلح وال الناس لبعض يصلح ًاقانون يضع أن لإلنسان فيمكن

 وفيه الفئات لبعض مصلحة فيه ، لغريه يصلح وال معني ملكان يصلح ، غريه لزمن يصلح وال

 بنتيجة خيرج أن يستطيع فال البشر بين باقي مثل خملوًقا اإلنسان أصبح فإذن .لغريها مضرة

 ملواطن عاملة ، البشر ألمور عاملة قاهرة قوة من بد ال فهنا ، البشر باقي عليها جيمع صحيحة

 به يصبح لكي الالزمة القوانني وتضع ، حياتهم تنظم وطبيعتهم البشر بأحوال عاملة ، الغيب

 والراحة ، واألمان باألمن ينعم ، والرذائل الفساد من خاليا الشوائب من نظيفًا العامل

 ومكان زمان لكل الصاحلة القوانني وضع على القادرة وجل عز اهلل فقوة ، واالطمئنان

 .البشر بين مجيع بني وعادلة إنسان لكل مناسبة

 القوي الغاب شريعة حتكمهم كانت أنه السالفة والعصور السابقة األزمنة يف فنرى

 القوانني، فوضعت حياتهم، لتنظيم القوانني ببعض البشرية جاءت أن إىل الضعيف يأكل

 عقوبة وخاصة العقوبة تقدير يف إسراف فأصبح قاصرة، القوانني هذه بقيت ولكنها

 .ومتنوعة كثرية جلرائم عقوبة فجعلوها اإلعدام

 هذه تقدير يف تسرف عشر الثامن القرن أواخر إىل الوضعية القوانني كانت  فمثاًل

 منها كل يف جرمية مائيت على يعاقب اإلجنليزي القانون كان بعيد حّد إىل العقوبة

 كما كذلك باإلعدام، جرمية عشره ومخس مائة على يعاقب الفرنسي والقانون باإلعدام،

 حكم فقد األسباب، أتفه على حتى بل جًدا كثري عددهم باإلعدام حيكمون الذين جيعل

 حّدأ أعدم أيًضا م 1814 عام ويف حذاء، زوج سرقة بسبب باإلعدام أطفال ثالثة على

 . ةشجر لقطعه األشخاص

 بالزيت أو باحلرق تنفذ كانت إذ العقوبة هذه تنفيذ يف الوحشية الطرق إىل وباإلضافة

 .املوت حتى بهم بالتمثيل أو األحياء بدفن  أو املغلي

 ألي ًاعبث يقررها مل اإلعدام عقوبة ومنها العقوبات وقرر اإلسالم جاء عندما ولكن

 اجملتمع كيان تهدد جرائم عدة يف حصرها بل ، املوجودة اجلرائم ألخطر قدرها بل جرمية

 دون تنفذ أن اإلسالم أمر العقوبة هذه تنفيذ يف وحتى ، الكلية الشريعة مقاصد وتهدد

 قتلتم فإذا شيء كل على اإلحسان كتب اهلل إن ":    الرسول قال فقد ومتثيل تعذيب

 لصاحل أنزلت اليت الشرعية العقوبة فهذه " . الذبح فأحسنوا ذحبتم وإذ القتل فأحسنوا
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 يف مشكلة يوجد كان إذا ولكن ، أهدافها ناحية من شر أو عيب أي فيها يكمن ال البشر

 املوجبة اجلرائم حيث من تطبيقها طرق يف ولكن كعقوبة بها ليست فاملشكلة العقوبة تلك

 .جمرميها على اجلرائم تلك إثبات حيث من أو ، تنفيذها يف الطرق أو ، هلا

 من مستمدة وكانت متييز ودون عادل بشكل طبقت قد العقوبة تلك كانت إذا وأقول

 عند عقوبة اهلل أعظم تعترب فهي ًايقين عليه ثبت الذي مستحقها على طبقت وقد الشريعة

 باألمن نعم قد اجملتمع يف ًامنري ًاطريق وجعلت مجيعا البشر أنصفت ألنها العباد وعند تعاىل

 . منغصات أي من وخلت والطمأنينة واألمان
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  توصية مشروع

 

 وكانت السابقة السماوية والشرائع احلضارات معظم إىل اإلعدام عقوبة جذور متتد

 . التافهة اجلرائم من كبرية أعداد يف تطبق

 طانيايبر يف باإلعدام عليها املعاقب اجلرائم كانت عشر الثامن القرن أواخر وحتى

 مائة فرنسا ويف. األشجار وقطع السرقة جرمية بينها من جرمية وعشرين مائتني تبلغ

 من كثري يف اإلعدام عقوبة إلغاء يف اإلسالمية للشريعة السبق وكان.  رميةج ومخسني

 عقوبة اتهوجعل. الدول من كثري يف احلال عليه كان عما غلوائها من تحّدو اجلرائم

 . بها احلكم يف خطأ هناك يكون ال حتى الضمانات بكل وأحاطتها  .دةّدحم جلرائم

  .بهم الرحيم وهو عباده مبصاحل العليم اخلالق اهلل هو العقوبة هلذه واملشرع

 طالب فمن،  اإلبطال وال التعديل يقبل ال  النيب وسنة تعاىل اهلل بكتاب ثابتة وهي

 . ضال فهو املسلمني من باإللغاء

 األمم ملواثيق انتهاك اإلسالمية الدول على اإللغاء لغرض الغربية الدول إليه تسعى وما

 . احلنيف ديننا صميم من األمر وهذا.  األديان حرية على تنص اليت ةحّداملت

 عثمان امحد إبراهيم الدكتور

 العليا احملكمة قاضي

 السوداني اإلسالمي الفقه جممع عضو
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 املراجع

 

 ، بريوت ، العربي الرتاث إحياء دار ، اجلصاص ، الكريم القرآن أحكام (1)

 .هـ07  

 . هـ7    ، بريوت ، الفكر دار ، الطربي ، الطربي تفسري (2)

 ، بريوت ، العربي الرتاث إحياء دار ، القرطيب ، القرآن ألحكام اجلامع (3)

 .م637  /هـ07  

 . هـ 0   ، بريوت ، الفكر دار ، كثري ابن ، كثري ابن تفسري (4)

  ،ط ،دمشق الفيحاء دار ، الرياض ، السالم دار ، البخاري ، البخاري صحيح (5)

 . م666  - هـ6   

 - هـ6   ، والتوزيع للنشر الدولية األفكار بيت ، مسلم ، مسلم صحيح (6)

 .م663 

 ، هـ67  ، ،بريوت املعرفة دار ، االوفست طبعت ، الطحاوي ، الطحاوي حاشية (7)

 .م657 

 حنيفة أبو األمام فقه يف األبصار تنوير شرح املختار الدر على احملتار رد حاشية (8)

 .م699 ،مصر،  ط ، احلليب البابي مصطفى مكتب ، عابدين ابن ، النعمان

 ، ط ، العربي الكتاب دار ، الكاساني الشرائع، ترتيب يف الصنائع بدائع (9)

 .م 63  بريوت،

 الفكر،بريوت ،دار الدرديري ، الكبري الشرح (11)

 .هـ 6  ، لبنان ، ،بريوت والنشر للطباعة املعرفة ،دار ،ط الشافعي ، األم (11)

 .،بريوت الفكر دار ، الشربيين ، املنهاج ألفاظ معرفة إىل احملتاج مغين (12)

 .بريوت ، الفكر دار الشريازي، ، الشافعية فقه يف املهذب (13)

 . ،ط تيمية ابن مكتبة ، تيمية ابن ، الفقه يف تيمية ابن فتاوى (14)

 . هـ07  ،  ،بريوت،ط الفكر دار ، قدامة ابن ، املغين (15)

 ،  ط ، القاهرة ، يثّداحل دار ، القيم ابن ، العاملني رب عن املوقعني إعالم (16)

 .م669  - هـ9    ،  ط ، العربي الكتاب دار ، الدين عصام حتقيق ،665 

 . هـ56   ، القاهرة طبعة ، القيم ابن ، العباد خري هدى يف امليعاد زاد (17)

 ، العربي الكتاب دار مطابع ، بهنسي فتحي امحد ، اإلسالمي الفقه يف العقوبة (18)

 .م673  – هــ53   ، مصر

 بريوت، ، للدراسات اجلامعية املؤسسة ، جعفر حممد ،على والعقاب اإلجرام علم. (19)

 .م665  ، ط ، لبنان

 .630  ، ط ، الرسالة مؤسسة ، الركبان العلي اهلل عبد ، النفس يف القصاص (21)
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 ، والتوزيع للطباعة الفكر دار ، لييالزح ، العام الفقه وأدلته اإلسالمي الفقه (21)

 .م637  - هـ07  ، ط ، دمشق

 الفكر ،دار ،القاهرة زهرة أبو ،حممد اإلسالمي الفقه يف والعقوبة اجلرمية (22)

 . العربي

 ، املغرب دار ، السقا حممود ، والتطبيق النظرية بني اإلعدام عقوبة فلسفة (23)

 .م 655 الرباط،

 . 65 ، 9،ط شلتوت حممود ، وشريعة عقيدة اإلسالم (24)

 والنشر طباعةلل السالم دار ، العزيز عبد أمري اإلسالم، يف اجلنائي الفقه (25)

 .م005 ،  ط والتوزيع،

 . ،القاهرة املعارف دار ، العوا سليم حممد ، اإلسالمي اجلنائي النظام أصول يف (26)

 مكتبة ، عودة القادر عبد ، الوضعي بالقانون مقارنًا اإلسالمي اجلنائي التشريع (27)

 . القاهرة ، الرتاث دار

 نشر بالكويت، اإلنسانية والشئون األوقاف ،وزارة األوقاف ، الفقهية املوسوعة (28)

 . الكويتية األوقاف وزارة

 اجلديدة الكتاب دار ، احلاج سامل ساسي واإللغاء، اإلبقاء بني اإلعدام عقوبة. (29)

 .م007  ، ،ط ةحّداملت

 ، ودّداحل وعقوبة القانوني البنيان العقوبة العام ،القسم اإلسالمي اجلنائي النظام (31)

 . م 005 ،القاهرة، العربية النهضة  دار  احملسن، عبد حممد مصطفى

 شركة عكاز، أمحد فكري ، والقانون اإلسالمية الشريعة يف العقوبة فلسفة (31)

 .م 63  - هـ 0  ،  ط ، والتوزيع للنشر عكاظ مكتبات

 مؤسسة ، منصور علي ، الوضعية بالقوانني مقارنًا  اإلسالم يف والعقاب التجريم (32)

 . م659 ،  ،ط املنورة باملدينة واخلري لإلميان الزهراء

 احلليب منشورات ، رباح غسان الدكتور القاضي اإلعدام عقوبة يف الوجيز (33)

 .م003 ، ط احلقوقية

 ، صاحل لطفي وائل ، منها اإلسالمي اجلنائي التشريع وموقف اإلعدام عقوبة (34)

  النجاح جامعة ، والتشريع الفقه يف املاجستري درجة لنيل أطروحة

 : اإلنرتنت شبكة على املواقع

(35) http://www.tetouanhadit.com/showthread.php?t=10327 
(36) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=128513 
(37) http://www.dialogueonline.org/q2.htm 
(38) http://ahlalquran.com/arabic/printpage.php?main_id=5009&doc type=1 
(39) http://qanouni.blogspot.com/2010/11/blog-post_02.html 
(40) http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/old/economics/ 

2003/19-2/koudsi1.pdf 
(41) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=200923 
(42) http://ar.wikipedia.org/wiki/ اإلعدامعقوبةتاريخ  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 عقوبة اإلعدام يف النظر اإلسالمي

سيددن  ونيداي  دميد بين عييد      . احلمد هلل وحده، والصالة والسالم علي من ال نيب بعده

اهلل الرمحة املهداة، والاعمة املسداة، صلي اهلل علدي  وعليي هلي  واصي  ب  واهي عي  ومين سي          

 .علي ماوال شريعت  واهيع ماه ج ديا  إلي يوم الدين وبعد

ك نت عقوبة اإلعدام ماذ ان عرفت اليشرية طريقهي  للتايديذ عليي مين يره ييون      فقد 

ما سييته  للررةية اليو هوجيق هوادعهي ،       ىاجلرائم املوجية هل  دل جدل كيري من جهة ميد 

 ، او مين جهية الا ير إلدهي  يف اإلطي        وايو  اجليرائم املقتةيدة لتقيدقهي     او اثره  يف احلد مين 

وايد ااد لليا اجليدل     .بايس  عن التشيي واالنتقي م  ىوياأ ،اإلنس ني الذي ةدل إلي االعتدال

والتيأثري فدهي ، واصيي     هدخل اجملتمع يف ها دم حركية الييرد    كثريف اآلونة األخرية بعد ان 

التيأثر ب ليدوافع االجتم عدية اليو     من اخلقأ ان يا ر إلي السلوك اإلجرامي لليرد بعديدا  عين   

وماه  علي سيدل  ،اد ه ون ح فزا  ل  علي ا ه  ب اجلرةة املوجية لتقيدق عقوبة اإلعدام

طوائييا اجملتمييع ال لييم االجتميي عي والتييي وق القيقييي الييذي يعقييي بعيي    املثيي ل ال احلصيير، 

يف اجملتمييع ميين ابسييق احلقييوجي الييو مييق ان يتمتييع بهيي  األفييراد      كييل شيير وغييرم ه ليدتيي   

اإلنس ني وهي حيي  ال رامية اإلنسي ندة وهيوفري ادنيي اسيي ب املعدشية ال رةية، ومين هليا           

األسي ب ان يقع ال لم وال مد من يرده عن امل لوم، وللا بتواطؤ اجملتمع مع ال ي ،، وهيل   

إن العدل هو اس س امللا، وم اال هيذا القيول   : ل ادة  القة ء عن احل م الازي  واد اديد 

األميين االجتميي عي الييذي هييي  فديي   : صيي دا   وسيي  ي  ، وميين اسييل امللييا الييو ييقدهيي  العييدل  

او املقتةيدة لتقيديق عقوبية األعيدام، ومين املعليوم        ،احلد ة ويا سر واو  اجلرائم املهيددة هلي   

ان  ال ة ين ا هيل هليا األسيي ب وامث هلي  يف التيأثري عليي بعي  األفيراد، وهيؤدي بهيم إليي             

 .رةةاجلاوح للر

التييأثرياق  وبييا الاييواا  اإلجرامديية ال  مايية يف الييذاق اليشييرية، وهلييا الييو هيييدو يف      

إمي د بدةية ف ريية     ل واحتد، وادي اخلالف حول عقوبية األعيدام إ   االجتم عدة اشتد اجلد

علييي وجيي  هسييتوجق إعيي دة الا يير يف السد سييدة العق بديية علييي وجيي  العمييوم، وعقوبيية اإلعييدام 

 : امرينبد ن تةي اخلصوص، مب  يق

مدي مالءمة هلا العقوبة يف جم ل اإلصالح العق بي و د  اجملرما عن ا ه ي ب    :اوهلم 

 .موجيه 
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مدي موافقته  للعيدل اجمليرد عايد مق بلية املصي   اليو همدهي ، ب ملصي   اليو            :ث ندهم 

العقوبيية، وماهيي  إهييالف الييايل اليشييرية الييو ا ه يييت اجلا ييية   هسييتهل ه  هلييا 

 .حبق األفراد او حبق اجملتمع علي وج  العموم

 :وحول هذين املي ثا يدو  موضو  هذا الي ث

الييو هقييد  بهيي   التقييديم ليي  بيديي ن املصييل ة    -هييةبدا -ان الشييرو  فديي  يقتةييي  ددييب

عقوبيية اإلعييدام، فميين املعلييوم انهيي  هسييتهدف الزجيير والييرد  ملاييع اجملييرما ميين ا ه يي ب مثييل  

وهييذه مصييل ة اجتم عديية هييت  وجييود هلييا العقوبيية يف     ني بسييييه ،اجلرةيية الييو اعييدم اجليي 

ان هقدييق هلييا املصييل ة   إالا ئميية العقوبيي ق اجلا ئديية، بييل وعلييي الييراس ميين هلييا الق ئميية،     

االجتم عدة ال يتم بسهولة، ول ا  يستهلا نيس   إنسي ندة هميل سير اهلل وني تي  القدسيدة،      

 ه  إال ب حلق، كم  اي ل اهلل سيي  ن  يف د يم    وهل  حرمة اوجق اهلل صد نته  وعدم إهدا

ََ الَ  : واي ل سيي  ن    ،( )  َواَل َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم الّلهُه الالَّ ِبهاْلَح     : كت ب  ِِي  َوالَّه

، وبهيذه املق بلية   ( ) ِبهاْلَح    َس الَِّتي َحرََّم اللَّهُه الالَّ َيْقُتُلوَن النَّْف لَِّه الَلًها آَخَر َواَلَيْدُعوَن َمَع ال

ياقيوي علدي  العقي ب فدهي  ب إلعيدام، هيدا مين الةيرو ى          مي   با مي سيد اجلرةية، ومي سيد   

 -ليذلا االعتيي     -األخيرى وه يون   مين اال فس دا ًَ  عقد مواانة با امليسدها ليد ن ايهم 

ن مي ثيي الد اسية املشي   إلدهمي ، وغسي      اولي ب لرع ية، وهو م  يتعا بد ن  يف مقدمة هسييق 

 : ان ي ون للا يف مي ث متهددي كم  يلي

  

                                      
 
 .33سو ة اإلسراء، من اآلية   ((

 
 .86سو ة اليرا ن، من اآلية   ((
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 مبحث متهيدي

 نطاق املصلحة يف جمال عقوبة ِهدار حياة اجلاني

اإلعييدام إلا جيي ءق يف إطيي   العييدل الييذي اميير اهلل بيي ، وهققييت ال مييراء يف ان عقوبيية 

علي حنو مي  اي ه    الو ااهقه  جبرةت ،املس واة فده  با نيل اجل ني، ونيل اجملين علد  

بي  إلا مية العيدل بيا الاي س وهقديق        ىتيد ه ون بتليا املسي واة ميثال  غ    نه اهلل اص ص  ، فإ

األميين يف اجملتمييع، و د  ميين هسييول هلييم انيسييهم االعتييداء علييي املصيي   العلديي  الييو اوجييق      

يف  -عيز وجيل   -اخيت اهلل  الش    احمل ف ة علده  وع اق من ياتها حرمته ، وهلذا املعيين 

َوَلُكههْم ِيههي اْلِقَصههاصال َحَيههاة    : ان يف القصيي ص حديي ة، فقيي ل سييي  ن  د ييم كت بيي 
 ( )، 

، واتييل نيييل  لل ديي ة مييع انهيي  ال هقييوم إال بإعييدام نيييل اجليي ني    ا فرعييل هلييا العقوبيية مصييد   

عيين متالههيي ،  ن كيي ن ميسييدة يف حييد لاهيي ، إال انيي  ال مييوا الا يير إلدهيي  جمييردة     اجليي ني وإ

دفع خقير التعيدي ب لقتيل عين     قدقه ، وماه  هقدق الرد  اليذي يي  واملق صد الو هؤدي إلي ه

ييية بي ميين يويييا اجليي ني وهييذيره ميين م     يييل كييثرية، وللييا مبيي  غدثيي  الييرد  العقيي       نا

 .عن انيل اآلخرين فإن  سوف ييقد نيس  بسييه  الاه، ي ا إلا  ن ، واجرةت 

العميوم، ومح يية اجلي ني    وللا مين شيأن  ان ي ييل مح يية احليق يف احلدي ة عليي وجي          

نيس  علي وج  اخلصوص، فإن  إلا كا عن القتل حي  حدي ة هيريه، وحدي ة نيسي ، ولليا      

 ني  ا هو احلي  احلقدقي لل د ة كم  اخت اهلل هع لي يف كت ب  ال ريم، فإن من يعلم سلي  

العق ب علدي ،   لا حلقص ص يف انت   ه وال سيدل ل  من اليرا  إلن اسدقتل ب ريه إلا اتل ، وا

ادام علي هذه اجلرةة فتسلم نيس  مين القصي ص، وهسيلم نييوس اآلخيرين مين       امتاع عن اإل

 .( )القتل، ويف هذا حد ة

 :الايل يتا اعه  نوع ن من احلقيوجي  واإلعدام ياتهي إلي التة دة بايل اجل ني، وهذه

ثيي ني حييق العيييد، وحييق اهلل هييو الييذي يتعلييق بيي  الايييع العيي م ميين هييري       اهلل، والاحييدهم  حييق  

ع ييم خقييره ونييول نيعيي ، وإال في عتييي    ل -هعيي لي -ص بأحييد، فداسييق إلييي اهلل اختصيي 

ميي  يف السييمواق وميي  يف األ  ، ليي  الت لدييق ال ييل سييواء يف اإلضيي فة إلييي اهلل هعيي لي الييذي  

 .(3)ال لوب عتي   الةر  او االنتي   فإن  متع ل عن 

واميي  حييق العيييد فإنيي  هييو الييذي يتعلييق بيي  مصييل ة خ صيية، مثييل حرميية م ليي ، وحقيي  يف   

الوالييي ق اخل صيية والع ميية والق عيية ييين اييق علييدهم ط عتيي  شييرع   ك لزوجيية مييع اوجهيي ،  

 .( )واألمة مع ولي امره 

                                      
  .71 من اآلية  ام ،  .سو ة اليقرة ( ( 
 
، 173 ، القيعة األولي، ساة 33ف ري ع  ا، فلسية القص ص يف الشريعة اإلسالمدة، والق نون الوضعي، ص. د  ((

 . مقيعة السع دة
3
 . ، طيعة امل تية التوفدقدة1  ، ص التيت ااني، جي لإلم مشرح التلوي  علي التوضد ،   ((

 
 .املرجع نيس   ((
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هري ان هذين احلقا يتي وهي ن يف نسيية وجودهمي  بيايل اجلي ني وهيريه، حديث متميع         

هعي لي حيق االسيتعي د،     هللالقص ص ما  حق اهلل وحق العيد، وحق العيد فد  ه لق، فيإن  يف 

وللعيد حق االستمت  ، فيي مشروعدة القص ص إبق ء لل قا وإخالء للع ، عن اليسي د، إال  

، ف ي ن حيق    حمليل بان وجوب  بقريق املم ثلة الو هاير عن معين اجلت، وفدي  معيين املق بلية    

 .( )ب مل ل االعتد  ج   ًَ وهلذا فو  استدي ؤه إلي الولي، وجري فد  فد   االعيد 

ي يون   يف نيل اجل ني، إال ان  عاد إاه جي  وح هيريه للمي     ن ك ن ه لي  وحق العيد وإ

اد اهد  حق  يف مق بل جرةت  الو اط حت مب  للمرين علد  يف نيس  من حقيوجي، ومبي  هلل   

ق يف اجملتميع  شي   الييز  والرعي   ، واهلل حيق االسيتعي د     ماه ، حدث فوقيف نيل اجملين علد

يف التوج  ل  ب لق عي ق  العيودية لرب ، وافسد علد  كم ل ندت   اإلنس ني فعقل  عن إخالص

ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه  َوَما ُأِمُروا الالَّ : والعي داق علي حنو م  اوجي  علي عي ده حا ا ل

ََ ُحَنَفها   ، ويف ليل اإلط حية بتليا املصي   اخل صية والع مية، ي يون اجلي ني ايد          ( )   الد ي

اثير  اهد  نيس ، وفرط يف حد ه ، وال ي ون لاللتي ق إلي اهمدته  عاد هوادع العقي ب علدي    

 . هتم ماو ا

للييا يف حيي ل القصيي ص، اميي  يف حيي ل اتييل اجليي ني يف احلييدود املوجييية لييذلا وعاييد           

فمن املعلوم ان احلدود عقوبي ق ايق مح يية حلقيوجي اهلل هعي لي، اليو        ،ا ه  ب مقتةد هه 

ر علييدهم  فيية مح يتهيي  واحمل ف يية علدهيي ، وغ يي    يعييم نيعهيي  اجلمدييع والييو مييق علييي ال      

يف بعي  اجليرائم كمي      إهدا ه  او التيريق فده ، واد ار  الش    عقوبية اتيل اليايل حيدا     

  الزواج، وكم  يف حد احلرابة حدث يقيول اهلل  يف حد جرةة الزن  من احملصن الذي سيق ل

ًْا َأن ُيَقتَُّلههوْا َأْو     : هعيي لي ََ ُيَحههارالُبوَن الّلههَه َوَرُسههوَلُه َوَيْسههَعْوَن ِيههي اأَلْريال َيَسهها ِِي النََّمهها َجههَ ا  الَّهه

ََ اأَل َْ ِخالٍف َأْو ُينَفْوْا ِم ْريال َذِلَ  َلُهْم ِخْ يف ِيي الدْنْنَيا ُيَصلَُّبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديهالْم َوَأْرُجُلُهم م 

َِابف َعِظيمف  .، وكم  يف حد الردة، وحد الي ي (3) َوَلُهْم ِيي اآلِخَرِة َع

وحق اهلل الذي هقد  ب  جرةة الق هل إلا مي  اوبيل حبقي  اخلي ص عليي بدني ، فيإن حيق         

الي ي  ي والاسي ئي عين    هو الذي يقدم، ولليا مي  دليت علدي  السياة الصي د ة فدمي   واه        اهلل 

يي   سيول   : ليت  فق  من جهداة ج ءق إليي اليايب    ان امراة - ضي اهلل عاهم  -بن عي سا

نعم، حري عاه  ا اييت ليو   : حتى م هت افأحج عاه ، ا ل هجفلم  جان ه  قاهلل إن امي نذ

هيذا  ، ووجي  الشي هد يف   ( )ك ن علده  دين اكات ا ضدت ، ااةوا اهلل، في هلل احيق ب لوفي ء   

اهلل احييق ب لوفيي ء، فييإن فديي  دالليية علييي ان حييق اهلل إلا هايي ا  يف وجييوب      :   احلييديث اوليي  

عليي الق عيدة اليقهدية      هيو اليذي يقيدم، ولليا يرمي       الوف ء ب  مع حق العيد، فيإن حيق اهلل  

                                      
 
 .34 املرجع نيس ، ص  ((

 
 .3سو ة اليداة، من اآلية   ((

3
 .33سو ة امل ئدة، هية   ((

 
 .طيعة جريدة صوق األاهر،    ، ص ، للشدخ ماصو  ن صا، جيالت ج اجل مع لألصول يف اح ديث الرسول   ((
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، ومين ثيم ي يون األسي س اليذي      ( )الو هقةي بأن الةر  اخل ص يت مل لدفع الةير  العي م  

 .وبة اإلعدام ل  م  يت ه شرع  هقوم علد  عق

والق نون الوضعي ال ييتعد عن هلا ال  ية فإن اصد العقوبة فد  ان يت قق الرد  العي م،  

ا يقيول  متاييوه، ويف هيذ  حتيى  وهو يعين إنذا  اجل ني والاي س ك فية بسيوء ع ايية اإلجيرام،      

كييراه الايسييي الييذي يلييق لييدي اجملييرما بواعييث  إن ف ييرة اإل(: فويربيي  : )اليقديي  األمليي ني

رةية،  عن سيدل اجل كيدلة بأن هاأى بهممة دة لليواعث اإلجرامدة هتواان معه ، او هيواه  

للا املقصد العق بي ب عتي   ان  غقق مايعة اجتم عدية هييوجي   ( ت ماب)ويؤيد اليقد  اإلجنلدزي 

  للييا يف املسييتقيل، وغمييل كييل   فد مليي ،ال ييام الييذي حصييل علديي  اجليي ني ميين ا ه  بهيي    

، وميين ثييم ييييدو ان  ج يي ن احلييق العيي م علييي االعتييي  اق    ( )اارانيي  علييي ااييق اإلاييدام علديي  

 .  اخل صة للر ني امر ال يتلا فد  الا ر الق نوني عن التوج  الشرعي

  

                                      
 
 . ، امل تية التوفدقدة13ألشي ه والا  ئر البن جندم، ص  ((

 
 .م178 ، دا  الاهةة العربدة، ساة 14 حساا عيدد، ص. الوجدز يف علم اإلجرام والعق ب، د  ((
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 املبحث األول

 عقوبة اإلعدام وْورها يف اإلصالح العقابي

، وهييو ميين العييدم اي اليقييد   ( )هييو احل ييم بإاهيي جي  وح اجملييرم اص صيي     :اإلعييدام ل يية 

حرميي ن احمل ييوم علديي  ميين : يعييرف اإلعييدام بأنيي : ، ويف اصييقالح فقهيي ء القيي نون( )والةييد  

، او هي العقوبة الو هؤدي إلي املسي س بسيالمة جسيم    (3)اهلي م  ةل   وهو حق  يف احلد ة

 . (3)ه جي  وح احمل وم علد  شاق ، او هي إا( )اجل ني وهؤدي إلي موه 

متثييل عقوبيية شييديدة، اييق يف حيي الق ا ه يي ب جييرائم    : وهييي يف التشييريع اإلسييالمي 

حيد   القص ص واحلدود ولذلا هعرف بأنهي  العقوبية اليو غ يم بهي  الق ضيي يف اصي ص او       

 .(8)استدي ء شروط هقيدقه  دعا

القدةية، وشيهد هقيدقهي      وعهد اليشرية بعقوبة اإلعدام اديم، حديث عرفتهي  الشيرائع   

واا  لاي    علد  ايل إاه جي  وح ، وللا ه لديي  يف التايدذ حتى اارتنت بتعذيق احمل وم إسراف  

عيذيق اليذي اايرتن بهي  هيو      التشيي واالنتق م ما ، و مب  ك ن للا اإلسراف يف هقيدقهي  والت 

والييي حثا يف جميي ل  دي بعيي  اليالسييية واملصييل ا    الشييعو  اإلنسيي ني العيي م ليي الييذي اسييتث

مين األلى الييدني   الترريم والعق ب إلي ضرو ة مراجعة الا ر يف هلا العقوبية ومي  يقيرتن بهي      

 ةهشييرف علديي  الدولييالييذي ةثييل مس سيي   هييري اخالاييي جبسييد احمل ييوم علديي ، وهييو مسيي س  

بايسيييه  فتةيييرب بيييذلا ميييثال  سيييدة   يف االعتيييداء عليييي سيييالمة اجسييي م مواطادهييي ، ويقيييول      

مين  ( بسي دية )ن هايديذه  يقيرتن   إ:  ق اليو متيل بييدن احمل يوم علدي      ضون لتلا العقوباملع  

اليو هعيرتف بهي  األميم      هقديق املق صيد   ، وهذا يي  مي يف  ش هدهييقوم ب ، واجلمهو  الذي 

، واييد هايي ا  عقوبيية اإلعييدام وااعيي ن كييل ماهميي  يقييدح يف جييدواه ،    (7)املت ةييرة يف العقيي ب

 . سن اإلش  ة ل ل ماهم  يف مقلق علي حدةالوااع العملي، وغلوااع الا ري، ووهم  ا

 املطلب األول

 الواقع النظري جلدوي عقوبة اإلعدام

امل سية جبسيم احمل يوم علدي ، وماهي  عقوبية اإلعيدام ب هتمي م كييري          دت العقوب ق ح 

 م، واختلييت  باتي   و، وبد   يي سيو و : من املي يرين واليالسيية هليذه العقوبية، وعليي  اسيهم      

                                      
 
 .، طيعة واا ة الرتبدة والتعلدم4  املعرم الوجدز، ص  ((

 
 .املرجع نيس   ((

3
 .441 ، دا  الاهةة العربدة ساة 714امحد بالل، ص. ا نون العقوب ق، القسم الع م، دمي دئ   ((

 
 . 163 ، دا  الاهةة العربدة، ساة 831، ص امحد فت ي سرو ، جي. الوسدق يف ا نون العقوب ق، القسم الع م، د  ((

3
 . 6 حساا عيدد، ص. الوجدز يف علم اإلجرام والعق ب، د  ((

8
 .وم  بعده ، طيعة ن دي القة ة 867، ص عيد الق د  عودة، التشريع اجلا ئي اإلسالمي، جي: ينيف هذا املع  ((

7
 .وم  بعده  778ص -الس بق -امحد بالل. د  ((
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اف   هم حوهل  م  با مؤيد به  ومع    لتقيدقه ، وك ن ل ل فريق مت اهي  فدمي  ةديل    

 .إلد 

 :حجج القائلني بعدم جدوى عقوبة اإلعدام: أواًل

ن اجملتمع ، يهق اإلنس ن حق احلد ة، ومن ثم ال إ: لعقوبة اإلعداما ل املع  ضون 

دع األدي ن، كم  انه  عقوبة هري يف مج  ، وللايل اليشرية ادسدةي ون ل  احلق يف سليه

 هث  ه  إلا م  م ا هج عن اجلرةة، وعدم إم  ن هاليفتا سق مع الةر  الهع دلة، ألنه  ال 

ف علة يف  د  اجملرما، هايدذه  يف احمل وم علد ، ثم ثيتت براءه  بعد للا، وهي هري 

م به ، ن هدا عن ف  عة دلدل اادي د نسية اجلرائم الو يع اق علده  ب إلعدام  هم احل ب

لي للشعو  اإلنس ني، كم  ، واسوهه ، وم  هسيي  من ا-يف ن رهم -هذه العقوبة 

  يف التشريع يعوجي حسن إدا ة العدالة اجلا ئدة وهقويع اواعد اإلثي ق إن وجوده: ا لوا

قوم هاملهمشا، ووإلم د الث راق امل نعة من هقيدقه ، وانه  اد ال هقيق إال علي الةعي ء 

 .مع ان  من املم ن إصالح  ( )علي ميدا الدأس من اجل ني

 :م هِه احلججيتقي

واليلسيي الذي يري هري هذا علده  من اص  ب االا ه الق نوني وهذه احلرج مردود 

لعقوبة يف بدد ان الا ر األولي فده  يدل علي ان هلا احلرج ال هصدجي علي هذه ا :الراي

شر  اهلل الذي خلق اإلنس ن، وهو الذي وهي  بألن العقوبة مقر ة  جم ل التشريع اإلسالمي؛

بعدم سلق حد ة اآلخرين، فإلا ح م بسلق حد ه  مل  ار ه  احلد ة وجعل حق  فده  مرهون  

ألنه  هقوم علي  ،وهي ع دلةلذلا من األسي ب ي ون للا من ايدل احلقوجي الواجية ل ، 

لص    اتهي حتم  وهذه املواانة ه -كم   ايا  -لع ممواانة دادقة با احلقا اخل ص وا

يف ح لة التعدي علي نيل  اص ص  ة به ، وهلذا ادت لرج  ن املص   احملمدهلا العقوبة 

اآلخرين لتأكدد معين العدل واملس واة، ويف ح لة احلدود هقوم علي العدالة واي دة، هلا 

دون التسر  يف احل م علد  ب إلعدام،  الزي دة الو هصق يف ص   احمل وم علد ، وهول

ب لشروط الو  دددحتى ص   دفع العق ب ب لشيهة من مي دئ هلا العقوبة، وان هايدذه  

للا لدل إلي  فمردة، من انه  هري ف عل لخرط القت د، وم  اداعل هايدذه  امرا دون  

عذا  للر ني حتى ال  س األذه ، وااللتي ف علده  والتمالعقوبة يف لاهه ، بل إلي اس لدق هايد

 .( )ولدست العقوبة يف لاهه  ف علدته غ م علد  به ، ومن ثم ك ن للا هو سيق عدم 

 : طرق تنفيِ عقوبة اإلعدام يف الشرائع الوضعية

 مع  ض   الذين ايذوا مواي  ب ملي رين  من اخقر األسي ب الو حدقواد ي ون 

لعقوبة اإلعدام م  ا هيق به  يف األاماة امل ضدة من األس لدق اليشعة يف هايدذه ، حدث 

ك نت هايذ ب حلرجي او ب لزيت امل لي، او ب ل سر علي العرلة، او ب ل ين احلديدي، او 
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، ويف اواخر القرن الث من عشر ك ن هايدذ عقوبة ب خل اوجي، او ب ل رجي، او دفن اجل ني حد  

ا بعة اجزاء، حدث يربق بأ بعة خدول هت رك فرنس  يتم بتمزيق اجل ني إلي اإلعدام يف 

كل ماه  إلي جهة مع كسة لألخرى، والدوالب بققع اطراف احمل وم علد  وهرك  علي 

، وك نت اجلثة هاليةالدوالب الدوا  حتى املوق واحلرجي واقع الراس والشاق، والسلق يف 

يقي معلقة يف السالسل، وك نت ه مل احد ن  يف بعد إعدام اجل ني هعر  علي املأل وه

ونز   الققران حتى ييقي مدة اطول كإنذا  للشر، وك ن الشاق او هققدع اجل ني حد  

األمع ء واقع الراس وازئة اجلسم من العقوب ق املقر ة جلرةة اجلا ية الع مي يف 

 .( )امل ند 

ب إلعيدام  او هيت  جميرد العقي ب    و، ه ن هلا األس لدق اليشعة هق بل جرةة هت هي ،  

يف كثري من احل الق، فقد ك نت هلا العقوبة هقيق بهيذا األسيلوب الق سيي عليي عيدد مين       

سيياة ب إلعييدام لقديي مهم     ، 1، 6اجلييرائم الت فهيية حدييث ح ييم علييي ثالثيية اطييي ل يف سيين   

، ح يم  633 اعيدم شي ل لقد مي  بققيع شيررة، ويف سياة          6 ، ويف سياة  بسراة حيذاء 

صييب عميره هسيع سياواق ب إلعيدام لقد مي  بسيراة كمدية مين الصيم  ادمتهي  ال هتري وا             علي 

كمي  ح يم عليي هسيعة وثالثيا ش صي   ب إلعيدام ألنهيم يلييوا عين حةيو              مخسا جاده 

، ومثييل هييذه اليشيي عة يف التايدييذ، كميي  ان هلييا التي هيية يف التقيدييق ال     ( )جلسيية د كميية 

 .ال يسوغ االحتر ج علد  بهم   اجلا ئي اإلسالمي ومن ثم فإنيوجد هلم  ادني اثر يف التشريع 

ي ت هتمثيل يف بعي  الصيو  اليو ال     اإلعيدام حتيى اصي   واد هقو ق طيرجي هايديذ عقوبية    

والرمييي ؤ، احمل ييوم علديي  وهعرييل مبوهيي  مثييل ال رسييي ال هربيي ئي، واحلقيين الق هييل،    هيي

 . ريع اإلسالميواقع العاق ب لسدا وهو املعمول، يف التشوالشاق ب لرص ص، 

 :حجج املؤيديَ جلدوى عقوبة اإلعدام: ثانيًا

خقر اجملرما انسق العقوب ق أل نه إ: رون جدوى عقوبة اإلعدام يقولونوالذين ي

الذين ال مدي معهم سوى اليرت من اجملتمع لعدم جدوى إصالحهم، وان فده  كي ية 

التهديد بإاه جي الروح، وانه  هقق لت قدق الرد  الع م والت ويا االجتم عي مب  همل  من 

مع شر اجلرةة، وان العقوبة الت لدة هل  ت  فأ خالادة للعقوبة ب عتي   انه  شر يالولدية األ

يف الشدة، وهي سلق احلرية مدى احلد ة ال هصل  كيديل هل ، وانه  الدلة الت لية، 

 . (3)وهرضي املش عرالع مة، وهد من االنتق م والثأ 

ان يهق اجملتمع حقواي  معداية لإلنسي ن حتيى غيق لي  سيليه ، ومي  يقي ل           ولدل بشرط

عن حق احلد ة يق ل عن حق احلرية، وحق متلا امل ل اللذان يسلي ن ب لعقي ب املقديد لل ريية،    

وألن العقيي ب حييق للمرتمييع حتييى غييي  مقوميي ق    .واملصيي د ة الييو هقييد  ب مليي ل  ،وال راميي ق
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، ومي  يقي ل عين    هط هدية وج دية عايد بعي  بيين افيراد       واا  الشرالو اد ه يون حد ه  من ن

سيييب، واألف يي   اليلسيييدة   عييدم ها سيييه  مييع اجلرةيية مييردود علديي ، بييأن التا سييق اميير ن        

  لقر  وجود للا التا سق مع خقو ة اجملرم، وليدل ميع اجلرةية، كمي  ان مي  يقي      احلديثة ه

رد علييي عقوبية اإلعييدام   يي ن هيذا األميير ال ن هيي دي اثرهيي  إلا م هايديذه ، فييإ  عين عيدم إم يي   

أ علي احمل وم علدي ،  فإنه  إلا نيذق خقرد علي مجدع العقوب ق هري اإلعدام وحده ، بل ي

سييري علييي ك فيية هلييا  فإنيي  ي اييع هايدييذ العقيي ب لييذلا، لييو ادييل ة  هيي ، ويصييعق هييدا ك هث

يرييق  مين  يقوميون بي      اجملرميون مبي   ويهاأالعقوب ق ومن ثم يتعقل ن  م العق ب يف اجملتمع 

وإلا ك نيت اإلحصي ءاق هشيري إليي ان اجليرائم اخلقيرية        .ملقوم ه ، وهذا مي ال يسيتقدم عقيال    

ايي دة هيذه اجليرائم     ن نييل اإلحصي ءاق هشيري إليي    عقوبية اإلعيدام فيإ   هزييد  هيم اإلبقي ء عليي     

هوايا العميل بهي  حتيى      مين اليدول ، ه يد    ن كثريا فإ ذاهلواا العمل به ، واخلقرية عاد ه

ي العودة إلدهي  عايدم  الح يت ايي دة عيدد اجليرائم اليو ههيدد اماهي ، ومي  يقي ل عين             ب د ق إل

بشيي عته  واسييوهه ، فتلييا حريية ع طيديية ال هصييمد اميي م اليييز  الييذي غييد  ميين ا ه يي ب       

 .( )اجلرائم املت ة هل ، ومن ثم ي ون وجوده  يف الا  م العق بي امرا  مقلوب   بل وضرو ي  

 :يف اإلصالح العقابيتقييم مدى ْور اإلعدام 

دة  إال واختالف الراي حول جدوى عقوبة اإلعدام يف اإلصالح العق بي وإن ك ن ا

سمع با احلا واحلا مثل هلا الدعواق الو ها دي بإع دة ان  سد ل مترددا، وسوف ه

للا   لية بتقيدقه  بعدالا ر يف جدوى عقوبة اإلعدام، واملق لية بإل  ئه ، ثم العودة إلي املق

مرد للا الرتدد مرهيق بيع  الت والق االجتم عدة الو اد هقرا علي جمتمع ن اإلل  ء، ا

املس س ب حلقوجي اإلنس ندة الو  من يف بع  ال روف الو اد هري يف العق ب نوع   (م )

العقوبة اد يت ري الا ر إلده  يف  يتعا مح يته  ب لتشريع، وان انوا  احلقوجي احملمدة بتلا

الواحد من ام ن إلي ام ن، وللا با ء  تمع ق اإلنس ندة من م  ن هخر، ويف اجملتمعاجمل

علي ه ري الثق ف ق واألف   ، وهأثري القوى الشعيدة الو هصل ب لوس ئل الدةقراطدة إلي 

 .م من صاع الق نون وصد هت  يف التوج  حنو إبق ء عقوبة اإلعدام او إل  ئه 

يف ب لعقوبية او االنصيراف عاهي  ال يسيوغ ان ي يون ميؤثرا         بدد ان هذا التقلق يف األخذ

تسم ب  من اد ة علي الرد  العي م اليذي غميي املصي   العلدي       ادمة العقوبة لاهه ، ومدى م  ه

إل ي ء   التوجي  حنيو   وألناملا سية حلي ه  بتلا العقوبة الشديدة، فيإن لليا يي  ال ميراء فدي ،      

او عايد   عتي  اق العدالة الو اد هيتقد عايد هقريير العقوبية   العقوبة ه لي   م  ي ون مرهون   ب 

 ثير عيدده ،   ة التقيدق لعدد من اجلرائم الو ير العقوبة جند انه  واجييفعاد هقر. هايدذه 

مييي  ييييرهيق بازعييية االنتقييي م و فييي   وان كثيييرة هقيدقهييي  عليييي هليييا اجليييرائم املتعيييددة ه ليييي  

حسي س بي لعرز   وهيذا املسيلا ييدل عليي إ    ، وافتق د األمل يف اي إصيالح هليم،   اجملرما مت م  

عن همل احنرافهم بي لعالج االجتمي عي والايسيي اليذي يصيل  سيلوكهم ميع احمل ف ية عليي          
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حدييي ههم، إن ، ي ييين ب سيييتيع د عقوبييية اإلعيييدام، فليييد ن بتقريييير عقوبييية مقديييدة لل ريييية    

 .م  نه 

 املطلب الثاني

 ى عقوبة اإلعدامالواقع العملي جلدو

ولو ان عقوبة اإلعدام اد است دمت وفق   للمعي يري الق ئمية يف التشيريع اإلسيالمي عايد      

هقيدق عقوبة القص ص ل  نت هلا العقوبة عالج   ن جع   ب مل  طر اليو ههيدد املصي   اليو     

ة ين   همده ، إال ان هقيدقه  يف الق نون م اال حتى واتا  هذا مشوب   بثالثة عدوب كيرية

 وهذه العدوب  .ان ه ون هي السيق يف ادح هلا العقوبة واملا داة بإل  ءه 

اإلسه ب يف هقيدق هلا العقوبة الشديدة يف عدد من اجلرائم الو يتسم هقيدقه   :اوهل 

هيواء بعي  اليةي ق اليو هيري ان يف احمليدق اليو هقيوم         ده  ب ملي ل ية والشيقق، واخلةيو  أل   ف

هل احلم يية بهي ، وليذلا هقير  عقوبية اإلعيدام ل يل         العلد  اليو هسيتأ  من املص   علد  نوع  

ميين يعتييدي او يي يير يف االعتييداء علدهيي  مييع ان هلييا املصيي   ال هعييدو ان ه ييون ميين الاييو        

 .الع دي الذي ة ن ان غمي مب  عدا هلا العقوبة الشديدة

اجليرائم اليو هتقير  هليا     افتق د الداية يف هدييد ا كي ن العميل اإلجراميي يف       :وث نده 

 .العقوبة هل ، فريد هوصديه  بعي  اق فةي ضة هري دددة

وي يون مين امليديد هيصيدل ال يالم يف       :افتق د التع دل با اجلرةة والعقوبية :  وث لثه

 : األمرين مب  يتا م  ن العدق ومداه فدهم  فدم  يأهيهذين 

 :اإلسهاب يف توقيع عقوبة اإلعدام: أواًل

يف هقرير عقوبة  -وماه  الق نون املصري -اسهيت الا م الق نوندة الوضعدةلقد 

ا نون العقوب ق وا نون : من القوانا الو نصت علي هلا العقوبة وهياإلعدام يف عدد 

م  ف ة امل د اق، وا نون األح  م العس رية، وا نون األسل ة والذخ ئر واد هةمن 

 : ال ثرية املع اق علده  ب إلعدام، وللا كم  يلي من هلا القوانا مجلة من اجلرائم كل

 : قانون العقوبات املصري  (1)

تل العمد مع الق: اج ا الق نون املصري هوادع عقوبة اإلعدام يف بع  اجلرائم، وماه 

، والقتل العمد املرهيق (33 م دة )والقتل العمد ب لسم ( 34 م دة ). سيق اإلصرا  والرتصد

، واحلريق العمد إلا نشأ عا  موق ش ل ك ن ( /33 م دة ) .جبا ةجبا ية او املقرتن 

وشه دة الزو  إلا ح م علي املتهم با ء علده  ( 37 م دة ) .موجودا  يف األم كن احملرواة

وجرةة هعري  وس ئل الاقل لل قر إلا نشأ عا  موق  .( ) (13 م دة )ب إلعدام ونيذ فد  
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( 14 م دة )، وجرةة خقا األنثي املقرتن مبوااعته  من هري  ض ه  (87 م دة )إنس ن 

وجرةة هعذيق املتهم حلمل  ( ا/ م ر  33 م دة ) .ب لقتل العمدوجرةة اليلقرة املقرتنة 

  / 8  لده  يف اليقرة الث ندة من امل دة علي االعرتاف إلا ادي هعذيي  إلي الوف ة املاصوص ع

 .( )من ا نون العقوب ق

 : اإلعدام كعقوبة جلرائم االعتدا  علي أمَ الدولة مَ جهة اخلارج (2)

يع اق املشر  املصري علي عدد من جرائم االعتداء علي امن الدولة من جهة اخل  ج 

 : وهي ك آلهي

 77مي دة  )وحدهه ، او سيالمة ا اضيده    جرةة العمل علي املس س ب ستقالل اليالد، او 

(. عقوبيي ق" ا" 77ميي دة )وجرةيية االلت يي جي بقييواق دوليية يف ح ليية حييرب مييع مصيير      (. عقوبيي ق

وجرةية   (.عقوبي ق " ب" 77مي دة  )وجرةة السعي او الت  بر الستعداء دولة اجايدة علي مصر 

" جيييي" 77مييي دة )بدييية السيييعي او الت ييي بر ميييع دولييية مع ديييية ملصييير ملع ونتهييي  يف عملد ههييي  احلر   

وجرةيية التييدخل ملصييل ة العييدو لزعزعيية إخييالص القييواق املسييل ة، او إضييع ف       (. عقوبيي ق

وجرةية هيري    (. عقوبي ق " ا" 76مي دة  ) وحه  او  وح الشعق املعاوية او ايوة املق ومية عايده    

وجرةية هسيهدل دخيول    (. عقوبي ق " ب" 76مي دة  )اجلاد علي االخنراط يف خدمية دولية مع ديية    

وجرةيية اإلهييالف او التعددييق او التعقدييل املتعمييد    (. عقوبيي ق" جييي" 76ميي دة )لعييدو يف اليييالد  ا

وجرةيية هسييلدم اسييرا  الييدف   لدوليية اجايديية، او     (. عقوبيي ق" هييي" 76ميي دة )لوسيي ئل الييدف    

وجرةيية اإلخييالل  (. عقوبيي ق 64ميي دة )التوصييل إلدهيي  بقصييد إفشيي ئه  او إهالفهيي  ملصييل ته      

  6ميي دة )و يييد او اشيي  ل ا هيييق بيي  مييع احل وميية حل جيي ق القييواق املسييل ة  املتعمييد بعقييد ه

وجرةة االهي جي اجلا ئي، او الت ري  علي االهي جي علي جرائم االعتداء عليي امين   (. عقوب ق

 (. عقوب ق" ب"  6م دة )الدولة اخل  جي 

 ويع اييق ب إلعييدام كرييزاء ال ه يي ب اييية جرةيية ييي  نييل علديي  يف الييي ب الثيي ني ميين    

بقصييد املسيي س ب سييتقالل اليييالد او وحييدهه  او   الثيي ني لقيي نون العقوبيي ق إلا واعييت  ال تيي ب

سييالمة ا اضييده ، او إلا واعييت يف اميين احلييرب بقصييد إع نيية العييدو، او اإلضييرا  ب لعملديي ق   

احلربدة وك ن مين شيأنه  هقديق ال ير  امليذكو ، وكيذلا اجلا يي ق واجليا  املاصيوص          

ى كيي ن اصييد اجلييي ني ماهيي  إع نيية العييدو او اإلضييرا  ب لعملدييي ق       األول متيي علدهيي  يف الييي ب   

"  ا " 63مييي دة  )، وكييي ن مييين شيييأنه  هقديييق ال ييير  امليييذكو    ل ةييييياحلربدييية للقيييواق املس

 .( )  ( عقوب ق

                                      
 
عم د اليقي، مدى اهي ادة التشريع ق الوطادة مع املواثدق الدولدة بشأن عقوبة اإلعدام، حبث مقدم لو شة عمل . د  ((

وم  بعده  واملراجع املش   إلده   6، ص  4 ابريل ساة      -3 حول عقوبة اإلعدام واحلق يف احلد ة، الق هرة 
 . ب حل شدة املركز العربي الستقالل القة ء واحمل م ة

 
 . وم  بعده  1عم د اليقي، الس بق، ص. د  ((



- 03 - 

 :   علي أمَ الدولة مَ جهة الداخلاإلعدام كعقوبة جلرائم االعتدا (3)

الدعوة بأية وسدلة إلي  جرةة ه وين ها دم ق هري مشروعة ي ون ال ر  ماه 

اح  م الدستو  او القوانا، او ماع إحدى مؤسس ق الدولة او إحدى السلق ق  هعقدل

الع مة من ي  سة اعم هل ، او االعتداء علي احلرية الش صدة للمواطن، او هريه  من 

و احلري ق واحلقوجي الع مة الو كيله  الدستو  والق نون، او اإلضرا  ب لوحدة الوطادة ا

مو ك ن اإل ه ب من الوس ئل الو هست دم يف هقدق او هايدذ .. السالم االجتم عي

وجرةة (. عقوب ق" ا"م ر ا   68م دة )األهرا  الو هدعو إلده  املا مة هري املشروعة 

ي   إنس ن علي االنةم م إلي ما مة هري مشروعة او ماع  من االنيص ل عاه  الو يرتهق إج

وجرةة السعي، او الت  بر للقد م  (.عقوب ق" ب"م ر ا   68م دة ) علد  علده  موق اجملين

وجرةة هألدا عص بة مسل ة، (. عقوب ق" جي"م ر ا   68م دة )بأعم ل إ ه بدة ضد مصر 

وجرةة (.عقوب ق 67م دة )او هولي اع مة او اد دة فده  حمل ولة الق ن  م الدولة ب لقوة 

ب دة التأثري علي السلق ق الع مة إلا جنم عاه  موق  القي  علي إنس ن دون وج  حق،

وجرةة التعدي علي احد الق ئما علي هايدذ اح  م  (.م ر ا  عقوب ق 66م دة )إنس ن 

 66م دة )الي ب األول من الي ب الث ني لق نون العقوب ق إلا جنم عاه  موق اجملين علد  

ط ئية من الس  ن، او ا ومت وجرةة هألدا عص بة ه مجت  (.عقوب ق" ا"م ر ا  

وجرةة الت ريق املتعمد  (.عقوب ق 61م دة )ب لسالح  ج ل السلقة الع مة يف هايدذ القوانا 

م دة )للمي ني واألمالك الع مة إلا جنم عاه  موق ش ل ك ن موجودا  يف هلا األم كن 

ا واعت من عص بة وجرةة د ولة احتالل املي ني واألمالك الع مة ب لقوة إل(. عقوب ق 14

وجرةة اد دة فراة او اسم من اجلدش او اسم من  (.م ر ا  عقوب ق 14م دة )مسل ة 

األسقول او سيداة حربدة او ط ئرة حربدة او نققة عس رية او مدا ء او مدياة ب ري ه لدا 

وجرةة طلق من ل  حق األمر من  (.عقوب ق  1م دة )من احل ومة او ب ري سيق مشرو  

  1م دة )لقواق املسل ة او اليولدل هعقدل اوامر احل ومة ل ر  إحرامي افراد ا

 13)م دة )وجرةة  ئ سة عص بة مسل ة بقصد اهتص ب األ اضي واألموال  (.عقوب ق

 (.عقوب ق" ب"  4 م دة )وجرةة استعم ل ميراع ق بادة ا ه  ب جرائم معداة  (.عقوب ق

 .( ) (عقوب ق" جي"  4 م دة ) ل او اكثر وجرةة استعم ل ميراع ق ياتج عاه  موق ش

 :عقوبة اإلعدام يف قانون مكايحة املخدرات (4)

بشأن م  ف ة  184 لساة   6 ار  املشر  املصري عقوبة اإلعدام يف الق نون  ام 

ال ه  ب  161 لساة     امل د اق وها دم استعم هل ، واالا   فده  املعدل ب لق نون  ام 

 :  إلده  فدم  يليالعديد من اجلرائم نشري

وجرةية  (. م  ف ة خمد اق" ا"م ر ا   33م دة )جرةة جلق وهصدير املواد امل د ة 

وجرةة ا اعة الاي هي ق  (. م  ف ة خمد اق" ب" 33م دة )إنت ج واست راج اجلواهر امل د ة 
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ا وجرةة هألد(. م  ف ة خمد اق" جي"م ر ا   33م دة ( )3)امل د ة الوا دة ب جلدول  ام 

م  ف يية " د"م يير ا   33ميي دة )عصيي بة او إدا ههيي  او االشييرتاك فدهيي  ب يير  هييري مشييرو      

وجرةة حد اة او إحيراا جيوهر خميد  او التع ميل او الوسي طة فدي  بقصيد االاي           (. خمد اق

وجرةيية اسييتعم ل جييوهر خمييد  يف هييري ال يير       (. م يير ا  م  ف يية خمييد اق    3ميي دة )

وجرةة إدا ة او ههدةية م ي ن لتعي طي    (. م  ف ة خمد اق" ب"  3م دة )املصرح ب ستعم ل  

وجرةة الدفع لتع طي ال وك يا او (. م  ف ة امل د اق" جي"  3م دة )امل د اق مبق بل 

م ييير    3مييي دة " ) "اهلريويييين واي مييين امليييواد اليييوا دة يف القسيييم األول مييين اجليييدول  ايييم    

 القييي ئما عليييي هايديييذ اييي نون  وجرةييية التعيييدي عليييي احيييد امليييوليا  (. م  ف ييية خميييد اق

وجرةية  (. م  ف ية خميد اق   4 مي دة  )م  ف ة امل د اق إلا نتج عاه  ميوق اجمليين علدي     

   مي دة  )القتل العمد ألحد املوليا الق ئما علي هايدذ اح  م ا نون م  ف ة امل د اق 

 .( ) (م  ف ة خمد اق

 :عقوبة اإلعدام يف قانون األحكام العسكرية (5)

و د الال علي عقوبة اإلعدام يف ا نون األح  م العس رية كعقوبة يف ا بع عشرة 

م دة وإلا علما  ان مجدع اجلرائم يف ا نون األح  م العس رية و د حصره  يف املواد من 

فإن للا يعين ان عقوبة اإلعدام هقيق علي حوالي ثلث اجلرائم املاصوص ( 88  -34 )

 . س ريةعلده  يف ا نون األح  م الع

   اح يي م عسيي رية وهع اييق هييذه امليي دة علييي    34 ميي دة )اجلييرائم املرهيقيية ب لعييدو  

وجرةة عدم اإلخي   عن إحدى اجلرائم املاصوص علدهي  اليي ب األول مين     (.سلوك   ب إلعدام

وجرةة دخيول العيدو إليي موايع      (.اح  م عس رية  3 م دة )ا نون األح  م العس رية 

 (.اح  م عس رية 33 م دة ... )س ري او مؤسسة عس ريةحربي، او إلي مركز ع

 (.اح يي م عسيي رية 38 ، 33 ،  3 ميي دة )وجييرائم األسيير وإسيي ءة مع مليية اجلرحييى 

وجيرائم خم ليية واجيي ق اخلدمية      (.اح ي م عسي رية   36 مي دة  )وجرائم اليتاية والعصيد ن   

 -4  مي دة  )ف وجيرائم الاهيق واإلفقي د واإلهيال     (.اح ي م عسي رية   31 م دة )واحلراسة 

 (.اح يي م عسيي رية 6 ميي دة )وجييرائم إسيي ءة اسييتعم ل السييلقة   (.اح يي م عسيي رية    

مي دة  )وجيرائم اهليروب وال دي ب     (.اح ي م عسي رية    3 م دة )وجرةة عدم إط عة األوامر 

 .( ) (اح  م عس رية  3 

 :عقوبة اإلعدام يف قانون األسلحة والِخائر (6)

من ا نون األسل ة والذخ ئر مبوجق الق نون  8 اض ف املشر  فقرة اخرية لال امل دة 

وبذلا ه ون هذه .  13 لساة   31بشأن هعديل اح  م الق نون  ام   16 لساة  3  ام 
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واد جري نل اليقرة األخرية  .الوحددة الو هقر  عقوبة اإلعدام يف هذا الق نونامل دة هي 

 : علي الا و اآلهيمن امل دة املذكو ة 

ومع عدم اإلخالل بأح  م الي ب الث ني م ير ا  مين اي نون العقوبي ق ه يون العقوبية       "

ميين  السييرن املشييدد او املؤبييد مليين حيي ا او احييرا ب لييذاق او ب لواسييقة ب ييري هييرخدل سييالح        

مين هيذا القي نون، او لخي ئر يي  هسيتعمل يف األسيل ة        (  )األسل ة املاصوص علده  يف امل دة 

ئل الاقيل العي م او امي كن    ملش   إلده  او ميراع ق، وللا يف احد ام كن الترمع ق او وسي  ا

إلا ك نييت حديي اة او إحييراا هلييا األسييل ة او الييذخ ئر او     وه ييون العقوبيية اإلعييدام    .العييي دة

امليراع ق بقصد استعم هل  يف اي نش ط يل ب ألمن الع م او الا  م العي م او بقصيد املسي س    

للهدةية االجتم عدية او ب لوحيدة الوطادية     م او مي دئ الدستو  او اليا م األس سيدة   با  م احل 

 .( )او السالم االجتم عي

مخسيي   ( 33)وجممييل هييذه اجلييرائم الييو يع اييق املشيير  املصييري علدهيي  ب إلعييدام ييليي      

ومخسييا جرةيية، وهييذا العييدد ميين هلييا اجلييرائم الييو يع اييق فدهيي  ب إلعييدام كييثرية إلا ميي     

األف ي    او نت بشدة العقوبة املقر ة فده ، ومن املؤكد ان كثره  هعقيي ميت ا  اويي   لتليا     

 .هقيدق هلا العقوبة وهؤثر يف مدى صالحدته  وجدواه  موضوعدة اليلسيدة الو هقدح يف

 ايتقاْ الدقة يف حتديد اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام: ثانيًا

وال يقتصر ال الم يف مث لق عقوبة اإلعدام يف الا ر الق نوني عاد التقيدق علي 

مخس   ومخسا  -كم   ايا  -كثرة اجلرائم الو يع اق فده  ب إلعدام، وهي اد بل ت

جرةة هتوا  با مح ية حقوجي األفراد ومح ية حقوجي الدولة واماه  يف الداخل واخل  ج، 

تلية، وإمن  يتعدي للا اإلسه ب إلي افتق د الداة يف هديد وهتوا  با ا بعة اوانا خم

اجلرةة الو يا ط به  هقيدق هلا العقوبة الشديدة، حدث يشوبه  اإلبه م، وعدم داة 

الت ديد يف العي  اق الو هص غ به  مواد العق ب مب  يسم  للشقق يف التقيدق واختالل 

عق اللي ي والعي  اق اليةي ضة ألنا  مدزان العدل يف عق ب ال يسم  مبثل هذا التال

بصدد نيل ستهد  وحد ة ستسلق، وللايل واحلد ة من احلرمة م ال يسم  مبثل هذا 

 . التالعق اللي ي

وييدو افتق د الداة يف صد هة الاصوص امل ونية للريرائم اليو يع ايق علدهي  ب إلعيدام       

 ج، ومثيل جرةية العميل عليي     واض    يف بع  جرائم االعتداء علي امن الدولة من جهية اخلي   

املسيي س ب سييتقالل اليييالد او وحييدهه  او سييالمة ا اضييده ، فييإن لييي  املسيي س هييري دييدد وال  

ماةييييق وال ة ييين هدييييد الواييي ئع امل ونييية لييي  بداييية، وجرةييية التيييدخل ملصيييل ة العيييدو  

ي لزعزعة احالمي القواق املسل ة حدث ي لق عليي هليا العيي  ة طي بع اإلنشي ء واخلق بية اليذ       

ال يلديق بييال غييدد جرةيية يع اييق علدهيي  ب إلعيدام، وميين للييا الييال علييي اإلعييدام كرييزاء   
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ال ه  ب اية جرةة مب  نل علد  يف الي ب الثي ني مين ال تي ب الثي ني لقي نون العقوبي ق إلا       

واعت بقصد املس س ب ستقالل اليالد او وحدهه  او سيالمة ا اضيده ، او اإلضيرا  ب لعملدي ق     

الال ع م هري ددد، وييتقد هديد اللي  وهيريد العي  ة مب  ال ييثري ليسيه     احلربدة، فهذا

عاد التقيدق، وال يسم  للقة ة بأن يتر واوا حدود االعتيدال إليي االعتيي  اق الش صيدة او     

 .اخل صة الو هيرت الةعدا وهيتدي الشريا، ويقد  مبدزان العدالة فال هقوم ل  ا ئمة

بأمن الدولة من جهية اخلي  ج يييدو لليا اإلسيه ب اللي يي يف        ويف جم ل اجلرائم امل سة

هديد اجلرائم املع اق علده  ب إلعدام واض    حا يركز علي الادة وهي ي  ال يعليم بي  إال   

اهلل، وللا فدم  و د من هلا اجلرائم متعلق   جبرةة طلق من ل  حق األمر من افيراد القيواق   

، وجرةيية (عقوبيي ق  1ميي دة )احل وميية ل ير  إجرامييي  املسيل ة او اليييولدل هعقدييل اواميير  

وجرةييية ( عقوبييي ق 13مييي دة ) ئ سييية عصييي بة مسيييل ة بقصيييد اهتصييي ب األ اضيييي واألميييوال  

، وحدي اة او إحيراا   (ب، عقوبي ق /  4 مي دة  )استعم ل ميراع ق بادة ا ه  ب جرائم معداية  

من او الا ي م العي م،   اسل ة، او لخ ئر، او ميراع ق بقصد استعم هل  يف اي نش ط يل بي أل 

 . او املس س با  م احل م، او مي دئ الدستو 

مي دة  )ويف ا نون األح  م العس رية، يع اق ب إلعدام علي اجليرائم املرهيقية ب لعيدد    

 مين اح  م عس رية، وا هي ط اجلرائم ب لعدد ييتقد إلي التررييد والداية، وال ياي ل    ( 34 

مين لليا إسي ءة    يع ايق فدهي  ب إلعيدام، و    عشير سيلوك    ثاتي   افتق د الداة فد  ان يو د اليال ا 

املرونة م  معلي  هيري ا بيل للتقيديق عليي حنيو        من ن لي  اإلس ءة فد مع ملة الت ر  حدث إ

اح يي م عسيي رية وجييرائم إسيي ءة   ( 36 ميي دة )دادييق، وميين للييا جييرائم اليتايية والعصييد ن    

تقيد إليي   ة هيو اآلخير يي  ليي  اإلسي ء   ناح  م عس رية حديث إ ( 6 م دة )لقة استعم ل الس

 .داة الت ديد

ميين ايي نون األسييل ة والييذخ ئر حييا اةييت بييأن     ( 8 )ميي  هقةييي بيي  امليي دة   : وميين للييا 

او امليراعي ق   ،او اليذخ ئر  ،األسيل ة العقوبة ه ون هي اإلعدام إلا ك نيت حدي اة او إحيراا    

ملسي س با ي م   العي م، او الا ي م العي م، او بقصيد ا     نبقصد استعم هل  يف اي نش ط يل ب ألم

احل ييم او مييي دئ الدسييتو  او الييا م األس سييدة للهدةيية االجتم عديية او ب لوحييدة الوطاديية او        

 . السالم االجتم عي

املسييي س با ييي م احل يييم، او ميييي دئ الدسيييتو ، او اليييا م     : وهيييذه العيييي  اق األخيييرية  

عييي  اق او السييالم االجتميي عي، كلييه   ،او الوحييدة الوطاديية -اإلنسيي ندة للهدةيية االجتم عديية

تمييل اكثيير ميين ليية بعداهيي  او سييلوك دييدد، ول اهيي  هفةي ضيية هصييعق هيسييريه  علييي ح 

ميين  معييين، ويسييتوعق اكثيير ميين هصييرف، وهييو ميي  معييل هوادييع عقوبيية اإلعييدام فدهيي  نوعيي     

 . التالعق التشريعي حبد ة الا س
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 :ايتقاْ التعاْل بني اجلرمية والعقوبة: ثالثًا

 إيراد اجلرائم املع اق علده  ب إلعدام علي حنو م  سلاومن املؤكد ان اإلسه ب يف 

وهو التع دل با  .الذي مق ان غ م هشريع العقوب ق بد ن  إمن  مر كاو  من االنيالق

اجلرةة والعقوبة ولو م االلتزام بهذا امليدا اجملمع علد  يف التشريع ق الوضعدة، ويف 

العقوبة، ولت ولت من اداة فز  إنس ني إلي  التشريع اإلسالمي مل  هق ول الاقد إلي هلا

 .وسدلة من وس ئل مح ية األمن يف اجملتمع ق اإلنس ندة

مين   عقوبية اإلعيدام ال ميد فدهي  نوعي        ميرداق اجلرائم اليو هقييق فدهي     ئومن يستقر

صييرا  لييق جبرةيية القتييل العمييد مييع سيييق اإل   التعيي دل مييع عقوبيية اإلعييدام، اللييهم إال فدميي  يتع   

او يف احليي الق الييو ي ييون اصييد القتييل فدهيي  واضيي    ميين خييالل إدا ة اجلرةيية او   والرتصييد

طريقيية ا ه  بهيي  ك لقتييل ب لسييم، واسيي س للييا ان املسيي واة بييا امليسييدها يف اجلرةيية          

 . والعق ب ب إلعدام واض ة

ألن نيوس الا س متس وية يف شير  اهلل، ويف املواثديق الدولدية     ؛وال هأويال  ال هقيل ش   

معصييوم الييدم، فييإن اتليي  بيي  ي ييون هييو   واخل صيية لليشيير، وإلا اتييل إنسيي ن ألنيي  اتييل إنسيي ن   

، وليذلا  فدي  احيد   وهو العدل الذي ال يسيم  بيأن ةي  ي   نون، العدل املقر  يف شر  اهلل والق 

عقوبية القصي ص، و، هقر هي  بيأطالجي، ول اهي  اح طتهي  جبملية        ار ق الشريعة اإلسالمدة 

ميين الشييروط والةييم ن ق الييو اعييل هقيدقهيي  يف مييأمن ميين اجلييو  والشييقق او املدييل إلييي        

ب لعييدل والرمحيية ماييذ والتع مييل معيي  االنتقيي م واليييقش ب جليي ني مييع احمل ف يية علييي كرامتيي   

 ادةيي  -يف العيي ، كليي   بداييية د كمتيي ، وحتييى نه ييية احل ييم الصيي د  حبقيي  ولييدل       

ل ال مي اي اجمليرم إال مبثيل    عقوبة القص ص فهيي اعيدل العقوبي ق إ   عقوبة هيصل  - وحديث

فعل ، وهو افةل العقوب ق لألمن والا  م، ألن احملرم حدام  يعلم ان  سيدرزي مبثيل فعلي  ال    

اليقيي ء  هايي اليره يق اجلرةيية ه ليي  ، والييذي ييدفع اجملييرم بصيية ع ميية للقتيل واجلييرح، هيو       

عليي نيسي  بإبق ئي     وحق الت لق واالستعالء، فإلا علم اجملرم ان  لن ييقي بعيد فريسيت  ابقيي    

، إلا  علي فريسيت ، وإلا عليم اني  إلا ه ليق عليي اجمليين علدي  الديوم، فهيو مت ليق علدي  هيدا             

 .يتقلع إلي الت لق علد  عن طريق اجلرةة

اس سيه  عقوبية القصي ص، ف يل      اليشير اليو وضيعت الشيريعة عليي      طيدعية وهلا هيي  

صيرف عيا   دافع نيسي يدعو إلي اجلرةة، يواج  من عقوبة القص ص دافع   نيسد   مة دا  ي

وليو ان القيوانا الوضيعدة    . ( )اجلرةة، وللا م  يتيق مع مي  انتهيي إلدي  عليم اليايل احليديث      

مين الاقيد   خيذه   اد اخذق يف هقيدق عقوبة اإلعيدام مبي  ار هي  الشيريعة اإلسيالمدة لسيلم مأ      

والشيقق يف األخيذ بعقوبية اإلعيدام، ويف      ا ووالتري فراط واإلسيه ب  الذي جره علده  للا اال

ن عقوبية مين طيدعدية اجلرةية،     إلا اخيذ املقيا  : ت ب   وح الشيرائع هذا يقول مونتسد و يف ك

                                      
 
 .وم  بعده   88ص -الس بق -الق د  عودةعيد   ((
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، بييل ميين ميين الواضييع اقهييري فقييد انتصييرق العداليية وا هيييع اهلييوى يف العقيي ب وصيي   العقيي ب 

، وميين هييذا القييول ييييدو مشييرجي   ( )ميين عاييد اخديي   اجلا ييية نيسييه ، فييال ي ييون املييرء مع اييي    

يف حيي    مثيل هيذا األسيلوب الاي جع    اإلسالم وهدي التشريع السم وي الذي  شد الاي س إليي   

 . مص   احلد ة

  

                                      
 
 .1 ف ري ع  ا، الس بق، ص. ، مش   إلد  يف د1  ، ص3مونتسد و يف كت ب   وح الشرائع، جي  ((



- 09 - 

 املبحث الثاني

 ضمانات تطبي  اإلعدام يف القانون والشريعة

 املطلب األول

 عقوبة اإلعدام يف القانون الوضعيضمانات تطبي  

ميين  اوجييق القيي نون يف بعيي  القييوانا الوضييعدة وماهيي  هشييريع العقوبيي ق املصييري عييددا  

انييي  ال ميييوا : الةيييم ن ق اليييو هصييي حق احل يييم بإعيييدام اجلييي ني، ومييين هليييا الةيييم ن ق   

(  / 36ميي دة ) ءهيي ه اللم  ميية الييو هقةييي يف اجلا ييية ان ه ييم ب إلعييدام إال بإمجيي       

إجييراءاق، ومييق ان هيييا احمل ميية يف ح مهيي  هييوافر هييذا اإلمجيي  ، وإال كيي ن ح مهيي   

 .ب طال 

كم  اوجق إ س ل او اجي احمل وم علد  ب إلعدام إ  امليو، وإلا ، يصل  ايي  خيالل   

مييي دة )عشيييرة ايييي م ه لدييية إل سييي ل األو اجي إلدييي  ح ميييت احمل مييية يف اليييدعوى دون وجيييوده  

د ان احمل مة ال هتقدد براي امليو وهي هيري مقديده بي لرد علدي ، وهلي       دبراءاق، إج( 3/ 36

ان هقييرح  اييي  إلا  اي هييري ميي  هييراه احمل ميية، وعلييي امليييو ان ييييدي  اييي  وفييق اح يي م          

 .( ) الشريعة اإلسالمدة، يف حدود الوا ئع الو لهرق ام م احمل مة

ني من ف ئدة سوى ان ي ون الق ضيي  ولدل ألخذ  اي امليو عاد احل م بإعدام اجل 

احل ييم ب إلعييدام يف الوااعيية اجلا ئديية     ييي  إلا ك نييت اح يي م الشييريعة ادييز     بداييةعلييي 

املقلييوب فدهيي  اخييذ  اي امليييو ايييل احل ييم بهييذه العقوبيية ام ال، ودون ان ي ييون املقصييود      

، ( )القي نون لي اجل ني، وإعق ئ  الوصيا  إ دابذلا هعرف  اي امليو يف ه ددا اليعل املست

كيييذلا فيييإن اخيييذ  اي املييييو اييييل صيييدو  احل يييم ب إلعيييدام مييين شيييأن  ان ييييدخل يف  و   

احمل وم علد  ب إلعدام اطمةا ن   إلي ان احل م الص د  بإعدامي  إمني  مير وفقي   ألح ي م      

ما ي  حيق احلدي ة وهيو اهلل سيي  ن ، وهليذا الشيعو  اثير كييري يف          اليذي   الشريعة الو انزهلي  

سيتقرق اله ني  عليي ان    فأ، ، وايد اليا هيذا األجيراء طيويال      (3)الراي الع م لتلا العقوبةهقيل 

هييذه العقوبيية، وهييي ااسييى عقوبيي ق القيي نون، إمنيي  هييي اهلييدف الييذي نزلييت ميين اجليي  اآلييية       

 . ( )ول م يف القص ص حد ة: الشريية

 كمي  اوجييت عليي الاد بية الع مية ان هعير  القةيدة اليو صيد  فدهي  ح يم حةيو ي            

لعقوبيية اإلعييدام علييي د ميية اليياق  مشيييوعة برايهيي  يف احل ييم خييالل ا بعييا يوميي   ميين     

ميين ايي نون حيي الق وإجييراءاق القعيين بيي لاق   ( 8 )هيي  يخ احل ييم وفقيي   مليي  هقةييي بيي  امليي دة  

                                      
 3 8:ص -الس بق -امحد فت ي سرو . د  (( 
 7 3 ام  -   : ص - ج -جمموعة القواعد 131 / /1جي، نق  46لساة    3 د مة الاق  يف القعن   (( 
 الس بق -عم د اليقي . ، د117 طيعة  -4   : ص -الا رية الع مة للق نون اجلا ئي - مسدل بها م. د  ((3
 .من سو ة اليقرة 71 ، واآلية  ام 718: ص -الس بق -امحد عو  بالل. د  (( 
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الةييم نة واضيي ة، وهييي هييوفري وسييدلة  وعلديي  هييذه  -131 لسيياة  37الصيي د  ب لقيي نون  اييم 

 ييم بعقوبيية اإلعييدام طيقيي   للقيي نون حتييى ولييو ، يقعيين       ضيي فدة للتأكدييد ميين صييدو  احل   إ

وحتييى ولييو ، اييد الاد بيية الع ميية فديي  ميي  يصييل   ،احمل ييوم علديي  يف احل ييم الصيي د  ضييده

 . ( )للقعن من الا حدة الق نوندة

، وإمنيي  لذاهيي  ا ، لييدل مقصييود(ا بعييا يوميي   ميين هيي  يخ احل ييم )ووضييع القدييد الييزمين 

يي د ة للقعين يف احل يم، فيإلا انقةيت هليا امليدة فيإن واجيهي  يف          حلث الاد بة الع مة علي امل

القعن ال يسقق، وهي ل د مة الياق  القةيدة املعروضية علدهي ، حتيى وليو م العير         

 . ( )بعد فواق املدة

وإلا كيي ن احمل ييوم علدهيي  حيي مال ال يايييذ علدهيي  احل ييم إال بعييد شييهرين ميين هيي  يخ     

 138 لسيياة  318ميين ايي نون ها ييدم السييرون  اييم ( 86)ة إجييراءاق وامليي د( 78 ميي دة )والدههيي  

كم  مق هأجدل احل م ب إلعدام عاد صدو  ح م ب ق به  يف ايي م األعدي د الرادية، او    

ن م إ س ل احل يم  وإ. (3)إجراءاق جا ئدة( 73 م دة )احمل وم علد   بزي  ة األعد د اخل صة

بيدال عقوبية اإلعيدام بعقوبية اخيا      ه او إيف عييو  إ   ئدل الدولة بواسيقة وايير العيدل، اميال     

 . ( )او امره بإبدال العقوبة يف لرف ا بعة عشر يوم  يايذ احل م ،ماه  وإلا ، يصد  عيوه

 :تقييم هِه الضمانات

انه  اد ج ءق يف وات التايدذ،  يريتأمل يف الةم ن ق املقر ة لعقوبة اإلعدام ومن ي

وهركت للا للةم ن ق الع مة الو . و، هتقرجي إ  ماققة االهه م او إسا ده إ  اجل ني

ه م عقوبة اإلعدام وهريه  من اال العقوب ق وهي احليل، وك ن من األجدى ان 

ولعل  ه ون اإلجراءاق س بقة ملاع الوصول إ  هلا الاتدرة احل  اة، فذلا اجدى واو ،

هذا م  ةدز ماهج التشريع اإلسالمي يف هقرير عقوبة القص ص، حدث ، معل الةم ن ق 

راعي فد  ضم ن ق التايدذ، وماه  الحق  عاد الاقق ب حل م به ، ول ا  يف الوات الذي ي

 ج ء هايدذ العقوبة علي املراة احل مل واملري ، إال ان  ، يهمل ضم ن ق اإلسا د مع إ

يدذ وحتى يتم احلسم الاه ئي للعقوبة، واد دل علي ا ج ء التايدذ علي احل مل ضم ن ق التا

عن ابد   بريدهعن سلدم ن بن  والدا  اقينم   واه مسلم  ه حتى هةع محله ، وهيقم طيل

وغا، هوبي إ  اهلل : طهرني، فق ل: د ا لت ي   سول اهللاألْا بنان امراة من ع مد 

:  عز بن م لا ا ل وم  للا؟ ا لتان هردني كم   ددق م ا اك هريد: واست يري، فق لت

الهيب حتى هةعي م  يف بقاا، فلم  : انت؟ ا لت نعم، فق ل هل : ا ل: نه  حيلى من الزن إ

لدل  نرمجه  وند  ولده  ص ريا ال  إلا ًَ: صل اهلل علد  وسلم، فق ل -وضعت اهى به  الايب

                                      
 717: ص -الس بق -حسن بالل. د  (( 
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 6 8: ص -املرجع نيس  -امحد فت ي سرو . د  ((3
 717: ص -امحد بالل املرجع نيس . ، د7 8: ص -املرجع نيس   (( 



- 20 - 

ه  ب   ج ءق ويف يده كسرة من خيز امرل  من يرضع ، فأمهله  حتى فقم الص ري، فلم

 . ( )فأادم علده  احلد

ان اجليده  فأهداهي  فييإلا هيي حديثي  عهييد      انيت فيأمرني الييايب    امييةان  وعين عليي   

 ( )احسييات اهركهيي  : فقيي ل   فييذكرق للييا للييايب . لييه ااته  ان هن جلييدباييي س ف شييدت إ

واد ح يي الشيوك ني    .حتى يتا لهويف احلديث دلدل علي ان املري  ة .حتى هتم ثل للتء

يرجي شي ؤه ةهل حتيى ييتم شيي ؤه، وامي  امليري  مبير  ال        اإلمج   علي ان املري  مرض  

، حديث اي م القيد  فدي  مقي م      (3)ان ال يق م علدي  حيد القتيل    ا ج هم رجي شي ؤه فيد  اوالن ي

ت  الشيرعدة اليو   مي  ي يين عين سيا     م  سديعل  اليشير، ويف سياة اهلل ال وندية اليو ابيتاله بهي       

 . ألن اهلل ا حم بعيده من ان ممع علد  مصديتا ل  ب ملرص د؛ اهق

ان اخييذ  ددييبخييرى موجييودة يف التشييريع اإلسييالمي وميي  او ده القيي نون ميين الةييم ن ق األ

واجملتميع فيإن يف    ب   ض  احمل يوم علدي  واهلي     سترلقُي  اي امليو إلا ك ن إجراء ش لد  

التشريع اإلسالمي حقدقة هشريعدة غ كم وفق   ألح  مهي  ابتيداء مين ن ير اليدعوى وحتيى       

وإمج   علم ء امتي ،    نه يته ، وم  يايذ فد  إمن  هو ح م اهلل الث بت ب ت ب  وساة نيد  

الرمحية  وام  هريه مين اإلجيراءاق اإلنسي ندة فإنهي  ال يي لا ميي دئ الشيريعة اليو هقيوم عليي           

 .والرافة والواوف جب نق املا وبا عاد الشدة

 املطلب الثاني

 ضمانات تطبي  عقوبة القصاص يف التشريع اإلسالمي

عقوبييية القصييي ص يف التشيييريع اإلسيييالمي شيييأنه  كشيييأن عقوبييية اإلعيييدام املقييير ة يف    

الزجير  التشريع الوضعي من جهة اهلدف العق بي املرجيو مين و اء هوادعهي  واملتمثيل يف هقديق      

مبي  يسيليه     وعيدوان    علدهي  للمي  ًَ   ىلش ل استي ح اع م ادمة يف الدند  وهيي احلدي ة واعتيد   

 ليعليي  وجييزاء مسيي وي     ما سييي   ميين صيي حيه  الييذي اودعهيي  اهلل فديي ، حبدييث ه ييون عق بيي  ًَ       

جلرةت  ويف هقريره  ابتداء وايل ان ييعيل هليا اليعلية الا يراء مي  يزجيره عين اإلايدام عليي          

يقلييده  ان نيسيي  او  لييعلديي  فسييديقي للييا الزجيير مليين هسييول يعييل الشييادع، وإن ا سيير هييذا ال

فدم  فعل، كم  ان يف هلا العقوبة م  يةيمن هقديق اليرد  العي م اليذي معيل اجملتميع يقيد          

احلد ة ويعمل من اجل احمل ف ة علده ، ويشعر ب لرض  حا يرى من هقي ول عليي هليا القدمية     

سق فعل ، ويشرب من نيل ال يأس اليذي سيقى ماي  ضي دت ، و هيم       يا ل من اجلزاء م  يا 

األهمديية القصييوى للعقيي ب والييرد  ميين جهيية انيي  ةثييل عاصييرا  ميين عا صيير األميين يف اجملتمييع     

                                      
 وم  بعده  3  : ص -7ج -ندل اإلوط   للشوك ني  (( 
 8  : ص املرجع نيس  ،   (( 
 وم  بعده   78: ص -الس بق -، عيد الق د  عودة 6  : ص ، املرجع نيس   ((3
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ومقومييي ق وجيييوده ومييين بيييا لليييا   فع لييية مييين ادواق احمل ف ييية عليييي ادمييي  اإلنسييي ني، واداة 

 .عقوبة القص ص، او م  يق بله  يف التشريع ق الوضعدة وهو اإلعدام -ب لققع -العق ب

 :حقيقة عقوبة القصاص

عقوبة مقد ة ب ملم ثلة اق  :ويف اصقالح اليقه ء، ( )التتيع واملس واة :والقص ص ل ة

 :وب إلمج   ، وهو بهذا املعاى مشرو  ب ل ت ب وب لساة( )حق  للعيد

 : أما الكتاب (1)

َوَكَتْبَنا َعَلْيهالْم ِييَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفسال  : فيقول  هع لي ( ا)
، واآليية وإن ك نيت   (3) 

ح  ية عن شر  من ايلا ، إال انه  شر  لا  حدث ، يرد يف شيرعا  مي  ياسي ه ،    

ال تي ب،   بل العمل فد  علي وفقه  بدلدل م  ثيت من اآلي ق ال رةية األخيرى يف  

 .ومب  ثيت يف الساة واإلمج  ، وهي هيدد مشروعدة اتل الايل ب لايل اص ص 

ََ آَمُنهوْا ُكِتهَب َعَلهْيُكُم اْلِقَصهاُص ِيهي اْلَقْتَله            : وبقول  هع لي  ( ب) ِِي َيها َأيْنَهها الَّه
 ( ) ،

واآلية هدل علي ان القص ص يف القتلى مقلوب ماي ، وهيذا دلديل عليي مشيروعدت ،      

 .  يف هذا املعين كثريةواآلي ق 

 :وأما السنة (2)

يييودي، واميي  ان  ليي  اتدييل فهييو ظييري الا ييرين إميي  ان  ميين اتييل: "ايي ل فيميي   وى انيي   

، فقييد دل هييذا احلييديث علييي ان القييود ميين موجييي ق القتييل العمييد العييدوان، وانيي  ميين  (3)يقيي د

 .علي مشروعدت حقوجي ولي املقتول الو موا ل  استعم هل ، والقود هو القص ص، فدل للا 

 : وأما اإلمجاع (3)

فقد امجع علم ء األمة عليي ان القصي ص عقوبية مشيروعة، وانهي  مين اصيول العقي ب          

اإلسالمي، ومعليوم مين اليدين ب لةيرو ة، وانهي  ك نيت مقير ة يف مجديع اليدي ن ق والشيرائع           

 . (8)السم وية الس بقة

 

 

 

 :مي دئ عقوبة القص ص وشروطه  وبد ن للا يف فرعا

                                      
 وم  بعده    3: ص -6ج -لس ن العرب  (( 
  4 : ص - ج -املدخل اليقهي الع م -مصقيي الراا . ، د7  : ص -6ج -القديرفت    (( 
 3 من اآلية  ، سو ة امل ئدة  ((3
 76 من اآلية  ، سو ة اليقرة  (( 
 طيعة احلليب -4 : ص -7ج -ندل األوط   للشوك ني  ((3
 - ج -وفلسية العقوبة للشدخ دمد ابو اهرة -333: ص -1ج -امل ين البن ادام :  اجع يف ح  ية اإلمج    ((8

 . وم  بعده    3: ص -للشدخ دمود شلتوق -وم  بعده ، اإلسالم عقددة وشريعة 78: ص



- 23 - 

 األول الفرع

 مباْئ عقوبة القصاص

عقوبيية القصيي ص هقييوم علييي مجليية ميين املييي دئ الييو هةييمن إنزاهليي  يف جميي ل العقيي ب    

املازل املالئم هل  وعدم الشقق فده ، وهاليف اآلث   الشديدة اليو ة ين ان هرتهيق علدهي  يف     

 : ح لة م  إلا لهر خقأ يف هقيدقه ، وهذه املي دئ هتمثل فدم  يلي

 :تكون اجلناية عمديةأن : أواًل

من مي دئ عقوبة القص ص، انه  ال هقيق إال يف ح لة م  إلا ك نت جرةة القتل 

، وهت قق العمدية يف جرةة القتل العمد، بأن ي ون الق هل متعمدا  لليعل ةاملوجية هل  عمدي

 . د الذي يؤدي إ  القتل، ويقصد مع  الاتدرة الو هؤدي إلده  وهي إاه جي  وح اجملين عل

ومليي  كيي ن القصييد امييرا  خيديي  ، ألنيي  ميين اعميي ل القلييوب الييو ال يقلييع علدهيي  سييوى اهلل   

، إل مين املقير  ان القصيد مهمي      ( )سي  ن ، اا م اليقهي ء اآللية او الوسيدلة مقي م لليا القصيد      

خيي امره علي الا س من جهة مستقرة يف اعم جي نيل ص حي ، إال ان  ال يليو مين عالمي ق    

ومؤشراق هيدد وجوده يف ع ، ال  هر، ويستقدع ان يد كه  من ييراه او غ يم   هدل علد  

مبسيدس دشييو ب ليذخرية احلدية، او يةيرب  بسييدا      عليي نتي ئج فعلي ، فميين يةيرب ش صي       

ا طع فدقتل  ال ة ن محل فعل  هيذا إال عليي اصيد القتيل، ومين يقتيل إنسي ن  ب لسيم، فيإن          

ن السييم غتيي ج إ  د اسيية هقييد  خقو هيي  ومييداه     طريقيية القتييل يف لاههيي  هييتم عيين اصييده، أل    

وسييرعت  يف إحييدا  القتييل، كميي  غتيي ج إ  د اسيية ل ييروف دسيي  يف طعيي م اجملييين علديي  او   

 -بهيذا املعيين   -شراب ، وللا كل  ال ي ون إال بعد اصيد ود اسية وإلا ، يتيوافر العميد    

 . يف ج نق اجل ني، فال هقيق هلا العقوبة

 : لعقوبةأهلية اجلاني ل: ثانيًا

ومن مي دئ عقوبة القص ص انه  ال هواع إ  علي ش ل هتوافر فد  اهلدة هوادعه  

علد ، للا انه  مل  ك نت هلا العقوبة ا ئمة علي القصد من الي عل، كم  ي  يرتهق علي 

للا وجوب ان ي ون الي عل م لي  ب ليلوغ والعقل، فإلا ، ي ن الي عل م لي ، بأن 

ن  فإن  ال يع اق ب لقص ص، ضرو ة ان القصد ال يتصو  ماهم ، ك ن صيد   او جماو

وألنهم  ال يد ك ن مقلق   إلا ، ي ون  يدزين اصال، او ال يد ك ن إد اك   ك مال  إلا 

ك ن لديهم  شيء من التمددز ويف مجدع احل الق لن يثمر العق ب معهم  م  يرجي ما  من 

وبة بهم  هري لي جدوى، وهذا ال غول دون جت الرد  املقلوب، ومن ثم ي ون إنزال العق

 . الةر  احل صل عن هلا اجلرةة من م هلم  عن طريق الدية

 :املساواة الكاملة بني اجلاني واجملين عليه: ثالثًا

                                      
    3: ص -3ج -ح شدة ابن ع بدين علي الدا  امل ت    (( 
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ومن مي دئ هلا العقوبة ان  مق ان هقوم املس واة ال  ملة با اجل ني واجملين علد ، 

ويقصد ب ملس واة ها ، املس واة يف م ون ق عصمة الدم، فال موا ان هواع عقوبة 

فده ، القص ص يف ش ل اتل إنس ن  ك ن مقلوب  لقتل  يف جرةة د وم نه ئد   بإدانت  

لم صن، او ي لق علي ال ن اد م خقو ة خ صة ب ، كمن   لاو ا مت ب  لروف حد الزن

يقتل وهو يره ق جرةة، او يتأهق ال ه  به ، ويف لروف هرج  ج نق خقو ه  علي من 

يقتل ، واملس واة يف مالبس ق اجلرةة، فال يق د من الوالد لولده، وال ين يقتل حربد   او 

يق د من ش ل الل ب حلرم، ألن احلرم مستأما   دخل اليالد بقريق هري مشرو ، كم  ال 

 . الشريا غمي من غتمي حبم ه حتى يرج ما 

وال يقصد ب ملس واة ها  املس واة يف اإلنسي ندة، ألن الاي س مجدعي  متسي وون يف احلقيوجي      

والواجييي ق، ولييدل هايي ك ميي  ييةييل بيي  إنسيي ن اخيي ه اإلنسيي ن إال بيي لتقوى والعمييل الصيي           

َيها َأيْنَهها النَّهاُإ اِلنَّها َخَلْقَنهاُكم م هَ َذَكهرث َوُأنَثه  َوَجَعْلَنهاُكْم           : لوصدجي اهلل الع دم حا اي  

صيل اهلل   -، وايد اكيد اليايب   ( )  ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُيوا النَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّهِه َأْتَقهاُكْم   

الاييي س سواسيييدة ": هيييذا املعايييى اجللدييل بقولييي  وفعلييي ، ولليييا فدميي   وى عاييي    -علديي  وسيييلم 

: ايهي  الاي س  : "وا ل يف حرة اليودا   كأسا ن املشق، ال فةل لعربي علي عرمي إال ب لتقوى

إن  ب م واحد، كل م آلدم وادم من هراب، إن اكرم م عاد اهلل اهق كم ليدل لعربيي   

، ومين ثيم ي يون املقصيود     (3)"شيهد ، اللهم هيل بل يت الليهم ف    ( )فةل علي عرمي إال ب لتقوى

  يتيق فد  مجدع الاي س، ول ين   اة ها  لدل مرادا ب  املس واة يف اإلنس ندة، فذلا يب ملس و

املراد به  املس واة يف م ون ق عصمة الدم، ويف مالبس ق اجلرةة مب  معليه  متشي بهة ميع    

 .مالبس ق العق ب

 : شخصية العقوبة: رابعًا

ان  ال يع اق به  إال اجل ني، فال يقتل هريه كم  يف : ومن مقوم ق عقوبة القص ص

ح لة الثأ ، وكم  يف اجلرائم اإل ه بدة الو ي ون ض  ي ه  من هري اآلمثا ه لي  ، و مب  

ك نوا من األطي ل او الاس ء او املرضى او الشدو  الذين ال حدل  هلم، واس س للا اول  

ََ َقاُلو : هع لي ِْ َأَحَدَنا َمَكاَنُه اِلنَّا َنَراَك ِم ْا َيا َأيْنَها اْلَع اليُ  النَّ َلُه َأًبا َشْيًخا َكِبرًيا َيُخ

َِ الالَّ َمَ َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعنَدُه اِلنَّها الًذا لََّظاِلُموَن اْلُمْحِسِننَي   َقاَل َمَعاَذ الّلِه َأن نَّْأُخ


، فقد ( )

يوسا ان يؤخذ بدل اخدهم الذي ضيق صوا  امللا يف  حلة ا  هخر جبرةت ،  ةخوطلق إ

فلم يقرهم علي م  طليوا، فدل للا علي ان العقوبة ش صدة، واآلية وإن ك نت ح  ية 

عن شر  من ايلا  إال انه  شر  لا  حدث ، يرد يف شرعا  م  ي ليه ، بل العمل عادن  علي 

                                      
 3 من اآلية  ، سو ة احلرراق  (( 
   3: ص -اإلسالم عقدية وشريعة  (( 
 املرجع نيس   ((3
 71،76 :سو ة يوسا، اآليت ن  (( 
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، وبدلدل م  و د يف الساة مؤكدا ( )  َواَل َت الُر َوازالَرة  والْزَر ُأْخَرى  : وفقه ، بدلدل اول  هع لي

  اهلل ىإن اعدى الا س عل:  ا ل  هذا املعاى، فقد  وى عن عيد اهلل بن عمر ان الايب

إن  ال مين : "ألبي  مثة وك ن مع  ولده،  ، وا ل"( )، او اتل هري ا هل  من اتل يف احلرم

 . ، اي ان كل إنس ن مسةول عن جا يت (3)"علدا وال اين علد 

 : جواز العفو عَ اجلاني: خامسًا

حا اار التشريع اإلسالمي عقوبة القص ص جلرةة القتل العمد، ، يشأ ان معل 

ي، وإمن  خري ولي الدم بدا  القص ص واجي  متعدا  البد ما ، وال ما ص من إنزال  ب جل ن

المدة وبا الدية او العيو عاه  اية ، وللا إيث  ا  مل  عاد اهلل، وهقوية لع طية األخوة اإلس

َْ  : الاسق، ويف هذا يقول اهلل هع لي الو هي ااوى عاد اهلل من إخوة َْ ُعِفَي َلُه ِم َيَم

َْا   ، واد ( )  الَلْيِه ِبإالْحَسانث َذِلَ  َتْخِفيفف م َ رَّب ُكْم َوَرْحَمة َأِخيِه َشْي ف َيات َباعف ِباْلَمْعُروِف َوَأ

، "امر فد  القص ص إال امر فد  ب لعيو م   فع إ   سول اهلل : " ان  ا ل   وي عن انل

، وحسق (3)ومن املقر  عاد اليقه ء ان العيو افةل من الصل ، والصل  افةل من القص ص

، ومن ثم ييدو ان "فمن عي  واصل  فأجره علي اهلل: "من يلتزم امر الش    ب لعيو اول  هع لي

عقوبة القص ص هري الامة إلا  اي ولي القتدل العيو، وهذه املقوم ق اخلمسة إلا اختل 

 . واحد ماه  فإن عقوبة القص ص ال هواع

 الفرع الثاني

 شروط عقوبة القصاص

القص ص، إم  ان ه ون شروط إسا د، او شروط وجوب، او شروط شروط عقوبة 

استدي ء، ويف مجدع األحوال مق ان هتوافر هذه الشروط ك ملة وجبمدع انواعه ، وهي 

 :كم  يلي

 الغصَ األول

 شروط ِسناْ اجلرمية

ال موا هوادع عقوبة القص ص إال إلا م إسا د اجلرةة لي عله  علي حنو ا طع، فإلا 

 س الققع ها  اإلسا د علي حنو ا طع ال جم ل فد  للشا، فإن العقوبة ال هواع، واس ، يتم

ق ان يريف حملو التاءة األصلدة، وهي ث بتة بدقا، وم  ، يرجي م  يزهل  واجق ألن االهه م م

                                      
 3 من اآلية  -سو ة اإلسراء  (( 
 8 : ص -7ج -نيدل األوط   للشوك ني  (( 
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إ  د جة الدقا، فإن  ال يصل  حملوه  مل  هو مقر  ان الث بت بدقا ال يزول ب لشا، ومن 

ان اجلرةة يت قق اإلسا د فده  إلا م ثيوق اليعل للي عل بوس ئل اإلثي ق الو هيدد  املعلوم

 :هذا اإلسا د، وماه  اإلارا  وشه دة الشهود، وللا كم  يلي

 : اإلقرار: أواًل

اإلارا  هو اعرتاف اجل ني علي نيس  بأن  اد ا ه ق جرةة القتل العمد العدوان 

صل  -هعدي  بدون حق، واد  وي مسلم والاس ئي ان الايبعلي إنس ن حي معصوم الدم 

 .ااتل من ا هل اعرتف بأن  اتل ض دت  -اهلل علد  وسلم

بدد ان  ياي ي هدا ك م  طرا علي اإلارا  كدلدل ه ري الا ر إلد  من جهية ايوة اإلثيي ق    

يف  - مب  يازل ب  عم  ك ن معروف  عا  من ايل وهو ان  سدد األدلية، حديث ، يعيد اإلايرا    

جم في ة   منسدد األدلة او حتى ااواه ، وللا مل  ياقوي علد   -ن ر اليق  الوضعي املع صر

ألصييل اليقييرة، حدييث ال يتصييو  صييدو  إاييرا  ميين اإلنسيي ن علييي نيسيي  مبيي  يةييره، دون ان      

ي ون للا اإلارا  جمردا  من التهمة احل صلة مين جم في ة طييع املقيرحا يعيرتف مبي  يةيره        

يف جميي ل اجلييرائم سييرتا  حد هيي ، وألنيي  ميين الوجهيية العملديية الي تيية اييد يقييع     او يايي يف سييالمة

خييي ء جلرةيية اخييرى او إعييي ء لشيي ل ميين العقيي ب، وهييذا ييي  ة يين ان يقييع   حلقدقيية او إ

وغصل وهلذا اصي  الا ر إ  اإلارا  علي ان  دلدل هقديري ولدل دلدال مقلق  كمي  كي ن   

الذي كثرق فد  وسي ئل الةي ق عليي إ ادة اإلفيراد     معهودا من ايل، السدم  يف هذا العصر 

ب لتعذيق وهريه حتى يقروا جبيرائم ايد ال ي يون هلي  ليل يف الواايع، وهيذا التقيو  يف اليقي           

الوضعي هو الذي يتيق ميع جهية ن ير اليقي  اإلسيالمي يف اإلايرا  اجلاي ئي، ولليا استةا سي           

وال  مدييية حييا  دهميي  عيين    يف إاييرا  ميي عز   -صييل اهلل علديي  وسييلم   -مبيي  فعليي  الرسييول  

 . إارا هم  عشراق املراق

 :شهاْة الشهوْ: ثانيًا

والشه دة الو هستوجق القص ص لدست إخي  ا بوااعة م دية ي يي فده  مقلق 

اإلخي   املق بق للوااع، ول اه  إخي   لو طيدعة دددة مق هوافره  ب د نه  املقر  

جلا عدلدا، فال يقيل فده  شه دة  جل شرع  وهي يف القتل العمد مق ان ه ون من  

وامراها وال ش هد وةا الق لق، وللا ي  انعقد علد  اإلمج  ، ألن القص ص إ ااة دم 

عقوبة علي جا ية، فد ت ط ل  ب شرتاط الش هدين العدلدا، وللا ألن العقوب ق غت ط 

 .لد ئه  م  ام ن

 هقديري   ي يون الق ضيي عقددهي     ومع استدي ء شروط الشه دة يف القص ص هيقي دلدال 

مبقتة ه حسيم  يرتاءى ل  من ال روف املالبسة والقرائن الق دحية وهعي    األدلية عليي حنيو      

 . يقدح يف الشه دة او يش ل فده ، لد ون األخذ به  يف الاه ية  اجع   إ  عقددة الق ضي

 :أن يرْ اإلثبات علي جرمية كاملة: ثالثًا
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م تملة األ ك ن من ش ل ك مل  ق علي جرةة عمديةط ان يرد اإلثي ويشرت

املسةولدة اجلا ئدة، وعلي إنس ن ك مل احلم ية، وه م العصمة ول  وجود مشرو  يف الاق جي 

اإلالدمي للدولة، فإلا ، ي ن القتل عمدا، او ك ن اتال ب لتسيق او عن طريق 

وجوب القص ص وعدم  ا ج   االشرتاك، فإن يف هلا احل الق خالف   با اهل العلم يتعلق ب

 .عدم الوجوب مراع ة لعصمة الايل

 :أن يكون وجوب القصاص قائمًا: رابعًا 

ومق ان ي ون حق القص ص من اجل ني ا ئم  ، يسقق ب لعيو عا ، او مبوق 

ص حي  او بترول  إ  وا   حق االستدي ء، كم  لو و   ا  القص ص عن اخد  الذي ك ن 

بسيق اتل  ألبد ، فلو م ق األ  ص حق احلق يف القص ص وو ثة  حق القص ص اد هقر  ل 

فد  اخوه الق هل، فإن حق القص ص يسقق ألن  ال موا ان ي ون الش ل مق لي  

ب لقص ص ومق لي   ل  يف وات واحد، وكذلا فإن القص ص يسقق مبوق اجل ني، كم  

ة هعوية   عن يشرتط ان ال ي ون القص ص اد سقق ب لصل  عا  واالكتي ء ب لدي

اجلرةة، او ان ي ون املقتول عمدا  اد عي  عن دم  ايل موه ، فإن ك ن اد عي  عن دم  

 . ( )ايل موه  فال مق القص ص من اجل ني

 الغصَ الثاني

 شروط استيفا  القصاص

 : ومق ان يتوافر الستدي ء القص ص شروط وهذه الشروط هي

 :أهلية مستح  القصاص: أواًل

مست ق القص ص اهال الستدي ئ ، وللا بأن ي ون ب ل   ع اال ،  مق ان ي ون

فإلا ، ي ن ب ل    ع اال ، فإن  ال يصل  لالستدي ء وال هص  الاد بة يف االستدي ء ألن  

مرهيق بشي ء ال لدل وهو امر ش صي حبت ال يتصو  اد م الاد بة فد ، فإلا ك ن ولي الدم 

 ويقر  م  إلا ك ن يريد املةي يف االستدي ء او العيو ص ريا  غيل اجل ني حتى ييل  الص ري

 .عن اجل ني، او الصل  مع 

 :أن يتف  أوليا  الدم مجيعًا علي االستيفا : ثانيًا

ومق ان يتيق اولد ء الدم مجدع  علي االستدي ء إلا هعددوا حبسق اواعد املريا ، 

العيو او الصل ، فإن  ال فإلا ، يتيقوا بأن  اي بعةهم القص ص و اي اليع  اآلخر 

يستويف ولدل ليع  الو ثة ان يايردوا ب ستدي ء القص ص ألن  ث بت ل ل واحد ماهم 

كمال حدث ال يتصو  فد  ايول التيعد  او الترزئة، ومل  هو مقر  فدم  ال يقيل التيعد  

                                      
: ص -7ج -وامل ين البن ادام  -34: ص - ج -، م ين احملت ج7  : ص -7ج -بدائع الصا ئع لل  س ني  (( 

73 . 
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هي جي اجلمدع مسلق علي ك لقصد إ  كل ، والقصد عاد عدم االقصد إلي بعة   ان

لقص ص فدسرى إ  مجدع ، ومن ثم ال موا استدي ؤه، فإلا ك ن بع  و ثة الدم بع  ا

ه ئي   او ص ريا  او جماون  ، فإن  يتعا االنت    إ  حا ادوم ال  ئق وبلوغ الص ري، وإف اة 

 . اجملاون

 :اقتصار القصاص علي اجلاني ْون غريه: ثالثًا

ن العقوبة ش صدة وا صرة علي يتعدى القص ص اجل ني إ  هريه ألال ومق ان 

ش ل من هواع علد ، وب ليا ء علي للا، فإن  إلا ك ن القص ص اد وجق علي امراة 

وك نت ح مال ، فإن  ال موا إيق   القص ص علده  حتى هةع محله ، ويست ين عاه  

ولدده ، ألن اتله  ايل وضع  يتعدي إلد ، وايل فق م  واست ا ئ  عاه  يةره، كم  مق 

يوجد من غةا  إ  حا مدة انيص ل  عن ام ، وهي ع م ن كم  و د يف القرهن ان 

ال  :ال ريم حا ا ل  . ( )   َوِيَصاُلُه ِيي َعاَمْي

 :أن يكون ولي القصاص معلوما: رابعًا

ويشرتط ان ي ون ولي القص ص معلوم الصلة ب جملين علد ، فإن ك ن جمهول 

ارابت  الو هراي ب  للمق لية ب لقص ص من اجل ني، فإن  ال الصية او ال يوجد م  يدل علي 

إن  مق ان يتوافر يف ولي الدم الصية : يصل  للمق لية ب ، وة ن القول يف هذا الشرط

الو ي ون به  اهال الستدي ء القص ص، وألن االستدي ء من اجملهول متعذ  فدتعذ  وجوب 

 . ( )القص ص ل 

 :ِمجااًلتقييم ضوابط عقوبة القصاص 

وكم  ييدو من استقراء الةوابق الو ه م عقوبة القص ص فإن شروط هوادع هلا 

العقوبة كثرية ومتعددة وللا التعدد مقصود شرع  ، حتى يتد  إلنزال هلا العقوبة القد  

ال  يف من ال روف الو مت ل هوادعه  وهيس  اجمل ل واسع   للرتيث فده  وعدم التسر  يف 

حة اليرصة للعدول عاه  إ  هريه ، وللا يؤكد املعاى الذي لكرن ه يف هايدذه ، وإه 

مستهل هلا الد اسة، وهو ان التشريع اإلسالمي حا اخت   العمل بتلا العقوبة، فإن  اد 

اح طه  ب ثري من الشروط الو متثل ضم ن ق اكددة متاع الشقق يف هايدذه  وهقلل من 

يق ليون بإل  ئه ، وهذا يؤكد وسقدة التشريع امل  طر الو اخ فت اليع  وجعلتهم 

اإلسالمي واشتم ل  علي ك فة احمل سن الو هرتهق علي هوادع هلا العقوبة وهريه ، يف الوات 

الذي هاليف فد  خم وف املرتددين يف موايهم ماه ، ولدل هذا ب ريق علي التشريع الذي 

، ف حلمد هلل الذي اكرما  ب ، وهدان  اكمل  اهلل هع لي وجعل  ش مال  خلريي الدند  واآلخرة

 . ، وهخر دعوان  ان احلمد هلل  ب الع ملا إلد  وم  كا  لاهتدي لوال ان هدان  اهلل

                                      
 .   من اآلية  k سو ة لقم ن  (( 
 . 4  : ص ، 7ج ع ، بدائع الصا ئ  (( 
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 مشروع قرار مقرتح

 ملوضوع عقوبة اإلعدام 

عقوبة اإلعدام هقوم عليي اسي س شيرعي صي د  يف اجليرائم اليو ان طهي  الشي    بهي ،          

ويتعا علي اجملتمع ق اإلنسي ندة ان هقييق هليا العقوبية يف اجليرائم اليو ةثيل التعيدي علدهي           

خقييرا  كيييريا  علييي اجملتمييع دون هوسييع يف هقيدقهيي  علييي اجلييرائم الييو ة يين اإلصييالح            

، ومق االلتزام الدادق ب لشروط الشرعدة املقر ة إلسيا د التهمية يف   العق بي فده  بعقوبة اال

 . اجلرائم املع اق علده  ب إلعدام، والشروط املقر ة لتايدذ احل م به 

 عبد اهلل النجار. ْ.أ
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 عقوبة اإلعدام يف النظر اإلسالمي

 :مقدمة   

أما  . له وصحبه وسلمبسم اهلل الرمحن الرحيم، وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آ

 بعد؛ 
قاصد العظمى للرريعة اإلسالمية، ودد امل والدين والعرض واملال منإن حفظ النفس ف

رتبت و؛ ه املقاصدذكرت يف القرآن والسنة النبوية الرريفة الدالئل الكثرية على هذ

فا  تواترت األدلة على احلو ،املساس بهذه املقاصد عقوبات شديدةالرريعة اإلسالمية على 

وكان احلفا  على النفس من أهم هذه ، االدرتاب للودوع فيهاعليها والتحذير من 

َواَل َتْقُتُلوْا النَّْفَس  :فقال تعاىلاملقاصد، ولذلك مل يررع القتل عقوبة إال يف أمور معدودة؛ 

ٍم َيْرَهُد َأْن اَل إله  ُمْسِل ْمِرٍئاَل َيِحلُّ َدُم ا: "ودال ، [33:اإلسراء] الَِّتي َحرََّم الّلُه ِإالَّ ِباحَلقِّ

الثَّيِِّب الزَّاِني، َوالنَّْفِس ِبالنَّْفِس، َوالتَّاِرِك ِلِديِنِه : ِبِإْحَدى َثاَلٍث هلل َوَأنِّي َرُسوُل اهلل ِإالا ِإال

 . (1)"امُلَفاِرِق ِلْلَجَماَعِة

ول ما يقضى فيه بني وجعل الدماء أ ،ر اهلل سبحانه وتعاىل من دتل املؤمننيودد حذَّ

َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مَُّتَعمًِّدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه :الناس؛ دال عز وجل

دال رسول : دالر رضي اهلل عنهما ، وعن ابن عم[33:النساء] َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما

 .(2)"اَل امُلْؤِمُن ِفي ُفْسَحٍة ِمْن ِديِنِه، َما َلْم ُيِصْب َدًما َحَراًماَلْن َيَز: "اهلل 

يف الرتهيب من دتل املؤمن متعمًدا؛ فقتل املؤمن بغري حق عند اهلل عز  وشدد النيب 

لزوال الدنيا : "دال وجل أمر عظيم وجرم كبري؛ فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب 

َلْو َأنَّ َأْهَل : "دال أن النيب  وعن أبي سعيد . (3)"دتل مؤمن بغري حقأهون على اهلل من 

 .(4)" السََّماِء َواْلَأْرِض اْشَتَرُكوا ِفي َدِم ُمْؤِمٍن َلَأَكبَُّهُم اللَُّه ِفي النَّاِر

َوَلُكْم ِفى  :وجعل اهلل سبحانه وتعاىل القصاص عقوبة على إزهاق النفس فقال تعاىل

فاآلية احلكيمة دررت أن  ؛[973: البقرة] َياٌة َيا ُأْوِلى اأَلْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنالِقَصاِص َح

احلياة هي املطلوبة بالذات، وأن القصاص وسيلة من وسائلها؛ ألن من علم أنه إذا دتل نفًسا 

الدية قتل بها يرتدع عن القتل؛ فيحفظ احلياة على من أراد دتله وعلى نفسه، واالكتفاء بُي

ال يردع كل أحد عن سفك دم خصمه إن استطاع، وإن من الناس من يبذل الكثري ألجل 

اإليقاع بعدوه؛ فالقصاص جزاء وفاق للجرمية؛ فاجلرمية اعتداء متعمد على النفس، 

عقل أن يفقد والد ولده ويرى داتله يروح ويغدو إذ ال ُي ؛والعدالة أن يؤخذ اجلاني مبثل فعله

 . من رؤية ولده رمُح بني الناس، ودد

                                                           
 .(1335 /3)، ومسلم (5251 /6)متفق عليه؛ أخرجه البخاري  ( 1)
 (.5212 /6)أخرجه البخاري  ( 2)
 (.224 /5)ابن ماجه ، و(25 /2)، والنسائي (16 /4)أخرجه الرتمذي  ( 3)
 (.12 /4)أخرجه الرتمذي   (4)
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متس جرائم على القتل عقوبة شرع دد  فإنهورغم عظم دتل النفس عند اهلل تعاىل؛  

قتل واليت ميثلها يف بالعقوبة النتناول ويف هذا البحث احلياة اإلنسانية والنظام االجتماعي، 

 القصاص وبعض)ويف الترريع اإلسالمي تتمثل يف  (عقوبة اإلعدام)القانون الوضعي 

  :هذا املوضوع من خالل ثالثة فصول  وستكون خطتنا يف تناول . (احلدود

وذكر  ،من حيث املراد بها (عقوبة اإلعدام)التعريف مبفهوم  يرمل :الفصل األول

 ئيساجلرائم املعادب عليها باإلعدام، مع الرتكيز على القتل العمد الذي ميثل السبب الر

القصاص يف الرريعة اإلسالمية، ثم ذكر بوضعي وللحكم بعقوبة اإلعدام يف القانون ال

، وخنصص مبحًثا لتناول الفرق بني اإلعدام صور تنفيذ اإلعدام يف الرريعة والقانون

 .والقصاص بعد التعريف بالقصاص وأحكامه

صاحل وما ينجم عن نبني أهمية عقوبة اإلعدام وما يرتتب عليها من م :ويف الفصل الثاني

 .عدمها من مفاسد

عن حكم عقوبة اإلعدام واالستثناءات الواردة على خنصصه للحديث : فصل الثالثلاو

 . تطبيقها، ثم خنتم بنتيجة البحث ومرروع مقرتح لقرار يصدر عن املؤمتر

 .وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 

***** 
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 الفصل األول

 مفهوم عقوبة اإلعدام 

 

بت وتعقَّ ا أخذه به،عادبه بذنبه معادبة وعقاًب: تقولدب، مصدر عا :العقوبة لغة   

: النحل]  هَوِإْن َعاَدْبُتْم َفَعاِدُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِدْبُتم ِب :، ويف التنزيل(1)أخذته بذنبه االرجل إذ

921]   
 .(2)ا على اجلنايةاألمل الذي يلحق اإلنسان مستحقًّ :الفقهاء صطالحايف العقوبة و

؛ (3)زواجر وضعها اهلل تعاىل للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به: نهاوعرفت بأ

 .(4)تكون على فعل حمرَّم أو ترك واجبفالعقوبة 

اجلزاء املقرر ملصلحة اجلماعة على عصيان أمر " :ن بأنهاياملعاصر بعض عرفهاو

 .(5)"الرارع

ه القاضي باسم اجملتمع جزاء ينطوي على إيالم مقصود يقرره القانون ويودع" :أنها وأ 

 .(6)"وليته على اجلرمية ويتناسب معهائعلى من تثبت مس

فمنذ ودوع اجلرمية  ؛ميتد تاريخ العقوبة بامتداد التاريخ البرري على وجه األرضو

، دتل دابيل ألخيه هابيل تأسس مبدأ العقوبة، وعودب دابيل على جرميته :وهي ،األوىل

حكام حددت مبوجبها أترريعات ول د ذلك متضمنةوجاءت الرساالت السماوية من بع

ت ففي الرريعة اليهودية نصَّ ؛ا أو ارتكب جنايةالعقوبات املرتتبة على من ادرتف جرًم

من ضرب إنساًنا " القتل ملن دتل :منهاالتوراة على عقوبات كثرية حبق اجلناة واملعتدين، 

 . (7)"فمات يقتل دتال

ا أو حديثا من شريعة ونظام حيدد مبوجبه دانون وال يكاد خيلو جمتمع ددمًي      

ا، وهذا ما نلحظه يف الرريعة اإلسالمية من العقوبات والقصاص املستحق ملن ارتكب جرًم

 .الواردة يف ذلك واألحاديث النبوية خالل اآليات القرآنية

                                                           
 (.عقب: )منظور، مادة لسان العرب البن ( 1)
 (.322 /5) املختار الدر الطحطاوي على حاشية ( 2)
 .192معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام لعالء الدين الطرابلسي، ص ( 3)
بني العقوبة والعقاب؛ بأن العقوبة هي ما يودع على اإلنسان إن كان يف الدنيا، والعقاب ما يلحقه  فقهاءال بعضيفرق  ( 4)

 (.322 /5)حاشية الطحطاوي على الدر املختار : انظر. يف اآلخرة

 (.1/639)لعبدالقادر عودة  الوضعي بالقانون مقارًنا اإلسالمي اجلنائي الترريع ( 5)
 .242 ص رمضان، السعيد العام، لعمر القسم -اتالعقوب دانون شرح ( 6)
   (.51-5)سفلر التكوين، اإلصحاح   (2)
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 :خصائص العقوبة يف اإلسالم 

  :ها خصائص عدة، أهم فلسفة العقوبة يف اإلسالم علىتقوم 

وهي تستمد وجودها وشرعيتها من خالل  ،حفظ املصاحل العامة والفردية يف اجملتمع (9)

 يف احلدود والقصاص وحيدد  ة تطبيقهاكيفّيماهيتها، ون يبيِّالنص القطعي الذي 

املساحة اليت يستطيع من خالهلا احلاكم أو القاضي أن جيتهد يف باب  أيضا

 .التعزيرات

مبعنى أنها ال تطال إال مرتكب املخالفة وحده وال تتعداه  ؛ةالعقوبة يف اإلسالم شخصي (2)

 :، يقول تعاىلا للعدالة اليت على أساسها دام مبدأ العقوبةإىل غريه، وذلك حتقيًق
ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة [83: دثرامل]ويقول ، :  َوَأن لَّْيَس ِلإِلنَساِن ِإالَّ َما

  .[911 :األنعام]  َوَلا َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى :ويقول، [33: النجم]  َسَعى

 ايحد أفال ميزة أل ؛ال يستثنى منها أحد عامةالعقوبة يف الترريع اجلنائي اإلسالمي   (3)

حني   لادم شأنه وارتفع مقامه، مهما عُظ عليه ن العقوبة املستحقةعفى مأن ُيكان 

َأمَّا َبْعُد، َفِإنََّما َأْهَلَك "  :ن يرفع يف املخزوميةد أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما أاأر

َأنَُّهْم َكاُنوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الرَِّريُف َتَرُكوُه، َوِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الضَِّعيُف : النَّاَس َدْبَلُكْم

َة ِبْنَت ُمَحمٍَّد َسَرَدْت َلَقَطْعُت َأَداُموا َعَلْيِه احَلدَّ، َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه، َلْو َأنَّ َفاِطَم

 .(1) " َيَدَها

ا يساوي يف ترريع بني مجيع الناس أمام القانون فإنه أيًض املساواةيقرر اإلسالم   (1)

فمن  ؛العقوبة نفسها مبا يتناسب مع حجم وطبيعة اجلرم الذي ادرتفه املستحق للعقوبة

جراء دسوة العقوبة بالظلم املخالف  العدالة أن تتساوى العقوبة مع اجلرمية فال يرعر

ا على خمالفة بسيطة، وال يرعر املعتدى عليه بأن حقه دد هضم اليت نزلت به دصاًص

ألن العقوبة على اجلاني مل تكن باملستوى الذي حيقق له  ؛وحرمته دد هتكت

: الرورى]ْثُلَهاَوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّ:؛ يقول تعاىلستيفاء أو ترعره بالرضا والتسليماال

َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأَلنَف ِباأَلنِف :ل، ويقو[14

َواأُلُذَن ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِدَصاٌص َفَمن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة لَُّه َوَمن لَّْم 

 [14:املائدة]  ْحُكم ِبَما َأنَزَل اللَُّه َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَنَي
نتقام الفردي، ثم تقدمت االعلى أساس  كانت دائمة والعقوبة يف اجملتمعات القدمية

نتقام الفردي، وأما يف الل العام يف القوانني الوضعية بدالاحلق اجملتمعات وأصبحت فكرة 

احلق الفردي واحلق العام  :عت العقوبات اإلسالمية كال الطرفنيالعصر اإلسالمي فقد را

                                                           
  (.1312 /3)، ومسلم (1525 /3)متفق عليه؛ أخرجه البخاري  ( 1)
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واحلفا  على احلق الفردي  ىل العدلإنتقام الفردي والعام ووازنت بينهما، فتغريت من اال

  .(1)اوالعام بطريقة خمتلفة كليًّ

الترريع اإلسالمي موانع دبل الفعل زواجر بعده؛ أي العلم صارت العقوبات يف وبذلك 

وفيما يلي نتحدث ، (2)تها مينع اإلددام على الفعل وإيقاعها بعده مينع من العودة إليهبررعي

 .ودانوًنا وهي عقوبة اإلعدامشرًعا العقوبات املقررة إحدى عن مفهوم 

 املبحث األول
 املراد باإلعدام

أفقده ": عدمت فالًنا أعدمه: "من العدم، والعدم هو فقدان الريء، تقول :لغةاإلعدام 

 .(3)داًنا، أي غاب عنك مبوت أو فقدفق

، أعَدم من بعد ِغًنى: صار فقرًيا، يقال: مصدر أعدَم ُيعِدم، وأعدم الرَّخُصفاإلعدام 

 : دال الراعر

 واألرُض ملُكَك والسَّما واألجنُم   ...   َكم ترتكي وتقول إّنك ُمْعَدُم             

: أفقده إّياه، يقال: وأعدمه الرَّيَء. {ا َفَأْغَنىَوَوَجَدَك َعِدمًي}: (4)البن مسعود ويف دراءة

  .(6)إتالفه :إعدام الريء، و(5)"ال أعدمين اهلُل إحساَنك"

: ويقال: "يف املعجم الوسيطجاء د مصطلح اإلعدام، معنى إفقاد الروح وإتالفها ُولِّ ومن

فاإلعدام  .(7)"دضى بإزهاق روحه دصاًصا، وهو من املولد: دضى الَقاِضي بإعدام اجملرم

 .يعين أن احملكوم عليه بعد التنفيذ يصبح عدًما ال وجود له

إزهاق روح "أو ، (8)"إزهاق الروح عقوبة على جرمية": ذلك ُعرف اإلعدام بأنهعلى بناء و

 يقول .(9)هو سلب احملكوم عليه حقه يف احلياة؛ ف"احملكوم عليه واستئصاله من اجملتمع

 .(10)"إزهاق روح احملكوم عليه: وعقوبة اإلعدام هي": القادر عودة عبد /األستاذ

                                                           
، والعقوبة يف الفقه 41 عدد النبأ البصري، جملة والوضعي حليدر اإلسالمي اجلنائي الترريع يف العقوبة: انظر ( 1)

 .وما بعدها 13محد فتحي بهنسي، ص اإلسالمي أل
 (.515 /2)فتح القدير للكمال بن اهلمام : انظر ( 2)

 (.عدم)العرب، مادة  لسان ( 3)
 .وعزاها البن األنباري يف املصاحف( 2/242)الدر املنثور يف التفسري باملأثور، للسيوطي ( 4)
 (.1469/ 5) املعاصرة العربية اللغة معجم ( 5)
 .22 صحملمد رواس دلعه جي،  لفقهاءا لغة معجم ( 6)
 (.عدم): ، مادةالوسيط املعجم ( 7)
 .22 ص، الفقهاء لغة معجم ( 8)
 .12 ص السقا، والتطبيق حملمود النظرية بني اإلعدام عقوبة فلسفة ( 9)
 (.216/ 1) اإلسالمي اجلنائي الترريع ( 10)
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وعلى ذلك استقر املعنى االصطالحي للكلمة، وطبًقا لقانون السجون املصري ردم 

  ".احملكوم عليه باإلعدام شنًقا إزهاق روح: "بأنها اإلعدام عقوبة تعرف 9341لسنة  331

نفَّذ فيه : أعدم القاتَل: عدة استعماالت هلذا املعنى املولد؛ منهابعض املعاجم وذكر يف 

حيكم على نفسه باإلعدام "، و"اإلعدام جرمية تستحقُّ: "حكم املوت ِدصاًصا، ومنها

: "كم باإلعداماحُل"و ،رمسّي ُيصرِّح بإعدام شخص وهو إذن: "أمر إعدام": ومنها ،"سياسيًّا

كتيبة "و ،القصاص القاِضي بقتل اجملرم: "عقوبة اإلعدام"و ،احلكم باملوت ِدصاًصا

 .(1)فردة مكلَّفة بتنفيذ ُحكم اإلعدام َرْمًيا بالرصاص: "اإلعدام
 بة اإلعدامعقوجيد أنها دد عرفت  اجملتمعات البررية ددمًيا وحديًثا والنا ر يف تاريخ

تنوَّعت االجتهادات القانونية حول اجلرائم املوجبة هلذه العقوبة؛ دد ، ووطبقتها يف ترريعاتها

ففي بعض الدول يعترب القتل والتجسس واخليانة موجًبا هلذه العقوبة، ويف بعضها تعترب 

 دول أخرىط جرائم مستوجبة لإلعدام، ويف اجلرائم اجلنسية كالزنا واالغتصاب واللوا

. يعترب االجتار بالبرر أو جتارة املخدرات من اجلرائم اليت يعادب عليها بإعدام مرتكبها

 .وتفصيل ذلك يف املبحث التالي

 الثانياملبحث 

 مطالب ثالثة ، وفيه(اجلرائم املعادب عليها باإلعدام)حمل عقوبة اإلعدام  

 املطلب األول
 الميةاجلرائم املعادب عليها باإلعدام يف الرريعة اإلس

حفظ : من مقاصد الترريع اإلسالمي ما مساه الفقهاء بالضروريات اخلمس، وهي   

الدين والنفس والنسل واملال والعقل، وباالستقراء وجد أن هذه الضروريات اخلمس مراعاة 

 .كل ملةترريع  فى
ويف سبيل حفظ هذه الضروريات شرعت العقوبات، وهي كما جاءت يف استنباط 

 : در الرريعة تتنوع إىل ما يأتيالفقهاء من مصا

قبل يص الرارع، وهي حق اهلل تعاىل ال احلدود، واحلد هو العقوبة املقدرة بن: أوال

 .العفو عنها، واملقصود من عقوبات احلدود املصلحة العامة للمجتمع
 .جرائم اجلناية على النفس وما دون النفس وما يتبعها من الدية واألرش: ثانًيا

م التعازير، وهي اليت جرت الرريعة على عدم حتديد عقوبة كل جرمية جرائ: اثالًث

 .منها مكتفية بتقرير أنواع من العقوبات هلذه اجلرائم

                                                           
 (.1469/ 5) املعاصرة العربية اللغة معجم ( 1)

http://www.zutalaba.com/forum/t1392.html
http://www.zutalaba.com/forum/t1392.html
http://www.zutalaba.com/forum/t1392.html
http://www.zutalaba.com/forum/t1392.html
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واألصل اجملمع عليه يف مجيع األديان أنه إمنا جيوز القتل ملصلحة كلية ال تتأتى بدونه "

 [939:البقرة]   َأَشدُّ ِمَن الَقْتِلَواْلِفْتَنُة :ىلويكون تركها أشد إفساًدا منه، ومنه دوله تعا
(1). 

 : جعلت الرريعة اإلسالمية القتل عقوبة يف مخس جرائمولذلك  

زنا بعد : ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: "اهلل  دال رسول: من الثيب الزنا (9)

ماعًزا  ، ودد رجم رسول اهلل (2)"إحصان وكفر بعد إميان ودتل نفس بغري نفس

 .ية وكانا حمصننيوالغامد
 .، ولألحاديث الواردة يف ذلك(3)"من بدل دينه فادتلوه: "لقوله : االرتداد عن اإلسالم (2)
َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َيا  :فإن من دتل غريه عمًدا يقتل به، دال تعاىل: دتل نفس الغري عمًدا (3)

َوَكَتْبَنا : جل شأنه دال، و[971: البقرة] اآلية.. ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى

 .[14: املائدة] اآلية..َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس
اْلُمْؤِمِننَي اْدَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفِإْن َبَغْت  َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن: دال تعاىل: البغي (1)

َفاَءْت َفَأْصِلُحوا  َفِإْن ِتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّهَعَلى اْلُأْخَرى َفَقاِتُلوا الَّ ِإْحَداُهَما

 .[3: احلجرات] اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطنَي َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوَأْدِسُطوا ِإنَّ
ْوَن ِفي اْلَأْرِض َفَساًدا ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَع :دال تعاىل: احلرابة (4)

َلُهْم  َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَلاٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اْلَأْرِض َذِلَك

 .[33: املائدة] ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُهْم ِفي اْلآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم
: ناس ويندرج حتتها ما يربهها فقالسباب عقوبة القتل يف ثالثة أجأ الدهلوي ودد حصر

للترريع وضرب احلدود وجب َأن يضبط املصلحة الكلية املسوغة  فعندما تصدى النيب "

سدى لُقتل منهم داتل من ليس دتله من املصلحة الكلية  األمر يضبط وترك مل للقتل، ولو

             :  نًّا أنه منها فضبط بثالث

َلُكْم َو:: القصاص فإنه مزجرة، وفيه مصاحل كثرية دد أشار اهلل تعاىل إليها بقوله

 . [973: البقرة] ِفى الِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأْوِلى اأَلْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن

َوالثَّيِّب الزَّاِني ألن الزنا من أكرب الكبائر يف مجيع األديان، وهو من أصل ما تقتضيه 

بلة اإلنسانية؛ فإن اإلنسان عند سالمة مزاجه خيلق على الغرَية أن يزامحه أحد على اجل

ته كسائر البهائم؛ إال أن اإلنسان استوجب أن يعلم ما به إصالح النظام فيما بينهم، وءموط

 . فوجب عليهم ذلك

                                                           
 .242لراه ولي اهلل الدهلوي، ص  البالغة اهلل حجة (1)
 .خترجيهسبق ( 2)
 (.5232 /6)أخرجه البخاري ( 3)
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 .واملرتد اجرتأ على اهلل ودينه، ونادض املصلحة املرعية يف نصب الدين وبعث الرسل  
وأما ما سوى هؤالء الثالث مما ذهبت إليه األمة مثل الصائل ومثل احملارب من غري أن يقتل 

 .(1)"أحًدا عند من يقول بالتخيري بني أجزية احملارب فيمكن إرجاعه إىل أحد هذه األصول

 التعزيرات:ثانيا

 اختلف الفقهاء يف ودد، فحسب دصر القتل على هذه اخلمسة أن النص مما سبق تبني 

 التعزير، هل جيوز بالقتل؟

، ة شرعا ، جتب حقا هلل ، أو آلدميهو عقوبة غري مقدر :ءاصطالح الفقها يفالتعزير و

 .  (2)يف كل معصية ليس فيها حد وال كفارة غالبا 

احلاجة إىل  وجدتوإمنا ، درر التعزير جزاء هلا املعاصي اليت هيالتعزير  وجرائم

وأفعال العباد اليت تستدعي العقوبة غري  لعقوبات حمدودةاخلاصة با ن النصوصأل ؛التعزير

اإلجتار  :وذلك مثل كان البد من مواجهتها بعقوباتو فتنرأ جرائم جديدة ومتنوعة حمدودة

  .باملخدرات يف العصر احلديث

 ؛خبصوصها عقوبات تنص بالنسبة هلذه اجلرائم املستجدة علىمل  سالميةاإل والرريعة

 .عقوبات املستجدةن يضع هلذه اجلرائم أر ماأل لوليفهنا كان 

 حتى الودد حددت الرريعة ضوابط وأسس هلذه العقوبات اليت مسيت بالتعزيرية 

تتناسب مع الفعل  ال داسيةحكام وعقوبات أفيظلم العباد ب ؛مر وال يستبداأل وليينحرف 

 لعدالةاكذا حتري و ة،والعقوببني الفعل  املساواةسس األوكان من هذه  ،املرتكب

جيوز التعزير ولو  أو هل له مقدار حمدد، ومن هذا املنطلق كان اخلالف يف التعزير وغريها

 ؟بالقتل

اختلف الناس يف مقدار : دال أبو حممد رمحه اهلل. التعزير: مسألة: "دال ابن حزم

به  ليس له مقدار حمدود، وجائز أن يبلغ به اإلمام ما رآه، وأن جياوز: التعزير؛ فقالت طائفة

احلدود بالًغا ما بلغ، وهو دول مالك وأحد أدوال أبي يوسف، وهو دول أبي ثور والطحاوي 

 .(3)"من أصحاب أبي حنيفة

؛ بل ذكر فقهاء (ابن حزم)ومل يقتصر القول جبواز التعزير بالقتل على من ذكرهم

 . املذاهب أحواال عدة جوزوا فيها القتل فيما ليس فيه حد أو دصاص تعزيًرا

                                                           
 .242ص  ،البالغة اهلل حجة  (1)

 الرردية املطبعة ط 25/  4 القناع وكراف ، امليمنية ط 119/  2 القدير وفتح ، 36/  9 للسرخسي املبسوط  ( (2
.  532/  4 ودليوبي ، 25/  2 احملتاج ونهاية ، السعادة مطبعة 554 ص للماوردي السلطانية واألحكام ، بالقاهرة

 بآلة يكتسب وكمن ، وكافر طفل كتأديب ، معصية وال التعزير يررع فقد للغالب الضابط هذا:  القليوبي دال
 (املوسوعة الفقهية الكويتية).فيها معصية ال هلو

 (.431/ 15)البن حزم  باآلثار احمللى  (3)
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سياسة يف اجلرائم اليت متس أمن اجملتمع وتهدد  :درر فقهاء احلنفية عقوبة القتلقد ف

إن السارق إذا تكرر منه فعل : فقالوا اإلجرام،إذا ودعت من معتاد  خاصةمصاحل اإلنسان؛ 

وذلك  ؛السردة دتل سياسة، واجلاسوس الذي ينقل أسرار الدولة لألعداء يقتل سياسة

ألنه : )ا على عبارة صاحب اهلدايةجاء يف شرح فتح القدير تعليًق؛ لسعيه بالفساد فى األرض

فجعلوا  ؛(1)"وكل من كان كذلك فيدفع شره بالقتل(: "صار ساعًيا يف األرض بالفساد

كل جرم ترتب عليه اإلضرار بأمن الناس وأمانهم على أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم إفساًدا 

جاز عقابه بالقتل سياسة وتعزيًرا؛ ألن يف مثل فإذا مل يصادفه عقوبة حد مقرر  ؛يف األرض

 .(2)هذه العقوبة احلازمة ردًعا للغري وزجًرا عن سلوك هذا الطريق

واتفق فقهاء املالكية على أن أدل عقوبة التعزيز غري مقدرة، واختلفوا يف أدصاها، 

اية واملرهور عن مالك أنه جييز التعزير مبا فوق احلد، وأن هذه العقوبة حبسب اجلن

دتل اجلاسوس املسلم إذا كان يتجسس للعدو،  :واجلاني واجملين عليه، وأجاز املالكية

 . (3)ودتل املفسدين يف األرض

وذهب بعض فقهاء الرافعية إىل جواز دتل صاحب البدعة املخالف للكتاب والسنة، 

كما إن دطع الطريق : والقتل يف اللواط للفاعل واملفعول به دتال بالسيف، كما دالوا

يكون يف الصحراء أو اخلالء يكون يف املصر، وأضاف الرافعية يف أحكام الصيال أن 

أو مال ومقتضى ( عرض)ضمان الوالة دفع كل صائل على نفس أو طرف أو منفعة أو بضع 

 .(4)دفع الصائل دتله
القتل والقطع واجلرح لدفع ضرر : أحدها: الدفع، وهو أنواع: "دال العز بن عبدالسالم

إتالف لدفع املعصية : اخلامس: "إىل أن دال..." ال على األرواح واألبضاع واألموالالصي

كقتال الظلمة دفًعا لظلمهم وعصيانهم، وكذلك ختريب ديارهم ودطع أشجارهم ودتل 

 .(5)"وابهم إذا مل ميكن دفعهم إال بذلكد
ية من حق لدفع املعص -أي القتل-ويستفاد من عبارة العز بن عبدالسالم أن اإلتالف 

 .ولي األمر؛ ألن دتال الظلمة يقتضي دتلهم
وذهب بعض فقهاء املذهب احلنبلي إىل جواز التعزير بقتل اجلاسوس ودتل املبتدع يف 

الدين، وكل من مل يندفع فساده إال بالقتل ومن تكرر منه الفساد ومل تردعه احلدود، 

صر لتناول اآلية بعمومها إن دطع الطريق كما يكون يف الصحراء يكون يف امل: ودالوا

                                                           
 (.435 /2) ،اهلمام بن للكمالفتح القدير شرح  ( 1)
 احملتار رد حاشيةمع  املختار والدر، (335 /2)، والبحر الرائق البن جنيم، (435 /2) القدير وفتح اهلداية: انظر ( 2)

 .وما بعدها( 65 /4) عابدين البن
 .عليش فتاوى هامش على (335 /5) فرحون البن احلكام وتبصرة، (356 – 319 /4) ،للقرايف الفروق: انظر ( 3)
وما ( 122 /9) الصائل ودفع التعزيز يف وحواشيهاالبن حجر،  احملتاج وحتفة، (569 /5) يللررياز املهذب: انظر ( 4)

 .بعدها
 (.24 /5)لعز بن عبدالسالم ل األحكام دواعد ( 5)
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ا وأكثر ضرًرا؛ فكان بذلك كل حمارب، وألن ذلك إذا وجد يف املصر كان أعظم خوًف

أوىل، وأضافوا أن املفسد يف األرض كالصائل إذا مل يندفع إال بالقتل دتل، ودد جاء يف 

ه أنه دد حكي عن مالك وغري :البن تيمية يف التعزير ما ملخصه (السياسة الررعية )كتاب

أن من اجلرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أمحد، وكذلك أبو حنيفة يعزر 

بالقتل فيما تكرر من اجلرائم إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه 

 .(1)التلوط أو اغتيال النفوس ألخذ املال وحنو ذلك
ومن مل : "نهي عن املنكرالبن تيمية يف فصل األمر باملعروف وال (احلسبة)ويف رسالة 

يندفع فساده يف األرض إال بالقتل دتل؛ مثل املفرق جلماعة املسلمني والداعي إىل البدع يف 

ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِنى ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمن َدَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو :الدين؛ دال تعاىل

َما َدَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا َوَلَقْد َفَساٍد ِفى اأَلْرِض َفَكَأنَّ

 . (2)"[ 32:املائدة ] َجاَءْتُهْم ُرُسُلَنا ِباْلَبيَِّناِت ُثمَّ ِإنَّ َكِثرًيا مِّْنُهم َبْعَد َذِلَك ِفى اأَلْرِض َلُمْسِرُفوَن

عررة جيوز للحاكم أن يزيد يف التعزير بالضرب على ذهب بعض الفقهاء إىل أنه ال و

ال يضرب فوق عررة أسواط إال يف : "أنه دال مستدلني مبا جاء عن رسول اهلل  أسواط

، فظاهر هذا احلديث يدل على أن عقوبة غري احلد ال جيوز أن تزيد 3"حد من حدود اهلل

 .على عررة أسواط

على العقوبات تطلق أيًضا على نفس اجلناية بأن احلدود اليت تطلق  :عن هذاأجيب ودد 

ال جتوز العقوبة : املعصية، ال العقوبة، فمعنى احلديث: واملعصية، واملراد بها يف احلديث

بالضرب زيادة على عررة أسواط إال يف اجلنايات بأن خيتلي بامرأة حمرمة أو يرهد زوًرا أو 

ر ماله فيما يؤذي الناس أو يسعى يغش شخًصا أو خيدعه أو حيتال عليه أو يقامر أو يبذ

بالنميمة بني الناس أو يطفف الكيل وامليزان أو يصرف ودته يف املالهي أو غري ذلك مما ال 

ن يعادب أميكن حصره هنا؛ فكل جناية مل يضع هلا الرارع حدًّا وال كفارة فإن للحاكم 

 .عليها بالسجن أو الضرب حبسب ما يراه زاجًرا للمجرم

ايات من املخالفات؛ كمخالفة االبن ألبيه وحنو ذلك مما يقع من الصبيان أما غري اجلن

فهذا هو معنى . فإنه يصح التأديب عليها بالضرب بررط أال يزيد عن عررة أسواط

 .(4)احلديث

                                                           
 .92 صالسياسة الررعية البن تيمية، : انظر ( 1)
 داريف فتوى فضيلة الريخ جاد احلق علي جاد احلق الصادرة عن  وانظر ما سيأتي. 22 صاحلسبة البن تيمية،  ( 2)

 .م1929 مايو 14 /هـ1399 اآلخرة مجادىيف  ناثواإل األطفال خطفيف شأن  املصرية اإلفتاء
 [.12229ردم ]السنن الكربى للبيهقي   ( (3
 (.5/42)إعالم املودعني، البن ديم اجلوزية : انظر ( 4)
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التعزير باب واسع ميكن للحاكم أن يقضي به على كل أن باب  :وخالصة األمر

و كفارة، على أن يضع العقوبة املناسبة لكل بيئة اجلرائم اليت مل يضع الرارع هلا حدًّا أ

 .لو بلغت العقوبة القتلو، حتى ولكل جرمية

مايو  91 /هـ9333ومن هذا املنطلق صدرت عن دار اإلفتاء املصرية يف مجادى اآلخرة  

تنفيذ عقوبة  جتيزفتوى  (1)جاد احلق علي جاد احلق /م يف عهد فضيلة الريخ9373

ف األطفال واإلناث؛ بناء على أن العقوبات يف احلدود مقدرة بالررع اإلعدام يف حق من خيط

 .أما عقوبات التعازير فمرتوكة لإلمام، ودد تصل إىل القتل سياسة متى رأى اإلمام ذلك

مرن غري ثابت عكس احلدود فإنها  عزيرمعيار العقوبة يف جرائم الت: "يقول رمحه اهلل

ها ال تدخل يف نطاق احلدود مبعناها الررعي كما ال وإذا كانت اجلرائم املسئول عن ،ثابتة

 ،"تندرج حتت عقوبات االعتداء على النفس وما دون النفس فهل تدخل يف نطاق التعزير؟

وخنلص من هذا العرض : "عرض أدوال فقهاء املذاهب يف أمثال هذه اجلرائم يقولد أن وبع

سة، وأنه مرروع يف اجلرائم اليت ال إىل أن القتل تعزيًرا جييزه فقهاء مذهب أبي حنيفة سيا

 .ميكن فيها دفع شر اجلاني؛ سيما إذا كان معتاًدا
وأيًضا اجلرائم اليت تعترب إفساًدا للمجتمع وتكرر من املقرتف هلا اإلفساد، ودد وافق 

 .على هذا الرأي من احلنابلة ابن عقيل وابن تيمية وابن القيم
املالكي، كما جاء يف دتل اجلاسوس واملفسد  ومبدأ القتل تعزيًزا مسلم به يف الفقه

 .يف األرض، وجرى بذلك دول بعض الرافعية سيما يف أحكام دفع الصائل
حتدث للناس أدضية بقدر ما : "العزيز  عمر بن عبد اخلليفة الراشد قولب ويستأنس

بق ما يرري إىل ضرورة األخذ بقول مجهور فقهاء املذاهب على حنو ما س" حيدثون من فجور

ا سياسة سيما هؤالء اجملرمني الذين يثبت احرتافهم للقتل تعزيًربيانه من جواز القتل 

والسطو على الناس يف الروارع والسيارات والقطارات بل ويف املنازل، وهؤالء الذين 

خيطفون األطفال واإلناث متى ثبت عليهم هذا اجلرم جيوز عقابهم بالقتل؛ باعتبارهم خطًرا 

ال يرجى صالحهم، وباعتبار أن فعلهم مناف ملقاصد الرريعة اليت تدعو على اجملتمع و

 ...حلفظ النفس والدين والعرض
هذا وملا كانت اجلرائم املسئول عنها متس أمن اجملتمع وسالمته إذ فيها ما يهز األمن، 

بل إنه حرم -وفيها ترويع األطفال والنساء واالعتداء على األعراض اليت صانها اإلسالم 

وفيها إشاعة الفوضى واالضطراب يف البالد،  -رد النظر إىل النساء األجنبياتجم

وإضاعة الثقة يف ددرة احلكام على ضمان األمن العام؛ فإن اجملرمني الذين اعتادوا 

اإلجرام وال يرجى منهم التوبة واإلدالع عن القتل واخلطف والسردة والزنا، كل هؤالء 

                                                           
 .ألزهر السابق وكان ودت صدور الفتوى مفتيا للديار املصرية رمحه اهلل تعاىل شيخ ا  (1)
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سياسة، على أن توضع الضوابط الكفيلة بالتطبيق العادل جيوز أن تررع هلم عقوبة القتل 

ة والربهة؛ نِّمحاية لإلنسان الذي حرم اهلل دتله إال حبق؛ فال يؤخذ يف مثل هذه العقوبة بالِظ

حبيث يكون ملحوً ا يف الترريع احليطة يف اإلثبات؛ سيما إذا مل يتم القبض على اجلاني 

 . (1)"متلبًسا جبرمه
جرائم من جرائم  أربعن الرريعة اإلسالمية جعلت القتل عقوبة يف إ :وخالصة القول

وجعلته عقوبة يف جرمية واحدة من القصاص،  ،الزنا واحلرابة والردة والبغي: احلدود وهي

 .(2)ألنه عقوبة مقدرة وجبت حقًّا للعباد ؛القصاص غري احلدووهي القتل العمد؛ 

العقاب عليها بالقتل تصل إىل مخس  فإذا ددرنا أن اجلرائم التعزيرية اليت ميكن

جرائم أيًضا؛ كانت كل اجلرائم املعادب عليها بالقتل يف الرريعة ال تزيد على عرر 

جرائم عند من جييزون القتل تعزيًرا، وكان عددها ال يزيد على مخس جرائم عند من ال 

نزوهلا، فهي ال يبيحون القتل تعزيًرا، وتلك ميزة انفردت بها الرريعة اإلسالمية من يوم 

تسرف يف عقوبة القتل وال تفرضها دون مقتض، ونستطيع أن حنيط مبدى تفوق الرريعة يف 

هذه الوجهة إذا علمنا أن القوانني الوضعية كانت إىل أواخر القرن الثامن عرر تسرف يف 

عقوبة القتل إىل حد بعيد حبيث كان القانون اإلجنليزي مثال يعادب على مائيت جرمية 

 !(3)عدام، والقانون الفرنسي يعادب على مائة ومخس عررة جرمية باإلعدامباإل

 املطلب الثاني
 اجلرائم املعادب عليها باإلعدام يف القانون

 :(4)اجلرائم املعادب عليها باإلعدام يف العصر احلديث هي

 :اجلرائم املوجهة ضد األشخاص: أوال

بعقوبة يف أغلبية البالد املختلفة  عداموهو معادب عليه باإل: القتل مع سبق اإلصرار (9)

 .املوت
 .وهو يعادب عليه باملوت يف بالد دليلة أكثرها أفريقية: (5)القتل العمد (2)
 .وهو مقصور على عدد من الواليات األمريكية: القتل يف أثناء مبارزة (3)
 .وهي موجودة يف بعض الواليات األمريكية: جرمية الغش (1)

                                                           
 مايو 14 /هـ1399 اآلخرة مجادىيف  املصرية اإلفتاء دارفتوى فضيلة الريخ جاد احلق علي جاد احلق الصادرة عن  ( 1)

 .م1929
 الفقهية املوسوعة :انظر. قوبةالع من ضرب فالقصاص مطلق، وخصوص عموم والقصاص العقوبة بني والعالدة ( 2)

 .(563/ 33) الكويتية
 (.629/ 1) اإلسالمي اجلنائي الترريع  (3)
 .إعدام: مادة (5/263)العاملية العربية  املوسوعة  (4)
 .وسيأتي معناه والفرق بني كل من القتل العمد والقتل مع سبق اإلصرار ( 5)
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 .اجلديدةواملغرب ومصر وبعض اجلمهوريات  نيف فرنسا والعراق واليابا: التسميم (4)
معادب عليها باإلعدام يف فرنسا وتركيا ولبنان واملغرب : دتل األب أو األم أو الولد (1)

 .والعراق واليابان وغريها
 .مصر ولبنان ودول أخرى: القتل الذي يرافق أو يعقب ارتكاب جرمية أخرى (7)
 .دتل الررطي أو مو ف يف أثناء اخلدمة (1)
 .ولد بصورة عنيفة حتى املوت ضرب أو جرح (3)
 .مصر ويوغسالفيا ودول أخرى: احلريق املتعمد الذي ينجم عنه موت أحد (94)
 .السودان واهلند ودول أخرى: االشرتاك يف انتحار ولد أو خمدر أو جمنون (99)
 .إجهاض امرأة تسبب يف موتها (92)
: إذا نرأ عنه موت -أ: وتكون عقوبة اإلعدام يف حالتني: اغتصاب امرأة بالعنف (93)

كما يف الصني وبعض الواليات : االغتصاب العادي -ب. كما يف اليابان وتركيا

 .األمريكية
 .املتاجرة باملخدرات يف بعض احلاالت اخلطرية (91)
 .الصني وتريكوسلوفاكيا ودول أخرى: االعتقال التعسفي مع التعذيب اجلسدي (94)
 .ودول أخرى اهلند والعراق: الرهادة الكاذبة اليت تتسبب يف صدور حكم باإلعدام (91)
 ،بعض البالد تررتط موت املخطوف كفرنسا واملغربلكن : خطف القاصر (97)

كطلب فدية كما يف  ذلك فقط،بل يودعونه عليه يف أمور أخرى بعضها ال تررتطو

 .يليش
 .بعض الواليات األمريكية: األضرار اخلطرية اليت تتسبب للمواصالت (91)

 .االقتصاديةاجلرائم املوجهة ضد األموال واجلنايات : اثانًي

خاصة مع استعمال السالح، كما هو احلال يف بعض  ؛السردات املوصوفة أو املرددة (9)

 .الواليات األمريكية وفرنسا واليونان
 .سرتاليا وكندا وشيلي وإسبانيا وجواتيماال وغريهاأ: القرصنة مع العنف (2)
 .االحتكار أو رفع األسعار بصورة غري مرروعة وخطرية واختالس أموال الدولة (3)
 .تزييف النقد واملضاربة بالعمالت الصعبة (1)
 .شرتاكيةاالعتداء اخلطري على امللكية اال (4)
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 .اجلرائم املوجهة ضد الدولة والنظام العام: الًثاث

 .كما يف العديد من الدول ؛اخليانة (1)
املتحدة ويف القانون الفيدرالي بالواليات كما يف الصني وإسبانيا : التجسس (2)

 .نان وإيران واملغرب ومصر وتريكوسلوفاكيااألمريكية وفرنسا واليو
 .كما يف دول عديدة: االتصال بالعدو أو التعاون معه (3)

 :االعتداء على السالمة الداخلية للدول، ويكون ذلك يف احلاالت التالية: ارابًع

 .العصيان املسلح والثورة أو التآمر على الدولة (9)
 .واليات األمريكيةبعض ال: القتل املرتكب يف أثناء اضطرابات أو ثورة (2)
 .االعتداء على سالمة رئيس الدولة وبعض الرخصيات العامة (3)
 .النهب والقتل اجلماعي والتخريب (1)
 .ناالز (4)

 :عقوبة اإلعدام يف الدول العربية

 : جتمع الدول العربية على فرض عقوبة اإلعدام يف اجلرائم التالية

أو إخفاء  ة تسهيال أو متهيًدا، والقتل املرتافق جبناياخليانة، والقتل مع سبق اإلصرار

 . هلا، ودتل األصول والفروع

 : مثل ؛وتتوسع بعض الترريعات العربية يف فرض عقوبة اإلعدام على بعض اجلرائم

  (العراق والكويت ومصر واملغرب)القتل بالتسميم. 

 (.املغرب)رة عنيفة تؤدي إىل موته ضرب أو جرح ولد بصو 

  (الكويت)اخلطف املردد . 

 (املغرب)قاصر إذا أدى اخلطف إىل موته خطف ال. 

 واملغرب  العراق )الكاذبة إذا أدت إىل حكم باإلعدام على املتهم  الرهادة

 .(ومصر والسودان

  (اململكة العربية السعودية)والبغي زنا احملصن والردة واحلرابة. 

 (.  والكويت اململكة العربية السعودية) االغتصاب 

  (العراق)االجتار باملخدرات. 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10867&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10867&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=15080&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=15080&vid=33
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  (ومصر سوريا)باملخدرات يف حالة التكرار االجتار. 

  (.اململكة العربية السعودية)تهريب املخدرات إىل داخل الدولة 

حلقوق  اءات دانونية دديقة؛ ضماًناوال تنفذ عقوبة اإلعدام يف الدول العربية إال وفق إجر

بعرض احلكم باإلعدام على حمكمة  العامة النيابةتلزم  مثال سوريا ففي؛ احملكوم عليه

ة فإذا صددته هذه احملكمة يعرض على جلن ؛النقض وإن مل يطعن به احملكوم عليه

فإذا أدر الرئيس  ؛وهذه اللجنة تبني رأيها فيه وترفعه بتقرير إىل رئيس اجلمهورية، العفو

 ؛بها عقوبة أخرىوللرئيس أن يلغي عقوبة اإلعدام ويستبدل . بذلك أصدر مرسوًما العقوبة

 .املؤبد، وذلك مبرسوم يصدر هلذا الغرض االعتقالكاألشغال الرادة املؤبدة أو 

ل جتنب ع املصري جمموعة من الضمانات اإلجرائية اليت تكفوضع كذلك املررِّو

اخلطأ يف القضاء بهذه العقوبة، وتتمثل هذه الضمانات يف ضرورة صدور احلكم باإلعدام 

بإمجاع آراء أعضاء احملكمة استثناء من القاعدة املقررة بأن األحكام تصدر بأغلبية 

اآلراء، ووجوب أخذ رأي مفتى اجلمهورية كرأي استراري، ويقع حكم اإلعدام باطال إذا 

د أصدرته دون أن ترسل األوراق إىل املفيت أو كانت دد أصدرته دبل أن كانت احملكمة د

تنقضي عررة أيام تالية إلرسال األوراق إليه، كما يوجب القانون عرض القضية اليت صدر 

فيها احلكم باإلعدام على حمكمة النقض ولو مل يتم الطعن يف احلكم من دبل 

 .(1)احملكوم عليه

العربية بعقوبة اإلعدام، ولكن باعتدال شديد، فهذه  تأخذ مجيع الترريعاتوهكذا 

وإذا ما تقرر تنفيذها فعال فإن . الترريعات ال تنص عليها إال يف بعض اجلرائم اخلطرية

ويف وادع احلال ال تنفذ عقوبة اإلعدام يف بعض الدول العربية . التنفيذ حياط بضمانات عدة

وال يكاد تقع يف حياتنا اليومية جرائم " ؛دودإال نادًرا، وتنفذ يف بعضها اآلخر يف عدد حم

فإن الترريعات العربية، بل وأكثر األجنبية، ؛ (2)"يعادب عليها باإلعدام إال جرائم القتل

جتمع على ترريع اإلعدام كعقوبة لقتل النفس عمًدا، وهي يف ذلك تتوافق مع حكم 

 .منفرد القتل العمد مبطلبخنص ولذلك القصاص يف الرريعة اإلسالمية؛ 

 املطلب الثالث
 العمد بني الشريعة والقانونالقتل  

ودد اختلف القتل العمد هو ما ادرتن فيه الفعل املزهق للروح بنية دتل اجملين عليه؛ 

الرريعة اإلسالمية يف حتديد ما يدل على هذه النية؛ وفيما يلي بيان هذا والقانون الوضعي 

 . االختالف

                                                           
 .وما بعدها 29وان، ص القسم العام؛ لرفعت رش -شرح دانون العقوبات( 1)
 (.231/ 1) اإلسالمي اجلنائي الترريع (2)

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14995&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159610&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159610&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=334&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=334&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=329&vid=33
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 :عة اإلسالميةالقتل العمد يف الرري: أوال

فقد اختلف الفقهاء يف تعريف القتل العمد ، : أما عن مفهوم القتل العمد يف االصطالح

: فذهب املالكية والرافعية واحلنابلة ، وأبو يوسف وحممد من احلنفية إىل أن القتل العمد 

 . هو دصد الفعل والرخص مبا يقتل دطعا أو غالبا 

ن يتعمد ضرب املقتول يف أي موضع من جسده بآلة هو أ: وعند أبي حنيفة القتل العمد 

ن العمد فعل القلب ، ألنه ، واملروة والنار ، أل (1)تفرق األجزاء كالسيف ، والليطة

 (2). ، وال يودف عليه إال بدليله ، وهو مباشرة اآللة املوجبة للقتل عادةالقصد

بسالح أو حنوه يتعمد اجلاني ضرب اجملين عليه  أن: وعرفه بعض فقهاء القانون 

ألن العمد هو القصد، وال يودف عليه إال : إلزهاق روح اجملين عليه، دال بعض الفقهاء

 .(3)بدليله، وهو استعمال اآللة القاتلة؛ فكان متعمًدا فيه عند ذلك

العمد ال يكون إال  ن القتلإ: هم بعضفقال ودد اختلف الفقهاء يف حتديد اآللة القاتلة؛  

بهما، وذكروا منه إنه : ونآخر لالسكني وحنوهما ال باملثقل، وداوباحملدد كالسيف 

 .(4)اخلنق واحلرق واحلبس مع املنع عن الطعام والرراب والسحر وحنو ذلك
يعترب القتل العمد يف الرريعة من أكرب الكبائر وأعظم اجلرائم، ودد جاء القرآن و 

َواَل َتْقُتُلوا النَّْفَس اَلِتى َحرََّم : عاىلوالسنة بتحرميه وتعظيم شأنه وحتديد عقوبته؛ دال اهلل ت

َكاَن  اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَمن ُدِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُسْلَطاًنا َفاَل ُيْسِرف فِّى الَقْتِل ِإنَُّه

: حدى ثالثال حيل دتل امرئ مسلم إال بإ: "دال عن رسول اهلل و، [33: اإلسراء] َمنُصوًرا

 .(5)"بعد إحصان، ودتل نفس بغري نفس وزناكفر بعد إميان، 

َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ : ودد نص القرآن الكريم على عقوبة القتل يف دوله تعاىل

سِّنِّ َواْلُجُروَح ِدَصاٌص النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأَلنَف ِباأَلنِف َواأُلُذَن ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ ِبال

: املائدة] َفَمن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة لَُّه َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل اللَُّه َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن

14.] 

ن شرع من دبلنا إفوإذا كانت هذه اآلية تذكر أن هذا احلكم كتب على من دبلنا 

ل على نسخه؛ فضال على أن القرآن جاء بنص صريح فى أنه مكتوب شرع لنا ما مل يقم دلي

                                                           
 .552خمتار الصحاح، ص : انظر. دررة القصب، واجلمع ِليط بوزن ليف: لليطة  ا(5)
 والبدائع ، العربي الرتاث إحياء دار ط 339/  2 عابدين وابن ، املعرفة دار ط 52 ، 55/  2 املختار لتعليل االختيار (3)

 والقليوبي ، 339 ص الفقهية والقوانني ، بعدها وما 332/  4 الصغري والررح ، العلمية الكتب دار ط 533/  2
 وكراف ، 314 ـ 313/  5 املآرب ونيل ، 639/  2 واملغين ، 154 ، 153/  9 الطالبني وروضة ، 96/  4

 . 232 ـ 234/  2 القناع
 .21سي، صالقصاص يف الفقه اإلسالمي ألمحد فتحي بهن: انظر ( 3)
وشرح ، (3 /4)، ومغين احملتاج للخطيب الرربيين، (543 /6)، ومواهب اجلليل (533 /2)بدائع الصنائع : انظر ( 4)

 (.562 /3)منتهى اإلرادات للبهوتي 

 .خترجيه سبق ( 5)
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 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِقَصاُص ِفى الَقْتَلى :علينا، وذلك يف دوله تعاىل

 [.971: البقرة]

فر شروط حددها الترريع اوحتى يتم إيقاع عقوبة اإلعدام على القاتل البد من تو

 :وهي اإلسالمي،

 كلًفا؛ فالصيب واجملنون ال دصاص عليهماأن يكون القاتل ُم. 
 أن يكون متعمًدا؛ أي داصًدا إزهاق روح اجملين عليه؛ فال دصاص على املخطئ.  
 ؛ (1)يررتط التكافؤ بني القاتل واملقتول عند اجلمهور؛ فال يقتل مؤمن بكافر

  .(2)أما عند احلنفية فال يررتط؛ بل يقتل املسلم بالذمي
  يررتط أن يكون املقتول معصوم الدم؛ فال يقتل املسلم باحلربي الكافر وال

ال يقاد الوالد : "، وال يقتل والد بولده لقوله (3)باملرتد وال بالباغي حال القتال

 .(4)"بولده

 :القتل العمد يف القانون: ثانيا

يف املادة  أغفل املررع املصري تعريف القتل العمد؛ ولكنه نص على عقوبته فقال

، وفعل مثل "ا مع سبق اإلصرار والرتصد يعادب باإلعدامكل من دتل نفسا عمًد: "ع" 234"

ا مع سبق اإلصرار على ذلك ا دصًدكل من دتل نفًس: "ع 292هذا املررع العرادي مادة 

ا مع سبق اإلصرار ا عمًدكل من دتل نفًس: "ع311اللييب مادة  واملررع، "يعادب باإلعدام

 .كذلك ع343، واملررع السوري يف املادة "أو الرتصد يعادب باإلعدام على ذلك
، "القتل املقرتن بنية إعدام اجملين عليه: "ا بأنهولكن فقهاء القانون عرفوا القتل عمًد

  :، وهي ثالثة عندهم(5)ثم بينوا أركان هذه اجلرمية

 .ا على ديد احلياةأن يكون اجملين عليه إنساًن: األول
 .ن يقع القتل بفعل من اجلاني من شأنه إحداث املوتأ: الثاني
فيجب أن تكون نية اجلاني ، (6)أن يكون اجلاني دد دصد إحداث املوت: الثالث

موجهة إىل القتل ال إىل االعتداء فقط؛ فإذا مل تكن نية القتل مقرتنة بفعل االعتداء مهما 

 .(7)ترتب على ذلك موت اجملين عليهترتب عليها من نتائج ال يعترب االعتداء دتال عمًدا ولو 

                                                           
 (.512 /2)، واملغين البن ددامة (112 /4)، وإعانة الطالبني لرطا الدمياطي (523 /4)حاشية الدسودي : انظر ( 1)
 (.532 /2)بدائع الصنائع للكاساني : انظر ( 2)
 (.512 /2)، واملغين البن ددامة (536 /2)بدائع الصنائع للكاساني : انظر ( 3)
 (.222 /5)، وابن ماجه (12 /4)أخرجه الرتمذي  ( 4)
. 115 ص سن علي الراذلي،حل والقانون اإلسالمي الفقه بني مقارنة دراسة اإلسالمي الفقه يف اجلنايات: انظر ( 5)

 .2اجلرائم املاسة بسالمة جسم اإلنسان لعمرو الوداد، ص: وانظر
 .113 ص ،اإلسالمي الفقه يف اجلنايات: انظر ( 6)
 .162اجلرائم يف الفقه اإلسالمي ألمحد فتحي بهنسي، ص: انظر ( 7)
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 م"عقوبة القتل العمد هي األشغال الرادة املؤبدة أو املؤدتة املصري جعل القانون ودد 

وإذا ادرتن القتل العمد بظروف مرددة كانت عقوبته اإلعدام، والظروف ". ع9/ 231

بالسم، وادرتان  والرتصد، والقتل ،سبق اإلصرار: املرددة اليت أخذ بها املررع املصري ستة

القتل جبناية، وارتباطه جبنحة، وودوع القتل أثناء احلرب على اجلرحى حتى من 

 .(1)األعداء

سواء تقدمتها أو ادرتنت بها أو ُجعل  رًفا مردًدا ادرتان جناية القتل جبناية أخرى و

قتل جناية ويستوي يف هذا أن تكون اجلناية املعاصرة لل. فجعل العقوبة حينئذ اإلعدام ؛تلتها

أو " 391مادة "ا فيه أو أن تكون من طبيعة أخرى كسردة بإكراه دتل مثلها أو شروًع

، 394، 393: املواد"سردة توافرت هلا الظروف املرددة اليت جتعلها معدودة من اجلنايات 

أو هتك عرض " 21مادة "أو من الرروع فيها، أو إسقاط امرأة حبلى بالضرب وحنوه " 391

 .(2)"211مادة "ة أو بالتهديد إنسان بالقو

 الثالثاملبحث 

 ، وفيه عدة مطالبصور تنفيذ اإلعدام

 املطلب األول
 تنفيذ اإلعدام يف الفقه اإلسالمي صور

القرآن من تستمد عقوبة اإلعدام مرروعيتها من خالل النصوص واألدلة القطعية 

َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم  :ه تعاىلالكريم والسنة النبوية الرريفة، ودد استدل على مرروعيتها بقول

ْلُجُروَح ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْين َواأَلنَف ِباأَلنِف َواأُلُذَن ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َوا

 ّلُه َفُأْوَلـِئَك ُهُم الظَّاِلُموَنِدَصاٌص َفَمن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة لَُّه َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أنَزَل ال

 .[54: املائدة]
، ومقتضى أن تؤخذ النفس بالنفس فاهلل تعاىل دضى وفرض وألزم ؛وداللة اآلية واضحة

 :؛ يقول تعاىلاا وتعّبًدا والتزاًما ونهًيمتثال حلكمه أمًرلتزام مبا أمر اهلل واالالعبودية اال
ى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمن َدَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَل

َفَكَأنََّما َدَتَل النَّاَس َجِميعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعًا َوَلَقْد َجاءْتُهْم ُرُسُلَنا 

 [83:املائدة ] ُهم َبْعَد َذِلَك ِفي اأَلْرِض َلُمْسِرُفوَنِبالَبيَِّناِت ُثمَّ ِإنَّ َكِثريًا مِّْن

                                                           
 .342 ص ،اإلسالمي الفقه يف اجلنايات: انظر( 1)
 .وما بعدها 142اجلرائم املاسة بسالمة جسم اإلنسان، ص: ، وانظر352 ص ،اإلسالمي الفقه يف اجلنايات: انظر( 2)
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 :صور تنفيذ اإلعدام يف الترريع اإلسالمي يف ما يلي ظهروت

 :عقوبة الرجم :أوال

 .طريقة اإلعدام يف جرمية الزنا يف الرريعة اإلسالمية إذا كان الزاني حمصًنا الرجمو

 :ام رمًجا شروطويررتط يف الزاني حتى تطبق عليه عقوبة اإلعد

كل مكلف حر وطئ أو وطئت يف دبل حال : واحملصن شرًعا ،أن يكون حمصًنا (9)

فال رجم على من زنى وهو غري مكلف . وحرية يف نكاح صحيح بتكليفالكمال 

 .وال على من فيه رق. ألن فعله ال يوصف بتحريم؛ ليس بسكران

 .أن يكون مكلًفا خمتاًرا (5)

 .يكون عامًلا بتحريم الزنا أن (3)

ألن املوت  ؛رمبا يركل على البعض عقوبة الرجم اليت يتبناها الترريع اإلسالميو

البطيء املسبوق بإيالم وتعذيب ينطبق عليها، إال أن هذه الطريقة خمصوصة بارتكاب 

جرمية واحدة وهي زنا احملصن، وحكمة الترريع ادتضت ترديد العقوبة يف هذا اجملال 

ملن تسّول له نفسه ارتكاب هذا الفعل، إال  الرديد زجروحتقيق ال ،حفًظا لطهارة األنساب

الزاني أو ) أن إثبات هذه اجلرمية ليس باألمر السهل حبيث يررتط يف ثبوت احلد إدرار

أو شهادة أربعة من الرهود العدول شهادة حسّية هي الرؤية وال ميكن إثبات هذه  (الزانية

 .اجلرمية إال بهذين الطريقني

 :(القود)القصاص استيفاء : ثانًيا

أنه يفعل بالقاتل : األول: على دولني اختلف علماء املسلمني فى كيفية استيفاء القود

 . أنه ال يستوفى إال بالسيف: مثلما فعل باملقتول،  والثاني

 :القول األول

ل به املقتول إال إذا َتيقتل مبثل ما َد أن القاتلإىل املالكية والرافعية واحلنابلة ذهب 

 .له بريء حمرم شرًعا فإنه ال جيوز أن يقتل بذلككان دت
دال املالكية إن ذلك إذا ثبت القتل بالبينة أو االعرتاف، أما لو ثبت بقسامة فإنه يقتل و

يقتل فبالسم، فهو حمرم، وكذلك لو كان القتل بالسيف كما لو ثبت أن القتل خبمر 

م أو املاء أو دتله بكثرة بالسيف يف  اهر املذهب، وكذلك إذا دتله مبنعه عن الطعا

األكل والرراب أو خنسه بإبرة حتى مات على الراجح، فال يفعل باجلاني ذلك، بل يتعني 

 .دتله بالسيف
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رق، وإن صدر منه القتل باخلنق خينق، وإن دتل غي قفإن صدر منه القتل بالغر: دالوا

ة، وإذا حبجر فإنه يقتل بضرب حجر، ويكون الضرب يف موضع خطر حتى ميوت بسرع

 .(1)عصا حتى ميوتبدتل آخر بالضرب بعصا فإنه يضرب 
على الصفة  القاتلجيب أن يقتص من : دالوا الروايتنيالرافعية واحلنابلة يف إحدى و

يتحقق القصاص  ىحت ؛اليت دتل غريه بها، وبآلة تربه اآللة اليت استعملها يف مباشرة القتل

فإن مات بهذه الوسيلة اليت  ؛دتله بفعل مرروع ويرعر باألمل الذي شعر به القتيل، إن كان

ا باملاء، ومن دتل ا دتل تغريًقفمن دتل غريه تغريًق؛ استعملها وإال حتز ردبته بالسيف دتال

بضرب حجر دتل مبثل ذلك، إال أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح، فإن دطع 

املدة اليت مكثها املقتول، فإن  يد رجل فمات بسبب السراية فعل به مثل ذلك، وميهل تلك

كأن أكرهه  ؛امات وإال حتز ردبته بالسيف، وإن كان القتل بري غري مسموح به شرًع

فقتله، أو اعتدى على صغرية وزنى بها  بصغريعلى شرب اخلمر حتى دتله بها أو الط 

 .(2)لألن املماثلة ممتنعة لتحريم الفع ؛فقتلها، فإنه جيب دتله يف هذه احلالة بالسيف
 :بالقرآن والسنةعلى مذهبهم أصحاب هذا القول  ودد استدل

َلُكْم ِفى الِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأْوِلى اأَلْلَباِب َو:بظاهر دوله تعاىلاستدلوا  فمن القرآن

؛ فإن كلمة القصاص تنبئ عن معنى املماثلة واملساواة، [.973: البقرة] َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن

 ِإْن َعاَدْبُتْم َفَعاِدُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِدْبُتم ِبِه َوَلِئن َصَبْرُتْم َلُهَو َخْيٌر لِّلصَّاِبِريَنَو :وبقوله تعاىل

وبقوله ، [14: الرورى] َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّْثُلَها: سبحانهوبقوله ،   [921: النحل]

ِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْي:تعاىل

  .[931: البقرة] اللََّه َمَع امُلتَِّقنَي

  : أحاديث؛ منهابومن السنة استدلوا 

ِبِك،  َأنَّ َيُهوِديًّا َرضَّ َرْأَس َجاِرَيٍة َبْيَن َحَجَرْيِن، ِديَل َمْن َفَعَل َهَذاما رواه اجلماعة       

َفَأَمَر ِبِه »َأُفاَلٌن، َأُفاَلٌن؟ َحتَّى ُسمَِّي الَيُهوِديُّ، َفَأْوَمَأْت ِبَرْأِسَها، َفُأِخَذ الَيُهوِديُّ، َفاْعَتَرَف، 

 (3)«النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفُرضَّ َرْأُسُه َبْيَن َحَجَرْيِن

كاحملدد، وأنه يقتل الرجل باملرأة وأن  فاحلديث دليل على أنه جيب القصاص باملثقل

 .القاتل يقتل مبا دتل به
ومن حرق حردناه ومن غرق " :من حديث الرباء وفيه عنه  البيهقيما أخرجه و     

  .(4)"غردناه

                                                           
 (.526 /6)التاج واإلكليل : انظر( 1)
 (.391-9/329)واملغين البن ددامة ، (44 /4)مغين احملتاج : انظر( 2)
 (.1599 /3)، ومسلم (223 /5)متفق عليه؛ أخرجه البخاري ( 3)

 (.43 /2)الكربى  أخرجه البيهقي يف( 4)
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 .لَتمبثل ما َد َلِتوألن املقصود من القصاص الترفي، وإمنا يكمل إذا ُد
القتيل  لوليد من األحاديث على أنه يثبت فدلت  واهر اآليات الكرمية وما ور: دالوا

 .حق استيفاء القود مبثل ما دتل به املقتول
القود  إمكانمن اليت تقلل مور ضوابط ودرر بعض األال دا منهذا الفريق عدوضع ودد 

 :؛ منهاالقود بالسيف إمكانباملماثلة وتزيد من 

 اشرتاط عدم حرمة طريقة القتل، كما ذكرنا سابًقا. 
 الكيفية  يررتط أن تراعى املماثلة يفف؛ راعاة املماثلة التامة يف طريق القتلاشرتاط م

ومينع عنه الطعام، ويف اإللقاء يف املاء أو  املدةففي التجويع حيبس مثل تلك  ؛واملقدار

ى يف ماء ونار مثلهما ويرتك تلك املدة، وترد دوائمه عند اإللقاء يف املاء إن قالنار يل

ويف اخلنق خينق مبثل ما خنق مبثل تلك املدة، ويف اإللقاء من  كان حيسن السباحة،

الراهق يلقى من مثله، وتراعى صالبة املوضع، ويف الضرب باملثقل يراعى احلجم 

وعدد الضربات، وإذا تعذر الودوف على ددر احلجر أو النار أو على عدد الضربات 

إلمكانية املماثلة  يود تقليلويف كل هذه الق .(1)يعدل إىل السيف: خذ باليقني، وديلأ

 .يف طريقة القتل؛ فيؤول األمر إىل السيف

 السيف؛ فمن عدل من أولياء الدم عما جتوز فيه املماثلة  جواز عدول أولياء الدم إىل

إىل الضرب بالسيف فله ذلك؛ سواء أرضي اجلاني أم ال؛ فإنه أرحم وأسهل، بل هو 

دتل بالسيف ويريد ولي املقتول دتل أوىل للخروج من اخلالف؛ فإن كان اجلاني 

 (2)اجلاني بغري السيف فإنه ال ميكن من ذلك

الكثري من حاالت  أن بهذا الرأي هلذه الضوابط واألموراملالحظ مع وضع القائلني و

 ".أرحم وأسهل: "كرإىل السيف؛ فإنه كما ُذ تؤول القصاص

 : القول الثاني

حاديث من األ ببعضواستدلوا ، (3)السيفإىل أن القصاص ال يكون إال باحلنفية ذهب 

 : السنة النبوية املررفة؛ منها

دوله عليه الصالة ( ولنا: ")، دال يف بدائع الصنائع(4)"ال دود إال بالسيف"  دوله 

، والقود هو القصاص، والقصاص هو االستيفاء؛ فكان هذا «ال دود إال بالسيف»: والسالم

 .(1)"نفي استيفاء القصاص إال بالسيف

                                                           
 .املكتب اإلسالمي. ، ط(533-9/559)روضة الطالبني : انظر ( 1)
 .املصدر السابق ( 2)
ال : السالح؛ هكذا فهمت الصحابة، ودال ابن مسعود رضي اهلل عنه: أن املراد بالسيف( 92 /5)ورد مبنال خسرو  ( 3)

 .133العقوبة ألمحد فتحي بهنسي، ص: انظر. يفكذا يف الكا. وإمنا كنى بالسيف عن السالح. دود إال بالسالح

 (.229 /5)أخرجه ابن ماجه  ( 4)
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ء فإذا دتلتم فأحسنوا القتلة شيإن اهلل عز وجل كتب اإلحسان على كل " :  دولهو

  النيبإن : دالوا ؛(2)"وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته ،وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة
 وإحسان القتلة ال يكون بغري ضرب العنق  ،هذا احلديث بأن حيسنوا القتلة يفدد أمر

املكرم  باآلدميفما الظن ؛ رحيوا ما أحل اهلل ذحبه من األنعامبالسيف، كما أمر أن ي

 . احملرتم

وأما بيان ما يستوفى به القصاص وكيفية االستيفاء؛ فالقصاص ال : "دال الكاساني

يفعل به مثلما فعل، فإن مات وإال : يستوفى إال بالسيف عندنا، ودال الرافعي رمحه اهلل

ا فمات من ذلك فإن الولي يقتله وليس له أن يقطع يده حتى لو دطع يد رجل عمًد. حتز ردبته

 .(3)"عندنا، وعنده تقطع يده؛ فإن مات يف املدة اليت مات األول فيها وإال حتز ردبته

على استدالل الفريق األول بظواهر اآليات الكرمية بأن املراد باملثلية  األحناف ودد رد

ناول اآللة؛ ألن استعمال غري السيف يؤدي إىل فيها هو املثلية يف جمرد إزهاق الروح، وال تت

االعتداء املنهي عنه يف غري مآربه؛ فإذا دتل شخص آخر بالضرب مثال فمات بضربتني 

واستوفينا القصاص بالضرب أيًضا وضرب القاتل حتى مات فجاز أال ميوت إال بأكثر من 

ف كان يف ذلك جماوزة ضربتني؛ ويف ذلك جماوزة للحد، ولو ضربناه ضربتني ودتلناه بالسي

يفعل به : وال يستوفى القصاص إال بالسيف، ودال الرافعي: "للحد أيًضا، دال يف اهلداية

مثلما فعل إن كان فعال مرروًعا؛ فإن مات وإال حتز ردبته؛ ألن مبنى القصاص على 

 . املساواة

، وألن فيما ، واملراد به السالح"ال دود إال بالسيف: "ولنا دوله عليه الصالة والسالم

ذهب إليه استيفاء الزيادة لو مل حيصل املقصود مبثل ما فعل فيحز فيجب التحرز عنه كما 

 .(4)"يف كسر العظم

 : االستدالل حبديث اليهودي الذي رض رأسه بأنه حيتمل وجهني دَّوُر

أن يكون هذا الرض كان مرروًعا ثم نسخ، كما نسخت املثلة بالنهي : أحدهما

 .عنها
أن يكون اليهودي ممن سعى يف األرض بالفساد فيقتل كما رآه اإلمام ليكون : الثاني

أردع، وهذا هو الظاهر؛ فإن دصد اليهودي كان أخذ املال؛ فقد روي عن أنس بن مالك 

؛ (5)"عدا يهودي على جارية فأخذ أوضاًحا حليًّا كانت عليها: "رضي اهلل عنه أنه دال

 . قصاص الذي حنن بصددهفيكون القتل على هذا ليس من باب ال

                                                                                                                                                                                
 .(546 -542/ 2) الصنائع بدائع ( 1)
 (.1242 /3)أخرجه مسلم ( 2)

 .(546 -542/ 2) الصنائع بدائع( 3)
 (.161/ 4) ،املبتدي بداية شرحللمرغيناني  اهلداية( 4)
 (.123 /4)أخرجه أبو داود ( 5)
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إن فى إسناده بعض من جيهل، : "؛ فقال البيهقي"إخل... ومن حرق حردناه: "وأما حديث

 .(1)"وإمنا داله زياد يف خطبته
ن الثابت حينئذ من اآليات ومن السنة هو إتالف نفس القاتل أ :إىل احلنفية لذا خلصتو

وز استيفاء القصاص بالتحريق بأيسر الوجوه وأسرعها، وليس ذلك إال بالسيف؛ فال جي

 .والتغريق والرضخ وما جرى جمرى ذلك
  .هذا املوضوع يفهذه خالصة أدوال فقهاء املسلمني 

والفقهاء جممعون على أن يتم التنفيذ دون تعذيب أو متثيل؛ فأداة القتل جيب أن تكون 

على دة وّحُمة د جيب أن يكون خبرًيا بعمله، والتنفيذ جيب أن يتم بطريقداطعة، واجلاّل

 .كما سبق  الناس مهما اختلفت مراتبهم وجرائمهم مجيع

ليدفنوه كما يراءون، لقوله  ؛وتقضي الرريعة أن تسلم جثة القتيل ألهله بعد التنفيذ

دفن القتيل ، فيصح إذن أن ُي(2)"افعلوا به كما تفعلون مبوتاكم: "عليه الصالة والسالم

األمر إن شاء أن مينع االحتفال إن رأى أنه يؤدي إىل  دفن غريه، ولكن لوليباحتفال كما ُي

 .(3)املساس باألمن والنظام

على  عقوبة اإلعدام حتققها حتى تنفذ عدة ضوابط يررتط الرريعة ودد اعتربت

 : اجملين

وهي أن يتحّمل اإلنسان نتائج األفعال احملّرمة اليت يأتيها خمتاًرا وهو : األهلية اجلنائية

ونتائجها؛ فمن عمل عمال حمّرًما وهو مكره أو مغمى عليه فإنه ال يتحّمل مدرك ملعانيها 

مسئولية فعله جنائيًّا، كذلك فإن من عمل عماًل حمرًما ولكن ال يدرك معناه كالطفل 

 .(4)واجملنون فإنه ال يسأل عنه ألنه غري مدرك له

باستحقاق فال حيكم الترريع اجلنائي اإلسالمي : إثبات اجلرمية لثبوت العقوبة

العقوبة على املتهم ما مل تثبت إدانته بالطرق القطعية املفيدة للعلم واالطمئنان؛ وهلذا فإن 

ما ادرءوا احلدود :" احلدود يف اإلسالم تدرأ عند عدم اكتمال األدلة وكفايتها، يقول 

اإلدرار ففي تهمة القتل البد لثبوت العقوبة من إثبات اجلرمية ب. (5)" عن املسلمني استطعتم

من خمتار كامل األهلية، أو بالبينة بأن يرهد رجالن بالغان عادالن عدالن بالقتل، ويعترب 

يف الرهادة على القتل أن تكون عن حّس أو ما يقرب منه وإال فال تقبل، كما يعترب يف 

دبول شهادة الراهدين توارد شهادتهما على أمر واحد؛ فلو اختلفا يف ذلك مل تقبل كما إذا 

                                                           
 (.245 /4)ألحوذي للمباركفوري، حتفة ا( 1)

 (.19 /4)السنن الكربى للبيهقي ( 2)
 (.262/ 1) اإلسالمي اجلنائي الترريع( 3)
 (.395 /1)اإلسالمي  اجلنائي الترريع: انظر( 4)
  (.5/24)الداردطين يف سننه أخرجه ( 5)
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د أحدهما أنه دتل يف الليل وشهد اآلخر أنه دتل يف النهار، أو شهد أحدهما أنه دتله يف شه

 .مكان وشهد اآلخر أنه دتله يف مكان آخر

فإن الترريع اإلسالمي يعترب أنه من حق أولياء املقتول  :التخيري يف القتل العمدي

لعادل وبناء على االدتصاص من القاتل يف جرمية القتل العمدي، ومقتضى االدتصاص ا

ينفذ عقوبة اإلعدام  -وحفًظا حلق أولياء الدم-شخصية العقوبة فإن احلاكم الررعي 

بالقاتل، ولكن لو أن أولياء الدم تنازلوا عن مطلبهم بقتل القاتل ورضوا بالتعويض املالي 

ة الذي نصَّت عليه الرريعة حكًما بديال عن اإلعدام على حنو التخيري؛ فإن عقوب( الدية)

اإلعدام تسقط يف هذه احلالة، هذا إذا كانت العقوبة دصاًصا، أما عقوبة اإلعدام يف 

احلدود فال جمال لسقوطها ألنها حقوق اهلل املفرتضة وال جيوز للحاكم تضييعها أو التهاون 

: بها، ومنها حّد احلرابة على تفصيالت واردة يف مطوالت احلدود والقصاص؛ دال تعاىل

اء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن الّلَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَسادًا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو ِإنََّما َجَز

ي ُتَقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخالٍف َأْو ُينَفْوْا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُهْم ِف

 [.33: املائدة] َعَذاٌب َعِظيٌم اآلِخَرِة

وانطالًدا من اعتبار عقوبة اإلعدام دصاًصا عادال مستوجًبا لتحقيق اإلنصاف يف 

اجملتمع وزاجًرا عن التهاون واالستخفاف بأرواح الناس وكراماتهم، وألن املرّرع هلذه 

 اجلاني هو العقوبة هو اهلل اخلالق العليم مبصاحل عباده وهو الرحيم بهم، وألن إعدام

امتثال ألمر اهلل عز وجل وليس ترّفًيا أو انتقاًما برريًّا؛ فقد أكد الترريع اجلنائي  حمض

اليت يتم من خالهلا تنفيذ العقوبة واالبتعاد عن  داة أو الوسيلةاإلسالمي على أهمية اختيار األ

 . الطرق اليت يكون فيها اإلعدام مسبوًدا بالتعذيب أو ملحوًدا باملثلة

بالرجم إذا كانت  -بناء على الراجح بني الفقهاء-نفذ عقوبة القتل يف الرريعة وت

أما القصاص فقد اختلف ،و(1)عقوبة زان حمصن، وبقطع الردبة إن مل تكن عقوبة زنا

 .العلماء فيه

  املطلب الثاني 
 تنفيذ اإلعدام يف القانونصور 

تعذيب والتمثيل حتى يف البعد عن الالرمحة ومبادئ اإلسالمية الرريعة دررت    

إال أخرًيا؛ فقد كانت  تعرف هذه املبادئولكن القوانني الوضعية مل القصاص من القاتل، 

عقوبة القتل يف القوانني الوضعية على درجات كعقوبة احلبس، وكان يصحبها أنواع 

فقاتل والده مثال كانت تقطع يده دبل  ؛خمتلفة من التعذيب ختتلف حبسب نوع اجلرمية

                                                           
 (.264/ 1) اإلسالمي اجلنائي الترريع (1)
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قتل، وكان التنفيذ خيتلف حبسب درجة األشخاص؛ فالرريف يعدم بقطع ردبته ال

 .اشنًقبالسيف، والعامي يعدم 
وملا جاءت الثورة الفرنسية تغريت هذه األوضاع وصدر دانون يف فرنسا يسوي بني 

احملكوم عليهم يف التنفيذ وجيعل عقوبة القتل بإزهاق الروح فقط، وانترر هذا املبدأ من 

ثم بدأت األمم بعد ذلك تبحث عن الطريقة املثلى لتنفيذ عقوبة  ،إىل غريها من البالدفرنسا 

اإلعدام بإزهاق روح احملكوم عليه دون تعذيب؛ فاختلفت دوانني البالد املتمدينة يف كيفية 

 .تنفيذ العقوبة
دبل إلغاء عقوبة اإلعدام )فاملررع الفرنسي اهتدى إىل طريقة دطع الردبة بآلة حادة 

، واملصري واإلجنليزي إىل طريقة الرنق، ويف إيطاليا يطلق الرصاص على (رمسيًّا

احملكوم عليه بالقتل، ويف بعض الواليات املتحدة األمريكية يصعق احملكوم عليه 

 .(1)بالكهرباء
طرق رئيسية  سبعةتوجد  9313وحسب دراسة ملنظمة العفو الدولية مؤرَّخة يف آذار 

لرنق ودطع الرأس والرجم وغرفة الغاز والكرسي الكهربائي ا: لإلعدام يف العامل

 .واحلقنة املميتة والرمي بالرصاص
وهناك وسائل أخرى أدل استخداًما منتررة يف بعض بقاع العامل؛ ففي أفغانستان ُأعِدم 

ليدفنوا حتت  ؛مخسة رجال متهمني باللواط بوضعهم درب بعض اجلدران وهدمها فودهم

 .(2)الن على ديد احلياة حتى اليوم الثانيأنقاضها؛ ودد  ل رج

ومما هو معروف أن عقوبة اإلعدام تنفذ يف غالبية الدول العربية بالرنق للمدنيني، 

 .للعسكريني ورمًيا بالرصاص

كما ال جتيز ، السن أحداثية ال جتيز احلكم باإلعدام على معظم الترريعات العربو

كل هذه ، وفرتة دد تطول أو تقصربالوضع  تنفيذ عقوبة اإلعدام على احلامل إال بعد

، وال تضع املتهم يف القضايا اليت يعادب عليها باإلعدام عنتوجب حضور حمام  الترريعات

تصدر األحكام باإلعدام يف ، وأدصى لعمر من يصدر حبقه احلكم بعقوبة اإلعدام حدًّا

عادب اليت ُي  اجلرائمتتوزع ، والدول العربية من دبل القضاء النظامي والقضاء العسكري

اخليانة : عليها باإلعدام ما بني اجلرائم اجلنائية العادية واجلرائم املاسة بأمن الدولة مثل

: ملبادئ الرريعة اإلسالمية مثل ق بعض البلدان األحكام وفًقاتطبو .العظمى والتجسس

 .السعودية والسودان واليمن يف بعض الفرتات

 

                                                           
 (.262 ،216 /1) اإلسالمي اجلنائي الترريع( 1)
 . إعدام: مادة ،(5/263) العربية املوسوعة( 2)



 56  
 

 املطلب الثالث
 اإلعدامقوبة عتنفيذ  وسائل

 الشنق (1)

فيستخدم يف مصر والسودان وسوريا والعراق ؛ وهو أكثر الوسائل استخداًما يف العامل

 .(1)وسنغافورة وبنغالديش وإيران واليابان وماليزيا وكوريا الرمالية وبابوا وغينيا اجلديدة
خل وخيتلف نظام تنفيذ العقوبة من مكان آلخر؛ فعملية الرنق يف سوريا مثال تتم دا

تنفيذ العقوبة، وحيضر التنفيذ عدد من  السجن، أو يف أي مكان آخر حيدده مرسوم

العامة وأحد رجال الدين والطبيب الررعي،  األشخاص منهم رئيس احملكمة وممثل النيابة

يقول شيًئا دبل موته؟ وبعد إمتام إجراءات  هل يريد أن: وُيسأل احملكوم عليه دبل التنفيذ

نفقتها؛ إال إذا رأت تسليمها إىل ذويه، وحيظر  ثة من دبل السلطة وعلىاإلعدام ُتدفن اجل

واألعياد الوطنية أو الدينية، ويؤجل تنفيذ اإلعدام  تنفيذ اإلعدام يف أيام اجلمع واآلحاد

 . محلها باملرأة احلامل إىل أن تضع

وذلك وكان تنفيذ عقوبة اإلعدام يف مصر يتم علًنا يف ميدان باب اخللق بالقاهرة، 

لتحقيق الردع العام؛ إال أن تنفيذها على هذا النحو أدى إىل الكثري من السلبيات؛ منها 

حرد أهل اجملين عليه يف مواجهة أهل اجلاني، وما يثريه هذا احلرد من مراحنات 

األمر الذي أثار العديد من االنتقادات؛ مما أدى . واشتباكات مما يتنافى مع رهبة املودف

الذي  9341ن تنفيذ عقوبة اإلعدام مبوجب دانون العقوبات الصادر عام إىل تغيري مكا

 . (2)اشرتط أن يتم تنفيذها داخل السجون

القانون املصري بتسليم اجلثة لورثة القتيل على أن يكون الدفن بغري ودضى 

، وكذلك أوجب القانون املصري إيقاف تنفيذ حكم القتل على احلامل إذا  هر (3)احتفال

 .(4)لى، وال ينفذ عليها إال بعد الوضعأنها حب

ودد دررت املؤسسة الدينية يف مصر جواز اإلعدام بالرنق منذ بدايات استخدام هذه 

أفتى مفتى الديار املصرية الريخ عبداجمليد سليم جبواز القتل باملرنقة إذا الوسيلة؛ فقد 

نفية ومن دال مبقالتهم والذي يظهر لنا أن احل: "يقول .كان أسرع وأسهل من القتل بالسيف

ال يريدون إال أنه ال جيوز القصاص بغري السيف مما يكون مظنة التعدي وجتاوز احلد يف 

القاص من التحريق والتغريق والضرب وما جرى جمرى ذلك، وال يريدون أن مينعوا استيفاء 

يتبني و؛ القود بغري السيف إذا كان غري السيف أيسر وأسهل وأسرع يف إزهاق روح القاتل

                                                           
 .الدولية فوالع منظمة، 9ص ،م5313 يف أحكام من نفِّذ وما اإلعدام مأحكا (1)
 .22شرح دانون العقوبات لرفعت رشوان، ص: انظر( 2)

 .املصري اجلنايات حتقيق دانون من 565 املادة( 3)
  .املصري اياتاجلن حتقيق دانون من 563 املادة( 4)
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إن اهلل عز وجل كتب اإلحسان على كل شيء فإذا دتلتم : "هذا من استدالهلم حبديث

 .(1)"إخل... فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة

؛ وذلك ألن هذا احلديث يفيد "ال دود إال بالسيف: "كما يتبني أيًضا من حديثو

 : مبنطوده أمرين

 . يفأنه جيب استيفاء القصاص بالس: أوهلما

 .أنه ال جيوز استيفاؤه بغريه مما ال يكون يف مثل سهولته ويسره: ثانيهما
ويفيد أيًضا بطريق داللة النص جواز القتل بغري السيف إذا كان غريه مثله يف سرعة 

إزهاق الروح ويسره أو أوىل منه يف ذلك؛ فإنه يفهم لغة من هذا احلديث أن العلة يف وجوب 

هي أن القتل به أيسر وأسهل؛ فإذا وجد نوع من القتل بطريقة مل استيفاء القصاص بالسيف 

تكن معهودة وكانت هذه الطريقة أسرع يف إزهاق الروح وأسهل فظاهر أنه جيوز القتل بها 

 .بداللة نص هذا احلديث
من دبيل " ال دود إال بالسيف: "وحينئذ يكون القصر يف دوله عليه الصالة والسالم

صود به أنه ال يستوفى القصاص بغري السيف مما فيه احتمال جماوزة القصر اإلضايف، واملق

 .احلد
ن األدلة اليت استدل بها احلنفية يظهر منها أنه جيوز القتل بغري السيف إذا اصل أواحل

وعلى ذلك إذا كان القتل باملرنقة ؛ كان القتل بغريه أسهل وأسرع يف إزهاق روح القاتل

لقتل بالسيف جاز ذلك مبقتضى األدلة اليت استدل بها على وجه يكون أسرع وأسهل من ا

 .(2)احلنفية، ويظهر من كالمهم أنهم جيوزون القتل بهذه الطريقة

 (.الرأس قطع) حلز بالسيفا (3)

وهو األكثر استخداًما يف الدول العاملة بالرريعة اإلسالمية، وخاصة يف اململكة 

ر احلديث عن استيفاء القود بالسيف ودد م .(3)العربية السعودية وبعض مقاطعات نيجرييا

 .ومذاهب العلماء فيه

 .الرجم (8)

سبق و. وهو يطبَّق يف الدول العاملة بالرريعة اإلسالمية، وخاصة يف اجلرائم اجلنسية

: جاء يف تقرير منظمة العفو الدولية، ودد يف الرريعة اإلسالمية احلديث عن رجم الزاني

 إىل ترري اليت التقارير رغم املوت حتى الرجم ةبواسط دضائي إعدام عن تقارير ترد ومل"
 .وباكستان النيجريية بوتري ووالية إيران يف ارمًج جديدة باإلعدام أحكام إصدار

                                                           
 .خترجيهسبق ( 1)
 .ه1326م، املوافق شهر شعبان سنة 1932-13-31فتاوى دار اإلفتاء املصرية، بتاريخ ( 2)
 .9م، ص5313 يف أحكام من نفِّذ وما اإلعدام أحكام( 3)
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 املوت حتى ارمًج اإلعدام طائلة عقوبة حتت رجال وأربعة نساء عرر عن يقل ال ما وبقي
 .(1)"العام نهاية يف إيران يف
 .غرفة الغاز (5)

حية يف الغرفة اخلاصة واملعدة لإلعدام، ثم يفتحون أنبوب الغاز يتم حبس الضوفيه 

القاتل، وهو غاز مرئي، وينصحون الضحية باستنراده سريًعا حتى يفقد الوعي فال 

 .(2)يتعذب، وهي وسيلة مطبقة يف الواليات املتحدة األمريكية

 .الكرسي الكهربائي (4)

بالكهرباء ويتم  يثبت الرخص على الكرسي اخلاص بذلك ويوصل جسمهوفيه 

 .(3)الواليات املتحدة األمريكيةيف  ةمطبقوسيلة  يوهصعقه، 

 .احلقنة املميتة (6)

نية يف وتتم حبقن مادة سامة يف الوريد تؤدي إىل املوت السريع، وُتستخَدم هذه التق

 .(4)بني والواليات املتحدة األمريكيةالصني والفيل

 .الرمي بالرصاص (7)

ات احلروب، وتطبَّق على العسكريني خاصة، وهي وهي األكثر استخداًما يف فرت

 .تناموالفي مستعملة يف الصني وكوريا الرمالية وتايالند وإندونيسيا وأرمينيا

ختتلف طرده يف البلدان اليت يطبق فيها؛ ففي بيالروس  بالرصاص رمًيا اإلعدامو

، ويف القلب يف، ويف اليمن يكون بالرمي الرأس مؤخرة يف درب عنيكون بالرمي 

 الوالياتو تايوانو الصومالوفلسطني و الرمالية كورياو االستوائية غينياو الصنيوالبحرين 
 .(5)بالرصاص رمًيا اإلعدام يكون بواسطة ِفرق فيتنامواألمريكية  املتحدة

أكثر الطرق رمحة باحملكوم دد فضل بعض الباحثني هذه الطريقة العتباره إياها و

 1)إال بعد مرور  -كما يفيد–بها املوت ال حيصل مثال ا فطريقة اإلعدام شنًقعليه، 
ختناق يتعرض لعملية تعذيب من جراء االعليه وهذا يعين أن احملكوم  ،(6)(دديقة 24إىل

التدرجيي والكسور يف الفقرات الثالثة والرابعة أو الرابعة واخلامسة من فقرات الردبة، 

بر املميتة أو غرفة الغاز أو احلقن باإلكذلك فإن اإلعدام عن طريق الكرسي الكهربائي 

 .كلها طرق ال ختلو من تعذيب سابق للموت

                                                           
 .املصدر السابق( 1)
 .املصدر السابق( 2)
 .املصدر السابق( 3)
 .املصدر السابق( 4)
 .املصدر السابق( 5)
 .529 النصر، ص سيف عبدالعزيز والعملي حملمد النظري الررعي الطب( 6)
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 :أمرانيف الرريعة اإلسالمية املقصود باستيفاء القصاص تبني أن ي سبق مما 

وهو أهمهما هو إزهاق روح اجلاني كما أزهق روح اجملين عليه، وإزهاق الروح : أوهلما

، وتتساوى يف هذا املعنى كل الوسائل؛ إال أن الوسيلة يتحقق بأي وسيلة من وسائل اإلزهاق

 .السريعة أدرب إىل روح الرريعة اليت تدعو إىل اإلحسان حتى مع احليوان

إذادة اجلاني األمل الذي أذاده للمجين عليه، والرعور باألمل واإلحساس به : وثانيهما

اجملال هو اعتداد أمر متفاوت، فهو خيتلف من شخص إىل شخص، فاالعتداد به يف هذا 

 .تأتي املساواة يف هذا اجملالتبأمر باطين يصعب كرف حقيقته وتقدير مداه حتى 

هو املقصود باستيفاء  -وهو إزهاق الروح–وإذا صعب ذلك كان املعنى األول 

القصاص، وإذا كان هو املقصود به فما كان من الوسائل مزهًقا للروح كان حمقًقا هلذا 

 .املعنى

فإن  ؛"ال دود إال بالسيف: "أنهبدد ورد إذا كان اخلرب ق الروح كثرية، وووسائل إزها

ال مانع من دياس هذه فتميز السيف من بني هذه الوسائل بالسرعة يف اإلزهاق، ذلك ل

الوسائل على السيف، وحينئذ يصح استيفاؤه بكل وسيلة يتحقق فيها ما يتحقق يف السيف 

صدرت جلنة الفتوى باألزهر رأيها يف ذلك فنصت أودد  ،(1)من سرعة اإلزهاق بأدل أمل

ا من استيفاء القصاص باملقصلة والكرسي الكهربائي وغريهما مما ال مانع شرًع"على أنه 

 يفضي إىل املوت بسهولة وإسراع وال يتخلف املوت عنه عادة وال يرتتب عليه متثيل بالقاتل وال

ح احملدد، وأما الكرسي الكهربائي مضاعفة تعذيبه، أما املقصلة فألنها من دبيل السال

فألنه ال يتخلف املوت عنه عادة مع زيادة السرعة وعدم التمثيل بالقاتل دون أن يرتتب عليه 

  .(2)"مضاعفة التعذيب

وكيفية القتل اليت كانت معهودة يف عصر الترريع الديين : "رشيد رضا /الريخ يقول

ها هل هي واجبة ديًنا ميتنع أن يستبدل هي دطع الرأس بالسيف، ومن مباحث االجتهاد في

 عمالبها ما يكون أسهل منها وأدل تعذيًبا وإيالًما للمقتول كالرنق والقتل بالكهرباء 

ِإنَّ اللََّه َكَتَب اإِلْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، َفِإَذا َدَتْلُتْم َفَأْحِسُنوا الِقْتَلَة، َوِإَذا َذَبْحُتْم »: بقوله 

، فالقتلة والذحبة يف احلديث (3)«الذِّْبَحَة، َوْلُيِحدَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه، َوْلُيِرْح َذِبيَحَتُه َفَأْحِسُنوا

بكسر أوهلما اسم لكيفية القتل أو الذبح، وهو يدل على وجوب ترجيح أحسن 

 .(4)"الكيفيات، 

                                                           
 .322-523ص  ،يف الفقه اإلسالمي اجلنايات: انظر( 1)
 .فتاوى جلنة الفتوى باألزهر مع موسوعة فتاوى دار اإلفتاء املصرية( 2)

 .سبق خترجيه ((3
  (.431/  34) املنار جملة( 4)
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ام فرت يف وسائل اإلعدايمكن حتديد عدة شروط إذا توفوبناء على أدوال العلماء 

 :فإنها تعترب جائزة شرًعا، وهي

 .أن تؤدي إىل املوت بسرعة؛ حبيث يكون فيها راحة للمعَدم -9

 .أن تكون غري حمرمة يف ذاتها كالقتل بررب اخلمر -2
 .أال يكون فيها متثيل باملقتول كتقطيعه مثال -3
 .أال تؤدي إىل اهرتاء اجلسم كالقتل باإلذابة يف حملول كيميائي -1
 .(1)رامة اإلنسانية كالقتل باخلازوقبة للكذِهأال تكون ُم -4

 املبحث الرابع
 واإلعدام القصاص

 

 :وحتته مطلبان

 املطلب األول
 القصاص

 :ومشروعيته تعريف القصاص

دال يف  .(2)تتبعته :دصصت األثر: يقال ؛تتبع األثر: لغة -بكسر القاف–القصاص 

: من ذلك دوهلم. ءالقاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الري( دص: ")مقاييس اللغة

ومن ذلك اشتقاق القصاص يف اجلراح، وذلك أنه يفعل به مثل . ادتصصت األثر، إذا تتبعته

 .(3)"فعله باألول، فكأنه ادتص أثره

القتل بإزاء القتل وإتالف الطرف ؛ أي ب(4)فعل باجلاني مثلما َفَعلأن ُي :يف االصطالحو

 :أي ؛ودد ادتص ولي املقتول من القاتل" :يف طلبة الطلبةبعده ، دال بإزاء إتالف الطرف

دص  :وهو من دولك ،أوفاه دصاصه :أي ؛وأدصه السلطان من القاتل .استوفى دصاصه

ا وهو كذلك أيًض ،رواه على جهته :أي .ودص احلديث وادتصه .اتبعه :أي .األثر وادتصه

  ."أي من االتباع-

                                                           
دراسة مقارنة يف القانون الوضعي والرريعة : وعقوب اإلعدام . 146للررباصي، صالقصاص يف اإلسالم، : انظر ( 1)

 .م1929-ه1439،دار النهضة العربية، القاهرة، ديسمرب 552اإلسالمية، للكتور حممد عبد العال،ص

 .(ص ص ق: )مادة اللغة، مقاييس معجم  (2)
 .املصدر السابق ( 3)
 .(12/133) ،(حدود: )الفقهية، مادة املوسوعة، والعربي الكتاب دار .ط ،552ص للجرجاني التعريفات: انظر ( 4)
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ودد أداد السلطان من داتل  ،لواوبفتح ا ؛االقصاص أيًض :والقود: "ودال يف تعريف القود

 .(1)"فهو كاألول يف اإليفاء واالستيفاء ؛وليه واستقاد هو من داتل وليه

وهو مأخوذ من القص  ،املماثلة :دال األزهري القصاص" :حترير ألفا  التنبيهودال يف 

قتص ألن امل ؛هو من ادتصاص األثر وهو تتبعه :دال الواحدي وغريه من احملققني .وهو القطع

 ؛ا من فالنوادتص السلطان فالًن ،ادتص من غرميه :يقال .يتبع جناية اجلاني فيأخذ مثلها

القود بفتح القاف . طلب منه دصاصة :ااستقص فالن فالًن :ويقال .أي أخذ له دصاصه

والقود والقصاص  .مأخوذ من دود املستقيد اجلاني حببل وغريه ليقتص منه :والواو

 .(2)"مبعنى

وَدْوله  ،َوَلُكْم ِفى الِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأْوِلى اأَلْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن:تعاىلومنه دوله 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِقَصاُص ِفى الَقْتَلى احُلرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد :َتَعاَلى

َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف  َواأُلنَثى ِباأُلنَثى َفَمْن ُعِفَي

 . [173: البقرة] مِّن رَّبُِّكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم

ومعنى القصاص أن القصاص يف الرريعة هو العقوبة األصلية للقتل واجلرح العمد، و

عادب اجلاني مبثل فعله، والقصاص عقوبة مقدرة كما أنه عقوبة متلفة، ويقع القصاص ُي

على النفس وعلى ما دون النفس، فإذا ودع على النفس كان دتال، وإذا ودع على ما دون 

 .(3)النفس كان جرًحا أو دطًعا
 باجمليننزله أمثل ما ذى من األ باجلانين ينزل أنه يفرتض أمييز القصاص  ما خصأو

 وهو بنفس اجلاني،يذاء إيذاء فإن كانت إو ،اجلانيدتال دتل  اجلرميةكانت  ذاإف ؛عليه
َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم :دوله تعاىل يفن الكريم على القصاص وعقوبته آولقد نص القر. ذىاأل

ِباأَلنِف َواأُلُذَن ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأَلنَف 

ِدَصاٌص َفَمن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة لَُّه َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل اللَُّه َفُأْوَلِئَك ُهُم 

  .يةهذه اآل يفوجب القصاص ألقد ؛ ف[14:املائدة]الظَّاِلُموَن

يف النفس، والذي يتعلق يكون يكون يف األطراف و -رناذككما -القصاص و

يف النفس القصاص  عقوبةدرر اهلل تعاىل  ولقدمبوضوع اإلعدام هو القصاص يف النفس، 

ضعف من ألنها ت ؛على اجملتمع اجلرميةهذه  خلطرو احلياة،اء على داالعت خلطرا نظًر

ىل إ ؤديألنها ت ؛رأجرائم الثري تفنع ملو ،هارزدقلل من ددرته على التقدم واالتاجملتمع و

القتل  جرمية جسامةتعاىل  وضح اهللأودد  ،اجملتمع يفمن وشيوع الفوضى اضطراب األ

َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل  ِمْن:فقال تعاىل شديدة بعقوبةالعمد وخطورته وجدارته 

                                                           
، 552 ص ،للجرجاني التعريفات: ، وانظر352 ص لنجم الدين النسفي، الفقهية االصطالحات يف الطلبة طلبة  (1)

 (. دصص): ، مادةاألعظم واحمليط احملكم، والعربية وصحاح اللغة تاجو
 .593 ص ي،للنوو التنبيه ألفا  حترير ( 2)
 (.246/ 1) اإلسالمي اجلنائي الترريع ( 3)
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َوَمْن َأْحَياَها  َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض َفَكَأنََّما َدَتَل النَّاَس َجِميًعا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َأنَُّه َمْن َدَتَل َنْفًسا

 ُرُسُلَنا ِباْلَبيَِّناِت ُثمَّ ِإنَّ َكِثرًيا ِمْنُهْم َبْعَد َذِلَك ِفي َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا َوَلَقْد َجاَءْتُهْم
 .[32: املائدة] اْلَأْرِض َلُمْسِرُفوَن

 :ام القصاصأحك

 :هيوحكام، األ دا منت الرريعة على دتل معصوم الدم عدرتب

الدم، واإلهدار مهدر يعترب دتل معصوم الدم من ف،إهدار دم القاتل للولي اجملين عليه (9)

فال يهدر اجلاني إال للمجين عليه أو وليه وفيما عدا ذلك  ؛يف القصاص إهدار نسيب

إلهدار يف القصاص أن القصاص حق ال فهو معصوم يف حق الكافة، وعلة نسبية ا

فالقتل ال يبيح دم القاتل  ؛واجب فال يهدر اجلاني إال لصاحب احلق إن شاء استعماله

احلكم عليه بالقصاص فقد فإذا جاء أجنيب فقتل القاتل ولو بعد  ؛إال لولي القتيل

مل ارتكب جرمية دتل متعمد؛ ألنه دتل شخًصا معصوم الدم يف حقه؛ وألن من احملت

وهذا هو رأي مجهور  ،أن يعفو ولي الدم عن احملكوم عليه فيمتنع تنفيذ احلكم

  .(1)الفقهاء
األصل يف الرريعة أن إدامة احلدود فإن ،جواز استيفاء ولي اجملين عليه العقوبة  (2)

واستيفاء العقوبات للسلطان، وال يستثنى من هذا األصل إال القصاص فللمجين عليه 

من املتفق عليه أن لولي الدم أن يستويف القصاص ؛ فلعقوبة بنفسهأو وليه أن يستويف ا

بررط أن يكون  ؛بنفسه يف القتل بعد احلكم بالعقوبة وحتديد ميعاد التنفيذ

على االستيفاء  دادًرااالستيفاء حتت إشراف السلطان وبررط أن يكون ولي الدم 

له أن يوكل من يتوفر  عن االستيفاء أو ال حيسنه جاز عاجًزاله، فإن كان  وحمسًنا

هلذا  خمصًصا مو ًفافيه هذان الررطان، وليس مثة ما مينع من أن يكون الوكيل 

 :واألصل يف تقرير حق القصاص للمجين عليه أو وليه دول اهلل تعاىل .(2)الغرض
ِلَوَمن ُدِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُسْلَطاًنا َفاَل ُيْسِرف فِّي اْلَقْت [33: اإلسراء] ،

واملفروض أن مستحق القصاص ليس له أن يستعمل حقه إال بعد احلكم بالعقوبة ويف 

 .(3)الودت احملدد للتنفيذ
في الودت الذي منحت فيه الرريعة ولي الدم حق ف ،جواز عفو ولي املقتول عن اجلاني (3)

يعفو على  القصاص فإنها منحته حقًّا آخر هو حق العفو عن القصاص، وجعلت له أن

مال أو جماًنا؛ فإذا عفا امتنع القصاص ولكن للسلطات العامة أن تعادب اجلاني مبا 

ودد حضت الرريعة ولي الدم على العفو مبختلف األساليب،  .تراه من عقوبة أخرى

                                                           
 .(326 /9)البن ددامة  املغين( 1)
 (.242، 246/ 1) اإلسالمي اجلنائي الترريع( 2)
 (. 242 /1) اإلسالمي اجلنائي الترريع( 3)
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اهلل جل  ووعدته بالثواب يف اآلخرة وبرضا فجعلت للعايف أن يعفو على مال يأخذه،

، [14: الرورى] َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّه :ىلمن ذلك دوله تعاوشأنه، 
، واعتربت [931: آل عمران] َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواهلُل ُيِحبُّ اْلُمْحِسِننَي: ودوله

َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء  :الرريعة العفو رمحة من اهلل للناس، وذلك دوله تعاىل

، [971: البقرة] تَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْحَمٌةَفا

فيما روى عنه أنس أنه ما رفع إليه أمر فيه القصاص إال أمر فيه   ويؤثر عن الرسول

، وهذا هو وحق القصاص حق ال يتجزأ، أما حق العفو فحق دابل للتجزئة .(1)بالعفو

رأي أبي حنيفة والرافعي وأمحد، ويرتتب على هذا الرأي أنه لو عفا أحد أولياء الدم 

ولكن مالًكا يرى أن حق العفو حق ال يقبل التجزئة . يف القصاص الباديسقط حق 

أيًضا ويرتتب على ذلك أن العفو ال يكون له أثر ما مل يكن من مجيع أولياء الدم، 

 .(2)آلخر أن يقتصفإذا عفا أحدهم كان ل
القاتل إذا أراد الولي القتل فقد فرض اإلسالم على  ،عدم التعدي يف االستيفاء  (1)

الولي الودوف عند داتل فرض على االستسالم ألمر اهلل واالنقياد لقصاصه املرروع، و

ومن هنا  .وليه وترك التعدي على غريه، كما كانت العرب تتعدى فتقتل غري القاتل

القصاص يدل على املساواة يف القتل أو اجلرح، ف ؛القصاص والثأركان الفرق بني 

أما الثأر فال يدل على ذلك بل رمبا دل على املغاالة ملا يف معناه من انترار الغضب 

القصاص يقتصر فيه على اجلاني فال يؤخذ غريه جبريرته، و .(3)وطلب الدم وإسالته

وبذلك  م من اجلاني أو أسرته أو دبيلتهيف حني أن الثأر ال يبالي ولي الدم يف االنتقا

القصاص يردع القاتل عن القتل ألنه إذا علم أنه و .يتعرض األبرياء للقتل دون ذنب جنوه

 .(4)يقتص منه كف عن القتل بينما الثأر يؤدي إىل الفنت والعداوات
 املطلب الثاني

 الفرق بني اإلعدام والقصاص

  :رريعة وعقوبة اإلعدام يف القانون؛ وهيبني عقوبة القصاص يف ال عدة فروقهناك 

من األلفا  املعاصرة، وهي تعين إزهاق الروح؛ وهي يف احلقيقة " اإلعدام"كلمة أن  (9)

تعبِّر عن معنى القتل حبق؛ ومنه القصاص يف النفس، فاستعمال الفقهاء القدامى لفظ 

أن عقوبة  القصاص والقتل واستعمال احملدثني لفظ اإلعدام جاء بنفس املعنى، إال

اإلعدام أعم من عقوبة القصاص يف النفس؛ فعقوبة القصاص يف النفس ميكن أن 

                                                           
 .املصدر السابق( 1)
 (.223/  1) اإلسالمي اجلنائي الترريع( 2)

 .(2/ 12) الكويتية الفقهية املوسوعة( 3)

 .(2-2/ 12) الكويتية الفقهية املوسوعة( 4)
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تسمى دائًما إعداًما، وليس كذلك عقوبة اإلعدام، وذلك ألن املررع دد شرع 

 .(1)اإلعدام يف جرائم القتل وغري القتل

 ويف القانون ،أن القصاص ال ميكن احلكم به إال بناء على دعوى اجملين عليه (2)

يف  مل تكن هناك دعوى من اجملين عليهلو و يطبقكعقوبة للقتل العمد اإلعدام 

 .(2)سبيل املصلحة العامة

سواء كان القتل  ؛األصل يف الرريعة هو أن يعادب بالقصاص على القتل العمدأن  (3)

بسبق إصرار وترصد أو غري مقرتن، وسواء كانت هناك  روف خمففة أو مل  مقرتًنا

  .ريعة للقاضي أن خيفف العقوبة أو يستبدل بها غريهاتكن، وال جتيز الر
باإلعدام على القتل املقرتن بسبق يف جنايات االعتداء على النفس يعادب القانون ويف 

، وعلى القتل بالسم، وعلى القتل املقرتن جبرمية أخرى، وفيما عدا ذلك (3)إصرار وترصد

املؤدتة، وجييز القانون املصري يف كل  فالعقوبة على القتل هي األشغال الرادة املؤبدة أو

 . األحوال ختفيف العقوبة واستبدال غريها بها إذا كانت الظروف تدعو للتخفيف
جتيز الرريعة لولي اجملين عليه أن يعفو عن القصاص، فإذا عفا سقطت عقوبة  (4)

دية فإذا عفا على ال ؛وإما على الدية أو مقابلها جماًناالقصاص، ولولي الدم إما العفو 

وجبت الدية على اجلاني، وكان على القاضي أن حيكم بها، وجيب يف حالة العفو 

 ؛(4)لرأي مالك طبًقاأن حيكم على اجلاني بعقوبة تعزيرية  جماًناعلى الدية والعفو 

ولكن  ،فال يوجبون التعزير يف حالة العفو (7)وأمحد (6)والرافعي (5)أما أبو حنيفة

 . ير إن ادتضته املصلحة العامةليس لديهم ما مينع من التعز

على العقوبة املقررة، ولكن العفو  أثًراالقانون ال جيعل لعفو أولياء اجملين عليه يف و

 طبًقايؤدي إىل ختفيف العقوبة أو استبدال غريها بها  خمفًفا دضائيًّا  رًفاميكن اعتباره 

نون املصري يتفق مع من دانون العقوبات املصري، وهذا الذي أخذ به القا (97)للمادة 

 ؛مذهب اإلمام مالك حيث يرى عند العفو أن تستبدل بعقوبة القصاص عقوبة التعزير

وليس هناك ما مينع من أن  .(8)فكأن املررع املصري دد أخذ مبذهب مالك يف هذه املسألة

يقول  .إذا ادتضت املصلحة العامة ذلك -كما دررنا سابًقا-يصل التعزير إىل القتل 

                                                           
 .39لطفي، ص عقوبة اإلعدام ومودف الترريع اجلنائي اإلسالمي منها لوائل ( 1)
 .53الدية يف الرريعة اإلسالمية  لعلي صادق أبو هيف، ص ( 2)
ن يرتبص اإلنسان لرخص يف وسبق اإلصرار هو القصد املصمم عليه دبل الفعل الرتكاب اجلرمية، والرتصد هو أ ( 3)

اجلرائم يف الفقه : انظر. جهة أو جهات كثرية مدة من الزمن طويلة كانت أو دصرية ليتوصل إىل دتله أو إيذائه
 .123اإلسالمي، ص

 (.562 /6) للحطاب، اجلليل مواهب: انظر ( 4)
 (.546 /2) الصنائع بدائع: انظر  (5)
 .بعدها وما (51 /5) املهذب: انظر ( 6)
 (.462/ 9)البن ددامة  املغين: نظرا ( 7)
 .342 ص، اإلسالمي الفقه يف اجلنايات، و(544/ 1) اإلسالمي اجلنائي الترريع: انظر  (8)
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حقيقة أن اجلزاء احملدد يف الرريعة دد شرع يف مصلحة : "أبو هيفعلي صادق  /الدكتور

اجملين عليه وحده، وأن القاضي ال ميلك احلكم به إال بناء على طلب ذاك أو أوليائه؛ 

فقد كان الرارع اإلسالمي متدبًرا كي ال . ولكن إجراء العدل ال يقف عند هذا احلد

ال يقرر أمًرا تتاليف به حالة تنازل اجملين عليه عن  يرتك يف دانونه نقًصا كهذا، وكي

فاعترب أنه جبانب حق الفرد . متابعة اجلاني أو عدم كفاية اجلزاء املرروع يف مصلحة ذاك

ى عليهم مباشرة بل يهدد اجلاني ال يضر فقط بفعله من اعتدتوجد سالمة اجملتمع وأن 

عن جرمه لصاحل اجلماعة كافة ولو أيًضا الطمأنينة العامة، ولذا وجب عليه أن يكفر 

ولتحقيق ذلك الغرض خولت الرريعة للقاضي نيابة عن ولي . عفا عنه من أضر بهم خاصة

على مستحقيها كلما ارتأى يف ذلك صاحًلا  -تعزير–األمر أن حيكم بعقوبات دضائية 

 .جلماعة املسلمني

عله صاحًلا يف تطبيقه ويف الوادع ملا كان غرض الرارع اإلسالمي أن يؤبد دانونه وجي

لكل زمان ومكان فقد أعطى ولي األمر سلطة واسعة يستطيع مبقتضاها معاجلة كل 

األمور اليت مل ينص عليها وتذليل العقبات اليت دد حتول دون تنفيذ أحكام الرريعة تبًعا 

 .(1)"الختالف الظروف يف كل حني وبلد

 املطلب الثالث

 أدرب صور اإلعدام إىل القصاص

هي عقوبة دتل العمد فيها جعل القانون اإلعدام يف الصور اليت وك القصاص يررت

هي األشغال الرادة يف كثري من األحيان فقد جعل القانون عقوبة دتل العمد  ؛اإلعدام

إذا ادرتن دتل العمد بظروف مرددة كانت عقوبته اإلعدام، لكن  و ،املؤبدة أو املؤدتة

سبق اإلصرار والرتصد، والقتل : هي ررع املصريوالظروف املرددة اليت أخذ بها امل

بالسم، وادرتان القتل جبناية، وارتباطه جبنحة، وودوع القتل أثناء احلرب على اجلرحى 

 .(2)حتى من األعداء
هذا من جهة أدرب اجلرائم اليت حيكم فيها باإلعدام إىل األحوال اليت حيكم فيها 

؛ فقد سبق وذكرنا أن إىل القصاص عدامبالقصاص؛ أما من حيث أدرب صور تنفيذ اإل

، ولكن على رأي احلنفية األصل يف القصاص يف الرريعة اإلسالمية إمنا هو بالسيف

يف  القصاصطرق استيفاء عن  ال خيرج اإلعدام بالرنق أو بغريه من األساليب احلديثة

 .الرريعة

وبة اإلعدام كن أن تتحقق بها عقمي ومتجددة ومع السيف هناك وسائل حديثة كثرية

 .بالرروط والضوابط اليت ذكرناها دبل ذلك

                                                           
 .55، 51الدية يف الرريعة اإلسالمية ألبو هيف، ص( 1)

 .342 ص، اإلسالمي الفقه يف اجلنايات: انظر( 2)
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وأنه يزهق روح اجلاني  ،واألصل يف اختيار السيف أداة للقصاص أنه أسرع يف القتل"

بأيسر ما ميكن من األمل والعذاب، فإذا وجدت أداة أخرى أسرع من السيف وأدل إيالًما 

يفاء القصاص باملقصلة والكرسي فال مانع شرًعا من استعماهلا، فال مانع شرًعا من است

الكهربائي وغريهما مما يفضي إىل املوت بسهولة وإسراع وال يتخلف املوت عنه عادة وال 

يرتتب عليه متثيل بالقاتل وال مضاعفة تعذيبه، أما املقصلة فألنها من دبيل السالح احملدد، 

السرعة وعدم التمثيل وأما الكرسي الكهربائي فألنه ال يتخلف املوت عنه عادة مع زيادة 

 .(1)"بالقاتل دون أن يرتتب عليه مضاعفة التعذيب

والرنق كذلك مما يفضي إىل املوت بسهولة وإسراع لعدم إسالة الدم فيه واالعتماد 

 .(2)على إيقاف القلب به، وكذلك اإلعدام بغاز معني شبيه باملخدر

 

****

                                                           
 (.263/ 1) اإلسالمي اجلنائي الترريع (1)
 (.522/ 6) وأدلته اإلسالمي الفقه (2)
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 الفصل الثاني

 همية عقوبة اإلعدامأ

سالمية من وراء ترريع عقوبة اإلعدام أو دتل اجلاني حتقيق املصلحة تهدف الرريعة اإل

العامة ومحاية اجملتمع؛ فليس يف الرريعة اإلسالمية حكم إال وله غاية، وإمنا شرعت 

لتحقيق مصاحل الناس ودفع املعايري إلدامة جمتمع العدل والتسامح؛  ،ومنها القتل ،العقوبة

تهدف إىل زجر اإلنسان عن الفاحرة واختالط املياه واشتباه فعقوبة دتل الزاني احملصن إمنا 

األنساب، وعقوبة دتل املرتد إمنا تهدف إىل احلفا  على سالمة االعتقاد الذي يتميز به 

وردة اإلنسان املسلم إمنا تعين خروجه عن أمته وهدمه ألسس  ،اإلنسان عن سائر املخلودات

، أما عقوبة دتل احملارب فهي ال لذي ارتضته الدولةوحماربته للنظام العام ا اجملتمع وكيانه

ختتلف عن عقوبته يف القوانني الوضعية ألنه إمنا اعتدى على أهم عناصر ردي اجملتمع وهو 

أمنه؛ فإرهاب الناس ودطع طريقهم ودتلهم يف ودت ومكان يقل فيه العون وميتنع السلطان 

يف مثل هذه احلالة ضروري لئال تضيع  والتردد ،من أشد ما يتعرض له اإلنسان يف اجملتمع

 .(1)احلقوق وتنترر الفوضى

ودد حيسب البعض أن تقرير حق القصاص لولي الدم إمنا هو إدرار للعادات األولية 

على أساس  اليت كانت سائدة يف الرعوب اهلمجية، ولكنها فكرة خاطئة ال تقوم

تقر عادات سائدة كما  صحيح، فإن الرريعة حني دررت هذا احلق لولي الدم مل تكن

يظن البعض وإمنا كانت تنظر دبل كل شيء إىل طبيعة البرر وغرائزهم، وإىل مصلحة 

كل ما جاءت به من مبادئ وما دررته من حقوق أو  ذلك مثل األفراد واجلماعة، شأنها يف

 .فرضته من واجبات
عة؛ ألن القتل ومن املبادئ املسلم بها أن تقرير القصاص عقوبة للقتل من مصلحة اجلما

أنفى للقتل، وألن يف القصاص حياة، ومن املبادئ املسلم بها أيًضا أن العفو عن القصاص 

 .بنية صحيحة يؤدي إىل حفظ األمن وصيانة الدماء وتقليل اجلرائم
فالرريعة إذن دصدت من إعطاء ولي الدم حق القصاص إصالح النفوس وإحالل الوئام 

م وتقليل اجلرائم، ومحل الناس على احرتام األحكام حمل اخلصام وحفظ األمن والنظا

ومنعهم من التفكري يف االنتقام ألنفسهم وأهليهم، كما أنها دصدت فوق هذا كله حفظ 

  .(2)الدماء واألرواح وعدم اإلسراف يف عقوبة اإلعدام بقدر اإلمكان
موافقة كيف تدعون أن هذه العقوبات الصقة بالعقول و: فإن ديل: "يقول ابن القيم

للمصاحل، وأنتم تعلمون أنه ال شيء بعد الكفر باهلل أفظع وال أدبح من سفك الدماء، 

  "فكيف تردعون عن سفك الدم بسفكه؟ وهل مثال ذلك إال إزالة جناسة بنجاسة؟

                                                           
 (.663/ 1) اإلسالمي اجلنائي الترريع( 1)

 (.223/ 1) املرجع السابق( 2)



 32  
 

كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه، وأن ذلك : "أما دوله: "بقولهعن ذلك جييب ثم 

هل تراه : يف غاية الوهن والفساد، وأول ما يقال لسائله سؤال" كإزالة النجاسة بالنجاسة

ردع املفسدين واجلناة عن فسادهم وجناياتهم وكف عدوانهم مستحسًنا يف العقول موافًقا 

كفانا مؤنة جوابه بإدراره على " ال أراه كذلك: "ملصاحل العباد أو ال تراه كذلك؟ فإن دال

الف مللهم وحنلهم ودياناتهم وآرائهم، ولوال نفسه مبخالفة مجيع طوائف بين آدم على اخت

عقوبة اجلناة واملفسدين ألهلك الناس بعضهم بعًضا، وفسد نظام العامل، وصارت حال 

؛ "بل ال تتم املصلحة إال بذلك: "الدواب واألنعام والوحوش أحسن من حال بين آدم، وإن دال

 مبؤمل يردعهم، وجيعل اجلاني من املعلوم أن عقوبة اجلناة واملفسدين ال تتم إال: ديل له

نكاال وعظة ملن يريد أن يفعل مثل فعله، وعند هذا فالبد من إفساد شيء منه حبسب 

 .جرميته يف الكرب والصغر والقلة والكثرة
ومن املعلوم ببدائه العقول أن التسوية يف العقوبات مع تفاوت اجلرائم غري مستحسن؛ بل 

وى بينها يف أدنى العقوبات مل حتصل مصلحة الزجر، مناف للحكمة واملصلحة؛ فإنه إن سا

وإن ساوى بينها يف أعظمها كان خالف الرمحة واحلكمة؛ إذ ال يليق أن يقتل بالنظرة 

 .والقبلة ويقطع بسردة احلبة والدينار
وكذلك التفاوت بني العقوبات مع استواء اجلرائم دبيح يف الفطر والعقول، وكالهما 

 وعدله وإحسانه إىل خلقه، فأودع العقوبة تارة بإتالف النفس إذا تأباه حكمة الرب تعاىل

انتهت اجلناية يف عظمها إىل غاية القبح كاجلناية على النفس أو الدين أو اجلناية اليت 

ضررها عام؛ فاملفسدة اليت يف هذه العقوبة خاصة، واملصلحة احلاصلة بها أضعاف أضعاف 

 ْم ِفى الِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأْوِلى اأَلْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنَوَلُك:تلك املفسدة، كما دال تعاىل

؛ فلوال القصاص لفسد العامل، وأهلك الناس بعضهم بعًضا ابتداء واستيفاء، [973: البقرة]

ودد دالت العرب . فكان يف القصاص دفًعا ملفسدة التجرؤ على الدماء باجلناية وباالستيفاء

وبسفك الدماء حتقن الدماء؛ فلم تغسل النجاسة ، "تل أنفى للقتلالق: "يف جاهليتها

 .  (1)"بالنجاسة، بل اجلناية جناسة والقصاص طهرة

 املبحث األول

 ما يرتتب على عقوبة اإلعدام من مصاحل

عمق نظر  -كغريه من اجملاالت–لقد سجلت الرريعة اإلسالمية يف جمال العقوبات 

البرر، فقررت جعل جل العقوبات بدنية ومتجانسة مع  ووادعية متناهية فيما يصلح شأن

اجلرم؛ حيث يتأَتى التجانس، وسائرة معه ارتفاًعا واخنفاًضا؛ حتى يرعر اجلاني بأن ما 

يصدر منه من مثالب سيعود عليه مرة أخرى، فكما اكتوى الغري بناره سيكتوي هو 

على حرمات اهلل ونال من  أيًضا، وكما أضر بالغري سيقع الضرر عليه أيًضا، وكما تعدى

                                                           
 .وما بعدها( 119/ 5)البن القيم،  العاملني رب عن املودعني إعالم( 1)
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حقوده سينال جسمه حقه من العقاب؛ فإذا شعر اجلاني بذلك راجع نفسه ألف مرة دبل 

اإلددام على جنايته، وحاسب نفسه حساًبا عسرًيا، وهذا ما يهدف إليه الترريع من تربية 

ن النفس وصقلها وشفافيتها وإشعارها بأن أذى إنسان ما هو إال أذى للناس مجيًعا، وأ

: ا، وهذا يظهر يف دوله تعاىلالرمحة واملودة إلنسان ما هي إال رمحة ومودة للناس مجيًع

 ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َدَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض

 .[32: املائدة] ْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعاَفَكَأنََّما َدَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأ
ومهما كانت  ،ال شك أن عقوبة القتل أددر العقوبات على صرف الناس عن اجلرميةو

العوامل الصارفة  يف نفس اإلنسان غالًباالعوامل الدافعة إىل اجلرمية فإن عقوبة القتل تولد 

افعة إليها ومينع من ارتكاب اجلرمية يف أغلب عن اجلرمية وما يكبت العوامل الد

 .األحوال
وأكثر الدول اليوم حتمي نظامها االجتماعي بأشد العقوبات تفرضها على من خيرج 

على هذا النظام أو حياول هدمه أو إضعافه، وأول العقوبات اليت تفرضها القوانني الوضعية 

تل، فالقوانني الوضعية اليوم تعادب حلماية النظام االجتماعي هي عقوبة اإلعدام؛ أي الق

على اإلخالل بالنظام االجتماعي بنفس العقوبة اليت وضعتها الرريعة حلماية النظام 

 .ياالجتماعي اإلسالم

فهي أعدل  ؛وليس يف العامل كله ددميه وحديثه عقوبة تفضل عقوبة القصاص

ات لألمن والنظام؛ ألن وهي أفضل العقوب، إذ ال جيازي اجملرم إال مبثل فعله ؛العقوبات

 .غالًبااجملرم حينما يعلم أنه سيجزى مبثل فعله ال يرتكب اجلرمية 
 ؛والذي يدفع اجملرم بصفة عامة للقتل واجلرح هو تنازع البقاء وحب التغلب واالستعالء"

نه أ علمفإذا علم اجملرم أنه لن يبقى بعد فريسته أبقى على نفسه بإبقائه على فريسته، وإذا 

مل يتطلع إىل التغلب عليه عن طريق  غًداتغلب على اجملين عليه اليوم فهو متغلب عليه إذا 

فكل دافع  ؛تلك هي طبيعة البرر وضعت الرريعة على أساسها عقوبة القصاص. ..اجلرمية

عن  هيصرف مضاًدا نفسيًّا دافًعا نفسي يدعو إىل اجلرمية يواجه من عقوبة القصاص

 .(1)"ام االتفاق مع علم النفس احلديثاجلرمية، وذلك ما يتفق مت
حاولت بعض الدول األوروبية يف العهد األخري أن تلغي عقوبة القتل ولكن حركة ودد 

اإللغاء ودفت حتت تأثري النظرية اإليطالية اليت ترى يف عقوبة القتل وسيلة حسنة الستئصال 

 فعالقوبة القتل بل إن بعض البالد اليت ألغت ع ؛من ال يرجى صالحهم من اجملرمني

 .كإيطاليا وروسيا والنمسا عادت فقررت القتل عقوبة يف دوانينها

                                                           
 (.662، 664/ 1) اإلسالمي اجلنائي الترريع( 1)
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مقررة يف كل الدول الكربى كإجنلرتا وأملانيا وفرنسا كانت وعقوبة القتل 

أنها وسيلة صاحلة ملقاومة اإلجرام  :وأمريكا، وأهم ما يربر به شراح القوانني عقوبة القتل 

 تؤيد مودفعلى اجلماعة، وهذه هي نفس املربرات اليت  والستئصال اجملرمني اخلطرين

 .فقهاء الرريعة

فعقوبة اإلعدام البد من وجودها يف النظام القانوني وهي من ضمن العقوبات اليت ال 

 :، وذلك ملا يليغنى عنها يف أي نظام
 ،ال على جمرمني خطرينإتودع  ال اجلرمية؛ فهي اخلطرواجهة يف م عداماإل عقوبة أثر (9)

 عقوبة فهي العقابية؛ساليب صالح وال التهذيب وال األاإل ساليبأمعهم  جتدي ال ليتوا

. اجملتمع من شرهم حلمايةوذلك  ؛الفاسد من اجملتمع صل العضوأتست استئصالية

جرام وال ميكن تصور اجملتمع من اإل اجتماعية حلماية ضرورةعدام اإل عقوبةوتعد "

 .(1)"ذا اهلدفه حتقيق يفخرى تتساوى معها أ عقوبة

من الزجر  اعدام تتضمن ددًراإل ؛ فعقوبةالعام حتقيق الردع يفعدام اإل عقوبة أثر (2)

وهو  ،طالقنسان على اإلحق من حقوق اإل همأتقع على  فهي ؛النفس يفرهاب واإل

  اهرةاجملتمع  يففكلما تفرت ؛ قق الردع العامحتبذلك  وهي احلياة، يفاحلق 

فنرى تقلص هذه  اجلرمية؛عدام ملواجهة هذه اإل عقوبةتوديع ب املقابل يفجاء  إجرامية

 .(2)اجملتمع يفخرها أوت اجلرمية
اجلرائم  يفال إ تتقرر عدام الاإل ؛ فعقوبةيالمواإل اجلرميةما بني  املساواةحتقيق  (3)

 يففمثال ؛ متس كيان اجملتمع ككل اليتمن اجلرائم  وغريهمثل القتل  رة؛اخلط

 ،احلياة يفال بسلب احلق إيالم واإل اجلرميةبني  التناسب ما يتحقق القتل ال جرمية

 .(3)الفردي االنتقام غريزة إثارةتمع من على اجمل افظحيوهذا 
عدام اإل اجلنائية؛ فعقوبة السياسة يف دورها يؤديعدام اإل لعقوبةجياد بديل إ صعوبة (1)

 ،البد من تقريرهاف ،عليه اجملينمن  حق احلياة سلبت الغالب يفال جرائم إتقابل  ال

 .احلياةخرى حتى ولو كانت السجن مدى أ أي عقوبةعنها  تغين وال
 املبحث الثاني

 ما ينجم عن عدم تطبيق عقوبة اإلعدام من مفاسد 

ففي  ؛يف السنوات األخرية احلركات واجلمعيات املطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام تنرط

مم املتحدة أن عمليات اإلعدام العلنية أعلنت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لأل م9331عام 

بدأت منظمة العفو الدولية محلة كربى متعلقة  م9331ويف عام  منافية للكرامة اإلنسانية،

                                                           
 . 115صي، قهوجال يعلي والراذل فتوحل والعقاب جراماإل علم( 1)
 .524ص، زيد براهيمإ مدحمل والعقاب جراماإل علم يف ةمقدم: انظر( 2)
 .22شرح دانون العقوبات لرفعت رشوان، ص: انظر( 3)
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سنة عقوبة اإلعدام، ودد تباهت املنظمة أنه يف  الضوء علىفيها حبقوق اإلنسان سّلطت 

 934من أصل  941 التطبيق بلغ عدد الدول اليت ألغت هذه العقوبة يف القانون أو يف م2444

 .، والتحقت بدعوة اللجنة الدولية بعض اجلمعيات يف الدول العربيةدولة

اإلنسان من  أنها حرمان :على تنظر منظمات حقوق اإلنسان الغربية إىل عقوبة اإلعدامو

حلقوق اإلنسان،  من اإلعالن العاملي (1)حقه يف احلياة مستندة يف ذلك إىل املادة الثالثة

املطبقة هلذه العقوبة ضد  متارسه الدولة مقنًنا عنًفاا تعترب هذه املنظمات عقوبة اإلعدام كم

 وال تستثين هذه املنظمات أي تطبيق لعقوبة اإلعدام حتى وإن كان احملكوم ،مواطنيها

 .(2)ا جبرمهعليه داتال معرتًف
ع ليس هو من ن اجملتمأل ؛الفرد حياةجيوز للمجتمع سلب  الأنه  :وحجة هذا الفريق

 ليهاإ أن تلجأوال جيوز  شرعية،غري  عقوبة هيعدام اإل عقوبةن إ: ويقولون ،للفرد يهبها
مبوجب العقد  احلياة يفن يكون دد تنازل عن حقه أيتصور  ن الفرد الأل الدولة؛

 . العقاب يف الدولةساس حق أوهو ي، االجتماع

على  سابقة أولية اجتماعية ضرورةنه أالعقاب هو  يف الدولةحق  ساسبأن أ :عليه دَُّروُي

، واجملتمع مل مينح اجلاني حياته، وإمنا احلياة وهبها اهلل عز وجل للجاني (3)اجملتمع وجود

وللضحية، واهلل تعاىل هو الذي أمرنا بالقصاص من القاتل عمًدا وعدواًنا بغري حق، فال 

 ع القصاص على من يستحقه،شأن لغري اهلل عز وجل يف اإلحياء، وال راد ألمره يف تودي

 اجملينو أاملتوفى  لدى الرخص احلياة يفالقتل دد تعدى على احلق  ي يفن اجلانأكما 

 .به ن يعادب مبثل ما اعتدىأ العدالةتتحقق  لكيعليه فالبد 
: ونقول .والوحرية بالبراعةتتسم  وفظة داسية عقوبةعدام اإل بأن عقوبة :كما احتجوا

 فظا ةكثر أو وحريةكثر أودعت بسبب اعتداء ألنها  دام داسيةاإلع إمنا كانت عقوبة

، والدعوة إىل إلغاء عقوبة اإلعدام رأفة باإلنسان وصوًنا لكرامته وإبقاء على العقوبة من

حقه يف احلياة هو انفعال عاطفي أحادي الوجهة؛ إذ إن التعاطف مع اجلاني إمنا يكون على 

عن حقها يف احلياة؛ فكيف تستقيم الدعوة إىل  حساب الضحية وهدًرا حلقودها وتنازال

إلغاء عقوبة اإلعدام للقاتل الذي حرم إنساًنا مثله من احلياة وحكم عليه باملوت مع املطالبة 

 .(4)حبق احلياة جلميع البرر

املتهم  صالحإ وهي ،العقاب يف احلديثةهداف حتقق األ عدام الاإل بأن عقوبة :احتجواو

بأنه إن  :وجياب .اجملتمع يفا ا صاحًلخرى عضًوأ مرةىل اجملتمع إ عودلي تأهليه ةعادإو

 .العام نها حتقق الردعأال إحتقق الردع اخلاص  ال العقوبةكانت هذه 

                                                           
 (.لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية وسالمة شخصه ) (  1)
 (.22/ 162) البيان جملة ي،صبح الدين عالءل الغربي املنظور يف اإلنسان حقوق: انظر( 2)
 .112ص، والعقاب جراماإل علم: انظر( 3)
 (.442/ 13)، املنار جملة، سليمان سنيحل الكون يف الرتدي وأسباب الفطرة: انظر( 4)
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 احملكوم عليه براءةذا ما اتضح إعدام اإل عقوبةالرجوع عن  باستحالة :واحتجوا أيًضا
 .بها ونفذت فيه

شكال كان البد من اإل هذا لتفاديولكن  نسبية، نسانيةاإل بأن العدالة :وجياب

، وهو ما فعلته يصدر احلكم بها لكيعدام بكثري من الضمانات اإل ةعقوب ةحاطإ

؛ فإن التردد يف اإلثبات، وهو مبدأ الرريعة الرريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية

؛ اإلسالمية يف كل اجلرائم حتى ميكن توديع العقوبة، يكفل أعظم درجات االحتياط

 .(1)فاحتمال اخلطأ يف اإلثبات الررعي والقانوني نادر، والنادر ال حكم له

لكل فرد " وإن كانت املادة الثالثة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تنص على أن

ليصبح لصاحل القتلة  فإن تأويل هذه املادة ؛"يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه حقًّا

 .واألمان على شخصه لقتيل الذي سلبه القاتل حقه يف احلياةيعين إنكار نصها على ا
مل يرفض العفو عمن ارتكب جرمية دتل، بل أوجد  من رمحة الترريع اإلسالمي أنهو

حفظ حق الضحية  -وباألصل –ويف الودت ذاته ِدَبل أسرة القتيل،  الدية والعفو من

بالنسبة للضحية يكون مواالة إنكار مثل هذا احلق ، وبالقانون فأمر بالقصاص من القاتل

 .لدم الضحايا وإهداًراللقتلة 

ألن القاتل إذا علم  ؛لنوع اإلنسانيلرواح الناس وبقاء أل صوًنايف تطبيق عقوبة اإلعدام و

كانت املطالبة مبنع عقوبة اإلعدام  لذلك ؛غريهقتل إذا دتل ارتدع فأحيا نفسه وأحيا أنه سُي

 ؛عد مقصًدا من مقاصد الرريعة اإلسالميةاليت ُتو لعامةال يتفق مع املصلحة ا بيًناخطأ 

تكاد  فارتكبوا جرائم ال ؛ فيها يف العصر احلاضرنين اجملرموتفناجلرائم  بعد تنوع السيما

الجتار ، وخطف األطفال والنساء لةعامالرع الرواكاغتصاب املرأة وهي تسري يف  ؛ختطر على بال

 .(الرديق األبيض)ما يسمى  ، وهوبهم

تقع آالف من  - نرر يف أجهزة اإلعالميكما - مثًلا في الواليات املتحدة األمريكيةف

نرر جرائم االغتصاب سنويًّا، وعررات اآلالف من جرائم السردة واالعتداء على الناس، وُي

الكثري عن أردام املبالغ واألرباح اليت حيققها النراط اإلجرامي يف جتارة البرر، ويف الدعارة، 

 .واع الفواحش، ويف جتارة املواد املخدرةويف أن
وال أحد جيهل يف هذا العصر صرخات كثري من اجملتمعات املتقدمة مدنيًّا، مثل 

اجملتمع األمريكي أو األوروبي بوجه عام، من تفادم  اهرة اجلرمية، اليت ترتبت على 

حتصيل املال واللذة اليت يعيش يف  لها الناس، حرية التنافس والتقاتل على واحلرية املطلقة 

والسلطان، حرية ال حتدها األديان وال ديم األخالق، وال يكاد يقف يف طريقها إال مصلحة 

 .اآلخرين يف املنافسة

                                                           
 .135 صلعبداهلل بن عبداحملسن الرتكي،  اإلسالم يف وأهميته الناس حياة يف األمن: انظر( 1)
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ويف عصر حقوق اإلنسان، الذي تعرتف فيه كثري من اجملتمعات بكرامته وحقه يف   

األموال ويرتد  رقوتساحلياة ويف التكافل االجتماعي واملراركة العامة، تنتهك األعراض 

على  ،ساعد عصابات اإلجرام، وتقف كثري من احلكومات عاجزة عن التصدي للفساد

للقضاء على اجلرمية أو تقليل آثارها؛  تلو اخلطط  اخلطط تعد  احلكوماتالرغم من أن 

، وأن الزنا والفواحش عند بعضهم أن عقوبة اإلعدام للقاتل ال يعرتف بها:ولكن حيول دون ذلك

 .(1)لها من دبيل ممارسة احلرية الفرديةك
إن السياسة اجلنائية يف اإلسالم هي يف األصل سياسة وداية من اجلرمية، ومحاية 

ومن احلكمة أن تكون العقوبة من جنس للمجتمع، وصيانة لألنفس واألموال واألعراض؛ 

وال للمصلحة العامة باحلفا  على األم حتقيًقااجلرمية كالقصاص، أو أشد منها 

تكون املطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام يف مصلحة أحد سواء ولن واألعراض والدماء والعقول، 

إذ إن مقاصد الررع الكلية مل ُيْنَظر يف احلفا  عليها ؛  (2)اجملتمع أو أدارب اجملين عليه

إىل نفس الفرد فحسب، بل مشلت النظرة واالعتبار فيها الفرد واجلماعة واألمة، طاملا 

 .اجلميع على التوازن واالعتدال بني احلقوق والواجبات على مستوى الفرد واجملتمع حافظ

 

**** 

 

 

                                                           
 .136-134 ص، اإلسالم يف وأهميته الناس حياة يف األمن: انظر( 1)

 .، الطبعة الرابعة(522/ 2) وأدلته اإلسالمي الفقه: انظر( 2)
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 الفصل الثالث

 حكم عقوبة اإلعدام

 :وحتته مبحثان

 املبحث األول

 حكم تطبيق عقوبة اإلعدام على من يرتكب سببها

ة لقد كّرم اهلل اإلنسان وفّضله على مجيع خملوداته وجعل حرمته أعظم من حرم

الكعبة الرريفة؛ فاإلنسان عند خالقه حمرتم الدم واملال والعرض، وهذه احلرمات ال جيوز 

التعّدي عليها أو التفريط بها؛ فمن خالل هذه املكانة وباعتبار احلدود اليت رمسها اهلل 

تعاىل فإّن االعتداء على النفس البررية بأي طريقة كانت يعترب من أعظم الكبائر، وعليه 

تسّول له نفسه االستخفاف حبياة البرر وإزهاق أرواحهم عمًدا و لًما أو االجتار  فإّن من

فيما يعم ضرره فيهم أو غري ذلك مما يؤثر يف حفظ دمائهم أو أمواهلم أو أعراضهم أو 

عقوهلم فالبد أن يرتقب العقوبة الرادعة الزاجرة اليت ال تهادن اجملرم وال مترر جرميته 

ولذا فإن اإلسالم يرى أن ترديد العقوبة أمر ضروري حفاً ا على كأّن شيًئا مل يكن؛ 

السالمة االجتماعية العامة، وبرًتا لكل يد آمثة ونفس مستهرتة تعيث يف اجملتمع اآلمن دتال 

وفساًدا واحنراًفا، ولذا فإن حفظ األمن االجتماعي دد يتودف يف كثري من األحيان على 

لرريرة اليت متيل إىل الظلم واالعتداء؛ فكما أن تطهري اجملتمع من أصحاب األنفس ا

الطبيب دد حيكم بضرورة برت عضو من األعضاء حفاً ا على سالمة املريض وإبقاء على 

حياته، فكذلك اإلسالم يرى أن الصاحل العام يقضي بتطهري اجملتمع من القتلة واجملرمني 

، كذلك فإن يف عقوبة اإلعدام والعابثني حفاً ا على أمن اجملتمع وكرامة الناس اآلمنني

للقاتل صيانة حلقوق املقتول وحفًظا حلقه وكرامة دمه املسفوح وتهدئة خلواطر أولياء 

 .املقتول وامتصاًصا لنقمتهم ودرًءا لتوسع دائرة القتل والثأر

، وال ويقوم به ولي األمرجبتطبيق عقوبة اإلعدام على من يرتكب سببها واإن ولذلك ف

اإلعدام أشهر وأدرب أسباب تطبيق إذا ضربنا مثاال ب، ويتضح ذلك إال بهصالح للمجتمع 

بالكتاب يف الررع  الذي ثبت حكمه إىل أحكام الرريعة اإلسالمية، وهو القصاص

  :وإمجاع األمة  والسنة وفعل الرسول 

اُص ِفى الَقْتَلى َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِقَص :دوله تعاىلففي أما الكتاب 

ُروِف َوَأَداٌء احُلرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأُلنَثى ِباأُلنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَمْع

البقرة ] َلُه َعَذاٌب َأِليٌمِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َف

َوَلُكْم ِفى الِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأْوِلى : تعاىل دولهوفرض وأثبت،  :ى كتبومعن[ 971:

َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ :ودوله تعاىل، [973: البقرة] ؛ [973: البقرة] اأَلْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن
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اْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأَلنَف ِباأَلنِف َواأُلُذَن ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِدَصاٌص النَّْفَس ِبالنَّْفِس َو

 َفَمن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة لَُّه َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل اللَُّه َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن

شرع لنا ما مل يرد فيه نسخ من الرارع احلكيم، ومل يرد  وشرع من دبلنا .[14: املائدة]

َواَل َتْقُتُلوا النَّْفَس اَلِتى َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَمن ُدِتَل َمْظُلوًما :دوله تعاىل ، وكذلكنسخ ذلك

  [33:اإلسراء ] نُصوًرا َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُسْلَطاًنا َفاَل ُيْسِرف فِّى الَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َم
ال حيل ": ودوله عليه الصالة والسالم ،(1)"كتاب اهلل القصاص": وأما السنة فقوله 

الثيب الزاني،  :مسلم يرهد أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل إال بإحدى ثالث امرئدم 

 .(2)"والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجماعة
، ويؤيده العقل السليم، ألن املال ال يصلح امن غري خمالف منهإمجاع األمة  ى ذلكوعل

 ، واملال مملوك مبتذلملا سواه ألن اآلدمي مالك مبتذل ؛يف القتل العمد لعدم املماثلة موجًبا

وفيه زيادة حكمة وهي  ،للتماثل موجًبايتماثالن، خبالف القصاص، فإنه يصلح  فأنى، له

ا للورثة فيتعني، وإمنا وجب املال يف اخلطأ عه فيه، وجرًبودومن للغري  زجًرامصلحة احلياء 

كن االدتصاص فيه هدر الدم لو مل جيب فإنه ملا مل مي ؛ضرورة صون الدم عن اهلدر أوال

 .(3)املال واآلدمي مكرم ال جيب إهدار دمه، على أن ذلك ثابت بنص القرآن الكريم

 املبحث الثاني

 عقوبة اإلعدام يف بعض القوانني حكم االستثناءات الواردة على تطبيق

وجب إيقاعه، ولكن دد يسقط يف الرريعة اإلسالمية شروطه  القصاص إذا استوفى

 :، وهيالقصاص يف حاالت
فوات حمل القصاص أو انعدامه؛ كتعذر إيقاع القصاص بسبب موت اجلاني حبيث  (9)

 .يستحيل تنفيذ العقوبة

اص؛ ألن القصاص حق شخصي وهو تنازل ولي املقتول عن حقه يف القص ،العفو (2)

فمن عفي له من أخيه شيء }: يسقط بإسقاط اجملين عليه أو وليه حلقه؛ دال تعاىل

 .[971: البقرة] {فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان ذلك ختفيف من ربكم ورمحة
اتفق الفقهاء على أن القصاص يسقط بالصلح كما يسقط بالعفو، ودد  ،الصلح (3)

ق ولي اجملين عليه مع اجلاني على سقوط القصاص لقاء مال ومقتضى الصلح أن يتف

 .يدفعه اجلاني هلم سواء كان هذا املال أدل من الدية أو أكثر منها

                                                           
 (.961 /5)أخرجه البخاري ( 1)

 .سبق خترجيه( 2)

 (.563 /1)، وكرف األسرار لعالء الدين البخاري، (121 /5)التقرير والتحبري البن أمري احلاج : انظر( 3)
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اليت جيوز فيها إلغـاء حكـم اإلعـدام هـي أن      فإن احلالة الوحيدة املصريالقانون أما يف 

اإلعدام نهائيا وجب رفـع  متى صار احلكم ب : )ئيس الدولة، أنهيكون ذلك اإللغاء من ِدبل ر

م إذا مل يصـدر  أوراق الدعوى فورا إىل رئيس اجلمهورية بواسطة وزيـر العـدل، وينفـذ احلكـ    

 .( بدال العقوبة يف  رف أربعة عرر يومااألمر بالعفو أو بإ
وفًقا  - فإنها ال تكون كذلك إال يف حالة واحدة اإلعدامتنفيذ عقوبة  يلتأجأما و

هي خاصة بالسيدة احلامل؛ إذ يتعني االنتظار حتى تضع محلها و -(171)املادةللقانون 

وترضعه ملدة شهرين فقط؛ ثم ينفذ فيها احلكم، أما بالنسبة لعمر أو مرض احملكوم عليه 

  . (1)أيًّا كانت درجته فال يودف تنفيذ عقوبة اإلعدام

 إىل وترجع العلة من وراء تأجيل عقوبة اإلعدام إذا كانت احملكوم عليها حامال

ضرورة إنقاذ اجلنني؛ وذلك تطبيًقا ملبدأ شخصية املسئولية اجلنائية؛ فاجلنني خملوق بريء 

 .ال ذنب له، أما مدة الرهرين فاهلدف منها متكني األم من رعاية وليدها يف بداية حياته

 

**** 

 

                                                           
 .ما بعدهاو 22شرح دانون العقوبات لرفعت رشوان، ص: انظر( 1)
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 نتيجة البحث

 

هو إدامة وانينه اإلسالم من خالل ترريعاته وأنظمته ودإن ما دصد إليه : ختاًما نقول

الرسالة اإلسالمية اخلامتة تؤكد على مفهوم ، واحلياة اهلانئة واآلمنة لبين اإلنسان

، ويف سبيل ذلك دررت ا على كل العالدات يف اجملتمع اإلسالميوتعتربه حاكًماإلنسانية 

الرريعة عقوبات رادعة على خرق السالم االجتماعي، ودد حتدثنا يف هذا البحث عن 

 :ما يلي إلعدام وتوصلنا إىلعقوبة ا

 .بني الردع العام والردع اخلاصمجع نظام العقوبات اإلسالمي  -9
 .عقوبة اإلعدام مرروعة من عند اهلل تعاىل -2

 .صاحلة لكل زمان ومكان اإلعدام عقوبة -3
 .حتقق األمن واالستقرار والعدالة االجتماعيةعقوبة اإلعدام عقوبة  -1
 .إذا طبقت يف صورها أكثر من غريها للمجرمني عقوبة رادعة عقوبة اإلعدام -4
 .طريقة اإلعدام خاضعة لضوابط تقوم على الرمحة وحفظ الكرامة اإلنسانية -1
 .جواز التعزير بعقوبة اإلعدام يف حالة حدوث جرمية كبرية الضرر باألمة -7
إلغاء عقوبة اإلعدام دول واه يؤدي إىل فساد النظام االجتماعي، وهو خمالف  -1

 .نة ومنقول اإلمجاع ومقتضى العقل السليملصريح القرآن والس
 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 

**** 
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 خبصوص تطبيق عقوبة اإلعداممشروع قرار للمؤمتر 

 

ال يصح القول بإلغاء عقوبة اإلعدام؛ ملا يرتتب على ذلك من الفساد االجتماعي وتعطيل  (9)

 .أحكام الرريعة الصرحية
عدام بكل الضمانات اليت تكفل عدم توديعها على األبرياء البد من إحاطة عقوبة اإل (2)

 .ويعدل عنها يف حالة وجود الربهة
 .ضرورة عدم تطبيق عقوبة اإلعدام على غري كامل األهلية حني إيقاعه جرميته (3)
إال إذا كان . ال جيوز إسقاط حق أولياء الدم يف العفو عن اجلاني إما ببدل أو جماًنا (1)

 .و ا على اجملتمعاجلاني ميثل خطًرا ملح
جيب استخدام الوسائل امليسرة والسريعة يف إزهاق الروح عند تنفيذ عقوبة اإلعدام  (4)

 .على اجلاني
من التمثيل باجلثة وحنوه ( املقتول من تنفيذ العقوبة عليه)جيب حفظ حرمة اجلاني  (1)

 .مما ال يليق بالكرامة اإلنسانية
 

**** 
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 املصادر واملراجعأهم 

 

دار الكتاب . رح روض الطالب للريخ زكريا األنصاري، طأسنى املطالب ش (9)

 .اإلسالمي
 . دار الفكر. إعانة الطالبني لرطا الدمياطي، ط (2)

 .بريوت -دار اجليل. إعالم املودعني عن رب العاملني البن القيم، ط (3)
 .بريوت، الطبعة الثانية –دار املعرفة . طالبحر الرائق البن جنيم،  (1)

بريوت، الطبعة الثانية،  -دار الكتاب العربي. طبدائع الصنائع للكاساني،  (4)

 .م9312
 .بريوت، الطبعة الثانية -دار الفكر. ، طالتاج واإلكليل (1)
 .دمرق، الطبعة األوىل -دار القلم. حترير ألفا  التنبيه للنووي، ط (7)
 .املكتبة التجارية الكربى. حتفة احملتاج البن حجر وحواشيها، ط (1)
دار . رًنا بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة، طالترريع اجلنائي اإلسالمي مقا (3)

 .بريوت -الكاتب العربي 
 .دار الكتاب العربي. التعريفات للجرجاني، ط (94)
 . بريوت -دار الفكر. التقرير والتحبري البن أمري احلاج، ط (99)

. مصطفى الديب البغا، ط: اجلامع الصحيح حملمد بن إمساعيل البخاري، حتقيق (92)

 .م9317 /هـ9147ة، الطبعة الثالثة، دار ابن كثري، اليمام

جامعة طنطا،  –اجلرائم املاسة بسالمة جسم اإلنسان لعمرو الوداد، كلية احلقوق  (93)

 .م9337
الرركة العربية للطباعة . اجلرائم يف الفقه اإلسالمي ألمحد فتحي بهنسي، ط (91)

.م9343والنرر، الطبعة األوىل، 
 

-دار الفكر العربي. زهرة، ط أبواجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي حملمد  (94)

 .القاهرة
اجلنايات يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون حلسن علي  (91)

 . دار الكتاب اجلامعي، الطبعة الثانية. الراذلي، ط

 . دار الفكر. حاشية الدسودي، ط (97)
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 .القاهرة –دار الكتب احلديثة . حجة اهلل البالغة لراه ولي اهلل الدهلوي، ط (91)
 /هـ9129بريوت،  -دار الفكر. الدر املختار مع حاشية رد احملتار البن عابدين، ط (93)

 .م2444
الدية يف الرريعة اإلسالمية وتطبيقها يف دوانني وعادات مصر احلديثة لعلي صادق  (24)

 .م9332 /هـ9349مطبعة علي عناني، الطبعة األوىل . أبو هيف، ط

دار . حممد فؤاد عبد البادي، ط: قزويين، حتقيقابن ماجه، حملمد بن يزيد السنن  (29)

 .بريوت -الفكر
دار . أمحد حممد شاكر، ط: سنن الرتمذي، حملمد بن عيسى الرتمذي، حتقيق (22)

 . بريوت -إحياء الرتاث العربي

 .دار املعرفة. السياسة الررعية البن تيمية، ط (23)
 .هرةالقا. القسم العام، لعمر السعيد رمضان، ط -شرح دانون العقوبات (21)
دار النهضة العربية، . القسم العام؛ لرفعت رشوان، ط -شرح دانون العقوبات (24)

.م2442
 

 .مكتبة الرياض احلديثة. شرح منتهى اإلرادات للبهوتي، ط (21)

دار إحياء . حممد فؤاد عبدالبادي، ط: صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج، حتقيق (27)

 .بريوت -الرتاث العربي
مكتبة النهضة . د عبدالعزيز سيف النصر، طالطب الررعي النظري والعملي حملم (21)

 .م9314املصرية، 
 . عمان –دار النفائس . طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية لنجم الدين النسفي، ط (23)

العقوبة يف الترريع اجلنائي اإلسالمي والوضعي حليدر البصري، جملة النبأ عدد  (34)

19. 
مكتبة دار العروبة، الطبعة . العقوبة يف الفقه اإلسالمي ألمحد فتحي بهنسي، ط (39)

 .م9319 /هـ9319الثانية، 
-دار اهلدى للمطبوعات. علم اإلجرام والعقاب لفتوح الراذلي وعلي القهوجي، ط (32)

 . م2444اإلسكندرية، 

 .بريوت، الطبعة الثانية –دار الفكر . فتح القدير للكمال بن اهلمام، ط (33)

 .بريوت -دار الكتب العلمية. الفروق للقرايف، ط (31)

 .دار الفكر، الطبعة الرابعة. قه اإلسالمي وأدلته، طالف (34)
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مكتبة األجنلو املصرية، . القصاص يف الفقه اإلسالمي ألمحد فتحي بهنسي، ط (31)

 .م9313 /هـ9311الطبعة الثانية، 

 .بريوت -دار الكتب العلمية. دواعد األحكام للعز بن عبد السالم، ط (37)
 .بريوت -تب العلميةدار الك. كرف األسرار لعالء الدين البخاري، ط (31)
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 عقوبة اإلعدام 

 يف النظر اإلسالمي
 

 

 

 

 إعداد

 مداتي شبيهنا ماء العيننيـالدكتور ح 

 عضو اجملمع

 يةاملـــــغـــــرب اململكة 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ن الضالل وتداركه م ةيه اهلدالوصلى اهلل وسلم على نيب الرمحة ومنقذ من أراد اهلل 

 . ورمحته اإلسالممن بهيمية اجلاهلية إىل عدل 

وإن تباين احلضارات وتفاوت أحكامها واختالف أذواق أجياهلا، وتعارض  هذا

األقوياء معتقداتها وتشاكس فحوى أحكامها على ظواهر تقلب أمناط حياتها، واستبداد 

نع كوكبة املفكرين طيلة أن يقمن بين البشر يف كل فرتة عرب التاريخ، من شأنه 

تعاقبهم على درب إنتاج الظاهرة املعرفية، بواقعة حتمية التدافع والتجاذب بني عطاء 

إىل احلروب بني األمم  رَّاجملهود البشري، وما ينجم عن ذلك من تشاكس وحتاسد ج

لى واالعتداءات الظاملة يف كثري من جماالت احلياة بني األفراد، من بداية خلق اإلنسان ع

َواْتُل َعَلْيِهْم  : وجه األرض، هذه الظاهرة اليت ترويها قصة ولدي آدم عليه الصالة والسالم

َأْقُتَلنََّك َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرََّبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمن َأَحِدِهَما َوَلْم ُيَتَقبَّْل ِمَن اآلَخِر َقاَل َل

َلِئن َبَسطَت ِإَليَّ َيَدَك ِلَتْقُتَلِني َما َأَنْا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك  ُل الّلُه ِمَن اْلُمتَِّقنَي َقاَل ِإنََّما َيَتَقبَّ

ِإنِّي ُأِريُد َأن َتُبوَء ِبِإْثِمي َوِإْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب  َلَأْقُتَلَك ِإنِّي َأَخاُف الّلَه َربَّ اْلَعاَلِمنَي 

َفَطوََّعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه  َك َجَزاء الظَّاِلِمنَي النَّاِر َوَذِل
  .  

وما هي البواعث اليت  من هذه اآليات ندرك كيف بدأت اجلرمية على وجه األرض

أملتها واآلثار النفسية اليت خلفتها، واملتطلبات اليت استلزمتها، وإذا كان املسار التارخيي 

فإن استخالص العرب من قليله  صعب حصره يف موسوعات أو جملدات،لسجل اإلجرام ي

 .كفيل بتربير اجلزاء الذي يضرب على بعضه

فها رغبة يورغم احتاد النتائج يف كثري من صوره فإن طبيعة اجلزاء عليه، ظلت تك

 اإلنسان يف احلياة واحرتامه حلقوق غريه رغبة منه يف االلتزام املقابل برعاية حقوقه، ولعل

 ْتَقِهُزَف ، نشبت عنه حروب كمبدأمنطوق حكم واحد ظل مصاحبا للتجمعات البشرية 

اص املعرب عنه يف القوانني صالق أال وهوال جريرة هلم، أرواح بريئة ونهبت أموال مجاعات 

اإلسالم؟ وما هي أحكام البدائل  وكيف شرعه. عدام، فما هو تارخيهالوضعية بعقوبة اإل

؟ هلذا ولنتمكن من حتديد مسار هذا تلك العقوبات الم التخلي عن؟ وهل يقبل اإلسعنه

 :العرض فسأقسمه إىل املباحث التالية

 تاريخ نشوء القصاص وتعريفه  :املبحث األول

 الشروط اليت يتطلبها تطبيق عقوبة القصاص : املبحث الثاني
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ضعية، يف القوانني الو متشابه عقوبة القصاص مع عقوبة اإلعدا :املبحث الثالث

 واجلرائم اليت تستوجب ذلك يف كل من التشريعني 

هل ميكن لإلنسانية االستغناء عن فرض العقوبة باإلعدام أو ما : الرابع املبحث

 ؟يسميه املسلمون بالقصاص

 .نستخرج بواسطتها النتائج اليت نراها صاحلة أو أصبحت مفروضة: خامتة
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 املبحث األول

 تاريخ نشوء القصاص وتعريفه

تل هو أول جرمية ارتكبت على وجه األرض، بسبب تأجج حقد احلسد يف نفس الق

فأقدم  ،بنا آدم قربانا فتقبل من هابيل ومل يتقبل من قابيلإاإلنسان، وذلك عندما قرب 

ليت وصفها اهلل جل جالله يف ه ظلما وعدوانا، تلك اجلرمية ايقتل أخ على هذا األخري

ارتبط اقرتاف اجلرائم  دم ذكرها، ومن ذلك التاريخاملتق سورةالمن  03إىل  72 اتاآلي

 على أديم األرض حتى اليوم؛ اإلنسانبوجود 

وقد شكلت عقوبة القصاص جزاء يكاد يكون متفقا عليه، فلقد عرفته 

أساتذة تاريخ نشوء النظريات القانونية احلضارات القدمية، مما يضع سؤاال الزال 

أعماق السجالت القدمية اليت وصلت إليها أيديهم  واحلضارات اإلنسانية مل يستخرجوا من

ظلت تتوارث جوابا عليه، والسؤال هو هل قواعد اجلزاء املتبعة يف قوانني الشعوب القدمية 

الوضعية لكن الثابت هذا اجلزاء حتى وصل إىل الديانات السماوية لتقتبسه منها القوانني 

لفة يف تطبيقات أحكام ضوابط يف املوضوع أن عقوبة القصاص عرفت على أمناط خمت

وإذا كانت تعترب أقسى عقوبة، فإنها تأتي أكرب معز لذوي املقتول ، القدميةحياة الشعوب 

 جراء ظلم القاتل؛ إلطفاء حرقة األمل اليت حلت بهم

خمالفة االختيارات  أو، بالنفس ولقد استخدم يف كثري من احلاالت يف قتل النفس

حممد زكي أبو عامر باخلارجني على  الدكتورا عرب عنه الكربى ألي أمة من األمم، مم

 العادات واألصول واألعراف املتبعة؛

هذه اجلرمية على نطاق واسع، وتقرها لعدد وقد كانت التشريعات القدمية تطبق 

 . كبري من اجلرائم

ومن الفالسفة والكتاب من نادى من قديم باالستغناء عن عقوبة اإلعدام واستبداهلا 

ر يف النفس بالنفس، صومنهم من طالب باإلبقاء عليها لكن يف حدود ضيقة تنح ،بغريها

 ألن بعض احلاالت البد من إبقاء القصاص فيها ردعا للظاملني وحفاظا على أمن اجملتمعات

 ؛7وجتنبها للحروب واألحقاد والشحناء

ات اليت ل احلضارُجـاإلعدام يف القوانني الشرقية والغربية القدمية، فوبهذا تأصل 

مثل )كلها تضمنت عقوبة اإلعدام،  ،دونت أهم القواعد ذات األهمية البالغة لديها

من  (مابالال)قانون ، 0 (ومن بني ما نظمته عقوبة اإلعدام باللغة السومرية،" أكيو"جمموعة 
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 ،قانون محورابي ،التشريعات األكادية يف بالد ما بني النهرين، وقد سبق هذا القانون

 الذي، ثم القانون اآلشوري،  قبل امليالد 233 م قانون محورابي الذي يعود إىل ني، ثنبقر

أن ويرى غسان  ،خصص عقوبة اإلعدام لكثري من األفعال اليت جتسد جرائم شنيعة

قبل امليالد من بني أبرز القوانني القدمية حرصا على  733 القوانني اهلندية الصادرة 

رية ومتنوعة، أما املصريون القدامى فسنوا ثجرائم كاستخدام عقوبة اإلعدام جزاء على 

 .7عقوبة اإلعدام على بعض اجلرائم اليت متس بأمن اجملتمع وتهدد أركانه

 :عقوبة اإلعدام يف القوانني الغربية القدمية

 .(م.ق 575) (سولون)قوانني  قننتهايف اإلغريق  ( )

 بإنزال عقوبة اإلعدامالتفتيش بها وقامت حماكم ( م.ق 475عام ) (داركون)قوانني  (7)

 .على من يتهم باإلحلاد يف أثينا

س بالنظام العام وقرروا جزاء على كل جرم مي أما الرومان فاعتربوا جرمية القتل (0)

، (نوما)عقوبة اإلعدام عليه، وأول قانون اهتم بتنظيم أحكام جرائم القتل هو قانون 

 . على اخليانة والسحرة على جرمية القتل، كما عاقبوا باإلعدامفيعاقب باإلعدام 

أما يف القرون الوسطى فقد اتسمت جل القوانني بالقسوة ومن بينها عقوبة اإلعدام 

، حتى إن عقوبة  رغم انتشار الديانة املسيحية اليت دعت إىل التسامح والرمحة والصفح

 .اإلعدام يف تلك الفرتة استخدمت على بعض احليوانات

ت كلها إىل عقوبة اإلعدام، حبسب تطبيقات أما الشرائع السماوية، فقد تعرض

تتفاوت يف القسوة وأساليب التطبيق، واحلاالت اليت جيب أن يكون القصاص هو العقاب 

 عليها؛

ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَها  : فوجوده يف الديانة اليهودية أخرب به القرآن الكريم يف اآلية

ِبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموْا ِللَِّذيَن َهاُدوْا َوالرَّبَّاِنيُّوَن َواأَلْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوْا ُهًدى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَّ

ِمن ِكَتاِب الّلِه َوَكاُنوْا َعَلْيِه ُشَهَداء َفاَل َتْخَشُوْا النَّاَس َواْخَشْوِن َواَل َتْشَتُروْا ِبآَياِتي َثَمًنا 

َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس  ِبَما َأنَزَل الّلُه َفُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن  َقِلياًل َوَمن لَّْم َيْحُكم

ن ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأَلنَف ِباأَلنِف َواأُلُذَن ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَم

، كما أتى 0 اَرٌة لَُّه َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أنَزَل الّلُه َفُأْوَلـِئَك ُهُم الظَّاِلُموَنَتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّ

إذا أردت أن تدخل احلياة »: يف الديانة املسيحية أن السيد املسيح عليه السالم كان يقول

بك فاحفظ الوصايا ال تقتل ال تزن ال تسرق ال تشهد بالزور أكرم أباك وأمك وأحب قري

 .5«كنفسك
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عقوبة النفس بالنفس، وإن كانت تفاوتت  قررتهذه الشرائع والقوانني كلها 

 اجزاء هلا فإنها كلها اتفقت عليه إما توارد" القصاص"اجلرائم األخرى اليت يعترب اإلعدام 

ندخل يف صلب  نأو اقتباسا ذلك سر مل يصدر فيه حكم نهائي بعد؛ بهذا التمهيد ميكن أ

قال األزهري القص إتباع  لغويا أما التعريف، هة نظر الشريعة اإلسالميةاملوضوع من وج

: خرج فالن قصصا يف أثر فالن وقصا وذلك إذا اقتص أثره، إىل أن قال: األثر، ويقال

وتقاص القوم إذا قاص كل واحد منهما صاحبه يف حساب أو غريه، واالقتصاص 

يؤخذ لك  نقصاص، واالقتصاص أوأقصصته على املوت أي ادنيته، واالقتصاص أخذ ال

وأقص األمري فالنا من فالن، إذا اقتص له، منه فجرحه مثل  القصاص، وقد أقصه،

  ". جرحه، أو قتله قودا

َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن  :  وأصله يف القرآن الكريم

َو ـنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصدََّق ِبِه َفُهـــنَّ ِبالسِّــِن َوالسِّْذَن ِباأُلْذَف ِباأَلنِف َواأُلِباْلَعْيِن َواأَلن

 .7 َكفَّاَرٌة لَُّه

إن النص يف هذه اآلية على النفس جعل القصاص ُشرِّع إنزاله بالقاتل عن إزهاق 

ألعطاب بقطع النظر عن االنفس من األصناف الذين تقرر متكني أوليائهم من القصاص 

يقتل »: النازلة باحلسم قبل تنفيذ جرمية القتل، قال شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف

، بالنفس والرجلني، إمنا هي النفساملقطوع اليدين  األبرصالصحيح بالسقيم واألجذم 

ه أن هذا شرع من ، ثم قال ما معنا َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس : لقوله تعاىل

وكل من اشرتك يف « خيري املسلم يف القصاص والدية»وعزى البن نافع  ،قبلنا شرع لنا

السبب يطبق عليه القصاص عند املالكية، واختلف يف القسامة ففي اجلواهر ال يقتل ألنه 

 أعين )من الفاعل، وقال املغرية يقتل بها اجلماعة، وللشافعي تقتل اجلماعة بها ال يتحقق 

َوَمن ُقِتَل َمْظُلومًا َفَقْد َجَعْلَنا  : يستحق بالبينة، قال اهلل تعاىل النيب  ه، وجعل ( القسامة

 ،فبينه بقسامة ووكل تعاىل بيان هذا السلطان للنيب  »:  قال القرايف  ِلَوِليِِّه ُسْلَطانًا

 من جهد وكان أول تطبيقها يف قضية عبد اهلل بن إمساعيل وحميصة خرجا إىل خيرب

فقري بئر، فأتى أصابهم، فأتى حميصة فأخرب أن عبد اهلل بن إمساعيل قد قتل وطرح يف 

واهلل ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر هلم : يهود فقال أنتم واهلل قتلتموه قالوا

، فذهب حميصة  على رسول اهلل  هو أكرب منهعبد الرمحن و أخوهوذلك، ثم أقبل هو 

 0، وبعد«السنَّ: كرب، كرب، يريد »:  و الذي كان خبيرب فقال رسول اهلل ليتكلم وه

من عنده، وعند قول  داه رسول اهلل أ، وعدم قبول املسلمني لقسم اليهود و إنكار اليهود

 لغة املماثلة وذلك مبني يف اآلية األخرى  املقصود ،اآلية   َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة  : اهلل
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ُد ِباْلَعْبِد َواالنَثى يَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبَيا َأ

 .    نَثىِباال

ذهب القرايف إىل أنها نزلت يف بطالن ما كانت عليه العرب من تفضيل ساللة على 

الشامل للذكر واألنثى، إنكارا ملا كانت ؤ وقيل املراد باحلر جنسه ساللة وعدم التكاف

 .7اجلاهلية عليه

موجها لنبينا عليه   َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها أتى اخلطاب يف اآلية الكرمية ثم 

الصالة والسالم عندما حكمه اليهود وعندهم التوراة فيها حكم اهلل لكنهم جحدوه 

بنزول الوحي باحلكم  ،ة والسالمونكروه فكرس هلم اهلل صدق نبوة حممد عليه الصال

الكائن يف التوراة ليتم تطبيق العدل، وليربهن للمخادعني اجلاحدين أن أمر رسالة النيب 

وأصدق من ادعاءاتهم وهذا إخبار من اهلل تعاىل  ،من تكتمهم وحيلهم، أقوى ةيإهلحقيقة 

ريعة من قبلنا يف لنبيه الكريم مبا جحد اليهود، فأصبحت اآلية كاشفة لواقعة ومقررة لش

 .ازلةهذه الن

وكيف يرضى هؤالء اليهود يا حممد »: ه ما تأويلهجالل اهلل جليقول : قال الطربي

حبكمك إذ جاؤوا حيكمونك وعندهم التوراة اليت يقرون بأنها كتابي، ووحيي إىل 

فيها حكمي بالرجم على الزناة احملصنني، وقضائي  رسولي موسى عليه الصالة والسالم

م أن من قتل نفسا ظلما، فهو بها َقَوٌد، ومن فقأ عينا بغري حق فعينه بها مفقوءة، بينه

ومن جرح  –وع بها، ومن قلع سنا، فسنه بها مقلوعة دع أنفا، فأنفه جمدقصاصا، ومن ج

آخر توضيحه لتملص اليهود من أحكام اهلل يف التوراة،  إىل «0غريه جرحا فهو مقتص منه

 يف القرآن الكريم؛ مد فما بالك حبكم سيدنا حم

القرآن لبيان  ي يف أحكام القرآن مستعرضا توضيحوإىل هذه املعاني ذهب ابن العرب

اليهود ملا يف التوراة، وتكافؤ الدماء ورفع حيف التعالي بالسالالت، ثم وضح ما جحد 

من خالهلا  توابالنفس فساخلالف احلاصل يف هذا مبينا أن احلنفية اختذت علة النفس 

 الرجل واملرأة وبني احلر والعبد وبني الوضيع والرفيع، وإن كان أصحاب بقية املذاهب بني

، فإني أرى أن أخذ عموم لفظ اآلية اليت قالت به احلنفية أقرب ملا حاالت عدة خالفوها يف

كل تستقطب نأمل أن ومبا أننا مبلغون لشريعة  ،أصبحت عليه أحوال اإلنسانية اليوم

وعليها إمجاع جل البشرية وال تتعارض مع  منتشرةكل ظاهرة أصبحت فلذا اإلنسانية، 

نستخرج هلا حكمًا يوافق مقاصد الشريعة من خالل فهم أحد  ، ونستطيع أننص ظاهر

إىل احلكم املطِبق للعدل بني  هعلينا ترجيحه وإظهار تبين سابقة اإلسالم من خالل ،أئمتنا

 . أفراد البشرية
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تكلم عن والف احلاصل يف قتل اجلماعة بالواحد، استعرض ابن العربي اخل ثم

هي اليت تستوجب القصاص عند  هل وكونها ثلةاجلروح واخلالف احلاصل يف شأن امل

أعور  لو فقأ » :فقال ومن املسائل اليت انفرد بها ما عرب عنه باملسألة العاشرة  أم ال؟ البعض

مر وعثمان، وقيل عليه ععن روي ذلك  « ، وعليه الدية ال قود عليه لعني صحيح، قي

 .القصاص، وهو قول الشافعي، وقال مالك إن شاء فقأ عينه وإن شاء أخذ دية كاملة

وذلك ليس مبساواة، ومتعلق   ومتعلق عثمان أنه يف القصاص منه أخذ مجيع البصر ببعضه

 اجملينخري ، ومتعلق مالك أن األدلة ملا تعارضت  اْلَعْيَن ِباْلَعْيِن الشافعي قوله تعاىل 

عليه، واألخذ بعموم القرآن أوىل، فإنه أسلم عند اهلل تعاىل وإذا فقأ صحيح عني أعور 

 ؛7فعليه الدية كاملة عند املالكية وللشافعي وأبي حنيفة نصف الدية، وهو القياس الظاهر

تعليقات  0 ِسَوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْف قال الفخر الرازي يف تفسري 

أن هذه اآلية نزلت يف اليهود فتكون : منها 5ذكر املفسرون واملتكلمون أجوبة:  عليها

خمتصة بهم، وهذا ضعيف ألن االعتبار بعموم اللفظ ال خبصوص السبب وبعد استعراضه 

ملعنى الكفر الوارد هنا مبينا أن اآلية أتت موضحة جرائم اليهود يف التحايل على كتاب 

وه، وفيها املساواة بني األنفس ذي عندهم، إذ يف التوراة رجم احملصن الزاني فجحداهلل ال

 ببينقريظة، فخصصوا إجياب القود  بينالنضري على  بينالقتل وغريه اليهود ففضلوا  يف

 . النضري، فهذا يقول الرازي هو وجه النظم يف اآلية بينقريظة دون 

قرآن الكريم، أسباب نزول آية القصاص بعد أن اتضح لنا السياق الذي وضع فيه ال

حناول  وبعد هذارى أن املبادئ العامة تشكل تطابقا بني مجيع التأويالت التفسريية، ن

عن طريق القصاص،  اإلعدامإجياز الشروط اليت مت اتفاق اجلمهور عليها لتطبق جرمية 

خالل تقصي  الذي أقره اإلسالم بشروط دقيقة وواضحة وجيب توافرها كلها، ويتبني من

آثار املفسرين واحملدثني أن اإلسالم أكثر احليطة والتشدد يف تنفيذ عقوبة القود احرتاما 

حلق كل إنسان يف احلياة، وأيضا يتضح لكل متتبع للتفاسري واحملدثني والفقهاء أن 

 بغريه، من التعويضات املتفق عليها عرفا أو املتداول اإلعدامالشريعة فتحت نافذة الستبدال 

جلاني، وهذه جماالت ُتَمكُِّن العلماء وأهل الرأي من والة يف شأنها بني ولي الدم وعاقلة ا

الصور اليت تدفع فيها  ىاألمور من سن قواعد اجتهادية تستقى من فحوى نصوص القرآن ف

الدية، وترغيب القرآن يف العفو، وترك اإلعدام عند الشك ودفع الدية عندئذ، هذه مبادئ 

وحتى نتمكن من مجع ما  ،زمن مل تكن معروفة فيه يفاإلسالم فشرعها ق إليها بس

أمكن من شتات حكم اإلسالم يف املسألة لتسهل املقارنة بني الشريعة اإلسالمية يف 

املوضوع وبني القوانني اجلنائية، فسنورد بعضا من املبادئ من أمهات كتب احلديث، ففي 
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أن بين إسرائيل كان فيهم القصاص »: اسعمدة القاري على صحيح البخاري عن ابن عب

، وكانوا مييزون بني األشخاص يف اجلزاء، فأنزل اهلل تعاىل مقررا « ومل تكن فيهم الدية

، الذي أصبحت بنوا إسرائيل ُتـَحرُِّف طريقة تطبيقه، مومنبها على تأسيس حكم هذا اجلر

حق املطالبة بالقصاص، عليهم ممن هلم  اجملينكما أشار إىل أن عفو ولي الدم أو بعض 

 ".الدية"ميكنهم حتويله إىل وجوب التقيد بطلب التعويض 

إن هذه اإلشارات اليت تضمنتها كتب التفسري واحلديث ترشدنا إىل إمكانيات 

استبداهلا بعقوبة أخرى يتفق عليها املسلمون يف سياق وضع إىل " اإلعدام"حتويل عقوبة 

وماهلم  األفراددل رعاية أمن مجيع الدول، وحفظ أرواح األسس العلمية حملاربة اجلرمية وتبا

وحريتهم، مع مراعاة حق املقتول يف احلياة وتأثري إزهاق روحه على أهله وبلده، إذن فمرونة 

نظريات اإلسالم والبدائل اليت يضعها يف كثري من صور تشريعه، ميكن أن تستخرج منها 

ال يفيدهم  أصبح طرف غري املسلمني، الذيناجتهادات إسالمية غري مستوردة وال ممالة من 

وإن االستسالم يف كل شيء إال غضب اهلل، ولن جينوا من ذلك إال املذلة والصغار، 

مبا ال يقبل البينة املعاكسة أن كل  وضحتالتجارب السالفة من عهد االستعمار إىل اليوم 

ل األمة ووحدة ساهم مساهمة فعالة يف مجع مش اإلسالميةلنظريات امن  صمنهج استخل

  ؛ة ساهمت يف إشاعة الفرقة والضعف والتأخر والتخاذلدوكل النظريات املستور ،صفوفها

وردت فيه آثار متكن من فقد بالدية  ل القتلادوفيما يرجع حملاولة البعض استب

، إذا كانت مصلحة أحكام الشريعةمن استنباطات تليب الرغبة يف االجتهادات املطلوبة 

 .تدعو إىل ذلكراتها أصبحت األمة واختيا

مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله : يؤيد هذا حديث أبي شريح اخلزاعي قال

ح فهو باخليار بني إحدى ثالث إما أن من أصيب بدم أو خبل واخلبل اجلر»: وسلم يقول

رواه أمحد وأبو داود وابن « يديه أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا علىيقتص 

 .7ماجه

وليس يف الشريعة ما مينع مراعاة بعض األحوال واستخالص ظروف النازلة مبا جيعل 

عقوبة القتل واستبداهلا بالعقل تطبيقا للحديث  التخلي عنتطبيق العدل ميكن عن طريق 

سعيد بن بن مسرهد حدثنا حييى  حدثنا ُمَسدٌَّد»: النبوي الشريف والذي رواه أبو داود ونصه

َأَلا ِإنَُّكْم َمْعَشَر ُخَزاَعَة َقَتْلُتْم  »:  قال رسول اهلل : با شريح الكعيب يقولمسعت أ: قال

مقاليت َهِذِه َقِتيٌل، َفَأْهُلُه َبْيَن خيارين  ، َفَمْن ُقِتَل َلُه َبْعدُهُلَهَذا اْلَقِتيَل ِمْن ُهَذْيٍل، َوِإنِّي َعاِق

 .«بني َأْن َياُخُذوا اْلَعْقَل َأْو َيْقُتُلوا
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 .من هذا القول أقر املالكية واحلنفية أن دية العامد برضا الفريقني

 ملا فتحت مكة قام رسول اهلل : ويؤسس هلذا املبدإ حديث أبي هريرة عندما قال

فقام رجل من أهل  «النظرين، إما أن يؤدي وإما أن يقاد َمْن ُقِتَل َلُه َقِتيٌل َفُهَو ِبَخْيِر »:  فقال

ُأْكُتُبوا ِلَأِبي »:  يا رسول اهلل ُأْكُتْب ِلي فقال رسول اهلل : أبو شاه فقال: اليمن يقال له

 . هذا لفظ حديث أمحد «ٍهاَش
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 املبحث الثاني

 الشروط اليت يتطلبها تطبيق عقوبة القصاص

على أنه " اإلعدام"يكاد جيمع جل الذين تعرضوا إىل تطبيق عقوبة القصاص 

 :يشرتط جلريان القصاص ما يلي

 . غا عاقال خمتارا معصوم الدمأن يكون اجلاني بال  :والأ

 . أن يكون اجلاني واحدا أو مجاعةال فرق بني   :ثانيا

عليه يف الدين واحلرية، فال يقتص من األدنى  واجملينالكفاءة بني اجلاني   :ثالثا

لألعلى، وهذه من املسائل التشريعية اليت أصبحت متجاوزة التفاق البشرية على 

هو من أجل التذكري ببعض املبادئ اليت كانت إيراد هذا احلكم هنا ف هلازوا

 . حمل اتفاق

، وال فيما اخلطأأن تكون اجلناية عمدا، فال قصاص يف شبه العمد، وال يف   :عاـراب

نقض عهده وال حماربا أثناء  "ذميا"وال قصاص على من قتل  اخلطأأجري جمرى 

 . حرابته

ن فيما أصاب يف جنونه وال على سكران فيما أصاب يف ال قود على جمنو  :خامسا

 . هذه األصناف أثناء تلبسه بفقد العقل على أحد سكره، وال ضمان

وأرى أن هذه املسائل ينبغي أن ينظر إليها بشيء من البحث عن العلة، فالسكران 

 رهسكمن املسؤولية، بل الذي ينبغي أن يكون عفى كان مبحرم فهل من العدل أن يإذا 

فانتهك حرمات اهلل وأزال عقله باختياره  إذا أزال عقله بسكر من حمرم، ،ظرفا مشددا

، وتطبق يف حقإزهاق النفس وإزالة العقل مبحرم من غري  نيمجروأزهق نفسا فارتكب 

 . ، ال أرى هذا خادما للعدل يف شيء إن مل يكن مناقضا لهشأنه ظروف التخفيف

تيقن يف هذا أن األحكام الزمة لكل بالغ حتى واحلق امل»: بن حزمقال أبو حممد 

كمن زال عقله بدواء، فلو قيد السكر بغري حمرم « يوقن أنه ذاهب العقل جبنون أو سكر

وحيتمل أن تكون سقطت لفظة حبالل من كالم ) فهذا أسلم وأقرب يف نظري إىل العدل

 .ه مسيح عاطف الزين يف موسوعتهذكر، الذي (ابن حزم

عليه مشرتكا يف اجلناية  ىأن ال يكون اجملنوعليه  ىيكون اجلاني أبا للمجنال  نأ :سادسًا

 .مع غريه يف اجلناية على نفسه، فإن اشرتك سقط القصاص عن الغري
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اجلاني، فإن فات حقيقة أو معنى سقط القصاص  ىأن ال يكون القصاص فائتا ف :ابعسا

 .ووجبت الدية

 .عليه صائال اجملينأن ال يكون  :ثامنًا 

واعتبارا لكون أحكام هذه الواقعة ال تشكل خالفات جوهرية استخرجت منها 

أو  يرشدنا إىل استنباطات تنعكس على واقعنا ننظريات متباينة من شأن نقاشها أ

ملا ينتج عن ذلك من  املصادر الفقهية كثريتقصي  عدم فإن ذلك يشفع لنا يف ،تشاكسه

من خالل يف املوضوع أوجه اخلالف العالي  بنقاش فسنكتفيالتكرار دون فائدة جديدة، 

 ."ونهاية املقتصد بداية اجملتهد"ما تضمنه كتاب القصاص عند ابن رشد احلفيد يف كتابه 

إىل األسباب  أولهلقد نظر يف أول هذا الكتاب يف القصاص يف النفوس فتعرض يف 

 .ليله بداله إن كان بدإإىل القصاص، واىل النتائج املرتتبة على هذا السبب، ويف  املفضية

نظر من خالله يف الصفة اليت يتم عليها القصاص، والشخص الذي يوجب فأما امل

يقتص منه، فليس كل قاتل يقتص منه، وليست كل صفة تستوجب القصاص، وال من أي 

املطلوب من خالل هذه الصفات هو حتقيق العدل بني  مقتول يتم تطبيق هذا اإلجراء، إذ

اف هي اليت ينبثق من توافرها ضرورة الشروط املطلوبة ليتم القصاص الناس، وهذه األصن

على الوجه الذي تطلبه حتقيق إنزال عقوبة القصاص على اجلاني، وقد اتفق أئمة الشريعة 

يشرتط فيه باتفاق أن يكون عاقال بالغا خمتارا، مباشرا "على أن القاتل الذي يقاد منه، 

 كن رفع شره إال بقتله؛وال مي  "للقتل غري مشارك فيه غريه

 .سقطاملماثلة يف القصاص  تتعذر إذا :ثامنا

بن اخلطاب  أمري املؤمنني عمروالبد من إذن ولي األمر يف تنفيذ هذه العقوبة ألن 

دولته أن ال يقيم أحدهم عقوبة القصاص إال  اتكتب إىل أمراء جهرضي اهلل عنه كان 

 لوقصاص يف البيت فقال كلمته املشهورة بعد إعالمه بذلك وأخذ رأيه، ثم إنه منع ال

َقاُم َم : جدت قاتل اخلطاب داخل البيت ملا مسسته حتى خيرج، لقول اهلل عز وجلو

 . ِإْبَراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا

الذي يطبق  أن األمري هو: منها لإلسالمولقد وقعت تطبيقات يف الصدر األول 

، ذلكله اإلعدام جاز  عقوبةيستطيع ذلك ورغب يف تنفيذ ، إال إذا كان ولي الدم القصاص

عه بالسيف حتى دقاتل أخي، فدفعه إليه يعلى، فج: وصح أن رجال أتى يعلى بن أمية فقال

فلما رآه الضارب ولي  ،غري أن الرجل بقي به رمق فعاجله أهله حتى شفي ،ظن أنه قد مات

ه، ثم استدعى ربقد دفعته إليك؟ فأخربه خقال قاتل أخي، فقال له يعلى أو ليس  ،دم املقتول

إن شئت فادفع إليه ديته واقتله، فقال لولي الدم  مت شفاؤه يعلى ابن أمية اجلاني، فإذا به
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بعمر فكتب عمر إىل يعلى أن أقدم علي، فقدم، عليه، فأخربه ولي الدم وإال فدعه، فلحق 

فاتفق عمر وعلي  ،ضى به يعلىاخلرب، فاستشار عمر علي ابن أبي طالب، فأشار عليه مبا ق

 . ، أو يدعه فال يقتلهاجلاني الدية ويقتل ولي الدم ، وهو أن يدفعيعلى على قضائه

وضرب فيه القود، فال  ،ضرب ال قود فيه :اجلنايات على ضربني أن ملالكيةيرى او

فضربة اليد أو  ،قود فيما ال متكن فيه املماثلة، وقسم ميتنع فيه ملا يرتتب عليه من التلف

يف  األشخاصوتفاوت  ،ربةضالسوط ال قود فيها لصعوبة حصول املماثلة يف قوة أو ضعف ال

اجلائفة واملأمومة واملنقلة وكسر فك ،القوة والتكافؤ، والقسم الذي ال قصاص فيه

مكانية إل هذه احلاالت، بن القاسم القول مبنع القصاص يفالفخذ واحللقوم، فقد عزي ال

وأما الضرب نفس بواسطتها وذلك فيه اختالل بني فعل اجلاني واالقتصاص منه، ال إزهاق

، هذه التفاصيل اليت تتبع 7الثالث الذي فيه القصاص فكل جرح ال خيشى منه القتل

خمتلف أحكامها مبا  كثري من للقصاص فيما دون النفس وضحها الباجي بتفاصيل بينت

، ومن حيث واجلنح واجلنايات نية بني املخالفاتوهي تشابه التفاصيل القانو ،فيه الكفاية

يرتكب جرمية القتل هل يقتص منه أم ال؟  حتىاختلفوا يف املكره  فقد اخلالف العالي

واملكره فيه شخصان اآلمر واملنفذ، فلمالك والشافعي والثوري وأمحد وأبي ثور ومجاعة 

يقتالن معا، هذا إذا مل يكن ر، وقالت طائفة ماآلمن أهل األمصار القتل على املباشر دون 

هناك إكراه، وال سلطان لآلمر على املأمور وإن كان لآلمر سلطان على املأمور، فاختلفوا 

، (أعين املباشر للقتل)آلمر دون املأمور، ويعاقب املأمور على ثالثة أقوال بعضهم قال يقتل ا

للشافعي يقتل املأمور دون  وبه قال داود وأبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الثاني

وقال مالك ومجاعة يقتالن مجيعا، واخلالف يف هذه احلالة يرتكز على وجود علة ر، ماآل

االختيار أو غيابها، ومن رأى احلد على غري املباشر اعتمد أنه ال يطلق عليه إسم قاتل إال 

يقتل إنسانا  نوت أال يبيح املالكية لإلنسان إن أشرف على املمن أمثلة ذلك باالستعارة، و

 .ليأكل حلمه

امد وخمطئ فعلى العامد القصاص وعلى املخطئ الدية، وللمالكية إذا اشرتك ع

وكذلك إن اشرتك عامد ومن اختل فيه شرط من شروط القصاص فإن العامد املستكمل 

وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة شرط يلزمه العقل فيه للشروط يقاد منه، واملختل 

قصاص على واحد إذا اشرتك من جيب عليه القصاص مع من ال جيب عليه القصاص، فال 

منهما وعليه الدية، وعمدة احلنفية أن هذه شبهة، ألن القتل ال يتبعض، وميكن أن يكون 

إزهاق النفس من الذي ال قصاص عليه، كإمكان ذلك ممن عليه القصاص، وقد قال عليه 

 .، وإذا مل يكن الدم وجب بدله، وهو الدية"0د بالشبهاترأوا احلدودإ"الصالة والسالم 
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وأما الصفة اليت جيب بها القصاص فهي العمد، ألنهم أمجعوا أن القتل صنفان عمد 

وخطأ ففي العمد النفس بالنفس ويف اخلطأ الدية، واختلفوا هل بينهما وسط أم ال؟ وهو 

واملشهور عن مالك نفيه ووردت  الذي يسمونه شبه العمد، وقال به مجهور فقهاء األمصار،

وبإثباته قال عمر بن اخلطاب وعلي وعثمان وزيد ابن ثابت وقال . عنه رواية ترجح أنه قال به

وقال  ،ى احلديد من القضيب أو النار وما يشبه ذلك فهو شبه العمدأبو حنيفة؛ كل ما عد

عمد ما كان عمدا يف شبه ال"أبو يوسف وحممد شبه العمد ما ال يقتل مثله، وقال الشافعي 

 ."الضرب خطأ يف القتل أي ما كان ضربا مل يقصد به القتل فتولد عنه القتل

أن  ىل إمجاع يف األحكام الفقهية إىلوجيدر الرتكيز على أن اجلمهور يكاد يصل إ

لذريعة ا دب عليه، وسرضن مبحرم جيب االقتصاص منه قياسا على إضافة الاالسكر

إىل ارتكاب  ذلك ممن أذهب عقله ملسكر جلر إذ لو مل يقتص املفسدين اجلناة، اعتداء

أرجحية مالحظتى ؛ وهذا يكرس  أشنع اجلرائم من قتل، وسرقة، وزنى، ألمنه من العقوبة

 .على كالم ابن حزم السابق

عند أما املقتول فكما تقدم فإن من شروطه يكون معصوم الدم، والعصمة 

وذمي دخل يف محاية املسلمني فله ما هلم  ،لهاجلمهور على قسمني مسلم حيرم دمه وما

وعليه ما عليهم من التزامات متبادلة، مفصلة أحكامها يف حملها وليس هذا مكان 

 .مؤقتوالثاني  ومن أهمها اإلسالم واألمان فاألول دائم ،تفصيلها

واإلقامة، يف دار اإلسالم، فمن اإلسالم  يفوللحنفية مفهوم يف العصمة حيصرها 

بدخول اإلسالم،  يستوجب األماندار الكفر وقتله آخر فال يقتص منه، وللجمهور  أسلم يف

 .7أو األمان بعقد الذمة أو اهلدنة

نستنتج من كلما سبق أن القصاص حق لولي املقتول ثابت بالكتاب والسنة، وأنه 

ميكن استبداله بالدية العقل إذا رضي من له والية الدم بذلك، كما نستنتج أنه شرع 

طفاء حرقة أفئدة أهل املقتول، وأنه شرع قديم تأصل يف اإلنسانية، لكن اإلسالم أحاطه إل

بشروط ترتقي به إىل استالل فتيل التقاتل واحلروب بني أبناء البشرية، كما ميكن أن 

 اإلسالميةاتفاق اإلنسانية اليوم على ميثاق تكوين األمم املتحدة، وتوقيع جل الدول يقال أن 

جيعل كل إنسان دخل أرض دولة  ،قوق اإلنسان، خارج ما مت التحفظ يف شأنهعلى ميثاق ح

إسالمية عرب الضوابط املسنونة لتسهيل التنقل والتبادل بني رعايا الدول، جيعل إقامة 

داخلة يف حكم احلماية املشار إليها أعاله، وكل أجنيب مهما كان دينه تواجد األجانب 

ن معصوم الدم واملال، يف حدود الضوابط القانونية أو يكوعلى أرض دولة إسالمية موقعة 

طبق ما وضعته من شروط لدخول  الشرعية اليت تنظم بها احلياة واألمن على أرضها،
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التواصل وتضاعف الوسائل املتخذة  يريته تنامتوهذا التصور يكرس تسارع و أرضها

ختلف املسلمني عامة  إضافة إىل ما يؤسف له من لذلك، ثم إكراهات احلاجات املتبادلة،

العلمي والصناعي، مما جيعلهم مستهلكني راضني  اإلنتاجعن املشاركة يف وسائل 

يرغم جلهم على إكراهات  وذلكبتبعيتهم يف جل إنتاج متطلبات العصر لغري املسلمني، 

تشريعية، يرتبط مبقتضاها إما تأمني احلاجات املادية اليومية، وإما األمنية، وكالهما 

 ؛ته واستقالليتهاري كثريا من حرييلقرار االختتفقد ا

ولكي يتم الربط عن طريق القواسم املشرتكة بني اجملاالت اليت ميكن سن 

قواعد متقاربة يف شأنها فإني أتعرض إىل مناذج من القواعد املنظمة لعقوبة اإلعدام يف 

 .ةالقوانني اجلنائية الوضعي
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 املبحث الثالث

  مقوبة اإلعداتشابه عقوبة القصاص مع ع

 يف القوانني الوضعية، واجلرائم اليت تستوجب ذلك يف كل من التشريعني

القانونية اليت تعيش نقاشا حادا على امتداد الساحات من بني النظريات والوقائع 

: التشريعية هي عقوبة اإلعدام، إذ كما أسلفت حيتدم الصراع حوهلا عرب ثالثة حماور هي

ذلك عدة تربيرات منها ظنية األدلة اليت يبنى عليها احلكم، ل نومطالبون بزواهلا متخذ

وإمكانية ظهور القاتل احلقيقي بعد موت املعدم، أو ظهور براءته، حتى ولو مل يكتشف 

روح بريئة أصبح من املستحيل  ة مرتكبهالفاعل املرتكب للجرم الذي أزهقت بسبب ظني

الشريعة اإلسالمية اليت جعلت  وهذا ال خيرج كثريا عن نظرياترفع احليف عنها، 

يف إحدى صوره، واالعتداء العمد املتكرر  االقصاص جزاء على القتل العمد واحلرابة والزن

على مجاعة املسلمني واملرتد عن دينه، لكنها أحاطت إثباته بكثري من الضمانات للجاني 

إن الشهود يعرتف ف ، وإن مل"قضية ماعز"تزهق روحه، فإن اعرتف ثم تراجع ال يقتل  قبل أن

تشرتط يف شهادتهم، مشاهدات يرجح إمكانية حتقيقها، ألن الديانات السماوية هدفها 

قطعية تثبت ما بينة ، وتبقى الرباءة عندها هي حتى تتوفر محاية اإلنسان يف حياته ومماته

 يطلق عليه يف القوانني ثبوت العنصرين املادي واملعنوي؛

تابه اإلعدام حل أم مشكلة، فإنه ورد تقرير وحسب الدكتور غسان رباح يف ك

فقال ذلك التقرير  ،يتضمن دراسة هذه العقوبة 922 لعام ( امنسيت)ملنظمة العفو الدولية "

دولة ألغت هذه  07قها، بينما منها تؤيد عقوبة اإلعدام وتطب 3  دولة تبني أن  24 ن أ

دولة مل تطبق عقوبة اإلعدام  4 و دولة ال تطبقها بالنسبة للجرائم العادية، 2 العقوبة، و

؛ ومن أجل اكتشاف أوجه التشابه أو التخالف بني التشريعني السماوي " على اإلطالق

لقد ف، القدسي الدكتورة بارعةبعض التطبيقات اليت استعرضتها والوضعي نستعرض 

يف قانون عقوبة اإلعدام واقعة قرر عليها  07بينت أن القانون الفرنسي تأرجح يف شأنها بني 

وألغى عقوبة اإلعدام  207 ، ثم جاء قانون 3 2 حالة يف قانون  04ثم بلغت عنده   29 

ومن بينها تزوير املسكوكات، والسرقة املقرونة بظروف مشددة، ويف سنة لتسع جرائم 

ألغيت  952 الرأفة ويف عام  لباستعما، أصبح للمحلفني حق استبعاد هذه العقوبة 207 

على  الإانون الفرنسي ال يعاقب باإلعدام وأصبح الق ،يف اجلرائم السياسيةعقوبة اإلعدام 

نسان، ويف الوقت احلالي، إلاالعتداءات اليت تقع بشكل مباشر أو غري مباشر على حياة ا

، استمر يف تطبيق عقوبة اإلعدام على بعض اجلرائم اخلطرية،  92 شباط  7فإن قانون 

                                                           
 
لقد أوردت الدكتورة بارعة القدسي هذه التقسيمات يف حبثها حتت عنوان عقوبة اإلعدام يف القوانني الوضعية  - 

والشرائع السماوية، وقد رجعت جلل مراجعها العربية، ولكونها قامت بالسبق يف جتميع املواضيع فقد اعتمدت 
 .ري من املراجع احلديثة لتسهل احلكم على العالقة بني التشريعنيعلى حبثها يف هذه املقارنة إضافة إىل كث
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وبعض السرقات اخلطرية، وبعض اجلرائم  ين، والتسميم،ومنها جرائم القتل، وقتل الوالد

 . السياسية كاخليانة العظمى والتجسس والفرار إىل العدو

القانون الفرنسي بعد ترددات كثرية هي اليت أقرتها  اهذه املبادئ اليت توصل إليه

جماعة سميم، واملفارقة للالشريعة اإلسالمية يف شأن القتل العمد والفرار إىل العدو، والت

 وهي اليت تطلق عليها اخليانة؛

ويف أملانيا تعالت صيحات من حركات أملانية تدعو إىل إلغائها ابتداء من سنة 

 النقص بني، وحصرها يف اجلرائم اليت تشكل خطورة كبرية، وبقيت تتأرجح 252 

 .افتم إلغاؤها نهائي 959 والزيادة والرتدد حتى سنة 

قاش مرير ومنتشر وصل إىل ضرورة إلغائها سنة ن أما القانون الربيطاني، فبعد

صوت  945 ويف سنة "، حيث صوت جملس العموم بأغلبية كافية لصاحل إلغائها، 952 

جملس العموم على قانون آخر ألغيت مبوجبه عقوبة اإلعدام من أجل أفعال القتل العمد يف 

 ".7ية اخليانةبشكل نظري على األقل بالنسبة جلنابريطانيا مع إمكانية توقيعها 

 ويف القانون األمريكي، كان السائد عندهم يف أول األمر أن عقوبة اإلعدام ال

تتسم بالقسوة عند بعضهم وبعضهم يصفها بالقسوة وعدم العدل عند تطبيقها، وبهذا بقيت 

ألن هناك الواليات املتحدة غري متفقة هي نفسها على احلكم الذي خيصص هلذه اجلرمية 

والية من بينها كاليفورنيا وفلوريدا فهذه الواليات ألغت جرمية  53صل والية من أ 04

أن جل والذي يدرك من شتى املراجع والتقارير اليت رجعت إليها  ،اإلعدام من تشريعاتها

الدول الغربية، وباخلصوص الدول األوربية، إما ألغتها وإما متيل إىل إلغائها مثل الواليات 

 .أشرت إىل بعضها أعالهرى اليت املتحدة، وبعض الدول األخ

 

 

 

                                                           
 
يف حبثها جمللة جامعة   7الدكتورة بارعة القدسي مرتمجة يف كتاب جان بارديل حول القانون اجلنائي صفحة  - 

 .دمشق مع تصرف يف األلفاظ
7
 .70. ها املذكور، صوقد رجعت إليه أيضا الدكتورة بارعة القدسي يف حبث 24 . سامي سامل، ص - 
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 املبحث الرابع

 هل ميكن لإلنسانية االستغناء عن فرض العقوبة 

 باإلعدام أو ما يسميه املسلمون بالقصاص؟

 اإلسالميةبد من اإلشارة إىل التأكيد على خطورة األفعال اليت جعلت الشريعة ال

إال قلوب الناس أيَّ رمحة عليه  تقرر اإلعدام جزاء عليها، فخطورة جرم مرتكبها تنزع من

يف تنفيذ القصاص على غري اجلاني أشدُّ قسوة من وقع جرم القاتل األول الذي  خطأأن أيَّ 

بينما اخلطأ يف التنفيذ تدفع إليه مالبسات قد يف الغالب تقوده إىل ُجْرِمه بواعث معينة، 

ان مقتول جنا قاتله تكون تدليسية أو ظنية مل تستند إىل حقيقة فتحصل حينئذ جرميت

ريء نزل به ظلم القتل، وهذا هو الدافع إىل التحري يف الشروط اليت حفته الشريعة وب

إذا كانت جتاوزت يف ف، تلك الشروط والغايات اليت توختها من خالل اإلسالمية بها

أفراده حسب أوضاع اإلنسانية آنذاك، فإن استهداف تنظيم اجملتمع اآلمن والطمأنينة بني 

نصوصها ومن األدلة على ذلك صالحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان كرس اليوم  ذلك

التطبيقات املتبعة أو اليت أصبحت  همألمتثل االستجابة مازالت واليت املتعلقة بالقصاص 

حاتها بني البقاء عليها أو منعها وما ـبعد مسار تأرج تتطلع إليها بعض التشريعات املعاصرة

، فكل تلك التطلعات، تغنت عنهااجلرم داخل اجملتمعات اليت اس صاحب منعها من تفشي

ْلَباِب ُأوِلْي اال َيا َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة  مبدأومجيع االختيارات املستجدة لن تصل إىل 

 .  َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن

ية التأويالت اليت توصل إليها املفسرون من هذه اآل بعضإن جمرد إلقاء نظرة على 

قق الذي ميكن أن حي ُهالج اإلسالمي هلذه الواقعة هو وحدكفيل بأن يربهن على أن الع

املقصد األسلم من هذا اجلزاء، ومن حكم موحد ودائم ألي قتل لن حيقق العدل، بسبب 

نفس بريئة ح أن النتائج واحدة وهي إزهاق يالقتل، صحها عدم تساوي احلاالت اليت يتم ب

على منط سبق تبيينه، لكن طرق حتضري وصفة  رصذلك وح من طرف جاني صمم على

التنفيذ ختلف آالما متباينة يف أنفس أولياء املقتول، ومن ثم فإن النظر إىل املوضوع من 

خالل النسبية بتقدير كل حالة على حدة من شأنه أن يكون أنفى للقتل، وإن استعراض 

 .ذا االفرتاضاآلراء واملبادئ التالية من شأنه أن يكرس أرجحية ه

يزي أن القوانني السباعي يف حبث حتت عنوان من مكتبة املقر ييرى الدكتور هان

الوضعية دأبت على احلرية حول تطبيق عقوبة اإلعدام، مبينا أن طبيعة األنظمة أملت 

تطبيقات متباينة هلذه اجلرمية، إذ ضيقت من جمال تطبيقاتها األنظمة الرأمسالية 

ية وسعت بينما األنظمة االشرتاك ،تطبيقاتها على جرمية القتلفخصصتها من خالل جل 

ؤال املطروح اليوم هل تبقى على مسطرتها والس ،يف شأنها اجملاالت اليت كانت تطبق

هو الذي حيكم التشريع قانون املصلحة البشرية "القدمية أم ستتخلى عنها؟ مبينا أن 
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ينة واقتصاد معني حيمي نفسه، اإلنساني كله، فكل جمتمع له نظام معني وفلسفة مع

 ". ومن بني وسائل احلماية عقوبة اإلعدام

يت السابق كان جيعلها جزاء لكثري من اجلرائم من بينها يفمثال االحتاد السوفي

جرمية الرشوة، والتزوير واملضاربات املالية، بينما يف رومانيا سابقا مشلت أكثر من 

( سابقا)ويف تشيكوسلوفاكيا  جزاءًا عليها معشرين عنوانا كلها كانت عقوبتها اإلعدا

بالنص على اخلطر على ختلت عن التقسيم الثالثي املخالفات واجلنح واجلرائم، لتجعله 

ترك األمور على عموميتها  ناجملتمع، وهذا يصل إىل اإلعدام يف حاالت عديدة، وال خيفى أ

احلكام، ولعل هذا من بني الدوافع ينزع الصفة القانونية اجملردة، لينتقل إنزاهلا إىل أمزجة 

 التخلي عن هذه العقوبة؛اليت جعلت تيارا كبريا من أبناء البشرية ينادون بضرورة 

ثم قال إن االختالف يف األصول ذاتها يربز لنا فضل الشريعة اإلسالمية، ذلك أن 

شي ال ترتكان جماال لتف الشريعة اإلسالمية تنطلق مجيع التطبيقات فيها من حتميتني

 :وبصفة نادرة جدا، وتلك الصفتان هما اخلطأالظلم، إذ ال ميكن حدوثه إال يف حالة 

الناس وأمواهلا وأرواحها، ال يتعامل معه بواسطة  إعراضالنص فالتحكم يف  ( )

 .االجتهاد

مبينا أن الدول الغربية جبناحيها التحري واحلذر والدقة يف إتباع وسائل اإلثبات  (7)

ليس النفس اإلنسانية ذاتها ولكنه "استهدفت يف املوضوع واالشرتاكي  االمربيالي

النظر إىل املصلحة احملدودة بالزمان واملكان، بينما الشريعة اإلسالمية اليت يقابل 

لفظ اإلعدام فيها كلمة القصاص، مع اعتبار أن النتيجة واحدة، فإنها قررته أعين 

أ أساسي يف مراعاة املساواة مبدالنفس بالنفس وهذا  ملبدأالشريعة جلرمية القتل رعيا 

بني بين البشرية وإمعانا يف تأسيس أصل احلقوق اإلنسانية، والتشبث حبق اإلنسان يف 

مة واألمن، فمادمنا سلمنا على خمتلف أدياننا ااحلياة وسالمة األعضاء والكر

ق ، منذ وتواجد البشر على أديم األرض بأن احلياة منحة من اخلالةومناهجنا السياسي

يؤمن اإلنسان من أخيه اإلنسان، مبجرد تأكده  للمخلوق، وجعل القصاص أعظم واٍق

ب قتال ينبين عليه إنزال القتل به هو يسيتهاعتمد قتله سيقتل فإنه ال حمالة أنه إذا 

 : ، وأحسن تعبري شخص كل مشموالت هذا التدافع هو قول اهلل جل جالله هــــنفس

 ْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنُأوِلْي اال َيا اٌةَوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَي 7. 

فيما أوجبت لبعضكم على بعض " يعين تعاىل ذكره"قال الطربي يف جامع البيان 

به بعضكم من قتل بعض فكان لكم من القصاص يف النفوس واجلراح والشجاج ما ُمِنَع 

ل اهلل القصاص حياة مي بينكم بذلك حياة، وروى هذا املعنى عن سعيد عن قتادة جعحك

                                                           
 
 .من التقرير املذكور  . ص - 
7
 .انتهى بتصرف من كتاب القصاص، دراسة يف الفقه اإلسالمي للشيخ الدكتور هاني السباعي ؛ 29  :البقرة  - 
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ومل حيل بينه جبرمية القتل ألهل السفه واجلهل من الناس، فكم من رجل هم بداية عظة 

وقال قتادة أيضا قد جعل اهلل القصاص حياة  مع ارتكابها إال فراره من جزاء القصاص،

 . كف عن ظلمهفيتنزل به عقوبة القصاص سأنه ذكر الظامل ُيألنه 

القتل "ملختلف املعاني اللفظية ونقاشها مع ي استنتاجات جيدة ويف روح املعاني لأللوس

بني أن احلياة املرادة يف اآلية تعين معاني دقيقة، إذ تهم احلياة يف الدنيا ألنها " أنفى للقتل

حدا للظلم الذي كان سائدا يف اجلاهلية من قتل اجلماعة الربيئة بالواحد وما ينجم جعلت 

آخر أن القصاص تشكل خشيته سالمة وجه هذا وجه، و عن ذلك من احلروب والتقاتل

واآلخر الذي كانت ستزهق روحه، نفسني اجلاني الذي هم بالقتل فرجع حفاظا على حياته 

 ".7القاتل إذا اقتص منه يف الدنيا مل يؤاخذ حبق املقتول يف اآلخرة"أما يف اآلخرة فإن 

يف ما جاء  منها تربيرات أخرى وإذا كان املعارضون لتنفيذ عقوبة اإلعدام مييلون إىل

أصحاب القوانني اجلنائية  داخلبأن اجلدل حمتدم  0"نظام التجريم والعقاب"كتاب 

إلغائها، فاملطالبون بزواهلا يرون أنها عقوبة سيئة  وبنيالوضعية بني اإلبقاء على تلك العقوبة 

كن تداركها، أنها األثر، وإذا متت عن طريق اخلطإ يف قتل غري اجلاني احلقيقي فال مي

عليهم  ةغليانا يف نفس نزالء السجون ممن ينتظرون أن تصري األحكام القاضي ثحتد

التوتر النفسي الذي يصاب به من شاهدها حتى من غري اجملرمني كذلك باإلعدام نهائية، 

عندما يشعر القاضي بأنه يرجح أن حيكم باإلعدام فإنه ال ومن ذلك يف أغلب األحوال، 

 .حترجا من إزهاق النفس ةتطويل أمد احملاكم يرتدد يف

ونورد يف ختام هذا املبحث تلخيصا خلامتة كتاب عقوبة اإلعدام يف القوانني 

ليس من شك يف أن عقوبة اإلعدام هي أخطر : "الوضعية والشرائع السماوية جاء فيه

ليدة العصور العقوبات وأقساها ملا ينجم عنها من إزهاق روح إنسان، وليست هذه العقوبة و

 ...".احلديثة

البحث  اأول هذمبينا أن اإلنسان عرف هذه العقوبة يف فجر التاريخ كما قلنا يف 

وخلطورتها فقد انربى بعض الفالسفة والفقهاء واملؤسسات الدولية إىل املطالبة بإلغاء هذه 

قاصد العقوبة، مبينا أن الشريعة اإلسالمية يف هذا الصدد اشتملت على أحكام حلفظ امل

إذ جعل اإلسالم يف القصاص حياة  5مقدمتها حفظ النفس اإلنسانية الشرعية الضرورية ويف

فحفاظا على نفسه يف للجاني نفسه، ألنه عند تأكده من أنه سيقتل إن قتل أي نفس غريه، 

 أغلب األحوال عن قتل غريه؛

                                                           
 
بتصرف يف  5  . ، ص7. من تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل القرآن ألبي جعفر حممد بن جرير الطربي، ج - 

 . العبارات
7
 .األلوسي البغدادي هلصاحب 57. ، ص7. من سورة البقرة ج 29 روح املعاني تفسري اآلية  - 
0
، علي علي منصور، نشر من قبل الزهراء لإلميان "نظام التجريم والعقاب يف اإلسالم مقارنا بالقوانني الوضعية" - 

 .924 واخلري، 
5
 .04. سماوية مصدر سابق، صعقوبة اإلعدام يف القوانني الوضعية والشرائع ال - 
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 اخلامتة

ليها أي جمتمع البد أن أوضح يف نهاية هذا البحث مالحظة أساسية ال خيتلف ع

ننشر عدله يف أكرب أال وهي أننا استطعنا عن طريق حرفية تطبيق اإلسالم أن  ،منصف

عاشت حتت راية واحدة وظللتها أحكام شريعة واحدة فقفزت بها يف أقل من  ،رقعة عاملية

من خالل  ،للحضارة العاملية الرائدةقرن من الزمن إىل تأسيس األسس األوىل للخطوات 

لراقية، وذلك عندما جعلنا تطبيق القرآن والسنة هما التشريع املطبق يف الساحة مبادئها ا

نزعنا  واملرجع اليت تستخلص منه النظريات والتوجهات والتصورات والتطبيقات، وعندما

ومتبوعا وليس ( حبفظ الالم)من أنفسنا أحقية اإلسالم يف أن يكون مقلَّدا وليس مقلِّدا 

، لعنا حناول حشرهما فيما يرضي أو يسكت أعداء اإلسالم عناتابعا وأصبح تصورنا وتط

تثاث جواقيمنا  فملن يريد نس اٍعبَّانتقلنا من قادة املسار اإلنساني إىل شراذم ُت عند ذلك

ألنه مل يصل بعد إىل هدفه واملتمثل يف طمس معامل عنا ال يرضيه  له انديننا، وأصبح متلق

وت عامل اليوم عن أي جرمية مرتكبة يف حق قيم ونصوص الشريعة الغراء، إذن سك

من شأنه أن يرشد  ،املسلمني، واختالقه لتجريم كل تطبيق يستخلص من نصوص اإلسالم

ختبطنا يف  مهما ،السوي واليت ال وجود لنا بدون سلوكها ،إىل الرجوع إىل طريق اإلسالم

ال التأخر الذي يرشدنا ولو إىل بصيص صغري خارج أوح فإن ذلك ملالتيه خارج حمجته 

 نتخبط فيه؛

 من املبادئ املشرعة يف النصوص مبدألذا فإن كل تشريع دولي اجته حنو تغيري 

جيب علينا تطبيقا حلكم اهلل فينا أن ننظر يف اجلوانب اليت مت النص عليها من  القانونية،

 غري خمالفة لنصوص أو مقاصد الشريعة اإلسالمية جتاوبنا معهاخالله فإذا وجدناها 

ضمن احلدود اجلائزة يف النص اإلسالمي، وإن تبني وصغنا تطبيقها يف قالب إسالمي 

القرآن والسنة، وجتاهل العامل لقضايانا وحماولة متزيق دولنا  بإتباعتضاد فنحن ملزمون ال

، ال جيعلنا (قضية فلسطني احلبيبة)أبنائنا يل تاضي عن تقغوتشتيت صفوفنا والت

طرفها عن أبشع ظلم عرفه التاريخ، وتريد منا التخلي عن  مشاكسني لقرارات أمم تغض

املبادئ يف أقدس تشريع نتبعه، لذا فإن عقوبة القصاص جيب أن نتعامل معها من خالل 

والسنة وآراء أئمة اإلسالم من خالل سعة صدر النصوص اإلسالمية  نصوص الكتاب

للمسلمني احلفاظ على  الستخراج احلكم العادل لكل الوقائع املستجدة على منط يكفل

 .هويتهم واستقالهلم بصفتهم محلة رسالة ال تقبل االستسالم والتبعية وال اخلنوع

جيب أن يكون تطبيقه من نظريات الشريعة اجتهاد استخلص أو وأي تطبيق 

تكريسا للهوية اإلسالمية، بعيدا عن التبعية العمياء، واالنسحاب على مناخر املسلمني 

عقيدتهم، أو حيدث قطيعة بينهم مع  هميستل من نفوسيرتبص بهم الدوائر لاجنرارا وراء من 
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  لرحيملرحيمبسم اهلل الرمحن ابسم اهلل الرمحن ا

رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول  اهلل واواا ابنايوا      احلمد هلل

 .واملرسلني، وعلى آله وأصحابه ومن تاعهم بإحسان إىل يلم الدين

موون ع لبوو    ىوبعوود، نموون ابموولر الوو  ىل تأووا  إىل ت تيوود أنووه ىل تل وود ع لبوو  أ سوو     

أو تثوور، سوو لا، السووتن للمووأهمني، نووإن  وو ا ىل اإلعوودام، نمهمووا بللووا اللرامووا، املاليوو ، 

 .يصل يف الشدة وال سلة إىل در   إز اق الروح

و د عانا اإلنساني  عرب عصلر تثرية، من صولر تبايوه  و ل الع لبو ، الو  بللوا يف       

سلة والفظاع ، ووصول تباي هوا إىل   بالغ اللحشي  وال بل يف تلها م أهي تثري من ابحيان 

صلر أن يفعل ذلك إنسوان بإنسوان مثلوه بول إن وصوفها باللحشوي  وصو         د ليس من السهل تح

 .  سهبعيد عن تعامل أي نلع من اللحلش مع أنراد 

إن اللحووولش  ووود نبووور، علوووى أن تفأوووك بلري وووا مووون احليلانوووا، اب وووع  ىلحأيا هوووا   

البايعي إىل الل ا  حأى تا ى على  يد احلياة، لك  ا مل نشا د حيلانوا  عو ب حيلانوا  آاور     

 .غري   سه من ن   سه أوم

إن الع لب  ىل تكلن تشفيا  من احملكلم عليه بهوا، وىل  وي وسويل  انأ وام م وه و وي يف       

وال ظم ال  ترتم إنسواني  ابنوراد وااماعوا، وتورى علوى      ي  اإلسالم وتل الشرائع اإلهل

  الوو  ح وولق اإلنسووان اسووأث ا  يف معاملوو  موون يأ كاوولن البريووه السووليم يف العال ووا، البياوو   

 .جيب أن تسلد بني ابنراد وااماعا،، وبالصلرة ال  ىل متحل إنسانيأهم

و وود حفوول توواريو الع لبوو  بوو للان موون صوولر اإلعوودام بللووا اللايوو  يف الاشوواع  والفظاعوو    

واللحشووي ، ولعل ووا ىل نكوولن ماوواللني إذا  ل ووا إنهووا تانووا تصوودر موون حكووام  لوولبهم  لوولب   

ني رسوول  اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم يف وصووفه لسوولل     تمووا بوو الشوويا ني يف  ثمووان إنووس،  

 .بعض البلاة والظاملني من احلكام بعد عصرل

أس   اهلل عز و ل أن ىل تعلد إىل اإلنساني    ل الصلر امل يأ  الفظيع  أو ما  ول  ريوب   

م هووا، وتلمووا ارتفووع وعووي الشووعلب ي وول هم السياسووي  واىل أماعيوو ، وا ووأد،  وورأتهم يف 

 .لَّا   ل اارائم املأخفي  يف صلرة الع لبا، من احلكام البلاة لب العد   

  حممد رأفت عثمانحممد رأفت عثمان. . دد
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  مماملراد باإلعدااملراد باإلعدا

العوني والودا  واملويم، ويأمو  مون اسوأعما        :  ل احلروف الثالث ( اإلعدام)أصل تلم  

و لح مع وى الفق ودان، نوإذا ن ود أي  وي  صو  الأعواري ع وه بهو ل           اللسان العربيالكلم  يف 

َعوودقمف نووالن مالووه أي : حلووروف الثالثوو  ومووا يشووأه م هووا نف وودان املووا  يعوورب ع ووه بالعوودم، ي ووا ا

عووودما الشوووي  أي ن دتوووه : أن ووودل إيوووال، وي وووا : أعووودم نوووالن نالنوووا الشووويَ : ن ووودل، وي وووا 

أي  –بمووم العووني    -أْعوودقَم نووالن إعووداما وع ووْدما      : وأعوودما الشوويف   أي مل أ وودل، وي ووا     

ابمحوه،  عون  ( العديم)ويعرب بكلم   أي ىل أذ اه عا:  أعدما اهلل نملكىل: انأ ر، وي ا 

:  ووءىل  يف وودون  وويألا، نوابمحه يف وود تووثريا  موون الع وول، ي ووا   وتوول ( )واجمل ولن، والف ووري 

، والف وري نا ود ملوا يسود     ل ول  ع لوه نهول أمحوه، واجمل ولن ذا وب الع ول أو ناسود        : َحمقه نوالن 

 ."حا أه

باللسويل  الو    إز واق روح اجملورم   "أن ن ل  إن تلم  اإلعدام  وي   وعلى   ا نإنه يص 

إز وواق الووروح ىل عوور  عوون مع ووى الف وودان، نووإذا أز  ووا روح بن  "حيوودد ا  ووانلن توول دولوو 

احملكلم عليوه باإلعودام ن ود حصول لوه ن ودان حياتوه، وإذا حكوم ال ا وي بإعودام اجملورم            

 .دن د  مى ب ن يأم ن دانه حلياته بلاسب  ااال

يف ابصووول تلمأوووان ( ال أووول)وتلمووو  ( اإلعووودام)أن تلمووو   لويأمووو  مووون موووا ذترنوووا

مرتادنأووان، نإز وواق الووروح  أوول و وول أيمووا  إعوودام، غووري أن العوورف ال ووانلني  وود اسووأ ر يف       

العامل تله على أن يفرق بني الكلمأني، نال أل نعل حيصل به ز لق روح تعديا  من ااواني  

، وأموا اإلعودام نوال يبلوه إىل علوى إز واق روح       ( )، أو ابو  م وه  دأو  اه عم على اجملا عليه

اإلنسووان بلاسووب  ااووالد وبلسوويل  حيوودد ا ال ووانلن ت فيوو ا  ل مووا  ال موواة،  ووزا  ار وو       

 .ارتكاها احملكلم عليه ب ص ال انلن غالاا 

إز واق الوروح بلسويل  ااصو  حيودد ا ال وانلن،       : )وبه ا ن أهوي إىل تعريو  لدعودام  ول    

 .سب  ااالد، ت في ا  حلكم  مائي ع لب  ار   ي ص عليها ال انلن غالاا بلا

بن تثريا  مون أحكوام اإلعودام الو  تودال يف بوالد احلكوام البلواة ىل         ( غالاا )و ل ا 

تكوولن  ووزا  ار وو  نووص ال ووانلن علووى ع لبوو  م رتنهووا باإلعوودام، وإ ووا  وو ل ابحكووام         

أو ي وواوملن دي  ملوون ي وواوئلن احلوواتم الباغيوو    باإلعوودام تكوولن يف ح ي أهووا تصووفيا،  سوو  

                                                 
 .، للفريوز أبادي نصل العني باب امليم واملعتم اللسيط، إصدار جممع اللل  العربي  بال ا رة ال املس احمليط  ( )
ل ال أل العمد، و اه العمد، واخلب ، نالعمد  ل أن ي صد الفعل والشخص املعني بشي  ي أ:  ال أل ثالث  أنلاع  ( )

غالاا  و اه العمد  ل أن ي صد الفعل والشخص معا  مبا ىل ي أل غالاا ، تما لل  ربه بسلط أو عصا  رب  افيف ، 
مثل : واخلب   ل أن يفعل ما له نعله. أو رمال يتر صلري ومل يلا  المرب، ومل يكن املمروب  عيفا  أو صلريا 

وت ا عمد الصيب واجمل لن، ولكل نلع من   ل ابنلاع  أن يرمي صيدا  نيصيب أدميا مل ي صدل بال أل ني أله،
، 11 ى  الثالث  أحكام ااص  ماي   يف تأاه الف ه اإلسالمي ىل حما    ا ل تر ا تفاي  ابايار، للحصا  

 .604والروض املربع مل صلر بن يلنس الاهلتي ى
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تشووكل يف اللالووب  تأللوو  بلووالف  ووانلني  وول حكووم حمكموو   اسووأادادل ومفاسوودل لك هووا  

 .حسب  لى   ا الباغي  ورغاأه

لسو    ( 94 )و  ا  تعري  آار لع لب  اإلعدام، نبا وا  ل وانلن السوتلن املصوري ر وم      

 .( )"   ا  إز اق روح احملكلم عليه باإلعدام: " ل 914 

عريوو  أن نيووه دورا ، والوودور با وول، بيووان الوودور أن الأعريوو  بي  ويالحووع علووى  وو ا الأ

املعر ف ىل يفهوم مع وال إىل إذا نهوم    نو  ي  من اب يا  إ وا ي صود بوه تل وي  ح ي و  املعور ف،       

و وو ا مووا . الأعريوو ، نلوول تووان الأعريوو   وول ا اوور ىل يفهووم إىل إذا نهووم املعوور ف حصوول الوودور

و ووي ( باإلعوودام)تلموو  ( اإلعوودام)، بنووه ذتوور يف تعريوو  لدعوودام حوودال يف  وو ا الأعريوو 

نصار نهوم الأعريو  مأل فوا  علوى نهوم املعور ف، وبن نهوم         ،نفسها الكلم  ال  يراد تعريفها

املعر ف مأل   على نهم الأعري ، نإنه حيدال الدور، والدور با ل، بنوه يسوألزم أن يكولن    

شي  آار وىلح ا  يف نفس الل ا، و و ا ت وا ض، بن السواه ي أموي الل ولد      الشي  ساب ا  ل

 .ا نيأوىل ، واللحلق ي أمي الل لد ثا

و وو ا "  أوول عموود يسووأ د إىل  ووانلن أو  وورعي  : " وول أنووهو  ووا  تعريوو  ثالووا لدعوودام  

 .تعري  م ال 

 

                                                 
 .002 د إبريل حلانع أبل سعدة جمل  اهلال ، عد. الع لب  بني اإلب ا  واإلللا   ( )
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  صور تنفيذ اإلعدامصور تنفيذ اإلعدام

اجملأمعوا، عورب    سوائر حشي  يف ت لعا صلر ت في  اإلعدام، وبللا م أهى الاشاع  والل

صولر ا بعيودة تول الاعود عون املع وى احل ي وي للع لبو ،          تول العصلر املخألف ، وتانا يف 

 .و  ا ما تان حيدال نالع لب  ليسا انأ اما  وىل تشفيا  واسأمأاعا  بأع يب اإلنسان

تأسوم تموا  ل وا     بول تلوها   وتثري من صلر الع لبا، ال  تانا يف العصلر السواب   

 أهووى الاشوواع  واللحشووي ، بوول إن وحهووا باللحشووي  مل يعبهووا اللصوو  احل ي ووي هلووا، بوول    مب

نلوم دود وحشوا  تعامول موع      تانا أتثر  سلة وبشاع  واحنبا وا  عون تصورنا، اللحولش،     

وحش من   سه أو غري   سوه بالصولرة الو  تانوا تصول بأعو يب اإلنسوان يف توثري مون          

تفأوك بلري وا مون احليلانوا، نوإن ذلوك إ وا  ول          العصلر نمع أن اللحلش  ود نبور، علوى أن   

ىلحأيا ها البايعي إىل الل ا ، ومل نشا د أو نسمع أن حيلانا  ع ب حيلانوا  آاور مون   سوه     

ه الش يع  ال  حدثا يف تاريو اإلنسوان أو بصولرة  رياو     ائأو من غري   سه ببري   من البر

إلعودام يف العصولر املا وي  ىل ت او  إىل     والبرق املأ لع  ال  حودثا يف تبايوه ع لبو  ا    ،م ها

يف  ثمووان إنووس، تمووا أاربنووا رسوول     عوون أن مرتكايهووا تانووا  لوولبهم  لوولب الشوويا ني     

بعض احلكوام الو ين نزعوا مون  لولبهم       أنه سيل د الرمح  حممد صلى اهلل عليه وسلم عن

 .تل نمائل اإلنسان

الاعوود عوون  وسوو  تر بعووض  وو ل الصوولر الوو  تووأم عوون نفوولس مريموو ، بعيوودة توول         

 .ال   ا ، بها  رائع اهلل عز و لالرمح ، 

ون تر يف   ا السياق ما أاربنا به رسل  الرمح  حممد صلى اهلل عليه وسولم مون أن   

اهلل تأب اإلحسان يف تل  ي  حأى يف ع لب  ال أل ال  تل ع على مسأح ها، بل يف ذبو   

علووى توول  ووي ، نووإذا  ألووأم   إن اهلل تأووب اإلحسووان  : احليوولان  ووا  صوولى اهلل عليووه وسوولم  

 .( )أحدتم  فرته، نريح ذبيحأه ن حس لا ال أل ، وإذا ذيأم ن حس لا ال ي ، وْليحد 

و لله صلى اهلل عليه وسلم ن حس لا ال أل  عوام  : " ا  ال لوي ع د  رحه هل ا احلديا

حلوديا  و و ا ا : " وا  ن وتوابع  " يف تل  أيل من ال بائ  وال أل  صاصا  ويف حد، وحنول ذلوك  

 .( )"من ابحاديا ااامع  ل لاعد اإلسالم

  ::من صور اإلعداممن صور اإلعدام

الادائي  الش يع  ما يسمى اإلعدام باخلازوق، و وي وسويل   واعا يف    من صلر اإلعدام 

احلموارا، ال د و ، واخلوازوق سويو مودبب عورتق ااسوم مون أسوفل إىل أعلوى، ويوورت  يف           

                                                 
 .04 ى 1 صحي  مسلم لشرح ال لوي    ( )
 .02 ى 1 صحي  مسلم بشرح ال لوي    ( )
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ه مي  حأى يفوارق احليواة، وتسو ط رأسوه      سد الاائس ال ي اسأعملا معه   ل البري   اا

 .على ر اأه بعد ممي عدة أيام ي ميها يف م أهى ا ىلم والع اب

وي  ب بعض املءراني إىل أن   ل البري   نارسي  ابصول، وأن أو  مون اسوأعمل  و ل     

ال ي حيكى ع ه أنه  ام بإعدام ثلثمائ  مون  ( ابو  ادار)البري   الشيباني   ل ملك الفرس 

(  وريودو، )بل وع تول مو هم علوى اخلوازوق، تموا ت ول  روايو          ( العوراق  ود ا   )ي بابل أ ال

 .اليلناني أبل الأاريو

ون وول ابتوورا  العثمووانيلن موون العووراق إىل مصوور  وو ل الصوولرة موون اإلعوودام ولعوول أ ووهر   

حال  إعدام اسأعمل نيها اخلازوق تانا  ي حال  البالب ابز ري سليمان احلليب السولري  

نووابليلن )الوو ي توولىل أموور احلملوو  الفرنسووي  يف مصوور بعوود       ( تليوورب) وودم علووى  أوول   الوو ي أ

 (.بلنابر،

ويوو تر املووءرص املصووري الشووهري عاوود الوورمحن ااربتووي أن رئوويس حماتموو  سووليمان       

احللوويب  لووب أن تكوولن ع لبوو  ااوواني موون الع لبووا، الوو  يسوولغها عوورف الوواالد املصووري ،    

احلليب اليم ى، ثم يعدم نلق اخلوازوق، وتورت   ثأوه    ن ما احملكم  ب ن ترق يد سليمان 

 .( )نلق تل الع ارب حأى تفرتسها االارح

وموون صوولر اإلعوودام إحووراق احملكوولم عليووه بهوو ل الع لبوو  وتووأم  وو ل العمليوو  الااللوو  يف    

الش اع  ب ن يربط احملكلم عليوه بواحلرق يف وتود  وخم، وتل وع اباشواب وال وش حللوه،         

 دموه وابنخواذ، وابيودي، ثوم     حورق الاوائس تودرجييا  ابأودا  مون بدايو         ثم تشعل ال وار، ويوأم  

 .اا ع، والصدر، والل ه، حأى تأم اللناة بعد  ل  الع اب

وتووان احلوورق وسوويل  لدعوودام يف العديوود موون اجملأمعووا، ال د وو ، نكانووا سوولبا،    

لورتا تل وع علوى    داروما ت ف    ل البري   ع لب  ملن تأهم بالزند   وتانا ع لب  احلورق يف  

 .( )  الزو ي  يف ال رن السابع عشرنايال سا  املأهما، باخل

ولود، سوو    موون نرنسوا، و وي صواي  ريفيو      (  وان دار  )وتوان مون أ وهر مون أحر ولا      

إنهووا ع وودما تانووا يف الثالثوو  عشوور   (  ووان دار )و الووا بفرنسووا ( اللوولرين)م يف إ لوويم   6 

 هووا احلفوواى علووى عوو ريأها وبالرحيوول إىل مدي وو  موون عمر ووا حعووا صوولتا  مالئكيووا  يبلووب م

 .مع   لد امل اوم  الفرنسيني لفك احلصار اإلدليزي عن   ل املدي  " أورليانز"

علمهووا  ورنعووازي الر ووا  امل وواتلني، ارتوود،  امووا بإثووارة مشوواعر الفرنسوويني، و نعوال  و

مووون بالوووب  وختليصوووها( أورليوووانز)اخلووواى بهوووا، ودحوووا يف نوووك حصوووار اإلدليوووز ملدي ووو  

ومتك وووا  وووي وأعلانهوووا مووون  ووورد احلووواتم  ( اللووولار)احملاصووورين، بعووود أن ا أحموووا نهووور  

 .م9 6 اإلدليزي بعيدا  عن املدي   احملاصرة س   

                                                 
 .6 ى 002 جمل  اهلال ، عدد إبريل  –عاصم الدسل ي .  د  اللاي  واللسيل  د  ( )
 .60، 19ى 002 جمل  اهلال  إبريل . املل، م ا ، أمحد الاكري  ( )
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 وووار  )ابثووور الكووواري يف ثاوووا، مرتوووز ملوووك نرنسوووا ( أوليوووانز)وتوووان ل صووور مدي ووو  

وترمهوا امللوك اوري    ( ابع وار  السو  )ااما ري الفرنسوي  لأأولي    (  ان دار )و اد، ( السابع

كور هلوا، ن ود راح يسوعى لع ود اتفواق موع اإلدليوز وحلفوائهم           تكريم، إىل أنوه سورعان موا ت   

أن تلاصول احلورب  وي    ( ر ا وان د )على حساب املصاحل وابرا وي الفرنسوي ، و  وا  ورر،     

 لوب  وأتااعها  د اإلدليز ومن حيالفهم، إىل أن حظها أو عها أسرية يف يد حلي  اإلدليز و

 .اإلدليز تسليمها إليهم حملاتمأها بأهم  السحر واهلر    والأشاه بالر ا  يف مالبسها

وحاتمهووووا  موووواة موووون تاووووار ابسووووا ف  الفرنسوووويني واإلدليووووز وحلفووووائهم وأدانأهووووا 

مون   10احملكم  وحكما عليها بواإلحراق بال وار، وأحر وا بالفعول يف يولم ابربعوا  امللانوه        

 .( )م 61 مايل س   

وىل  بع الر ا  بلاسب  الفو س، والسوي ، والسوكني، توان وسويل  لدعودام أيموا         و

 .( )مبا ا  إىل ا ن يف اململك  العربي  السعلدي  زا  اإلعدام بالسي 

ومون صولر اإلعودام امل صول  الفرنسوي  الوو  اسوأمر العمول بهوا يف نرنسوا سو لا، ت ووا ز           

لرة الفرنسوي ، ن ود بودأ، اامعيو  الل  يو  يف      تعأرب تلأم الثو ي مائ  وأربع  وتسعني عاما ، 

م امل ا ش  يف أمر إحال  تلك ابداة ال  اارتعهوا أحود اب اوا  الفرنسويني ويودعى      279 س   

و ام الفرنسيلن با أ اق تلمو  يف الللو  الفرنسوي  مون اسوم  و ا البايوب لأعريو          (  يلتان)

لأحوول حموول وسووائل اإلعوودام  ( ني يوولت) وو ل ا لوو  يف اإلعوودام، وتووان اىل ووأ اق  وول تلموو    

تول  ورف مون أ وراف بودن احملكولم عليوه         وتأ ييود الأ ليدي  واب د إيالما  تواحلرق،  

ابربع  إىل حصان، ثم دنع تل من   ل اخليل  ب  صوى  ولة إىل  هو  مون ااهوا، ابصولي        

 .(1)إليها بال ا، نأ أهي حياته بها اايلتنيابربع، وتشا  اب دار أن يساق برتع 

وىلا امل صل   ي الع لب  الرحي  يف نرنسا إىل أن ا إللا  ع لبو  اإلعودام يف نرنسوا    

 .م969 م، وىلا أيما  يف أملانيا إىل أن ألليا ع لب  اإلعدام نيها س    97 س   

ويف عهووود املماليوووك الووو ين حكمووولا مصووور مل يكلنووولا يكأفووولن ب بوووع ر اووو  املوووراد     

و وي  بوع احملكولم عليوه     ( الألسويط )ة أ لوه عليهوا   إعدامه، وإ وا ابأكوروا  ري و   ديود    

 .نصفني من تا السرة

وموون صوولر اإلعوودام أن يووأم بالشوو ه، و ووي  ري وو  لدعوودام م وو  و ووا  ليوول يف مصوور      

بعد امليالد، و وي تعأورب أ وهر     600ال د  ، وإمربا لري  الفرس، ويف إدلرتا بدأ، يف عام 

ر، وىلزالووا بووالد تووثرية تبا هووا نهووي مبا وو  يف  ري وو  يف العووامل بعوود اإلعوودام بووإ الق ال ووا

وإيووران، وتلريووا الشوومالي ، وسوو لانلرة،   مصوور، وليايووا، والعووراق، والكليووا، وسوولريا،    

                                                 
 .م002 جمل  اهلال ، إبريل . إسحاق عايد. د اإلعدام يف العصلر اللسبى،  ( )
 . 6،  6ى 002 جمل  اهلال ، إبريل . املل، م ا ، أمحد الاكري  ( )
 .م002 امل صل  الفرنسي ، أمحد علي بدوي، جمل  اهلال  إبريل   (1)
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م، وىلزا  946 واهل ود، والااتسوأان و ود أو فوا إدلوورتا ع لبو  اإلعودام بالشو ه م و  سوو           

 .معملىل  بها يف اليابان وإن تانا ىل تل ع إىل نادرا  نيها

ن صلر اإلعدام الرموي بالرصواى، و و ل البري و   وي ابتثور  ويلعا  يف العوامل،         وم

 .وتباه يف امللرب، والصني، وتلريا الشمالي ، وتايالند، وأندونسيا، وأرمي يا، ونيأ ام

مأاعوووو  يف اللالووووب يف اللىليووووا، املأحوووودة    لدعوووودام والكرسووووي الكهربووووائي وسوووويل    

 لب  اإلعدام   ا ، وإن تانا   ل اللسيل  ي ول  ابمريكي ، للدر   ال  أصا   ل رمز ع

اسووأعماهلا ا ن توودرجييا ، نللمحكوولم عليووه باإلعوودام ا ن احلووه يف أن عأووار املوول، بلسوويل      

 ول  ( نرباسوكا )بودىل  مون إعداموه بالكرسوي الكهربوائي، لكون يف وىليو         ( احل    ال اتلو  )

 .البري   اللحيدة لدعدام

اإلعدام، وىلزالا مبا   يف العديود مون اللىليوا، املأحودة      وغرن  اللاز أيما  من وسائل

 .ابمريكي 

م، وبودأ، بعود   922 م و  سو     ( أوتال لموا )وت لك احل    ال اتل  ال  تا أها وىلي  

ذلك ت أشر يف اللىليا، املأحودة، واسوأخدمأها الصوني، و ولا تيمواىل، والفلواني، واتأسواا        

 .( )(ح    الرمح )حيا   عاي  تارية اال  ال رن العشرين، حأى

، و ووي توود  علووى املسووألى    بن صوولرل تووثرية  مووا ذترنووال موون صوولر اإلعوودام    ويكفووي

الردي  ال ي يورتدى نيوه اإلنسوان حوني يعا وب إنسوانا  آاور ومل يكون اهلودف مون تل يوع ع لبو              

إتاواع  العدال  علوى اجملورم، وإ وا توان الودانع إىل       تباي ا  ملادأاإلعدام يف   ل الصلر املروع  

 وودة الأعوو يب،  ال فسووي الوو ي أدى بهووم إىل الرغاوو  يف   اىلحنووراف لسووائل الفظيعوو   وول ل وو ل ا

 .وروح اىلنأ ام

إن اهلل ) صولى اهلل عليوه وسولم    نسأعيد مرة أارى  ل  رسل  اإلسالم، رسول  الرمحو ،  و

وإذا ذيووأم ن حسوو لا ال يوو ، تأووب اإلحسووان يف توول  ووي ، نووإذا  ألووأم ن حسوو لا ال ألوو ،  

 (.لريح ذبيحأهنيحد أحدتم  فرته، ول

                                                 
 .وما بعد ا 17، مصدر سابه ى002 املل، م ا ، بمحد الاكري جمل  اهلال  العدد إبريل   ( )
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  الفرق بني اإلعدام والقصاصالفرق بني اإلعدام والقصاص

  الوارد ذكره يف الكتاب والسنةالوارد ذكره يف الكتاب والسنة

إز وواق الوروح بلسوويل  ااصوو  حيوودد ا ال ووانلن، بلاسووب   )سواه أن عرن ووا اإلعوودام ب نووه  

 (.ااالد، ت في ا  حلكم  مائي ع لب  ار   ي ص عليها ال انلن غالاا 

لكلم  أنها م الذة من  وص ابثور أي تأاعوه، مون بواب      وأما ال صاى نابصل اللللي ل

 .تااع أثرلارد، وم ه ال اى، بنه يأاع ا ثار وابااار، و ص الشعر  ل 

نكوو ن ال اتوول سوولك  ري ووا  موون ال أوول ن ووص أثوورل نيهووا، ومشووى علووى سووايله يف ذلووك، 

ي سولكال  أي ر عوا مون البريوه الو     ( ثر موا  صصوا   آنارتودا علوى   : )تعواىل و تاار  وم ه  لله

 .ي ص ان ابثر

وم وه أاو ، تلمو  ال صواى،     :  يول  صصا موا بي هموا،   : ال ص ال بع، ي ا : و يل

 .نه جيرحه مثل  رحه أو ي أله بهب

نال صواى  ثم غلب اسأعما  ال صاى يف  أول ال اتول، و ورح ااوارح، و بوع ال وا ع       

وعلوى  عموا ، وااوروح   ليس يف تعمد إز اق الروح عدوانا ن ط، وإ ا  ول أيموا  يف إبانو  اب   

. (1)نال صاى  ل أن يل ع على اااني مثل ما   ى، ال فس بوال فس، وااروْرح بواارْرح     ا 

 ".ا ح ا  لدنساناع لب  م درة و : "أو  ل

  ::األلفاظ ذات الصلة بكلمة القصاصاأللفاظ ذات الصلة بكلمة القصاص

  ::الثأرالثأر: : أواًلأواًل

أاوو  : ل أيوولي ووا  ثوو ر ال أيول، وثوو ر با  الثو ر يف الللوو  يسووأعمل مبع وى الوودم والبلووب بوه،   

 .( ) ألهبأا ل : بدمه، وث ر ال اتَل

و  ا املع ى  ل ال ي يأاادر من   ل الكلم ، وىل عر  املع ى اىلصبالحي عن املع وى  

 .اللللي للكلم 

والعال   بني الث ر وال صاى،  ي أنوه  كون أن عمعهموا صولرة ويفرت وان يف صولرة       

فسوه، نهو ا ثو ر بنوه أاو  بودم ال أيول مون         أارى، نيتأمعان نيما لل تان الث ر مون ال اتول ن  

ال اتوول، و وول  صوواى بن الشووريع  تل ووب أن يكوولن  لووب الوودم موون نفووس ال اتوول يف ال أوول     

 .العمد

                                                 
 صص، : ، وبأار الصحاح، حملمد بن أبي بكر الرازي، مادة61 ى  ااامع بحكام ال رآن، لل ر يب،   ( )

 .واملعتم الل يز، إصدار اجملمع اللللي بال ا رة وال املس احمليط، للفريوز أبادي، نصل ال اف باب الصاد
 .يط، للفريوز أبادي، نصل الثا  باب الرا ث ر، وال املس احمل: بأار الصحاح، حملمد بن أبي بكر الرازي، مادة  ( )



 
- 9 - 

ويفرت ان نيما لل  لب الدم من غري ال اتل، نهل ث ر يف عورف بعوض اجملأمعوا، الو  ىل     

اى  ل  أل ال اتول و ورح   ه اإلسالم يف ع لب  ال أل، وليس  صاصا  بن ال صاتلأزم مبا يل 

 .ااارح

  ::احلداحلد: : ثانيًاثانيًا

ني بو  يف للو  العورب مبعوان مأعوددة، ناسوأعملا مبع وى احلوا ز       ( احلد)اسأعملا تلم  

: ، وتسووأعمل مبع ووى م أهووى الشووي ، واسووأعملا مبع ووى امل ووع، وهلوو ا ي ووا  للاوولاب       الشوويأليني

 .( )حداد، بنه   ع عن اخلرو 

ب  م درة و اا ح ا هلل تعاىل، وإن تان نيها حه وأما يف اىلصبالح الف هي نهل ع ل

الزاني غري املأوزو ، و بوع يود السوارق، و لود مون يرموي غوريل بالزنوا مون           تتلد . ( )لدنسان

 .غري بي  

احلوود جيووب  ن ، إىل أيوووالعال وو  بووني احلوود وال صوواى أن تووال م همووا ع لبوو  علووى   ا 

ب ح وا لدنسوان، سولا  توان     ح ا هلل عز و ل وإن تان نيه حوه لدنسوان، وال صواى جيو    

 .اجملا عليه، أو أوليا ل

  ::اجلنايةاجلناية: : ثالثًاثالثًا

الوو نب يءااوو  بووه، وغلووب اسووأعماهلا يف ألسوو   الف هووا  علووى ااوورح     : اا ايوو  يف الللوو  

 .(1)وال بع

و ي يف ال انلن اار   ال  يعا ب عليها ال انلن أساسا  باإلعدام، واب ولا  الشوا     

 .(6)ملء أ املءبدة، أو اب لا  ا

 .(1)ويف اىلصبالح الف هي عرنا ب نها اسم لفعل حمرم حل  مبا  أو نفس

وع د تالم الف ها  عن اارائم على ااسم اإلنسواني، دود الواعض ي عْ ولفن للكأواب      

تأاب ااراح، و ل بكسور ااويم  وع  راحو ، و وي      : املخصص ل لك، نيكلن الع لان

أو ىل تص وول  واحوودا  م همووا، ومووع أن الوواعض يوورى أن     إمووا أن تز ووه الووروح، أو توواني عموولا ،  

الأعاري باا ايا، أوىل لشوملهلا اا ايو  بواارح وغوريل تال أول بالسوم أو السوحر، نوالاعض         

 .(4)ا ار يرى أن ااراح  ملا تانا  ي ابغلب يف  رق ال أل تان الأعاري بها حس ا

                                                 
 .حد، واملصااح امل ري، للفيلمي: بأار الصحاح، مصدر سابه، مادة  ( )
 .1  ، ى6نأ  ال دير، للكما  بن اهلمام    ( )
 . ن: املصااح امل ري، مادة  (1)
 .املعتم الل يز، إصدار جممع اللل  العربي  بال ا رة  (6)
 .119ى 1دين  حا ي  ابن عاب  (1)
 . ى 6مل ى احملأا ،    (4)
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لل وووولب   ايوووو   ووووي سووووابنااوالعال وووو  بووووني اا ايوووو  وال صوووواى عال وووو  السووووااي ، 

 .( )ال صاى

 أول، و أيول، و اتول، ويشورتط يف ال اتوول أن     : وأرتوان ال صواى يف الو فس ثالثو   ووي    

يكلن مكلفا  أي باللا  عا ال ، وتلن اجملا عليه معصلم ال فس، نإن توان غوري معصولم    

 .( )تاحلربي نال  صاى، وتلن اا اي  عمدا  عدوانا 

  ::لوارد ذكره يف القرآن والسنةلوارد ذكره يف القرآن والسنةالفرق بني اإلعدام والقصاص االفرق بني اإلعدام والقصاص ا

 :يفرتق اإلعدام عن ال صاى يف ابملر ا تي 

أن تلم  ال صاى أعم من تلمو  اإلعودام، نموع أن اإلعودام ىل يكولن        : األمر األول

إىل يف إز اق الو فس، نوإن ال صواى يكولن يف إز واق الو فس، وإبانو  ابعموا ، وااوروح،          

 .وإذ اب م انع ابعما 

ة زيشرتط يف ال صاى يف ابعما  وااروح اإلمكان دون جمواو ع أنه جيب أن نالحو

 .للم دار الكائن يف اجملا عليه

ن مووووا إذا تووووان ال صوووواى يف ابعمووووا  أو ااووووروح ىل  كوووون إىل يوووودوال الأتوووواوز 

للم وودار، أو مبخووا رة وإ وورار اسووم ااوواني نهوو ا ل وولع، بن ابدلوو  الشوورعي  الوو  توواني  

 .(1)ريم اإل رار به مبا  ل اار  عن ال صاى بصص  بدل  ال صاىتريم دم املسلم وت

أن تل  رف له مفصل معللم نيه ال صاى، نلل   ى إنسان علوى   واحلكم الشرعي

آاور ب بوع إصواعه مون أصولها أو اليود ي بعهوا مون الكولع أو مون املرنوه، أو  بوع ر لوه موون              

لوع سو ه، أو  بوع أنفوه أو     املفصل، نكل ذلك يل وب ال صواى، وتو لك لول تعودى عليوه ب       

أذنه، أو ن و  عي وه أو  بوع عمول الو تلرة م وه، أو  بوع اصويأيه، وتو لك لول  رحوه يف            

 .نيها ال صاى إىل إذا تشفا العظمرأسه أو و هه، و ي ما تسمى الش ت َ  وىل جيري 

والعلما  ياي لن أنه ىل  صواى   ،بنها أو حا العظم 6"م ل قح "وتسمى يف   ل احلال  

 .(1) ي  من الشتا  إىل يف املل ح  وأما غري املل ح  ناللا ب نيها الدي  صاى يف 

  ا يف الشريع  اإلسالمي  وأموا يف ال وانلن الل وعي، نوال يل ود  صواى يف ابعموا         

وىل يف ااروح، وىل يف إذ اب م انع ابعما  وإ ا   ا  ع لب  اب لا  الشا   أو السوتن،  

تول مون  ورح أو  ورب أحودا       " :ن الع لبا، املصري على أنيف  انل( 14 )ن صا املادة ر م 

عموودا ، أو أعبووال موولاد  ووارة ومل ي صوود موون ذلووك  ووأال  ولك ووه أ مووى إىل املوول، يعا ووب          

                                                 
 .16 ى 2بدائع الص ائع للكاساني  : وذتر، 40 ، 19 ى 11ملسلع  الف ه الكليأي     ( )
 .101،  10ى  الرو   ال دي  لصديه بن حسن بن علي ال  ل ي،  رح الدرر الاهي  للشلتاني    ( )
 .101،  10ى   رح الدرر الاهي ، للشلتاني  الرو   ال دي ، لصديه بن حسن بن علي ال  ل ي،   (1)
 .و  : املصااح امل ري، للفيلمي، مادة  (6)
 .46 ى  تفاي  ابايار، حملمد احلسيا احلصا    (1)



 
- 11 - 

وأموا إذا سواه ذلوك إصورار أو ترصود      . باب لا  الشا   أو الستن من ثوالال سو لا، إىل سواع   

 .نأكلن الع لب  اب لا  الشا   املء أ  أو الستن

تل مون أحودال بلوريل  رحوا  أو  وربا  نشو  ع وه  بوع أو         " :أن  على( 60 )املادة وت ص 

انفصا  عمل أو ن د م فعأه أو نش  ع ه ت  الاصر، أو ن د إحدى العيو ني أو نشو ، ع وه    

عا وو  مسووأد   يسووأحيل برا ووا يعا ووب بالسووتن موون ثووالال سوو ني إىل  ووس سوو ني، أمووا إذا   

صوورار أو ترصوود أو تووربص نوويحكم باب وولا     تووان الموورب أو ااوورح صووادرا  عوون سوواه إ    

 ". الشا   من ثالال س ني إىل عشر س ني

اإلعوودام يووأم موون ابموولر الوو  يفوورتق نيهووا اإلعوودام عوون ال صوواى، أن     : الثررانياألمررر 

بلسيل  حيدد ا  انلن تل دول  ويأم به ل اللسويل  وحود ا، نالدولو  الو  يل وب  انلنهوا أن       

  ىل جيووولز نيهوووا أن ي فووو  حكوووم اإلعووودام يف ال اتووول إىل بهووو ل يكوولن اإلعووودام موووثال  باملشووو   

 .اللسيل 

 :وأما ال صاى نالف ها  بألفلن يف صف  ال صاى يف ال فس، على رأيني

جيووب أن يكوولن ال صوواى موون ال اتوول علووى الصووف  الوو   أوول بهووا، نووإذا    : الرررأا األول

ل تلري وا ، ومون  أول غوريل     تانا عملي  ال أل متا عون  ريوه الألريوه، نالبود أن ي أول ال اتو      

 .بمرب يتر و ب أن ي أل مبثل ذلك

إىل أن يبوول  تع ياووه : مالووك والشووانعي،  واللا ، ومو هم  ( )و و ا مووا يورال  هوولر الف هووا   

 .ب لك نيكلن السي  له أروح

لأزام صلرة ال أل إىل أنهوم بألفولن يف   اومع أن الف ها  املالكي  يأف لن مع إمامهم يف 

وتو لك إذا تانوا   . ل حيورق ال اتول أم ىل   نا  ر   ال أل متا باحلرق، صلرة ما إذا تا

 .اار   متا بالسم

 :وحت  أصحاب   ا الرأي

وال صاى ي أمي  ( )  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى   : ل  اهلل   :  أواًل

 .املماثل 

وْا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبِه َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُب   : ل  اهلل   : ثانيًا
 (1). 

 .  (6) َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم    : ل  اهلل   : ثالثًا

َوَجَزاء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّْثُلَها   : ل  اهلل  :رابعًا
(1). 

                                                 
 .46 ى 2نيل ابو ار، للشلتاني    ( )
 .27 سلرة الا رة ا ي    ( )
 .4  سلرة ال حل ا ي    (1)
 .96 سلرة الا رة ا ي    (6)
 .60سلرة الشلرى ا ي    (1)
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مون غور ض   : "ا  عون الو يب صولى اهلل عليوه وسولم  وا       ربيا الما روال الايه ي من حد : خامسًا

مون اختو ل   ( مون غور ض  )ومع وى  " غر  ا له، ومن حورق حر  وال، ومون غورق غر  وال     

 .غر ا  للسهام

أن  اريو  و ود رأسوها  ود ر ض  بوني حتورين       "ما روال أنوس بون مالوك ر وي اهلل ع وه       : سادسراً 

رأسوها،  بذتوروا يهلديوا  ن ومو ،    من ص ع بوك  و اف نوالنف نوالنف حأوى      : نس لل ا

ن اوو  اليهوولدي نوو  ر ، نوو مر رسوول  اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم أن ي وورض  رأسووه بووني    

 .( )روال الاخاري ومسلم" حترين

وبي ن الص عاني أن ال صاى مبثل ما  أل به جيوب أن ي ي ود مبوا إذا توان السواب الو ي       

نعلوه تمون  أول بالسوحر نإنوه ىل ي أول بوه،         أل به جيلز نعله  رعا ، وأما إذا تان ىل جيولز  

إذا  أوول : ثووم ااألوو  أصووحاب  وو ا الوورأي ن ووا  بعووض الف هووا  الشووانعي     . حموورم بن السووحر

يف  وو ل احلالوو  يسوو ط :  ، ويوول ر اخلوول و يوولاشووابووالللاط أو بإجيووار اخلموور أنووه يوودس نيووه 

 .( )اعأاار املماثل 

 . ي  مهما ت لعا صلر ال ألأن ال اتل ىل ي أص م ه إىل بالس : الرأا الثاني

 (1)، والكلنيلن، ومو هم أبول ح يفو  وأصوحابه    إحدى نرق الزيدي  و  ا ما يرال اهلادوي 

 :واحأتلا مبا ي تي

موا أار ووه الاوزار، وابوون عودي موون حوديا أبووي بكورة عوون رسول  اهلل صوولى اهلل        : أواًل

 ".ىل  لد إىل بالسي : "لم أنه  ا عليه وس

: الدليل ب ن احلديا  عي ، ون ل عن ابن عودي أنوه  وا  نيوه    ورد الص عاني على   ا 

ىل  وولد إىل : "وأمووا الشوولتاني ناعوود أن ذتوور عوودة  وورق حلووديا    ، "  ر ووه تلووها  ووعيف  "

و  ل البرق تلها ىل ختلل واحدة م ها مون  وعي  أو مورتو ، حأوى  وا  أبول       : " ا " بالسي 

: و وا  الايه وي  " تلوها  وعيف    ر وه  : "و ا  عاد احله وابون ااولزي  " حديا م كر: "حاا

ويءيد مع ى   ا احلديا ال ي ي لي بعوض  : "ثم  ا  الشلتاني بعد ذلك" مل يثاا له إس اد"

أن الوو يب " ه ر ووه بعمووا  حووديا  ووداد ابوون أوس ع وود مسوولم وأبووي داود وال سووائي وابوون ما وو   

وإحسوان  " يو  إذا  ألأم ن حسو لا ال ألو  وإذا ذيوأم ن حسو لا ال     : "صلى اهلل عليه وسلم  ا 

ال أل ىل حيصل بلري  رب الع ه بالسي  تما حيصل به، وهل ا توان صولى اهلل عليوه وآلوه     

وسلم يو مر بمورب ع وه مون أراد  ألوه، حأوى صوار ذلوك  ول املعوروف يف أصوحابه، نوإذا رأوا             

                                                 
 .14 ى 1سال السالم، للص عاني    ( )
 .12 ى 1سال السالم، للص عاني    ( )
 .12 ى 1وسال السالم   691بداي  اجملأهد   41 ى 2نيل ابو ار، للشلتاني    (1)
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إن ال أول بلوري   : يا رسل  اهلل دعوا أ ورب ع  وه، حأوى  يول     : ر ال  يسأحه ال أل  ا   ائلهم

 .( )"، و د ثاا ال هي ع ها  ه بالسي  مثل رب الع

إذا  ألووأم ن حسوو لا ال ألوو ، وأ يووب عوون  وو ا     : " ال هووي عوون الرمْثلوو  ب للووه     : ثانيررًا

 .( )اىلسأدىل  ب نه بسس بابدل  ال  اسأ د إليها اامهلر

من ابملر ال  تفرق بني اإلعدام وال صاى أن ع لب  اإلعودام ىل تباوه    : األمر الثالث

ى ال اتل إىل إذا تان ال أل  د ا مع ساه اإلصرار، أو الرتصد أو ا بالأسميم أو موا يعود   عل

ال أل العمود بواالا ر الو  يأسواب ع هوا املول، عوا ال  أو آ وال  نوإذا ا ال أول دون           مثله و ل 

وىل بواالا ر الو  توءدي إىل املول، عوا ال  أو آ وال  نوال         وىل بالأسوميم  ساه إصورار أو ترصود  

مون  : "من  انلن الع لبا، املصري علوى ( 16 )املادة  نصاى اااني ع لب  اإلعدام، وهل ا عل

 . أل نفسا  عمدا  من غري ساه إصرار وىل ترصد يعا ب باب لا  الشا   املءبدة أو املء أ 

وموون اللا وو  أن  وو ا لووا يشووتع موون يريوود  أوول آاوور، أن يفأعوول مل فووا  ىل يكوولن نيووه   

تالأشوا ر الو ي ي أهوي بو ن ي أول نيوه مون يوراد  ألوه، ولون يعا وب             ساه إصرار وىل ترصود، 

اب ووولا  الشوووا   املءبووودة أو املء أووو    علوووى  ووو ل اار ووو  الشووو عا  إىل بسووو لا، ي مووويها يف     

وأصوواحا حيوواة اإلنسووان ىل تسوواوي يف ال ووانلن الل ووعي إىل  وو ل السوو لا، نمووا أراووص حيوواة   

 . ريع  اهلل عز و لاإلنسان يف ال لانني الل عي  وما أغال ا يف 

وأمووا ال صوواى الشوورعي نووال يشوورتط نيووه ذلووك، وإ ووا الشوورط أن ت ووع اا ايوو  موون          

مكل  أي بوالغ عا ول موع العمديو  نلول  أول إنسوان إنسوانا  عمودا  عودوانا  مون غوري توربص وىل              

 .ساه إصرار ن د و ب ال صاى م ه

صووري وتوول مووادة يف   موون  ووانلن الع لبووا، امل  ( 16 )وهلوو ا نإن ووا نبالووب بإللووا  املووادة    

 لانني الع لبا، يف الدو  اإلسالمي  عربي  أو غري عربي  ت ل  بالع لب  ال  ت ص عليها  و ل  

 .املادة، وأن تكلن الع لب   ي اإلعدام إذا تان ال أل عمدا  عدوانا 

أن توول دولوو  موون دو   : موون ابموولر الوو  تفوورق بووني اإلعوودام وال صوواى   : الرابررعاألمررر 

 فسها احله يف أن تللي ع لب  اإلعدام، وحودال  و ا مون دو  توثرية، لكون      العامل أعبا ل

ال صوواى ىل جيوولز ل ووا حنوون املسوولمني إللوواال، بنووه  وورع ب صوولى  بعيوو  الثاوول،  بعيوو             

( تأووب)ومع ووى  (1)"تأووب علوويكم ال صوواى يف ال ألووى : "الدىللوو ، م هووا  وول  اهلل عووز و وول  

 .(6)"صاى حياةولكم يف ال : "و لله تاار  وتعاىل ،نرض وأثاا

                                                 
 .41 ى 2نيل ابو ار، للشلتاني    ( )
 .12 ى 1سال السالم، للص عاني    ( )
 .27  ي  سلرة الا رة ا  (1)
 .29 سلرة الا رة ا ي    (6)
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أن ال اتوول يف ال أوول  موون ابموولر الوو  تفوورق بووني اإلعوودام وال صوواى     :  اخلامسابمر 

العموود يسووأحه ال صوواى، إىل إذا تووان ال أوول موون والوود لللوودل عموودا  نلووم يأفووه الف هووا  علووى  

 :و لب ال صاى من اللالد، وااألفلا على رأيني

ديأووه و وو ا مووا يوورال الشووانعي،    أنووه ىل  صوواى علووى اللالوود وجيووب عليووه   : الوورأي ابو 

موروي عون عبوا  وجما ود واسوأ د رأيهوم علوى        و ول   ،واحل فيو   هوأمحد، وإسحاق بون را ليو  

و ود علوه   " اد اللالود بللودل   و ىل ي: "حديا نسوب إىل رسول  اهلل صولى اهلل عليوه وسولم أنوه  وا        

 .( )"و ل حديا با ل: "ال ر يب على   ا ن ا 

ى بي هموا ني أول اللالود إذا  أول اب وه عمودا ، و و ا موا         أنه جيري ال صوا  : الرأي الثاني

 .يرال مالك، وابن نانع، وابن عاد احلكم

: و ووا  ابوون امل وو ر: "ال وور يب عوون ابوون امل وو ر أنووه يوورى  وو ا الوورأي،  ووا  ال وور يب ون وول 

 ".لظا ر الكأاب والس   –يعا أن اللالد ي أل ب أله ولدل  –وبه ا ن ل  

ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِبراْلُحرِّ    : تعاىل ن ما ىا ر الكأاب ن لله"

املءم ولن تأكانو    : " للوه  عون رسول  اهلل صولى اهلل عليوه وسولم     والثابوا  ،   َواْلَعْبرُد ِباْلَعْبردِ  

 ا  ثابأا  جيب به اسأث ا  ابب من  ل  ا ي ، و ود روي وا نيوه أااوارا  غوري     ربوىل نعلم ا" دماا م

 .( )ثابأ 

وعلل الشا وي لل ول  بو ن اللالود ىل ي أول باب وه بو ن ابب توان سواب و ولدل، نكيو             

 .يكلن  ل ساب عدمه

ويرد ال ر يب على   ا الأعليل ب نوه يابول مبوا إذا زنوى ر ول باب أوه نإنوه يور م موع أنوه           

 .ي ساب عدمهتان سااا  يف و لد ا وتكلن  

اى موون ابب إذا  أوول اب ووه، نووإن ع لبوو    وإذا تووان الف هووا  بووألفني يف و وولب ال صوو  

ل توان مرتكوب  ر و     اإلعدام ىل االف حلهلا يف   ل ال احي ، ناإلعدام جيب تباي وه ولو  

و وي أن يكولن ال أول العمود      ما داموا  وروط تبايوه ع لبو  اإلعودام مأولنرة       ال أل  ل ابب

 .العدوان مع ساه اإلصرار على ذلك أو الرتصد

أن أوليووا  الوودم يف  : الوو  تفوورق بووني اإلعوودام وال صوواى   ر موون ابموول  : السادسابمر 

علووى ااووأالف يف املوو ا ب الف هيوو  يف  –و ووم ورثوو  اجملووا عليووه ال أيوول أو عصوواأه ال صوواى 

 .إىل الدي ، أو جمانا  عن ال اتلهلم احله يف العفل  -مع ى أوليا  الدم 

                                                 
 .142، وحا ي  الربماوي على  رح ابن  اسم اللزي ى 1 ، 10 ى  ااامع بحكام ال رآن، لل ر يب    ( )
 .10 ى  ااامع بحكام ال رآن لل ر يب    ( )
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: ى يف الو فس ويعأمد   ا احلكم علوى  ول  اهلل عوز و ول بعود أن بوني حكوم ال صوا        

تاواع بواملعروف وأدا  إليوه بإحسوان ذلوك ختفيو  مون ربكوم         انمون عفوي لوه مون أايوه  وي  ن      )

 .( )(نمن تصدق به نهل تفارة له: )و لله تعاىل ( )(ورمح 

، نولىل  من حه أوليا  الدم العفل نيهوا  يف  لانني الع لبا، ليسنيف ع لب  اإلعدام وأما 

  ىل   ن له بالدعلى اا ائي  ال ا أل  عون  ر و  ال أول عمودا ، نلوم      يعالدم يف ال لانني الل 

يعبه ال انلن احله يف  لب تبايوه ع لبو  اإلعودام علوى ااواني أو العفول ع وه، بن ذلوك مون          

ااأصاى ال ياب  العام  دون غري ا، وليس لوه يف ذلوك حوه إىل أن يبلوب تعليموا  مودنيا  مأوى        

يزيود عون حوه أي  وخص أصوابه  ورر مون اار و  يف          ناله  ورر بسواب اار و ، و و ا ىل    

 لووب الأعووليض املوودني، بن العووربة بل وولع الموورر بسوواب اار وو  ولوويس بلىليوو  الوودم الوو           

 .(1)يراعيها الأشريع اإلسالمي

  ::أنسب صور اإلعدام إىل القصاص املنصوص عليه يف شريعة اإلسالمأنسب صور اإلعدام إىل القصاص املنصوص عليه يف شريعة اإلسالم

الأواريو اإلنسواني أنسوب إىل     ل تل د صلرة من صولر اإلعودام الو  حودثا علوى مودار       

 .ال صاى امل صلى عليه يف  ريع  اإلسالمف

أرى أنووه ىل يل وود صوولرة موون صوولر اإلعوودام الوو  حوودثا وعلم ووا بهووا علووى موودار توواريو       

الاشري  أنسب إىل ال صواى إىل اإلعودام بالسوي  إذا أاو نا بورأي ال وائلني بو ن ال صواى ىل         

زيديوو ، ومووع أن اإلعوودام تووان يف بعووض العصوولر  الويكوولن إىل بووه، و وول مووا يوورال أبوول ح يفوو   

تان يأم بلسا   الف س، والسكني، وامل صل ، و ي صلر  ريا  من اسأعما  السي  نوإن  

 .يف  ري   السي  إحسان ال أل  ال  أمرنا بها رسل  اهلل صلى اهلل عليه وسلم

يل  الوو  العدالوو  يف ال صوواى أو اإلعوودام أن تووأم ع لبوو  ااوواني باللسوو  لكوو ا أرى أن 

نف  بها  ر أه، نوإذا  أول بالسوي  ي أول بالسوي  وإذا  أول بالشو ه ي أول بالشو ه، وإذا  أول           

نمون اعأودى   : )بالألريه ي أل بالألريه وإذا  أل باحلرق ي أل باحلرق و ك ا،  ا  عوز و ول  

 (.عليكم ناعأدوا عليه مبثل ما اعأدى عليكم

أو يعودم بو فس الصوف  الو  متوا بهوا       نإذا علم من يفكر يف  أل غريل أنه سي أص م ه 

 ر أه، نإن ذلك من   نه أن يكلن رادعوا  لوه، إىل إذا ىون أنوه نوا  مون الع لبو ، و ول ىون          

 .عيب تثريا  ع د اجملرمني

نإنووه جيووب أيمووا  أن يكوولن  وإذا تانووا بعووض  وورائم ال أوول العموود تووأم بصوولرة بشووع    

اسووأث ا  موون   لعوودنيوول  وودا ، و ذلووك  لال صوواى أو اإلعوودام توو لك، وجيووب أن يالحووع أن    

 .إحسان ال أل  ي أميه الز ر والردع

                                                 
 .27 سلرة الا رة ا ي    ( )
 .61سلرة املائدة ا ي    ( )
 .70، 29ى  يف اإلسالم، علي م صلر   نظام الأتريم والع اب  (1)
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  ::اجلرائم اليت تطبق على مرتكبيها عقوبة اإلعداماجلرائم اليت تطبق على مرتكبيها عقوبة اإلعدام

دد  لانني تل دول  اارائم ال  يباه على مرتكايها ع لب  اإلعدام، نأ تر ا ت

 على سايل احلصر وبنه مون العسوري اسوأيعاب  و ا الاحوا تول ااورائم الو  يعا وب عليهوا          

باإلعدام يف العامل أو معظمه، نإن وا سو كأفي بو تر ااورائم الو  يعا وب عليهوا باإلعودام         

يف  انلن الع لبا، املصري و د حدد  انلن الع لبا، املصري اارائم ال  يعا ب مرتكاهوا  

 :باإلعدام على الصلرة ا تي 

س باسوأ ال   يعا ب باإلعدام تل من ارتكب عمدا  نعال يوءدي إىل املسوا   : (22)مادة 

 . الاالد أو وحدتها أو سالم  أرا يها

يعا ب باإلعدام تل مصري الأحه ب ي و ه بال لا، املسلح  لدولو    : (أ( )22)مادة 

 .يف حال  حرب مع مصر

يعا ب باإلعدام تل من سوعى لودى دولو  أ  ايو  أو ختوابر معهوا، أو        : (ب( )22)مادة 

 .  عدائي   د مصرمع أحد لن يعمللن ملصلحأها لل يام ب عما

يعا ووب باإلعوودام توول موون سووعى لوودى دولوو  أ  ايوو  معاديوو  أو ختووابر    : ( ( )22)مادة 

معهوووا، أو موووع أحووود لووون يعملووولن ملصووولحأها ملعاونأهوووا يف عملياتهوووا احلربيووو ، أو لد ووورار      

 .بالعمليا، احلربي  للدول  املصري 

يف توودبري لزعزعوو    يعا ووب باإلعوودام توول موون توودال ملصوولح  العوودو     : (أ( )27)مادة 

 .إاالى ال لا، املسلح ، أو إ عاف روحها أو روح الشعب املع لي ، أو  لة امل اوم   دل

يعا وووب باإلعووودام تووول مووون حووورض اا ووود يف زمووون احلووورب علوووى         : (ب( )27)مادة 

اىلخنراط يف ادم  أي  دول  أ  اي  أو سهل هلم ذلك، وتل من تدال عمودا  ب يو  تيفيو  يف    

ر ا  أو أملا  أو مءن أو عأاد أو تودبري  وي  مون ذلوك ملصولح  دولو  يف حالو           يع اا د أو

 .حرب مع مصر

يعا ب باإلعدام تل من سهل دال  العودو يف الواالد أو سولحه مودنا       : ( ( )27)مادة 

أو حصلنا  أو م شآ، أو ملا ع أو ملاني أو بازن أو ترسانا، أو سوف ا  أو  وائرا، أو وسوائل    

لح  لا أعد للدناع أو لا يسأعمل يف ذلك أو ادم  ب ن ن ل إليه أااوارا  أو  ملاصال، أو أس

 .تان له مر دا 

اووورائم نصوووا  ووو ل املوووادة علوووى املعا اووو  باب ووولا  الشوووا   املءبووودة   (: وووو( )27)موووادة 

 .ذترتها، واملعا ا  باإلعدام إذا و عا اار   يف زمن احلرب

أو لا  الشوا   املءبودة تول مون أتلو  أو عي وب       يعا وب باب و   : ول (  وو ( )27)ونص املادة 

عبوول عموودا  أسوولح  أو سووف ا  أو  ووائرا، أو مءنووا  أو أدويوو  أو غووري ذلووك لووا أعوود للوودناع عوون    

الوواالد أو لووا يسووأعمل يف ذلووك، ويعا ووب بالع لبوو  ذاتهووا توول موون أسووا  عموودا  صوو عها أو           
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حل  ولول مء أوا  لالنأفواع بهوا     إصالحها وتل من أتى عمدا  عمال  من   نه أن جيعلها غري صوا 

نيما أعد ، لوه أو أن ي شو  ع هوا حوادال وتكولن الع لبو  اإلعودام إذا و عوا اار و  يف زمون           

 .حرب

يعا ب باإلعدام تل من سلم لدول  أ  اي  أو بحد لن يعمللن ملصلحأها  : (70)مادة 

أسرار الدناع عون الواالد    إليها أو إليه ب ي  صلرة وعلى أي و ه وب ي  وسيل  سرا  من ىأو أنش

أو تلصل ب ي   ري   إىل احلصل  على سر من   ل ابسرار ب صود تسوليمه أو إنشوائه لدولو      

أ  ايوو  أو بحوود لوون يعملوولن ملصوولحأها وتوو لك توول موون أتلوو  ملصوولح  دولوو  أ  ايوو   وويألا   

 .يعأرب سّرا  من أسرار الدناع أو  عله غري صاحل بن ي أفع به

ب بالستن تل من أال عمودا  يف زمون احلورب بأ فيو  تول أو بعوض       يعا  : ( 7)مادة 

اىللأزاما، ال  يفر ها عليه ع د تلريد أو أ لا  ارتاط به مع احلكلمو  حلا وا، ال ولا،    

يف ت فيوو   وو ا الع وود، ويسووري   شاملسوولح  أو لل ايوو  املوودنيني أو متوولي هم، أو ارتكووب أي غوو 

ال  والاووائعني إذا تووان اإلاووال  بأ فيوو      وو ا احلكووم علووى املأعا وودين موون الاووا ن والوولت     

 .اىللأزام را عا  إىل نعلهم

، املسوولح  وإذا و عووا اار وو  ب صوود اإل وورار بالوودناع عوون الوواالد أو بعمليووا، ال وولا    

 .نأكلن الع لب  اإلعدام

 لب أو تلويري   بال لةيعا ب باب لا  املءبدة أو املء أ  تل من حاو  :  ( ( )72)مادة 

 .أو نظامها اامهلري أو  كل احلكلم دسألر الدول  

نإذا و عا اار   مون عصواب  مسولح  يعا وب باإلعودام مون ألو  العصواب ، وتو لك          

 .من تلىل زعامأها أو تلىل نيها  يادة ما

يعا ووب باإلعوودام توول موون ألوو  عصوواب   ا ووا  ائفوو  موون السووكان أو    :  (79)مووادة 

 وولانني، وتوو لك توول موون توولىل زعاموو   مووا بالسووالح ر ووا  السوولب  العاموو  موون ت فيوو  ال و ا

 .عصاب  من   ا ال ايل، أو تلىل نيها  يادة ما

تل من  أل نفسا  عمدا  موع سواه اإلصورار علوى ذلوك أو الرتصود يعا وب         : (10 )مادة 

 .باإلعدام

ال صود املصومم   "ب نوه  (  1 )مع تفسوري اإلصورار السوابه يف املوادة الأاليو  هلوا  وي موادة         

 ".عليه  ال الفعل

ب نه تربص اإلنسان لشوخص يف  هو  أو  هوا، توثرية     (  1 )تفسري الرتصد يف املادة و

مدة من الوزمن  ليلو  تانوا أو  صورية، ليألصول إىل ذلوك الشوخص أو إىل إي ائوه بالمورب          

 .وحنلل
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من  أل أحدا  عمدا  الا ر يأساب ع ها املل، عا ال  أو آ ال  يعد  واتال    : (11 )مادة 

 .يفي  اسأعما  تلك االا ر ويعا ب باإلعدامبالسم أيا  تانا ت

و  ا  ملاد أارى يف  انلن الع لبا، املصري ت ص على ع لب  اإلعدام ارائم حيدال 

ب تر ا الأبليل يف  و ا الاحوا املول ز، مثول  ر و  الأخريوب العمودي للماواني وابموال           

و ر و  مون ي لود     العام  إذا دم عن اار   مل،  خص تان مل لدا  يف تلك ابماتن،

نفسه رياس  عصاب  حامل  للسالح وتان ذلك ب صود اغأصواب أو نهوب ابرا وي أو ابمولا       

اململلت  للحكلم  أو ااماع  من ال واس، أو م اومو  ال ولة العسوكري  املكلفو  مببواردة       

 .مرتكيب   ل اا ايا،

أو  و ر وو  موون اسووأعمل مفر عووا، بلوورض ارتكوواب  أوول سياسووي أو ختريووب املاوواني        

 .امل شآ، املعدة للمصاحل العام ، وغري ذلك

  ::حكم تطبيق هذه العقوبة على من يرتكب سببهاحكم تطبيق هذه العقوبة على من يرتكب سببها

الو  بي وا ااورائم الو  تباوه      يف  انلن الع لبوا، املصوري   ذترنا ال صلى ال انلني  

وإذا يث وا عون احلكوم الشورعي نسو تد      . وأ ورنا إىل غري وا   على مرتكاها ع لب  اإلعدام

على سايل احلصور يف ال وانلن    ،حكم ال انلن يف   ل اارائم ال  ذترىل عأل  عن  هأن

وموون اللا وو  أن  مووا أن تكوولن  أوول نفووس و وو ل ع لبأهووا ال صوواى،       إوذلووك بنهووا  وورائم   

وإموا أن تكولن  ورائم مون  و نها أن توءدي إىل       اإلعدام ي لم م ام ال صاى يف بعوض صولرل   

إىل آاوور مووا   ،دو علووى الوودال  يف الوواالد اإل وورار بالدولوو   ووررا  ماا وورا ، أو مسوواعدة العوو   

 .ذترنال من   ل اارائم ال  جيمعها  يعا  اإل رار الشديد بالدول 

ومع أن   ل ااورائم ىل تودال يف بواب ال صواى أو احلودود، وإ وا  وي داالو  يف بواب          

يووو   أووول مرتكوووب اار ووو  الووو  أد، إىل  ر، نإنوووه جيووولز أن تكووولن الع لبووو  الأعزي رالأعزيووو

ار الشديد بالدول  تالأتسس ومعاون  العدو ب ي  صلرة من الصلر، ن ود ذ وب نريوه    اإل ر

من العلما  إىل  لاز  أول اااسولس املسولم إذا ا أموا املصولح   ألوه، و ول موا يورال مالوك،           

 .( )وبعض أصحاب أمحد

 كوون أن تصوول إىل ال أوول يف ااوورائم الكووارية مووا روى  رعلووى أن ع لبوو  الأعزيووويوود  

بعوثا رسول  اهلل صولى    : أيون تريودف  وا    : ل يا االي ومعوه الرايو  ن لوا   : ن عازب  ا الربا  ب

 .( )ا  مالهآاهلل عليه وسلم إىل ر ل تزو  امرأة أبيه من بعدل أن أ رب ع  ه و

                                                 
ال ا ر املءسس  العربي  للبااع  وال شر .   1، 6  البرق احلكمي  يف السياس  الشرعي ، ىلبن  يم االزي  ى  ( )

 .بال ا رة
 . 7 ى 2نيل ابو ار، للشلتاني    ( )
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  ::ما يرتتب على تطبيق عقوبة اإلعدام من فوائد للمجتمعات اإلنسانيةما يرتتب على تطبيق عقوبة اإلعدام من فوائد للمجتمعات اإلنسانية

لبوو  اإلعوودام، ولوويس   ووا  اسووارة ىل تل وود ع لبوو  بدنيوو  أو غري ووا أ وود  سوولة موون ع 

ولوول اي وور اإلنسووان بووني أن يف وود أمالتووه     ،لدنسووان مهمووا عظمووا أ وود موون ن دانووه حياتووه   

نالأعوواد  مل وولد بووني  ر وو    وأملالووه الكووثرية أو يف وود حياتووه ىلاأووار إب ووا  نفسووه، وهلوو ا      

 .املأعدي بع لب  اإلعدام  الأعدي على حياة إنسان بال أل، ومعا ا

عودام موع الوأحفع عليهوا يف أتثوور مون ناحيو   توءدي وإن توان بصولرة غووري          وع لبو  اإل 

 .تامل  إىل ز ر ال اس وردعهم عن  أل ال فس

و وود بي ووا ال صوولى ال رآنيوو  أن  أوول ال اتوول  صاصووا  يووءدي إىل حفووع حيوواة ابنووراد       

 –نال اتول موا دام يعلوم أنوه سويعدم      ( ولكوم يف ال صواى حيواة   : )وااماعا،،  وا  عوز و ول   

ولوون يفلووا موون ع لبوو      –عوودام  ريووب موون ال صوواى يف أن تووال  م همووا إز وواق للوو فس        واإل

حيواة  : "اإلعدام، نإن العا ل ىل ي دم على ارتكاب   ل اار  ، وبه ا تسوأمر حيواة اىلثو ني   

 ".يف ال أل، وحياة من نكر يف  ألهمن تان يفكر 

الرتبوووص وسووواه  ولووول تالنوووا ال ووولانني الل وووعي  الأ صوووري املل ووولد نيهوووا، و ووول  ووور ا  

دا  من ع لبو  ال صواى ولكوان     اإلصرار يف اسأح اق ع لب  اإلعدام، ل ربا   ل الع لب  

 .ت ثري ا يف اجملأمع ت ثريا   ديدا  م لال  بصلرة وا ح  ار   ال أل

و ووي تووءثر ولوول بصوولرة غووري     -اىلدعووا  بوو ن ع لبوو  اإلعوودام   ىل يصوو  لكوون مووع  وو ا  

علووى  ر وو   أوول ال فوولس، ناار وو  سووأ ع يف توول      سأ مووي  –تاملوو  توو ثري ال صوواى   

، وإ وا  وي توءدي إىل    رينلازع اخل الشر، تما حيملاجملأمعا، لكلن اإلنسان حيمل نلازع 

 .اإل ال  من   ل اار  ، وىل تسأشرى يف اجملأمعا، اإلنساني  نال تعظم وتأفا م

 :ليه أمرانإن   ا  من ي ادون بإللا  ع لب  اإلعدام، وأ لى ما يعأمدون ع

 .أن   ل الع لب   ديدة  دا  - 

 .أنه ىل  كن تدار  اخلب  نيها بعد ت في  ا بعكس الع لبا، ابارى - 

ولل نظرنا إىل اار   ال  و عا من اااني ال ي اسأحه ع لب  اإلعدام بدرت وا أن  

ن  ل يف إز اق روحه تما أ دم على إز واق روح إنسوا  يف اازا   نالعد  واحلكم  واإلحسا

 ه، إنو ! و ل اار و ف  أاو  مون    ال أول العمود   ع لبو   إذا تانوا نكي  يأح وه العود     ،مثله

امليزان ولل ختيل ا أنه  د و عا روح اجملا عليه يف إحدى تف  امليوزان نوإن   بلعدال  لرمز ي

نأكولن روح م ابول روح، وليسوا     ،العدال  ت أمي أن تل ع يف الكف  اباورى روح ااواني  

 .ت ا  م ابل روح، وإىل تان امليزان بأال أ لا   ا   أو س

إن ال وول  بوو ن ع لبوو  اإلعوودام  ووديدة  وودا  موون غووري نظوور إىل  ر وو  ااوواني  وول  وول      

 اصوور، نووإذا نظرنووا إىل  ر وو  ال أوول نسوو تد أنهووا نظيعوو   وودا  نالبوود لكووي حيصوول الووردع  
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اإلعودام تسواوي    والز ر أن تكلن الع لب  أيما  نظيع   دا ، و ي ع لب  اإلعدام، نفظاعو  

صو   ينظاع  إز اق روح اجملا عليه، وع د الأساوي بني اار   وما و ع هلا مون ع لبو  ىل   

 .يأح ه الز ر والردع بل ب لكاىلعرتاض 

وأما أنه ىل  كن تدار  ع لبو  اإلعودام إذا اتأشو  اخلبو  بعود الأ فيو ، نوإن الورد         

 وا   وديدا ، نالبود مون أن يسوأ ر يف      يف احلكوم بهوا احأيا   حيأواط على   ا أن  و ل الع لبو    

و دان أعما  احملكم   يعا  أن اار    د و عا مون املوأهم، وىل تشولب ذلوك أيو   وائا        

الشوريع  اإلسوالمي  يف ع لبو  ال صواى      هما تشرت نفس ع د  يع أعما  احملكم ، و ل 

عبو    َلوَ ن  : ي احلاتم واحلدود، نإن احلدود ومثلها ال صاى تدرأ بالشاها، وال اعدة 

 .احلاتم يف العفل اري من أن عب  يف الع لب 

  ::ما حتققه عقوبة اإلعدام من مقاصد شرعيةما حتققه عقوبة اإلعدام من مقاصد شرعية

إىل ت يوه مصواحل الفورد وااماعو ، و ول موا يعورب         ب حكامهوا  تهدف  ريع  اإلسالم

 .ع ه مب اصد الشريع 

 ن موا الموروريا،  ومصاحل ال اس حمصلرة يف الموروريا، واحلا يوا، والأحسوي ا،،    

هووي حفووع الوودين والوو فس وال سوول والع وول واملووا ، و ووي  ووروريا، لكوول جمأمووع إنسوواني       ن

موا ىلبود   : "تامل، ولل ن د، نإن ذلك يءدي إىل ااأال  اجملأمع، ي ل  الشا يب يف تعريفهوا 

م ها يف  يام مصاحل الدين والدنيا، ييا إذا ن د، مل عر مصاحل الودنيا علوى اسوأ ام ،    

نوول، حيوواة، ويف اباوورى نوول، ال توواة وال عوويم، والر وولع باخلسووران  بوول علووى نسوواد وتهووار  و

 .( )"املاني

وأموا احلا يوا، نهوي الو  حيأوا  إليهوا اإلنسوان ليلسوع علوى نفسوه ويودنع املشو   الوو              

نلول   ،روريا،مو تلح ه لل ن د،، ييا ىل تالغ املش   در   الفساد ال ي حيودال مون ن ود ال   

ل واملووريض واملسووانر يف رممووان لرتتووب علووى ذلووك   مل تشوورع الووراص تتوولاز إنبووار احلاموو  

 .مش  ، نرنعها الشرع بأخفي  احلكم

 .باح  اإل ازة، حلا   ال اس إليهاوتإ

اباو  مبوا يليوه    : "نيعرنهوا الشوا يب ب نهوا   وتسمى أيما  الكماليوا،  وأما الأحسي يا، 

، وجيموع ذلوك   ابحلا  املدنسا، ال  ت نفها الع ل  الرا حوا، من حماسن العادا،، وع ب 

 .( )" سم مكارم اباالق

ومثاهلا تبهري اإلنسان  سمه ومالبسه، وسرت العلرة، وإباحو  الزي و  والأبيوب، وآداب    

 .ابتل والشرب، وع ب اإلسراف والأا ير يف امل تل وامللاس والعال ا، العام 

                                                 
 .7ى  امللان ا، للشا يب    ( )
 .  ى  امللان ا،    ( )
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وملا تان حفع ال فس أحد المروريا، اخلمس نإن الشريع   رعا من ابحكام موا  

حيفووع  وو ا ابموور المووروري سوولا  موون  انووب الل وولد أو  انووب العوودم، نموون ناحيوو  حفووع       

موا ىلبود   ال فس من  انب الل لد و دنا الشريع  تل ب علوى تول إنسوان أن ي تول ويشورب      

م ووه حلفووع حياتووه ييووا لوول  صوور يف ذلووك تووان آلووا ، تمووا أو اووا عليووه أيمووا  أن يلوواس   

يموا  وتو لك السوكن الو ي يسورتل وي يوه  ور الوربد         املالبس ال  ىلبود م هوا حلفوع حياتوه أ    

 .واحلر، وىل جيلز له أن يرت  امل دار ال ي حيفع حياته وحياة أسرته املسألل  ع ها

وأما حفع ال فس من  انب العدم ن تد اهلل عز و ل يشرع من ابحكام ما يءدي إىل 

ْقُتُلروْا الرْنْفَ  اِلِتري َحرْرَم     َواَل َت :  ا  عز و لمحايأها، نحرم اهلل عز و ل ال أل بلري حه، 

َواَل َتْقُتُلروْا َأنُفَسرُكْم ِإْن الّلرَه َكراَن       : وحرم اىلنأحار ن ا  تاار  وتعواىل  ( ) الّلُه ِإاِل ِباْلَحقِّ

َواَل ُتْلُقررروْا  : تعووريض اإلنسووان نفسوووه للووهال  ن ووا  تاووار  وتعوواىل      وحوورم   ( ) ِبُكررْم َرِحيم ررا  

ُكِترَب َعَلرْيُكُم اْلِقَصراُص ِفري      : وأو ب ال صاى،  ا  عوز و ول    (1) َلى الْتْهُلَكِةِبَأْيِديُكْم ِإ

 . (6) اْلَقْتَلى

ونيهووا  وواه  –وملووا تووان ال صوواى  وود  وورع للحفوواى علووى الوو فس نووإن ع لبوو  اإلعوودام  

مع الأحفع على بعض  روط تباي ها توءدي أيموا  إىل حفوع الو فس و ول أمور        –بال صاى 

 .ل أحد م اصد الشريع  اإلسالمي  روري و 

  ::ما ينجم عن عدم تطبيق عقوبة اإلعدام من مفاسد اجتماعيةما ينجم عن عدم تطبيق عقوبة اإلعدام من مفاسد اجتماعية

لل مل تباه ع لب  اإلعدام على  اتل ال فس وعلوى مورتكيب ااورائم الو  توءثر تو ثريا        

 ووديدا  يف الدولوو  تاااسلسووي  ومسوواعدة ابعوودا  لالنأصووار علي ووا ب يوو  صوولرة موون الصوولر  

را الكثريين علوى  و ل ااورائم غوري  يوابني للع لبو  الو   كون أن تل وع          بدى ذلك إىل ع

ولكثوور الفسوواد يف ابرض ب أوول ال فوولس، و وود  ،علوويهم مووا دامووا بعيوودة عوون ع لبوو  اإلعوودام

ثوم عواد    ،بعض الدو  وبعض اللىليا، دااول اللىليوا، املأحودة ابمريكيو   و ل الع لبو       ا لأل

 .(1)بعد أن ثاا لديها مثالب إللا  الع لب  الاعض م ها إىل ال ص عليها من  ديد

دليل وا عي ياني أنوه ع ود عودم تبايوه ع لبو  اإلعودام نوإن  ر و  اىلعأودا  علوى           و  ا 

حيوواة اإلنسووان يكثوور الأتوورا عليهووا، وإىل مووا عوواد،  وو ل الوودو  واللىليووا، دااوول اللىليووا،        

بو  اا واة واملفسودين ىل توأم     إن ع ل: "االزيو  ابون  ويم   ي ل   ،املأحدة إىل تشريعها مرة أارى

أن يف ويواني   (4)"إىل مبءمل يردعهم، وجيعل اااني تكواىل  وعظو  ملون يريود أن يفعول مثول نعلوه       

                                                 
 . 1 ا ي   سلرة ابنعام  ( )
 .9 سلرة ال سا  ا ي    ( )
 .91 سلرة الا رة ا ي    (1)
 .27 سلرة الا رة ا ي    (6)
 .002  ل نللي ع لب  اإلعدام، أمحد عاد احلفيع، جمل  اهلال ، عدد إبريل   (1)
 .   ى  إعالم املل عني، ىلبن  يم االزي     (4)
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ال صووواى  رْهووورة  للم أووول ، وحيووواة لل ووولع اإلنسووواني، وَتَشووو ق للمظلووولم، وعووود  بوووني ال اتووول   

 .( )وامل أل 

  ::قوبة اإلعدامقوبة اإلعدامحكم االستثناءات الواردة يف بعض القوانني على تطبيق عحكم االستثناءات الواردة يف بعض القوانني على تطبيق ع

ىل تباوه عليهوا ع لبو  اإلعودام،      املصري حاىل، نص عليها  انلن الع لبا،بعض   ا  

 موع أن احلكوم الشوورعي نيهوا  وي و وولب ال صواى، أو بالاوديل ال ووانلني يف بعوض صوولر ا       

 :ع لب  اإلعدام و ل

مدا  من من  أل نفسا  ع: "من  انلن الع لبا، املصري ت ل ( 16 )املادة  : احلال  ابوىل

 ".غري ساه إصرار وىل ترصد يعا ب باب لا  الشا   املءبدة أو املء أ 

تول مون  أول نفسوا  عمودا  موع سواه        : "الو  نصوا علوى   ( 10 )و ي موادة سوا أها املوادة    

نهوو ل املووادة حوودد،  وورط اسووأح اق ع لبوو  " اإلصوورار علووى ذلووك أو الرتصوود يعا ووب باإلعوودام

 .م ع دما ىل يل د ما يشرتط يف اسأح اق   ل الع لب بي ا احلك( 16 )اإلعدام، واملادة 

وا رتاط ساه اإلصرار أو الرتصد يف تل يع ع لب  ال أل العمود العودوان يأ وانى موع موا      

يل اه الشرع من و لب ال صاى يف ال أل العمد العودوان، وىل يشورتط يف و ولب ال صواى     

 :ب ال صاى  لشرط يف ال اتل يف و ل  ا ال ي ا رت ه ال انلن، وإ ا ال

أن يكلن ال اتل مكلفا  أي باللا  عا ال  و ول  ورط ىل اوالف نيوه بوني الف هوا ،        : أوىل 

رنووع ال لووم عوون ثووالال، عوون ال ووائم حأووى  : "اسووأ ادا  إىل  وول  رسوول  اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم 

وبن ال صواى ع لبو    " يسأي ع، وعن اجمل لن حأى يفيوه، وعون الصويب حأوى يالوغ أو حيوألم      

، ( )نلم جيب علوى الصويب واجمل ولن تموا مل جيوب عليهموا احلودود، وال أول بوالكفر          مللظ 

وأما الاالغ العا ل نيتب أن ي وأص م وه إذا   " وبه ا ىل جيلز ال صاى من الصيب ومن اجمل لن

 .ارتكب  ر   ال أل العمد العدوان

:  وورط بألوو  نيووه بووني العلمووا   وول ، يف ال اتوول يف و وولب ال صوواى  والشوورط الثوواني

، نوال جيوب   كر وا  منريى بعض الف ها  ا رتاط أن يكلن ال اتل بأارا  نوإذا توان ال اتول    

 .عليه ال صاى ع د أبي ح يف ، وحممد بن احلسن تلمي ل

ل للوه صولى اهلل    وأما املالكي  واحل ابل  والشانعي  نريون و لب ال صاى من املكرل

ل  ود و عوا م وه عودوانا      ن  ر و  ال أو  بو، "ىل  اعو  ملخلولق يف معصوي  اخلواله    : "عليه وسولم 

 .(1)على حساب حياة امل أل  تها  حيا إرادة اسأا

                                                 
 .1  ، ى املصدر السابه    ( )
 .21 ى  ، إلبرا يم علي الشريازي  امله ب  ( )
والروض املربع بشرح   11ى 9وامللا ىلبن  دام      ى 6، وتف  احملأا  ىلبن حتر اهلأيمي  1ى 7اخلر ي    (1)

 .607زاد املسأ  ع، مل صلر بن يلنس الاهلتي ى
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أن يكولن   –إذن  –و  ا الرأي  ل ما خنأارل، نال جيلز ال أل باإلترال، نال يشورتط  

ال اتل بأارا ، نإذا أترل و ب عليه ال صاى بن ال فلس تلها مأساوي ، نوال جيولز  أول    

 .نفس إلحيا  نفس

  ا يكولن تول موا يشورتط يف ال اتول يف ع لبو  ال صواى  ول أن يكولن باللوا             وعلى

 .عا ال 

يف تل يووع ع لبوو  اإلعوودام يف  ر وو  ال أوول العموود    املصووري نا وورتاط  ووانلن الع لبووا،  

 .العدوان عدم الرتصد وعدم ساه اإلصرار ىل الأفاف إليهما يف احلكم الشرعي لل صاى

انلن الع لبا، لأل يع ع لب  اإلعدام يءديان إىل أن و  ان الشر ان الل ان ا رت هما  

يفلووا تووثري موون ال ألوو  موون الع وواب العوواد  املسووأحه علووى  وور أهم، وتمووا  ل ووا سوواب ا  موون  

أن عألووه ويريوود أن ىل تباووه عليووه ع لبوو  اإلعوودام،   يوود  أوول إنسووان  ر وودا  علووى موون ي السووهل 

ا رة ب يو  آلو  ت أول، وبهو ا ي تول ال اتول       مشا رة بي ه وبني من يريد  أله، ثم ي أله أث وا  املشو  

يريوود أن يرتكووب  ر وو  ال أوول،    موون ع لبوو  اإلعوودام، ويف  وو ا نووأ  لاوواب واسووع أمووام موون     

يع حيوواة إنسووان يف م ابوول سوو لا، ي موويها ال اتوول يف أ وولا   ووا   مءبوودة أو مء أوو ،         وتموو

 .و ك ا تراص احلياة اإلنساني 

ىل حيكم بع لب  اإلعودام علوى احلودال،    صري امليف  انلن الع لبا،  : احلال  الثاني 

مون مل  : "بش ن ابحوداال  926 لس   (  1)وامل صلد باحلدال تما نص ال انلن املصري ر م 

عاوز س ه لاني  عشر س   ميالدي  تامل  و ا ارتكاب اار   أو ع د و ولدل يف إحودى   

 ".لالحنرافحاىل، الأعرض 

نيما عدا املصوادرة وإغوالق احملول، ىل جيولز     : "همن   ا ال انلن على أن( 2)وت ص املادة 

أن حيكم على احلدال ال ي ىل يأتاوز س ه  س عشرة س   ويرتكوب  ر و ، أيو  ع لبو      

 :أو تدبري لا نص عليه يف  انلن الع لبا،، وإ ا حيكم عليه ب حد الأدابري ا تي 

 .اإلحلاق بالأدريب املها (1)   . الأسليم ( )    .الألبيو  ( )

 .اىلاأاار ال مائي( 1)  .لزام بلا اا، معي  اإل (6)

 .اإليداع يف إحدى مءسسا، الرعاي  اىل أماعي   (4)

 .اإليداع يف إحدى املسأشفيا، املأخصص  (2)

إذا ارتكب احلودال الو ي تزيود سو ه علوى      : "من   ا ال انلن على أنه( 1 )وت ص املادة 

املءبودة  أو اب ولا  الشوا       س عشرة وىل عاوز لاني عشرة س    ر   ع لبأها اإلعودام 

حيكم بالستن مدة ىل ت ل عن عشرة س لا،، وإذا تانوا الع لبو  اب ولا  الشوا   املء أو       

 .حيكم بالستن
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ىل يعا وب باإلعودام مون ارتكوب  ر و   أول عمود عودوان، موا دام مل تأتواوز           نال انلن 

اني الالولغ بالعالموا،   س ه لاني عشرة س  ، مع أن سن الاللغ ع د  هولر الف هوا  إذا مل يأو   

سولا  توان   البايعي  تالشعر الداالي واحليض، وإنزا  املا  ي سن  س عشورة سو  ،   

وما دام  د بلغ للصلله إىل   ل السن نالبود أن تسوري عليوه ابحكوام الو        ،ذترا  أو أنثى

 .تسري على تل بالغ عا ل

س  وحممد بون احلسون   به ا الرأي  ا  ابوزاعي، والشانعي وأمحد بن ح ال، وأبل يل

تلمي ا أبي ح يف ، ويرال أيما  بعض ن هوا  املالكيو ، ويورال عمور بون عاود العزيوز، و اعو          

 .من أ ل املدي  ، وااأارل ابن العربي

 .ع لبا، احلدود ونرائض الشرع ع د  ءىل  العلما  على من بلغ   ل السن تبنأ

 ول  بوه إن حود    نوالو ي  : "ا الورأي  ا  أصاغ بن الفر  أحد ن ها  املالكي  ال وائلني بهو   

الاللغ ال ي تلزم به الفرائض واحلدود  س عشرة س  ، وذلوك أحوبم موا نيوه إىل ، ن حسو ه      

 .( )"ع دي، بنه احلد ال ي يسهم نيه يف ااهاد وملن حمر ال أا 

و د اسأد  للورأي ال ائول بو ن الالولغ يف الو تر وابنثوى رموس عشورة سو  ، يوديا           

عمر ر ي اهلل ع هما ع دما عرض على ال يب صلى اهلل عليه وسلم ليشورت  موع    عاد اهلل بن

 يش املسلمني ني اتل معهم يف معرت  أحد، وتانا س ه يف ذلك الل ا أربع عشرة سو  ،  

نلم يسم  له ال يب صولى اهلل عليوه وسولم باىل ورتا  موع ااويش يف احلورب، وملوا بلوغ  وس           

 احلوورب يوولم اخل وودق، روى   وورتا  يفىلعليووه وسوولم باعشوورة سوو   حوو  لووه الوو يب صوولى اهلل   

، وأمحود بون ح اول، والرتمو ي وال سوائي، وأبول داود، وابون ما و          الاخاري ومسولم  :ااماع 

عر ا على ال يب صلى اهلل عليه وسلم يلم أحد وأنا ابون أربوع عشورة سو       : عن ابن عمر  ا 

 ".س   ن  ازنينلم جيزني، وعر ا عليه يلم اخل دق وأنا ابن  س عشرة 

اإلذن باخلرو  لال رتا  يف ال أوا ،  وا  عمور بون عاود العزيوز ملوا بللوه         : ومع ى اإل ازة

 .( )إن   ا الفرق بني الصلري والكاري:   ا احلديا

وب ا  علوى موا ذترنوا نإنوه جيوب أن يو ص يف  ولانني الع لبوا، علوى أن ع لبو  اإلعودام            

 .اار    د بلغ  س عشرة س  تل ع على من  أل عمدا  عدوانا  وتان و ا 

وبعد، نهو ا موا يسور اهلل عوز و ول تأابأوه يف  و ا املل ولع، وصولى اهلل علوى سويدنا            

 .حممد وعلى آله وسلم

 .وآار دعلانا أن احلمد هلل رب العاملني

  حممد رأنا عثمانحممد رأنا عثمان. . دد

                                                 
 .20 ى 9، وتكمل  نأ  ال دير ل ا ي زادل  11ى 1ااامع بحكام ال رآن، لل ر يب    ( )
 .611ى  تفسري ابن تثري    ( )
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  مصادر البحثمصادر البحث

 .ال رآن الكريم - 

  ((أأ))

 .002 هلال  عدد إبريل إسحاق عايد، جمل  ا. اإلعدام يف العصلر اللسبى د - 

  ((بب))

 .إعالم املل عني، ىلبن  يم االزي  -1

 (.فيداحل)بداي  اجملأهد، ىلبن ر د  -6

    ((،،))  

 .تف  احملأا ، ىلبن حتر اهليأمي -1
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 تعريف اإلعدام

 تد  هدن ااتمد ري ااىد عق    الكد   ااق  ،م صدإلص  افظ اعاهللاد كتم ري ان ااقتد  هدن تمد ري   

ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه  :   الج ا قناه از  املمإلالف ا هذا املمودص

ََ َجِميِعــا َوَمــْن َأْ َياَ ــا     َمــن َتَتــَل َنف ِســا ِبَ ْيــِر َنف ــَس َأْو َفَســاِد ِفــي اََّْرِ  َفَكَ نََّمــا َتَتــَل النَّــا

ََ َجِميِعا َفَكَ نََّما  َأْ َيا النَّا
( ) . 

 ص ااقتدد  ،مددإلالف ":  القددهلل اددإلف  ،دد د ااويدد  اخلوىدد  عددن أ ددهلل اافإلاهىددهللي ااقتدد  قدد  س 

اافدددريالز  أي ددد المبثددد  هدددذا اإلفددده  ص  ( )"أ، تددده ع دددإلا أال جدددإل  أال اوددد     ذايقددد ل قتوتددده 

 . ( ) وبمأع ديص قس ان ث

ادهلل،    ص الااُمدهللد ايد    ءاشد  اامدهللد فقدهللا  ا   ": كم  ادإلف اافإلاهىدهللي اعادهللاد عقناده     

فقدهلل   يقدهلل     أالص أي غد ا اودمب مبدن      ص أ د  أي فقهللته قوهللا الفقهلل ص فس   أاهلل،ه َاهلَل،  

 .( )"ف ته الأاهلل،ه ار ،ب أي  ص اوىه

 اادوف   ف تد   أي ص  تد   اع، تد  الاعف  قت  الاعادهللاد عن ده  الهكذا يهللل ااتمإليف ااويني او

  .أي ووب احلى ال ص ،ن احلى ال ال ، تته 

 الهدن ااتمإليدف ااقد  ن       .( )تدزالل عده احلىد ال    فمد  ،دن اام د د    عن ده  :اإلف ااقت  شإلاً  ال

 .( ) ال  آد،  عفم  آد،  آخإل  زه قأي ا ه  صأي  اوقت  

 .( ) زه ق  ال  اجملإلد عىو ه حقه ا احلى ال:ااتمإليف ااق  ن   اإلاهللاد صفهن أ، 

جإلميدد  ق قدً  اووددن   يشدك    قدد ف فمدسً ا اقنعد  تنقد  اوددد ،دن     كمد  ادإل ف عن دده  

 .( )ااشإليم  اعوس،ى  اايت  ص ،وه  اقنع  تومب اجلإلمي 

 البداية التارخيية للقتل

 شدإلي     ااقد ،ودذ أ  الجدهلل  اخلوى   األ ض  جإلمي  ااقتد  الجدهلل  اودد  هدإل هدذ       أاود 

آَدَم َواْتـُل َعَلـْيِمْ  َنَبـَ  اْبَنـْي       : حى  يقنل ار ادز الجد    أخ   داوىه  حا قت  أحهلل اعب آد

َِـِر َتـاَأ َلَ ت ُتَلنَّـَك َتـاَأ إِ        نََّمـا  ِبال َحقِّ ِإْذ َترََّبا ُتْرَباِنا َفُتُقبَِّل ِمن َأَ ِدِ َما َوَلـْ  ُيَتَقبَّـْل ِمـَن ار

َْ ِلَتق ُتَلِنــي َمــا َأَنــا  ِبَباِســِ  َيــِدَ  ِإَلْيــ َيَتَقبَّـُل اللهــُه ِمــَن ال ُمــتَِّقنَي   َِ ِإَلــيَّ َيــَد َك َلــِنن َبَســط

ُّ اللهــَه َراَّ ال َعــاَلِمنَي   ــا َِ ــِوْإِمي َوِإْإِمــَك َفَتُكــوَن ِمــْن    َلَ ت ُتَلــَك ِإنِّــي َأ ِإنِّــي ُأِريــُد َأن َتُبــوَء ِب
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 .كت ا ااماص، دالصقت  (( 
 .ااق ،نس احملىطص، دال قت   (( 
 .كت ا ااماص، دال اهللد (( 
 
 .عن او  غىط  صاقنع  ااقت  ا ااشإليم  اعوس،ى ص  جصدا  اافكإلينوف  ((

 
 .صدا  احلهللي  ع اق هإلال 9ص 3 صجا هلل ااق د  اندالصااتشإلي  اجلو    اعوس، ((

 
 صدال  ذكإل دا   شإل  ااىىهلل ا هلل قهصاس ى  توفىذ حكم اعاهللادص  ((

 
 .صاملكتب اجل ،م  احلهللي صااق هإلال  شه ت   مهلل أ هللصاعاهللاد ا ،ىزا  ااشإليم  اعوس،ى  الااق  ن ص  ((



   

ِِيـِه َفَقَتَلـُه َفَ ْصـَبَن ِمـَن        َأْصَحاِا النَّاِر َوَذِلَك َجَزاء الظَّاِلِمنَي  ِْ َلُه َنف ُسـُه َتْتـَل َأ َفَطوََّع

ِِيـِه َتـاَأ َيـا        ال َخاِسِريَن  َفَبَعَث اللهُه ُغَراِبا َيْبَحُث ِفي اََّْرِ  ِلُيِرَيُه َكْيـَف ُيـَواِر  َسـْوءَة َأ

ِِـي َفَ ْصـَبَن ِمـَن النَّـاِدِمنَي      ِمـْن   َوْيَلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َ ـَذا ال ُ َراِا َفُ َواِرَ  َسْوءَة َأ

ِنـي ِإْسـَراِئيَل َأنَّـُه َمـن َتَتـَل َنف ِسـا ِبَ ْيـِر َنف ـَس َأْو َفَسـاِد ِفـي اََّْرِ            َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلـى بَ 

ََ َجِميِعـا َوَلَقـْد َجـاءْتُمْ  ُرُسـُلَنا        ََ َجِميِعا َوَمْن َأْ َياَ ا َفَكَ نََّما َأْ َيـا النَّـا َفَكَ نََّما َتَتَل النَّا

َبْعَد َذِلَك ِفي اََّْرِ  َلُمْسِرُفوَن ِبالَبيَِّناِت ُإ َّ ِإنَّ َكِثريًا مِّْنُم  
( ) . 

 الأ  ااق تد  ق عىد ص   ص دد ق عى  اله عى آ اعب امس التذكإل كتب اات  يخ الااتفىري ا  

 .الاملقتنل ه عى  

  ودإلا ى  الاكن ااإلاعط ا اآلي   املذكن ال عا ،  جإل   عب آدد ،ن قتد صالعا عدب   

ااقددإلق   اع،دد دااددهلل، ء عىددوهم يقددنل    ال،دد  فددإلض اوددىهم ،ددن اقنعدد  ااقتدد صاكثإلال وددفمب    

ك   ق   ذادمب قدن  ،طوقد  فيودظ     ص أال  أ،مالقهلل تقهلل،تهم  ع اذكإل ص  وإلا ى  عب الخص"

  . (3)" هم الوفكهم اوهلل، ء ع اكت ا حبىب قيى  وإلا ى األ،إل اود عب 

كفدإلال هدذ     ص ودإلا ى  الجدإل  اودد ،ودنال ق عىد  الفىدق  عدب        ": أقفدى   اع، داليقنل 

 . ( )"الغري  ع اقت  األ، 
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صدا  اودم ااكتبصااإليد ض      حك د ااقإلآ صاجملوهلل ااث اد ص   مهلل عن أ هلل األ و  يصااقإلق صاجل ،  أل ((

 .املموك  اامإلعى  ااىمندي 
 
صالاملقوددند عكفددإلال هددذ  اآل،دد  كفدد   ااوممدد صحى  أ        ص  قفى ص مددهلل عددن ينوددف تىىددري ااتفىددريصج   أ ((

 .ااكفإل يوقىم  ىل كفإل شإلك خمإلج ،ن املو  الكفإل  مم  الهن يم دل اافىنق الاافجن  الااموى  



   

 احلد  اإلعدام :  اَّوأالقس  

  أال،ددن املموددند  حهلليدد ص اعاددهللاد أالاحلددهللي هددن ،دد  ك  دد  فىدده اقنعدد  ااقتدد     اعاددهللاد

 الاعادهللاد  حق ار فىه  هن ااي ادبص  أل ه  ااتو زل ال  ااىقنط  اامقنع  احلهللي    جينز فىه

 .احلهللي 

 .حهلل احلإلاع  ( )

 .حهلل ااإلدال (3)

 .حملونحهلل ز   ا ( )

عوددن ال خمتوددإلال اودد ا احلكمدد   أحك ،هدد ن  شددإليف ا ذكإلهدد صالذكإل الهددمت ء  دد

  .الاوتقإلا    ى    اجتم ا ،وه  ال،ن ،شإلالاىته صال،  حتققه ،ن أ،ن 

  َعن َبْعِض َما َْ َوَأِن اْ ُك  َبْيَنُم  ِبَما َأنَزَأ اللهُه َواَل َتتَِّبْع َأْ َواءُ ْ  َواْ َذْرُ ْ  َأن َيف ِتُنو

ْوا  َفاْعَلْ  َأنََّما ُيِريـُد اللهـُه َأن ُيِيـيَبُم  ِبـَبْعِض ُذُنـوِبِمْ  َوِإنَّ َكـِثريًا       ـَْيَك َفِون َتَولهَأنَزَأ اللهُه ِإَل

َِ َلَفاسِ  ــا ــَن النَّ ـــمِّ ــَ  ال َجاِ ِلّي ُقوَن ــ ـــََأَفُحك  ــْن َأْ سـَـ ــ ــوَن َوَم ــْوَم   ـِة َيْبُ  ــا ٍلَق ــِه ُ ك ِم ــَن الله ُن ِم

 . ( ) ُيوِتُنوَن

 :رابة  د احل

صدد  احلددإلا أخددذ املدد ل التددإلك صدد ح ه عددس أال ،ددن احلددإلاص ،ددنخنذالاحلإلاعد  الاحمل  عدد   

ش ء الاملإلاد قط  ااطإليق ع جتم يف القنال الشدنك  التمدإلض ملدن اودم د،ده ال،د ل ،دن اودم         

  . (3)، اه ،ن أه  ااتنحىهلل الغريهم

 ز اودد قطد  ااطإليدق مد     ااىدإلق  صال قسق القى  ه  قط  ااطإليق أال ااىإلق  ااكرب 

 قط  ااطإليق ينخدذ املد ل مد هإلالصالاكن    احقىق  ص   ااىإلق  ه  أخذ امل ل خفى صال  

ال،ددن أق ،دده حلفددظ    اع،دد داخلفىدد  هددن اختفدد ء ااقدد ق  اددن      ،ددنا قطدد  ااطإليددق  ددإلا   

األ،نصالاذا   تطوق ااىإلق  اود ق ق  ااطإليقص   عقىند فىق ل ااىإلق  ااكدرب  الادن قىد     

يقصالازالد ااتقىىهلل ،ن اس،د   اجملد ز ف اىدإلق  اخدذ     فقط مل يفهم ،وه  قط  ااطإل ااىإلق 

  . ( )امل ل اود و ى  املي ا   ألخذامل ل خفى صالاحلإلاع  ه  اخلإلالج 

أفددددددإلاد ا   ىلاجملتمدددددد  أال   ىلحقىقتهدددددد  جإلميدددددد  ،نجهدددددد      احلإلاعدددددد  ا أاوددددددد 

اجملتم صازازادد  األ،ددن الا وددتقإلا صكن  يقددند شدداص عتانيددف ااودد س ال هددب أ،ددنا م      

 ااطإلق   التإلاليمهم الهم ااذين يط ق اوىهم ااىند قط يف ااطإلق القإلاصدو  ااىدفن   القتوهم ا

  . ( )اع ه عى  األام لجإلمي  احلإلاع  اود الخمتطفنا ااط  إلا  التوهللق 
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 9 أقفى   مهلل عن ينوفصاملوهلل  ااى عقص  ((

 
 . 9 ص 3ا هلل ااق د  اندالصاملوهلل  ااى عقصج ((

 
 .33شه ت ص مهلل ا هللص،وهلل  و عقص  ((



   

  ددإلا  عىدد اأ  تددإلاليا املاددهلل ا  التهإلي هدد  أي دد  تمتددرب ا  جإلميدد  حإل   كددذامب الا  أيودد 

الااتربتهد    ن ص د   إل   اىه  عهذا املو  اعوس،ىالام  عمض ااهللالل  خلطن ته  اود اجملتم  

 .ع اجإلمي  حإلاع صفط ق  اود ،إلالج  ال،هإلع  املاهلل ا  حهلل احلإل

 الااقدددنال الااشدددنك  الاملومددد  ص ص هددد  قطددد  ااطإليدددق ص الشدددإلط حتقدددق جإلميددد  احلإلاعددد 

 ص خدسف  ؟ اله  تكن  داخ  املهلل  الااقإل  أي داخ  ااممإلا  حإلاعد   ص الاملي ا   الاملك عإلال

مدهلل  ع م ى  ود  ص ااق    عتهقىق احلإلاع  داخ  األ،ود   أال داخد  ااممدإلا     ااإلأي  ىل اليتنجه

أي  ،دد  قىدد  عشددمن   ص   ذاص تنودد  ،فهددند احلإلاعدد  التمددهللد ،فإلداتهدد  ا ااموددإل احل  ددإل     

تو م  اىهد  عمدض    الام  ص التإلاليا التهإليب املاهلل ا  اع ه عى  األام لجإلمي  احلإلاع  اود 

 اعد  الاحلإل ص زازاد  األ،دن الا ودتقإلا  ا اجملتمد     ااموف األخإل  ااديت ،دن شد  ه      أشك ل

 : أ نايف أ عم 

 ااىد ى  المل ينخدذ ،د  ص    فنخد ف املد ل اودد ود ى  املي ا د       ألخدذ  ذا خإلج    :األالل

 . أحهللاالمل يقت  

 .احهللأاملي ا  صف خذ امل ل المل يقت   و ى  امل ل اود ألخذ ذا خإلج  :ااث    

 .، ً   ينخذاملي ا   فقت  المل  امل ل اود و ى  ألخذ ذا خإلج  :ااث ا 

  . ( )امل ل اود و ى  املي ا   ف خذ امل ل القت  ألخذ ذا خإلج   : ااإلاع 

  األ نايفالك   نيف ،ن هذ  

ااىدجن يمتدربا     أالاحلد    الهد    ص ااوف  هحكم اهذف ال  ه ا ااو س أه  ااطإليق ص 

،قدد د ااوفدد  ا ااموددإل    فىددً صأال يقن،دد   مددا ذاددمب خددسف صالامدد  ااددإلاجه اات   ه   فىددً  ؟

دالا  حبكم الجدند احلدهللالدصال،  اوىهد  ،دن قىدند        ىل  إلا اتمذ  ااوف  ،ن دالا   احل  إلص

اجلوىدى     ودق ط ااوف صغري ا ه   يتهقدق   أالجه أحهللاجلوىى    وق طالاى  ع مىهلل اات    

 .ال من  يتهقق فقط ا ممونح  اجلوىى  اومناقن األصو صع اوى   

خدسف اوىدهلل الااإلجد صأل      ،نفهذا حكمه ااقط   ص  لخذ املأه ااذي فى:  ااونيف ااث   

 .فىه اخذ امل ل ع اىوب الاعخ ف 

 .ااذي فىه ااقت صفهذا حكمه ااقت  :ااونيف ااث ا  

الهد  اودد    ص حكمده ااقتد  الااودوب    فهدذا  ص ااذي فىه ااقت  الاخذ امل ل : ااونيف ااإلاع 

 . فىه خسف ؟ ،ىوم صوب

أال اامقنعد   اآليد  ااكإلميد  ااديت يقدنل ار ادز الجد          األحكد د  ذ   األصى  الاألص 

ِ  ََّم  َجَزاء ااَِّذيَن ُيَه ِ ُعنَ  ااّودَه اَلَ ُودنُاُه اَلَيَىدَمَنَ  ِفد  اأُلَ ِض ُفَىد دنا ُأ  ُيُقتَّوأدنا  ُأاَل        :   فىه

                                                 
 
 . 9 ص 3ا هلل ااق د  اندالص،وهلل  و عقصج ((
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َن اأُلَ ِض َذِامُب ُاُهَم ِخَزٌي ِف  ااهللَُّ َى  ُيَووَُّ نا  ُأاَل ُتُقطََّ  ُأَيهلِليِهَم اَلُأَ ُجوأُهم ،َِّن ِخسٍف ُأاَل ُيوُفَنا  ِ،

اَلُاُهَم ِف  اآلِخإَلاِل َاَذاٌا َاِ ىٌم 
( ) . 

 أ هددد اوتوني صف اددذي يقددنل    الهدد  هدد  اوتادددىري أ  ((أال ))القددهلل جددإل  اخلددسف ا اف ددد     

حكم ،دن األحكد د املدذكن ال اودد أي  دنيف      أي  اوتاىري جيم  احل كم خمريا ا تط ىق 

اوتوني  ف  ه جيمد  احلد كم ،وز،د  عتط ىدق      "أال "حلإلاع صأ،  ،ن يقنل ع  أ نايف جإلمي  ا،ن 

كد  حكددم ،ددن األحكدد د املددذكن ال آ ف ص،ق عدد  كدد   ددنيف ،ددن أ ددنايف توددمب اجلإلميدد  الفددق  

  .اا تىب اآلت 

 احلكم اجلإلمي 

   اعخ ف  الاا الي 

 (اخذ امل ل )ااىوب 

  ااقت 

 ااقت  الااىوب 

 وف اا 

  خسف عا ااىهلل الااإلج ،ن ااقط  

  ااقت 

 ااقت  أال ااقت  الااووب . 

ادددن اعدددن   ،دددنخنذاوتونيددد  صيفىدددهلل اا تىدددب املدددذكن  الهدددن    "أال "   جمددد  اف ددد  أاودددد 

  قتودنا الاخدذالا ،د   قتودنا      : " اعن ا  س ق ل   ىلااش فم  عىوهلل   اع، دا  سصفقهلل  ال  

ف ال ذا مل يقتوددنا قطمددنا ،ددن خددسأخددذالا ال ،دد   قتوددناصال ذا ينخددذالاالصددو ناصال   قتوددنا المل 

  . (3)"األ ضااى ى   فنا ،ن  أخ فنا

ااكإلميد  أصدس اتقدوا     اآليد  اوتوني  ااذي يفىهلل اا تىب جيم  هذ   "أال "الأ   أ  جم  

 .ااشإلاى  األحك د

تفوىوى  ،تموق  ع حلإلاع  التط ىق احلهلل اوىه صتإلكته  خدنف اعق اد     أحك د الهو ك

 .ذامب،ن جه صال،ن جه  ث  ى  فإ  هذا اا ه  مل خيوص ا

اوددددد ا دددده ،ددددن املسحددددظ أ  ااكتددددب اافقهىدددد   مدددد  ا عمددددض ااوددددن  عددددا اا يدددد  

األ،إل اادذي   م  اا ي  جإلمي  حهلل ي ص احلهلليث  الاحلإلاع صكم  أ  كتب ااتشإلي  اجلو   

 .حهلل ي ،مهم  جيم  اقنعته  

  ددإلي أ  هودد ك فإلقدد  عددا اا يدد  الاحلإلاعدد صف ا ي  خددإلالج اوددد ااو دد د ااىى ودد    اال

 . ( )ار ال،وفذا اشإليف ار عن،إلا ك   ذامب ااو  د ا د  الق  مً   ذ (ااهللالا )

 .أحك د قت  اا ي ال ا أعنا اجله د ع ات   هم حإلعىا      عا  التهللخ 

                                                 
 
 .    : امل  هللال  ((

3
 .ش دصجهللال املموك  اامإلعى  ااىمندي صااو شإل ،كت   اع 9  ص    قفى ص مهلل عن ينوف صشإل  ااوى  صجأ ((

 
ض م ااال  مض أج ز صااال ص  مض أالج ه اف هو ك خسف عا املذاهب اعوس،ى  ا اخلإلالج اود احلكم اجل  إلص ((

 . مل جينز 
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 األحكدد دهددذ   أ  اوددد ( اجملتمدد  ) ا جتمدد ا احلإلاعدد  فهدد  خددإلالج اوددد ااو دد د  أ،دد 

ال الا وددتىسء ال اقدد ء ااقدد ض  ااىددىطإل ق دد  أيص ااقددهلل ال اوددىهم ق دد   تط ددق اوددد احملدد  عا  

ِ َّ ااَِّذيَن   :  اقناه تم ىل أخإل  أحك دفهو ك الاوتىومنا ق   ذامب  ت عنا  ذا،  أ اوىهم ص

 . ( ) َت ُعنا  ِ،ن ُقَ ِ  ُأ  َتق هلِلُ الا  َاُوَىِهَم ُف َاُوُمنا  ُأ َّ ااّوَه ُغفأنٌ   َِّحىٌم

 : د الردة

 . (3)اعوسدأال قط   اعوسد  ااإلجنيف  ان ا ااوي  ه  ااإلجنيفصالشإلا  ه الااإلدال

-  :التتهقق ااإلدال ع آلت 

  ع اكوى  هأال قطم اعوسدتإلك. 

 ا وتاف ف الا وتهزاء. 

   يموم ،ن ااهللين ع ا إلال ال   ك  ،( ) . 

رثدد  خإلالجدد  اوددد ااو دد د   أل هدد  ص الاقنعتهدد  حهلليدد  هدد  ااقتدد   الهدد  جإلميدد  حهلليدد  ص 

اوو د د اامد د    هللًاال  شمب أ  ا ذامب تههلليد  ص جتم ا الا اام د عقىمىه ااىى و   اعوس، 

 . أ ك  هاليقنض  ص مم  يزازيف أ،وه

الال اودهللين املد الك   االاملمإلالف أ  ااذي ي ك ديوه يكدن  اشدهلل ادهلل    املسحظ ،ن م  أ ك

يقدنل ار   ص   الأخدإل  ىد  د   املإلتدهللين د    ها حكم ص  ،  اعوسداذامب ك    ص ت  اهأال

 اّودِه َ،د  ُقد اأنا  اَلُاُقدهلَل ُقد اأنا  ُكِوَمدُ  اا كأف دإِل اَلُكُفدإُلالا  َعَمدهلَل ِ َودُسِ،ِهَم           َيَهِوفأدنَ  عِ  : از الج  

 َخَىدإلنا  اَلَهمُّنا  ِعَم  ُاَم َيَو اأنا  اَلَ،  َ ُقُمنا  ِ  َّ ُأَ  ُأغ َو ُهُم ااّوُه اَلَ ُوناأُه ِ،ن ُفَ ِوِه ُفِإ  َيُتنُعدنا  َيدمبأ  

ذَِّعُهُم ااّوُه َاَذاعن  ُأِاىمن  ِف  ااهللَُّ َى  اَلاآلِخإَلاِل اَلَ،  ُاُهَم ِف  اأُلَ ِض ِ،ن اَلِا ٍّ اَلُ  اَُّهَم اَلِ   َيَتَناََّنا ُيَم

 . ( ) َ ِورٍي

 ،ددن عددهللل ديودده  ":  األ،ددإل ،ددن ااددو  صددود ار اوىدده الوددوم عقتدد  املإلتددهلل عقنادده         صددهلل ال

 .د املإلتهللاحلهلل او  ق ، ا اآلي  ،مو     ىنيا ااهللاالام  اامذ  . ( )"ف قتون 

 :أ  هو ك خسف  ا توفىذ حهلل ااإلدال التط ىقه فقهلل قى  فىه ،  يو  اود

 الأ،إليقت  املإلتهلل  جس ك   أال ا . 

 القى  تى ق يقت  ااإلج  ال  تقت  املإلأال ع  حت  ص . 

 األ،  املإلتهللال اود وىهلله  جربه  اود اعوسد. 

                                                 
 
 .    :  ااتنع  ((

3
 .   ص 3ااتشإلي  اجلو    اعوس،  صج ((

 
 ص الا  إل ااتشدإلي  اجلود    اعودس،     ص اشإلق ااق هإلالدا  ا ص 5 3  ص سد اقىهللال الشإليم واع ص  مند شوتن  ((

 .      ص3ج
 
 .    : امل  هللال  ((

 
 . الا  اا ا  ي الأعن داالد ((
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   ا وتت ع  ق   ااقت  الاج. 

   ا وتت ع  ق   ااقت  ،ىته. 

  وتت ع  ا احل لا. 

 ا وتت ع  شهإلا. 

 ا وتت ع  ثسث  أي د. 

   أعهللاا وتت ع. ( ) 

أ ه مل يدإلد ا   حبج  اقنع  اعاهللاد اود املإلتهللص عإاي ءيقنل  ،م صإل  أيغري أ ه  هإل 

 ص ااددو  صددود ار اوىدده الوددوم مل يقتدد  ،ددن ا تددهلل اددن ديودده  أ كمدد   ص ااقددإلا   ددص عددذامب

 . " هلليو  ك اكري توف  خ ثه امل أ  ": ال من  اكتفد ع اقنل

ذ  ااددو   فاددإلج ،ددن املهلليودد  دال    ص اعوددسدااددذي اوددتق اه اددن عىمدد    اإلاإلاعدد ق ادده 

المل حيكدم اوىده ع اقتد  القددهلل     ص المل يت مده صدود ار اوىدده الودوم    ص صدود ار اوىده الودوم   

 ا   شدإل  األود ق    ى  الز اء ودن ي   ،مإلالف ااهللالااى   مهلل    اهللالا  ااهللكتن ،ق قإلأ 

  . ( )فىه اقنع  قت  املإلتهلل أ كإل ص ،ن اوهلل  اايت توهلل  جإليهللال ااشإلق األالوط

ال اادإلد   أحكد د    د شوتن  عقناده عمدهلل ذكدإل   نم كسد ااشىخ  مال ىل هذا ااإلأي يفه

  كددثريا ،ددن اامومدد ء يددإل  ا   أاددنحظ  أذاالقددهلل يددتيري الجدده ااو ددإل ا هددذ  املىدد ا    "الاملإلتددهلل

ااكفإل عوفىه اى  ، ىه  اوهللدصال من  امل ىه اودهللد هدن   احلهللالد   تث   حبهللي  اآلح دصالا  

   ع  املىوما الاامهللالا  اوىهمصال  الا  فتوتهم ان ديوهم صالا   ناهإل ااقإلآ  ااكدإليم  

ُ  ِ ك دإَلاَ  ِفد  اادهللِّيِن ُقدهلل      : فقد ل تمد ىل   ص اعكإلا  اود ااهللين  تنعد ا كثري ،ن اآلي  

ُأُفُن ددَ  ُتك ددإِلُ  ااوَّدد َس َحتَّددد َيكأنُ ددنا      : القدد ل ودد ه  ه  ص   (3)تََّ ددىََّن ااإلَُّشددهلُل ِ،ددَن اا َيدد ِّ  

 . ( )  ُ،مَتِ،ِوَا

 : زنا احملين

 اقنل ااش اإل ص هن ااهللخنل ا ، ىق :ا ااوي    ااز 

  . ( )ااإلح   الاخلوق الو يف اامى  أحب     ***     بالاى  عزا  ا ، ىق ع

 ألصدده االهودد ك تمإليفدد   فقهىدد  كددثريال  ص( )مددهللمهددن ااددنطء احملددإلد املت : الا ااشددإليف

قدد  تمإليف تهدد  اوددهلل  تاملددذاهب اافقهىدد صغري ا  هددذا ااتمإليددف أمجمهدد ص   توددمب املددذاهب تو 

  وددن فدد   كدد   غددري  اوددد أ  اازا دد   ،دد  ا  يكددن   وددو  أال غددري  وددن   صالحنادده

                                                 
 
 .هدد5   مج دي ااث  ى / صعت  يخ   5 امهللد  ((

3
 .   3: اا قإلال  ((

 
 . 99 :  ين   ((

 
 .و  ام  ووط( صالزا ال اا اث الااثق ف 35 ص  أعن  مهلل اعن عإلك صكت ا اجل ، صج ((

 
 .3 3ص 3ااتشإلي  اجلو    اعوس، صج ((
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ِودهلُلالا كأد َّ اَلاِحدهلٍل    اازَّاِ َىد أ اَلاازَّاِ د  ُف جَ   :  اجلوهلل الهن اقنع  حهللي  اقناه از الجد  فمقنعته 

 . ( )   ،َِّوُهَم  ِ،َئُ  َجو هلَلاٍل

 ص   كد    وددو  فمقنعتدده اادإلجم ع حلجدد  ال اقنعدد  حهلل يد  ع اىددو  اافموىدد  الااقناىدد     ال

اودد    . (3) " ء ودون الاج د    وجاانتإل الاادإلجم الا ختتد   الا ودت    ":  ج عإل عن زيهلل اع، ديقنل 

 :تاقإليق عإحهلل   ا ه تتهقق ،مإلف  جإلمي  ااز 

ا ا اف ،ن اازا   اا افً  صإلحي    ع س فىه ال  غمدنض ا اانقد  اادذي      : األالىل

  عدهلل ،دن    أدالهد  يكفدد ا اد اف ،دإلال الاحدهللال       يكن  فىه ،متهس عك ،  قنا  اامقوى  ص

 . ( )ا ذامب خسف أ عم تكإلا   

 شدإلال اوفمد    اودد  ييدتهم امل    ، وىد    تكدن  شده دتهم   أ اود  صاأل عم ااشهند  :ااث  ى 

  مل تكددن توددمب ااشدده دال  إفدد ص يودد  الا  تكددن  شدده دتهم صددإلحي  الا دده   الاملتهققدد  اومم

يوقوددب اوددد  األ،ددإلفدد    ص أال اىىدد  عتوددمب ااوددن ال اانا دده  ،شددتمو  اوددد اامددهللد املددذكن 

اَلااَِّذيَن َيإَلُ،نَ  اا ُمَهَوَو ِ   : ااشهند فىو هن  قذف  يق د اوىهم حهلل ااقذف اقناه تم ىل

  . ( )  ُاَم َين ُتنا ِعُنَ َعَمِ  ُشَههلَلاء ُف َجِوهلُلالُهَم َثَم ِ َا َجو هلَلاًل ُثمَّ

ااإلجم اليوىب هذا  ىل اخلنا ج صال   هلل ي ،قهللا  صه  هذا  عإ ك  الهو ك ،ن يقنل 

 .مل ي كنا ،متاف   خترب ان أقنا م التمرب ان فقههم أل هم ص  اىهم ااوى  

 . ( )اهللد ،ن املم صإلينيقنل عه  م صإلاص،  أي ااإلجم    ك    أص هعىهلل أ ه 

 وىهدد الاامقنعدد  ا الهدد  جإلميدد  حهلل يدد  ص ف حشدد  ،ددن اافددناح  صال  الهددن جإلميدد  كدد ريال

ا دده   ذ ص اليمتددرب ، وددً  عكىدد   اجلم ادد  الوددس،ته    ص األاددإلاضأل  فىدده هتكدد   ص حهلل يدد 

أل  ال ص ود س اادذي تقدند اوىده اجلم اد      ألالاألوإلال ه  ا ااتهللاء شهلليهلل اود    د األوإلال ص

ثددم  ىل فىدد د اجملتمدد    ص يددمتدي  ىل هددهللد األوددإلال  االهددذ ص اوف حشدد   شدد ا   ا  ع حدد  ااز دد

حتدد قىد     كد     ص  ( )حيدإل  اودد عقد ء اجلم اد  ،تم ودك  قنيد        الاعوسد ص الا ساه

م ااشََّىُط ُ  َيِمهلُلكأُم اا ُفق إَل اَلَيدن ُ،إُلكأ  : ا قناه تم ىل    ص  ( ) فهش ء ا ااقإلآ  فه  ااز 

 . ( )  ِع ا ُفَهَش ء

ال مندد   هددد  ص فقددط   اوه  اددن فمدد  ااز ددعددال  ددإلا خلطن تهدد  فدد   اعوددسد مل يكتددف 

الاآليد   ااو هىد  عشدهللال    ص   َواَل َتق َرُبـوا  الزَِّنـى    : حتد ان ،قهلل، ته الا ق اا ،وه  اقناده 

                                                 
 
 . 3 :  ااون  ((

3
 . الا ع ا ااإلجم الاحلهللالد ص ا ع ا فإلض ااوسال ص  الا  ااإلعى  عن ح ىب ((

 
 . 3    ص3ج أعن  مهلل اعن عإلك صكت ا اجل ،  ص ((

 
  .  : ااون   ((

 
 . ه ميى   ىل تقني   أي اخلنا جمسم  ااشىخ ينوف ااقإل  الي يقنل ان ااشىخ  مهلل أعن زهإلال   ((

 
 .9 3   ص 3ج ااتشإلي  اجلو    اعوس، ص ((

 
 .صااكني   وس،ىال  اعالزا ال ااشمت ص  صفنال اا ى  ص   ص حىوا  مهلل خمونف ((

 
 .   3 :  اا قإلال  ((
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 ال جدهللاص األح دي  ااو ني  احملذ ال اوه كدثري  أ كم   ص كثريال ااز  ان ا تك ا ف حش  

 .   اام قون  أالانا األا  اهاليفهم ص يمومه  اام ملن 
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 القياصي معدااإل :القس  الثاني

 اعادددهللادن ا ااتهدددهللث اددد ذا أشدددإليف هددد  أ ددد  احلدددهللي ص اعادددهللادحتدددهللث  ادددن  أ  عمدددهلل

 .ااكو  املتوف اووف   اعاهللادقوهلل عه الا ااقو ص ص

 :تعريف القياص

الاحلقدددنق شددد ء عمدددهلل شددد ء صال،وددده       ا اجلإلاحددد  ا ااويددد  هدددن ااتقددد  ااقوددد  

 أي أخددذ ،ودده ص   ص اقددتص ،ودده  ص الا قودد   اكدد  ،موددد   ا قتودد   الا وتقودد   ص 

  . ( )القوه عه الاقتص ،وه أي قوب ا  يقص ،وه ص

  . (3)  يفم  ع اف ا  ،ث  ،  فم أ : الااقو  

 ص الاألخ د    اآلثد   يت د    أل ده ال،وده ااقد      ص  ت  اده الهدن   ،دن قدص األثدإل ص    ،نخنذ الهن

ال،شدد اودد    أثدإل    ااق تد  ودومب قإليقد  ،دن ااقتد  فقدص        فكدن  ص القدص ااشدمإل ات د يف أثدإلال    

 هال،ود  أي قطمد  ،د  عىوهد  ص    يق ل قوو  ،د  عىوهد  ص   القى  ااقص ااقط  ص ص و ىوه فقتوه

 . ( )اليق ل اقتص ،وه ص يقتوه ،ث  قتوه أال جيإلحه ،ث  جإلحه ص أل هأخذ ااقو   

 ااقودد   جيددب  ال مندد اقنعدد  حهلل يدد    اددى  أي ا دده ص اإلفددإلاد،قددهلل   قحصالااقودد  

اَلَ،ددن قأِتددَ  َ،  وأن،ندد  ُفُقددهلَل َجَمو َودد  ِاَنِاىِّددِه  :  اقنادده تمدد ىلص  ( )هللع  تكدد ا جإلميدد  ااقتدد  ااممدد

  . ( )  ُوو ُط  ن 

َيد  ُأيَُّهد  ااَّدِذيَن آَ،ُودنا  كأِتدَب َاُودَىكأُم        :  ا ،شدإلالاى  ااقود   قناده تمد ىل     الاألص 

  اا ُقَتُود اا ُهإلُّ ِع ا ُهإلِّ اَلاا َمَ دهلُل ِع ا َمَ دهلِل اَلاألأ َثدد ِعد ألأ َثد ُفَمدَن ُاِفدَ  ُادُه ِ،دَن ُأِخىدِه          اا ِقَو ُ  ِف

َمهلَل َشَ ٌء ُف تَِّ  يٌف ِع ا َمَمإُلالِف اَلُأَداء ِ ُاَىِه ِعِإَحَى ٍ  َذِامُب َتَاِفىٌف ،ِّن  َّعِّكأَم اَلَ َحَمٌ  ُفَمِن اَاَتهلَل  َع

اَلُاكأَم ِف  اا ِقَو ِ  َحَى اٌل َي   أأالِاَ  اأُلا َ  ِا ُاَموَّكأَم َتتَّقأنَ   َاَذاٌا ُأِاىٌم َذِامُب ُفُوُه 
 ( ) . 

جينز ااتو زل اوه ،ن ق   الا  ااقتى  ا،   صف  ه األفإلادالاكن  ااقو   حق  ،قهللا  

 .ع امفن أالااهللي   عنخذ

كفدد  اوفوصال ددم    ،ددن ق دد  الادد  األ،إلص عدده احلكددم  يقدد يفع ددهلل ا دده جيددب ا  يكددن  

 .حإلص  اود اهللد اافن دالاسوتقإلا ص

 :و ب ااقو  

 ص فىقتوه فهدن امدهلل   ص   ى  قت    ىل الهن أ  يقوهلل ص هن قت  ااممهلل : و ب ااقو  

املقتنل فذامب  م الهد  ا ،د ل اجلد        أه ش ء    أ   ي  الاى  ا ذامب دي  ص الاوىه ااقند

                                                 
 
 .اافإلاهىهلليصاخلوى  عن ا هلل صكت ا ااماص، دال قص  ((

3
 . ا و      ا و  صص،كت   اجلإلج    كت ا ااتمإليف   ص   ((

 
 .  الأحك د ااق  ءص   شه ت  ص مهلل أ هلل صاعاهللاد ا ،ىزا  ااشإليم  الااق  ن  ((

 
 .95صال   3ص 3ااتشإلي  اجلو    اعوس، صج ((

 
 .    :  اعوإلاء  ((

 
 . 9  ص      :  اا قإلال  ((



 11 

 ص  ال  اجملددب اوىدده  زهدد قق صددهللا  املزهددق الهددن ،دد  تممددهلل فىدده اجلدد    اافمدد    ص ( ) خ صدد 

الأ،دإل    ص أا م اجلدإلا م الهن ،ن  ص (3) قت  اجملب اوىه ق   فىه اافم  املزهق اوإلال  عوى  الا

ِ،َن ُأَجِ  َذِامُب ُكَتَ َو  َاُود َعِود  ِ َودإَلاِ ىَ  ُأ َّدُه َ،دن      :  اوهلل ار ا ىم يقنل املنىل ج  شن ه

ٍ  ُأاَل ُفَى ٍد ِف  اأُلَ ِض ُفُكُن ََّم  ُقَتَ  ااوَّ َس َجِمىمن  اَلَ،َن ُأَحَى َه  ُفُكُن ََّم  ُقَتَ  َ ف ىن  ِعَيَىإِل َ ف 

  . ( )  ُأَحَى  ااوَّ َس َجِمىمن 

اَلَ،ن َيق ُتَ  ُ،مَتِ،ون  ،َُّتَممِّهللنا ُفَجَزآُيُ  َجَهوَُّم َخ ِاهللنا ِفىَه  اَلُغِ َب ااّوُه َاُوَىدِه   : القناه تم ىل 

َوُه اَلُأَاهللَّ ُاُه َاَذاعن  َاِ ىمن  اَلُاَم
 ( )  . 

 اامس،دد  ا قتدد  ااممددهللصق ل أو ودد ،ددن املقتددنل شددإلط  اع، تدد اوددد أ  قوددهلل ااق تدد  

 ( )"الااممهلل هن ااممهلل املمإلالفصأ  يتممهلل ااإلج  أ  ي إلا اآلخإل عقوهلل ،وه ااىده "ااشقو  

 .  ( )"ااىه

 :حمل القياص

شددإليط  أ   اانفدد الص  ىل املف دد تدد  ال دد  ااقودد  صهن ااق تدد  املتممددهلل ااق صددهلل اوق  

اوددد أودد س ااتكدد فمت الاملم ثودد  يقددنل ااشددىخ خوفدد   عددن  الحددإلا ع ايدد  ادد قًس  ااق تدد  يكددن 

غ اامقددسء فىمدد  ّودداملنحددهللين ااُ  األحددإلا ااقودد   ،طوقدد  يكددن  عددا  )) :  مجىدد  ااىددى ع 

،ود    هدم أ عىوهمصالكدذا عدا املشدإلكا فىمد  عىدوهم اودد        اليكن  عدا اام ىدهلل فىمد     عىوهمص

فىم  عا اه  كد  ،ود  ،دوهم اودد حدهللالصفس يقدتص        الاحهللالصالاود أ هم ،و  فس يكن    

الهكذا ا و  إل املو صاليقتص ،نحهلل ،دن ،شدإلك ،طوقد      يهندي ،ن  وإلا   كمكىهص

  يقدتض املم هدهلل ،دن املنحدهلل عمدهلل أ  يدإلد اودد          اامكد  ،طوق صالقىد  دال صاعودسد اشإلف 

 .  ( ) ((ااوف  تسف الالكذا ا ااقت   ،ن ااهللي  صاوىه  املنحهلل ،  تزيهلل ج  ح  املنحهلل

أ،دد  ااقددنل عقتودده فهددن   ص قتدد  املنحددهلل ع ملم هددهلل هددن قددنل اجلمهددن    دااقددنل عمددهلل أ اوددد 

:  اودد كتد ا جدسء ااممدد     هوىقد از اادهللين ااتودنخ  ا تم   ت ذددددداألوحوىف  ق ل  أع  اإل، د

 . ( ) ((وفى اود خسف قنل احل اعمج يفالحكد ااش فم   ))

 ص ممدد  يقتدد  ا ااي اددب الاامدد دال أ هدد   أ فمددوهم ،ددن  ص ااقتدد  الالوددىوته أداالالاختودف ا  

ادن ك  تد  ا ااي ادب الاامد دال   يقدتس  اكدن تدنفإل         ال الأي  الودىو   أداال عني ال،وهم ،ن ق ل 

املدمتثإل   أعنفىمترب ذامب ااقت  امهللاصالااق ت  ،تممهللاصالقهلل  ق  ااشىخ  ص  ى  ااقت  اوهلل ااق ت 

 : يو  ، مخى  اخلإلالص  ا ذامب ااوو  عن 

                                                 
 
 .صالزا ال اا اثصووطو  ام   9 ص   ااشقو  مخى  عن ومىهللص،وها ااط اماصج ((

3
 .5 ص 3ااتشإلي  اجلو    ا وس، صج ((

 
 . 3  :  امل  هللال ((

 
 .  9 :  ااوى ء  ((

 
 .3 3ص 3،وها ااط ا اصج ((

 
 .9 3جسء ااممد ص   ((

 
 . ف  املوهلل ص صسصه ،  ((
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  ثدم ،د      هاإل،ىد صنف  ،تممدهللا   أال فك   أال ناال  أال جس  ،د  جس ع مإلال  أ ان

 "ك   فىه ااقند

          ار قدهلل اودم ا ده    أل صعنجوده ،ث  هذا   يقتد  ا ااتمد  ف صالقدهلل ،د   هدذا  

 . الاملم   ،  اوه ،ن   مل يمن اود قتوهص

     ذا فهدد مدا اوددد ااقتدد  ال  ي صيقتدد   الكدذامب كدد  ،دد  خددإلج ،دن ااتمدد  ف ا دده

 "الااقنل فىه ع  ختسف ص همكح

 أ هد  ادن  ،دد  جد   جدس ع مدإلال ،تممدهللا       )) عن ده  مهلل عن   دنا ااقدنل    اع، دالاخت   

 . ( ) (( الفىه ااقند عه  قتوه فهن امهللص أ اد

ااقتدد  اوددد  الأدالا ))ااقتدد  الالودد  وه  أدالا ا ددهلل ااقدد د  اددندال ،ن دده   األوددت ذالقدد ل 

 : أ نايفث  ثس

املىددمم  الاا وهللقىدد    الاععددإلال ددنيف يقتدد  غ ا دد  عط ىمتدده ك اىددىف الااىددكا الااددإل،ه      

 . ملىهللس الامند احلهلليهلل الاامو  اايوى الا

 .الاامو  اخلفىف  طال نيف يقت  كثريا عط ىمته ال  يقت  غ ا   ك اىن

 . (3)ال نيف يقت    د ا عط ىمته ك ععإلال غري املىمم  الااوطم  الااوكزال

 : ك  القياص

 ،ن اام د د ص  األفإلاد  ،قهلل ًا الكن ه حق اوقت  ااممهللص أصوى ع ات    ااقو   اقنع  

َي  ُأيَُّه  ااَِّذيَن آَ،ُونا  كأِتَب َاُوَىكأُم اا ِقَو ُ  ِفد    : ه اانجنا اقنل ار تم ىلمحك ف  

ال العقددد ء اوهىددد  اوجددد    صيف  ال أل ددده مبمودددد ا ددده فدددإلض الااكتدددب اافدددإلض صص  ( )  اا ُقَتُودددد

اَلُ  َتق ُتوأنا  ااوَّف َ  ااَِّت  َحإلََّد ااّودُه ِ  َّ ِعد حُلقِّ اَلَ،دن قأِتدَ  َ،  وأن،ند        :  القناه تم ىل ص اع ى  ى 

  . ( )  َجَمو َو  ِاَنِاىِِّه ُوو ُط  ن  ُفُس ُيَىإِلف فِّ  اا ُقَتِ  ِ  َُّه ُك َ  َ،َوُون نا ُفُقهلَل

:   حىد  قد ل  ص ى ع  ا تفد ق اودد الجدنا ااقود       ددد دددىخ خوفد   ااى دددددد القهلل حكد ااش

 . ( ) ((الجيب ااقو   ا ااممهلل ع تف ق الا ش ه ااممهلل خسف)) 

  تدداددزد عق ": فقددهلل قدد   ص  ( )ااوىدد  الشدد  حه( )اددهلل  ،دد تنالشددإلحه  األ،ددإلالتن ددىه هددذا 

 أي   يوددو  اوىدده ص ،ددن تدد ا     قىددهلل عدده  ال  يوددو  اوددد ،  الااقددند صص  ( )ااممددهلل ااكفددإل 

                                                 
 
 . 9 ص   ،وها ااط ا اصج ((

3
 . 3ص  3ااتشإلي  اجلو    اعوس،  صج ((

 
 .     :  اا قإلال ((

 
 . 3  :  اعوإلاء ((

 
 .5 3جس صااممد    ((

 
 هن ااشىخ ا هلل اامزيز ااثمىب ((

 
 .هن ااشىخ  مهلل عن ينوف أقفى  ((

 
 املقوند كفإل ااومم صالقهلل تقهللد ااكسد اوىه ((
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أي   يودو    اوىه ال   مل جيهلل صدود هدن اوىده ص    ،ن يوو   اىهين،إل املو ن  صال اىه ن  املو

 . ( ) ((قهإلا أقىهللال  وىم       فىه عقتوه ،ن يقت  هن عهص أق داود ،ن 

   ودده ق  أعددن ااشددىخ  الهددن ه الاملموددق اوىددهاجددهلل ،ددن املو وددب أ  ا قدد  ،دد  ق ادده ،وددههال

د ا ااددهللين ،ددن ادده ،قدد     اىددهاملو ددن  ))    حىدد  قدد ل مددهت،ن دده  ا    أقفددى    عددإلاهىم

  الاامقدهلل ال جد ل اادهللينصمل  ذادمب     حلش ء ،ن أ،إل األ،  صكنه  ا  اىهك ام مل ال،ن يإلج  

  د ار  ومدد  ال،ددن كدد   عهددذ  املث عدد  ف  دده   يقددند عشددن ه اددوف  اادديت حددإل،ددن تم ددىم ق تدد  ا

تدإلك ااودسال     ،د  ص ادالاعجدإل ااشدإل   أصه ااأل،   دا  ايري  ،ن  ا ىئ  املمتربال ا أصه ا

،طوق  اود احهلل ،ن اه  ااق و  فس حي  الذامب مل  ا املىوهلل ااوهىه ق ل ااإلعى  عدن ح ىدب   

:     ار اوه مسم  ج عإل عن زيهلل ادن اعدن ا د س ادن اادو  صدود ار اوىده الودوم قد ل          

قد ل   أي د  ااوسال ج  زال خوف ك  ع   الف جإلصالصدونا اودد كد  عد   الفد جإلصالا املىدوهلل       

املقددإلعا عدد ر ال وددناه  ااوددسال اوددد ،ددنتد اهدد  ااق ودد    : وددنل ار صددود ار اوىدده الوددوم 

 . (3)الااىند اآلخإل الاج   فمن تإلكه  فقهلل كفإل

اامقنعددد   عقىدددمىه  احلدددهللي  ااأعدددن  ا  مكدددثريال ال،تشددد  ىتفودددىو أحكددد د  الهوددد ك

  اعودس، ص    املطن   اافقهى  اام ،  أال ا كتب ااتشإلي  ىله  صاليإلج  فىالااقو ص 

 ال مند   ص اعودس،  ،دن املو دن     اعادهللاد الحكم  اقنع  الفوىف   عنهمى هذا اا ه  يتموق 

قنعد   احلكمد  ،دن ا    ىلذكإل  تودمب اامقنعد   احلهلليد  الااقو صدى  كتمهىدهلل أال ،دهللخ        

ّودُه  اَلُأِ  اَحكأم َعَىَوُهم ِعَمآ ُأ َزَل اا :  الفإل ه  القإل ه  اود اام  د ار اايت شإلاه  اعاهللاد

ُأ ََّمد    اَلُ  َتتَِّ َ  ُأَهَناءُهَم اَلاَحَذَ ُهَم ُأ  َيف ِتُونُك َان َعَمِض َ،  ُأ َزَل ااّوُه ِ ُاَىمُب ُفِإ  َتَناََّنا  ُفد َاُومَ 

ِوىَِّ  ُأُفُهك َم اا َج ِه ُيإِليهلُل ااّوُه ُأ  ُيِوىَ ُهم ِعَ َمِض ُذُ نِعِهَم اَلِ  َّ ُكِثرينا ،َِّن ااوَّ ِس ُاُف ِوقأنَ  

  . ( )  َيَ ُينَ  اَلَ،َن ُأَحَىُن ِ،َن ااّوِه ُحك من  اُِّقَنٍد ُينِقُونَ 
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 عقوبة االعدام مناحلكمة  :القس  الثالث

خوق ار اخلوقصالمل خيوقهم ا ث  المل جيموهم همسصال من  أ زل اعد  اا شدإلي  آدد اوىده    

  ،ق ،د  او شدإلي  ،دن عمدهلل     ضهدذ  األ   اه صالاتكن   ااىسد اىل هذ  ا  ض اىكن  خوىف

صعد   ،ن اج  ام  ته ش ح  حب ااتو ف  الامل فىهم اك  يممإلاله صال كب و ه  ه التم ىل

 وتودس  هدذ  ا  ض حتدد     ذامب الحب ااتهللاف  ع اقنال ا و ى  املي ا   الا وتهناذصك 

اأُلَ ُض اَلُاِكددنَّ ااّوددَه ُذال اَلُاددَنُ  َدف ددُ  ااّوددِه ااوَّدد َس َعَمَ ددُهَم ِعددَ َمٍض اَُّفَىددهلَلِ   :  زدهددإلتممددإل الت

   . ( )  ُفَ ٍ  َاُود اا َم ُاِمَا

الذادددمب ،دددن ف ددد  ار اودددد ااوددد س عدددذامب ااتدددهللاف  الادددن   ملددد  حوددد  تممدددري ا  ض        

َوَلـــِكنَّ اللهــَه ُذو َفْ ــَل َعَلــى   :  الاوددتمم  ه  كمدد  قدد ل اددز الجدد  ا ختدد د اآليدد  ااكإلميدد   

   .  (3)ال َعاَلِمنَي 

حكد د  دد عط   أعددهلل ادذامب ااتددهللاف  اودد امد  ال ا  ض الااتودد ف  فىهد  ،ددن     عىدهلل أ ده     

ااوددد س ،ددد  عم دددهم اا مضصالتدددإلداهم ادددن عيددد  عم دددهم اودددد عمضصف  وددد         اتودددإلف 

ُاُقهلَل ُأَ َودو َو  ُ ُودُوَو  ِع ا َ ىَِّود ِ  اَلُأ َزا َود       :  ااإلو صالا زل ،مهم ااكتبصيقنل احلق از الج 

   . ( )  اَ  ِاَىقأنَد ااوَّ ُس ِع ا ِقَىِطَ،َمُهُم اا ِكَت َا اَلاا ِمىَز

اَلِ   ُيُكددذُِّعنُك ُفُقددهلَل ُكددذََّا ااَّددِذيَن ِ،ددن ُقددَ ِوِهَم َجدد ءَتُهَم ُ ُوددوأُهم       : القنادده اددز الجدد    

ِع ا َ ىَِّو ِ  اَلِع ازُُّعإِل اَلِع ا ِكَت ِا اا ُمِورِي 
 ( ) .  

الأ   ىل ااودد سص،ددن ااودد س الال  شددمب ال   يددب أ  االاددئكم ااإلودد  ااددذين أ وددوهم ار   

،دإلهم عم د دال  عهدم خد اقهم     أال ذادمب  هللايد  ااود سص      توكم ااكتب اايت ا ز   ااىهمصكد 

َ،د  أأِ يدهلُل ِ،دَوُهم ،ِّدن  َِّزٍق اَلَ،د  أأِ يدهلُل ُأ         اَلَ،  َخُوق ُ  اا ِجنَّ اَلاا دِإ َ  ِ اَّد  ِاَىَمُ دهلُلالِ       ال ازقهدم 

   . ( )  زَّاُق ُذال اا قأنَّاِل اا َمِتُاِ  َّ ااوََّه ُهَن ااإلَّ ُيط ِمُمنِ  

الكذامب ا  ط توإلف   ااود س حتدد   يتمدهلل  عم دهم اودد عمدض الاحلكدم اودىهم         

   . ( )  اَلُأِ  اَحكأم َعَىَوُهم ِعَمآ ُأ َزَل ااّوُه  مب  ا زل ار 

الااتوإلف   ،  ك   حيهللث عا ااو س ،ن قت صالااذي ك   ، دهللاي    األفم لال،ن تومب 

 آددصااذي قت  اخ   ف صد ه ،دن اخل ودإلين الااود د،اصال  شدمب      عبش ال  اود يهلل احهلل اال،و

ف از،دد  هم حتددد عوددغ ، ويدد    التطددن   ددإل عا  ا اتددهللاء ع اقتدد  تطددن  عددا ااودد س عتطددن هم ال   

الا اتدهللاءص،ن اجد     ا ىم  عا عب اوإلا ى صحى  الق  عىوهم ااكثري الااكثري ،دن ااقتد   
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حىدد  يقددنل املددنىل جدد   ص عدد أل،إل ع اقتدد  ،ق عدد  ااقتدد  اوددىهم الغوددظ اوددىهمذاددمب شددهللد ار 

ِ،َن ُأَجِ  َذِامُب ُكَتَ َو  َاُود َعِو  ِ َوإَلاِ ىَ  ُأ َُّه َ،ن ُقَتَ  َ ف ىن  ِعَيَىإِل َ ف ٍ  ُأاَل ُفَى ٍد ِف   :  ش  ه

ااوَّ َس َجِمىمن  اَلُاُقهلَل َج ء َتُهَم  اأُلَ ِض ُفُكُن ََّم  ُقَتَ  ااوَّ َس َجِمىمن  اَلَ،َن ُأَحَى َه  ُفُكُن ََّم  ُأَحَى 

: اليقنل از الجد    . ( )  ُ ُووأَو  ِع اَ ىَِّو ِ  ُثمَّ ِ  َّ ُكِثرينا ،َِّوُهم َعَمهلَل َذِامُب ِف  اأُلَ ِض ُاُمَىإِلفأنَ 

    أُل ِف اَلاألأُذَ  ِعدد ألأُذِ  اَلُكَتَ َودد  َاُوددَىِهَم ِفىَهدد  ُأ َّ ااددوَّف َ  ِعدد اوَّف ِ  اَلاا َمددَىَن ِعدد ا َمَىِن اَلاأُل ددَف ِعدد

اَلااىِّنَّ ِع اىِّنِّ اَلاا ُجإُلالَ  ِقَو ٌ  ُفَمن َتَوهللََّق ِعِه ُفُهَن ُكفَّ َ اٌل اَُّه اَلَ،ن اَّدَم َيَهكأدم ِعَمد  أ دَزَل     

    .   (3)ااّوُه ُفنأاَلُاِئمُب ُهُم اا َّ ِاُمنَ 

ال  ا األا د ء  ذامب اانق  ك   ااقو   ع اقت  ا األ فد  الااقود   عد جلإل    ال،وذ

 .ك   عمهللهم الملنشإلا   كم  ا ب اوإلا ى  

اود  ىخ هذ  ا حك د ااقو صى  ا األ فد  الا ا د ء    الااقإلا  ااكإليم مل يوص 

َيد  ُأيَُّهد  ااَّدِذيَن آَ،ُودنا       :  ت كىدهللا عقناده  هد   زادالع  و قه  ا ،ىد ق ااتشدإلي   دذ  األ،د ص     

ص   ( )  َتُودد اا ُهدإلُّ ِعد ا ُهإلِّ اَلاا َمَ دهلُل ِع ا َمَ دهلِل اَلاألأ َثدد ِعد ألأ َثد       كأِتَب َاُوَىكأُم اا ِقَو ُ  ِف  اا ُق

اَلُ  َتق ُتوأنا  ااوَّف َ  ااَِّت  َحإلََّد ااّوُه ِ  َّ ِع حُلقِّ اَلَ،دن قأِتدَ  َ،  وأن،ند  ُفُقدهلَل َجَمو َود        :  القناه تم ىل.

  . ( )   ِ  ِ  َُّه ُك َ  َ،َوُون ناِاَنِاىِِّه ُوو ُط  ن  ُفُس ُيَىإِلف فِّ  اا ُقَت

 ص تقإليإل اقنع  ااقتد  عقىدمىه  احلدهللي الااقو صد      الاقهلل ك    احلكم  ا  ى  ،ن

ا األا ددد ء  ددد هإلال  الااقوددد    ااقوددد   ا األ فددد ص  ص الااقو صددد  عقىدددمىه أي ددد  

 .صاود عم هم اا مضاتهللاءن عمضصال داهم ان اعالا ه  ا كف ااو س عم هم ا

ء ع اقتد  اال  اتدهللا عا الصف اقنع  ااقت  عكن ه   ادا  الزاجإلال ان ا القهلل اعهلليف اامإلا

حىدد  اددربالا اددن ذاددمب   ص ااقددنل الفودد ح  ااكددسد عسغدد  تنا ،ددنالأااتىدد ب فىددهصالذامب ملدد 

 ص" ااقتد   ااقتد  اىقد    أكثدإلالا  " ص"حىد ء اوجمىد    القتد  ااد مض   "ص"ااقت  ا فدد اوقتد   "عقن م

 . ( )ويه اع"ااقت  ا فد اوقت "م  وك أ الامجمنا اود 

ااقددى  القددهلل تددنج توددمب األقددنال اامإلعىدد  احلكىمدد  الاا وىي صوددىهلل ااشددمإل اامإلع صا،ددإلي  

 :ااكوهللي عقناه

 ( )ك   ف  ،ن ااقت  الع اقت  توجن    ج     حتقن ااهلل، عىفمب ااهلل،  ي
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 .     :  اا قإلال ((

 
 .    :  اعوإلاء ((

 
 .ق هإلالصا ىئ  املوإلي  اام ،  اوكت اصاا 5 ااىىهلل  مهلل  شىهلل     صتفىري املو  صاجملوهلل ا اللص   ((

 
حىئ ع عوه ا،إلئ ااقى  "ال من  حف ته ااقو  ااق  و   هذا اا ى    ينجهلل ا دينا  ا،إلئ ااقى  املنجند الاملط نيفص ((

ااكوهللي ااش اإل ا ااى  ي   ىل ااو  صود ار اوىه الووم فق ا  ي   مهلل ،ن أفوه ،ن أعد  ال عدمب فقد ل اادو      
الع اقتد  يوجدن كد   فد       * عىفمب ااهلل، ء ي  ج  ت  حتقدن اادهلل،   : لىه الووم ، ذا ق ل أعنك ؟ ق ا  ق صود ار او

أالاد  األا د ا     الاكدم ا ااقود   حىد ال يد     قد ل  د  قد ل  عد ص     ؟ الق ا  ال،  قد ل  ق       أفوه  ع ص. ،ن ااقت  
 .  3ااىى ع  خوف   عن مجى  صجسء ااممدص   (ف ووم  الأذاو  افو ح  ااكت ا اامزيز اموكم تتقن ص
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 زهم عفودد حته العسغتدده الوددهب ،ددوهم اا ىدد ط ااويددني ف ددحتددد جدد ء ااقددإلا  ااكددإليم 

 {9  /اا قإلال} . ( )   ِف  اا ِقَو ِ  َحَى اٌل اَلُاكأَم :  عقناه الاا سغ 

   ونل ار صود ار اوىه الودوم جد ء عده قن،د      أ ":  ، د اعن عإلكهفهن كم  يقنل ا 

  . (3)" يئهدال   وي  الاملمإلف  ع جو س ااكسد جىهللاك  نا هم ااي ي  ا اافو ح  الااموم ع 

ال،دن ذادمب ،د  يدإلال  ا اود  ا      )) غري ا  اامإلا اوإلفنا ا أخذ ااثن  زي دال اود املقدهللا 

 ددزالل آيدد  ااقودد  صأ  الاحددهللا قتدد  آخددإل ،ددن األشددإلافصف جتم  اقدد  ا ااق تدد  اوددهلل الااددهلل    

صاال ادهللي املقتنلصالق انا اده ،د ذا تإليدهلل؟ق ل احدهلل  ثدسث قد انا ال،د  ه ؟قد ل ا،د  ا  حتىدنا ال          

 د   ود  قدن،كم حتدد اقتودهم صثدم   ا   ا      مجرألالا دا ي ،ن جنند ااىدم ءصاال تدهللفمنا اىل  

 . ( )"اخذ  ان  

الهودد ك  الايدد   اخددإل  ا ودد ب  ددزالل آيدد  ااقودد  صيإلج  ااىهدد  ا كتددب ااتفىددري       

 .املطنا 

 .القو  ،قت  كوىب ال،  فموه اخن  ،هوه  ع كإل عن الا   ،مإلالف 

تشددإليم ته  ا وددسد   دد   مصكمد  كدد    فمدد  الازالصكمدد  ا   ءالادذامب كدد   مدد  

هللال ا دده اددن  توددمب ااتشددإليم   املقددإل ال    ال   شددمب حل دد  الاحدد   صك  دد    دد  الاطفدد  ال أفدد   

ذادمب   كد    ودناء اكثإل عكثري ام  ه  اوىه  اومقنع   اك    اا شإلي  ا ،ه ،ه ا سك

ح  إلا ،ن ااتمهللي   ع اقتد    صال،   إلا  حيو  احل  إلصال،  حو  ،  ىا ال ا امل    ا

صاود ا  د عددا عددب اا شددإل ،دد  هددن ا   تىجدد  ا عتمدد د اددن تشددإلا ا حكدد د ا  ىدد  اإلالا جدد

ااو س ان ق قنا احك د ا وسد كم  ا ز   ار تم ىل ا كت عده اامزيزصالكمد  االح هد     

اىل   ىه ااكإليم  مهلل صود ار اوىه الوومصام شنا ا وسد الأ،ن الال د د الاقمئود  ص     

وَِّطىدُف  َيَمُوُم َ،دَن َخُودَق اَلُهدَن اا    ُأُ  : ىم ع حنال اا شإل ال،  فىه صسحهم ار اخل اق هن اامو

اا َاِ رُي 
 ( ) .  

 :اقنع  ا اهللاد ا اامهلليهلل ،ن اا ونداله  قإليإلاحلكم  ا تال،ن هو ك تتجود 

 ف   ا  ق ،  اقنع  ا ادهللاد اودتمإلا ا حلىد ال ااود سص     ص عق ء احلى ال الاوتمإلا ه  :ال أ

اخلدنف قودنا ااكدثري ،دن      حىد  ميدأل   ص حىد ال أ،د  ك ،ود     ص شاوى  ق تد    اهللاد  ا أل

 جإلأال  اود ا اتدهللاء اودهلل،  يمومدن  ا  ،ودري ااق تد  ااقتد  ص      يتال   فس يقهلل،ن   ص ااو س

 .  ااو س ،ن ق مهم  وم عم هم عم  صفهم كم  يقنل املتو أل

  ومي    ذا اف  فومو  م ااوفنس ف    هلل ىوم ،ن ش الاا

                                                 
 
 . 9   :  الاا قإل ((

3
 .3 ص 3كت ا اجل ،  ج ((

 
 . 5 اعوسد اقىهللال الشإليم ص  ((
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م ،دن  الاامو  ه  صا،  دين الازيف اال ووط    اديف صالهدن املمودد اادذي قإل تده اآليد  ااكدإلي      

  . ( )  اَلُاكأَم ِف  اا ِقَو ِ  َحَى اٌل َي   أأالِاَ  اأُلا َ  ِا ُاَموَّكأَم َتتَّقأنَ  : ااقو  

القهلل ت     اوم ء ااتفىري ا اعإلاز ،وطنق ال،فهند هذ  اآلي  اام ىم  القهلل أتد اامس،د   

مو هد   ع امجدب اامجد ا ا ااىدقنط اودد ،     املمإلالف عربااته ااوينيد  الاا سغىد   اازخمشإلي 

الهن ،ن ااقو   قتد  التفنيد     كسد فوىه مل  فىه ،ن اايإلاع ص))  : حى  ق ل ص  ىماام

 دز اا سغد  عتمإليدف ااقود         صد ع  ال،دن   ص القدهلل جمد  ،ك  د  ال إلفد  اوهىد ال      احلى الص

حىد ال   التوكري احلى ال    املموددصالاكم ا هدذا اجلدو  ،دن احلكدم اادذي هدن ااقود          

 صالكدم قتد  ،هوده  ع خىده كوىدب        ع اناحدهلل اجلم اد ص  أ هم كد  نا يقتودن  الذامب  ا ىم ص

فتثدن  اافتود  اليقد  عىدوهم      ص الك   يقت  ع ملقتنل غري ق توه عكإل عن الا  ص حتد ك د يفب

 حى ال ا  حى ال اال  دنيف ،دن احلىد الص    هعشإليف ااقو  صك    فى اعوسدفوم  ج ء  ااتو حإلص

  ذا أل ده  تد  ص    قتود   ،دن ااق  اله  احلى ال احل صو   ع   تهللايف ادن ااقتد  انقدنيف اامودم ع    

الووم هدن ،دن ااقدند فكد        هم ع اقت  فموم ا ه يقتض ،وه ف  تهلليف ووم ص ح ه ،ن ااقت ص

  . (3)"ااقو   و ب حى ال  فىا

،ن هذا يمودم ا  ىد   ا  ار ود ه  ه التمد ىل امند  شدإليف ااقود   عدا عدب آدد ا قد ء           

الذاددمب ااشددإلف  ص  ( )احلىنا دد   إل احلى الصالصددن   اددوف  ا  ىدد   اشددإلفه  اوددد  فددنس ودد     

عددذامب اددن   ال،ىددز ص ،ددن اقدد  ال دد ط عدده ااتكدد اىف ااشددإلاى  فىدده  اجدد  اىل ،دد   كددب ار

 .و  إل احلىنا   

ذادمب كوده    ا ف   اقنع  ااقو   وناء ع اقت  اال عد جلإلال  فد      يسد اجل   ص :ث  ى 

 كمتدده ااقودد   ال،قهلل، تدده ،ددن ااقدد ض اوددد اجلدد    ال       أ ال  شددمب   يددسد اوجدد   ص 

ال مبد   موده يتمودد     ص ك  هذ  املإلاح  فىه   يسد شهلليهلل اوجد     صاعاهللادالتوفىذ حكم 

 هددن ا ا  أكثددإليكددن   اعيددسدالامدد  ذاددمب  ص هللث ،ودده ذاددمب ا اتددهللاء أ  اددن كدد   مل حيدد 

 دد  اىل فقددهلل ي أل دده )) قودد   ا قددإلاف أي ا ا دد ء الهددن ااقودد   فىمدد  دال  ااددوف     

،دن ذادمبصفىوكف    ن اىوه قو ص  قهلل مين  املقتص ،وهاملن صكقو  اا  ج  اذا قو  ه

 .. ( ) (( ان ااتمهلليصفى ق   حىا

ا  اجلدددزاء اادددذي يوت دددإل  هدددن ،ثددد  ))ال يس،هددد  جيموددده يشدددمإل  اومقنعددد   اجلددد    قدددالتن

 دددزال هدددذ  اع   دددطإلاا ا  فىدددهصاذ حيددد  أ ددده   فكددد ك ،دددن     فمودددهصالأ  ذادددمب يوقددد 

 . ( ) ((اامقنع 

                                                 
 
 . 9   :  اا قإلال ((

3
 .صدا  اافكإلصا و     ص  خمشإليص مند عن امإلصااكش فصجااز ((

 
 .5 3ااىى ع صخوف   عن مجى صاملوهلل  ااى عقص  ((

 
 .9 3ص    ف  املوهلل ص ص صشإل  ااوى صج ((

 
 .  صينوف او   مندص،وهلل  و عقص غىط   ((



 18 

نا مد ،تدد ،د  او   اجملدب اوىده أال اودىهم    أ الذادمب   ص ء ااودهللال  اايىظ الشف   ذه ا :ث اث 

 الأشددفد ص أ هددم ي خددذال  حقهددم ع اقودد   ،ددن اجلدد    فدد   ذاددمب أذهددب ايددىظ قوددنعهم           

 دم اود        يشف ذامب حتد ،ىجن   ف   أالص   أالا اجل    حإلا قوىق  أذا أ،  ص اوهللال هم

ال  شمب أ  ا ذادمب   ص  ا  تق دع  جيموهم يىمن  اىل  م غو  ااإلاح ص ي ال  يإلال ص ا  تق د

 مدد  فدد   اخددذ احلددق فىدده اذهدد ا اوىددا  م       االد ص ألالا هدد  الأوددم  ا ص شددم   اودد   اافتودد    

الامد  هدذا    وناء ك   ذامب اودد املىدتن  اافدإلدي أال اودد املىدتن  اجلمد ا ص       ص الاألحق د

هلِليكأَم اَلُيَادِزِهَم اَلَيوُودإَلكأَم   ُق ِتوأنُهَم ُيَمدذَِّعُهُم ااّودُه ِعُنَيد    :  املمود يوهظ ،ن قنل ار تم ىل

الذاددمب أل  املددمت،وا ص  ( )   اَلُيددَذِهَب ُغددَىُظ قأوأددنِعِهَم َاُوددَىِهَم اَلَيَشددِف ُصددهلُلالَ  ُقددَنٍد ،ُّددمَتِ،ِوَا 

ال  وددىم  ،شددإلك  قددإلي  فقددهلل كدد  نا  ن املشددإلكأ،  كدد  نا ، وددن،ا  ال،ىت ددمفاص

 .  ملا ال،ىتموا

  ااقودددد   فىدددده صدددى     اومجتمدددد  ،ددددن ا ددددسك  صددددى    اجملتمدددد  صالذادددمب ا  : اعمددد  

إلد اجل    ااق ت  ،ن غري اقنع  ااقود   جيمد  اجملتمد  ا اقتتد ل       تإلك اجملالا فو ءص 

اوهلل ااق     اامإلعى  اايت كد   قتد  شداص     كم  ك   ح ص  صالحإلالا أهوى    ه ع    

 ادهللاد قو صد  أال   صال   يدب أ  الجدند اقنعد  ا   الاحهلل اوهللهم يمتدي اىل افو ء ق     ع وإله 

اليمدززا    اجملتمد ص مند ء    ىليمتديد     األ،إلا   الهذا جيم  اجملتم  ا أ،ن الاوتقإلا ص ا حهلل

  من ء احلى ال اعجتم اى  ااطى د  حبقدن     ":  يقنل ااشىخ ،وطفد ااز ق  فىه  ال  اا ق ء ص

ااهلل، ءصالصددن  ااوفددنس الا جىدد د ،ددن اامددهللالا  يتنقددف اوددد ااقودد   ااددذي فىدده حتقىددق    

كدد  يموددم  ،ددن ا  يىددته   ع امددهللال  اوىهدد ص  اع ىدد  ى ال  يدد  او وىدد   اادد  ااك ،ودد  صاومهلل

ادن   هأ ه ك من  يمتهلل  ا ااوه يد  عدو ري ذادمب اودد  فىد      هاال جىم  املمتهللي اود حى ال غري

فجدد ء   دد د ااقودد   اسجدد  شدد فى  الاقمىدد  ،  مدد  ،ددن       ": قدد ل  أ ىل   "قإليددق ااقودد   

 .  ( )"ااتج الز

الذادددمب أ  اقنعددد  ا ادددهللاد تثمدددإل اادددإلديف الاازجدددإل ا  فدددنس  زجدددإل صاادددإلديف الاا :خ ،ىددد 

ع  الا اجملتمد  فدس تىدنل  فإلاداجملتمد   فنودهم عفمد  ،د  فموده أالادئكم اجلود ال            اجلو الص

فنجددند ااددإلاديف احلكمدد   ددإلال ي اوددهلل اددهللد الجددند ااددإلاديف األخسقدد         ااقتودده املمتددهللال ص 

  كد   فىده    كدن ااقود   ال  الا ":  يقدنل اادهللكتن  صد ه  احملمود        صالاانازيف ااهلليب

ااتشددف  اال اجلددرب اوددد هددذا اانجدده ا  ا دده اقنعدد  تقوددهلل ا ا صدد   ىل ا  هدد ا الاازجددإل     

 . ( )اومووه  اام ، 

 صاملونثد    ال اخل اود  ،دن ااكدن ا ث     ل  اامقدن هد الهدم أ  األا د اص   هللاء أالاد   :و دو 

 يقهلل ال  حق احلى ال   هم هم املا ق ن  عتط ىق التوفىذ هذ  ا حك د ااشإلاى  ااإلع  ى صال

                                                 
 
 .   ص     :  ااتنع  ((

3
 .ا و   -صدا  اافكإل صون ي    ص  3املهللخ  اافقه  اام د صج ((

 
 .   ص قس ان كت ا صااو إلي  اام ،  اومنج    الاامقندص 3 اقنع  ااق ت  ا ااشإليم  اعوس،ى ص   ((
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صالذامب ملدد  ا ا اتددهللاء ع اقتدد  الازهدد ق ا  الا  ،ددن اثدد  ال  جىددهللاصاليمإلفن  قىمته حددق قددهلل ه 

اوفددو الا  ددطإلاع   اعجتم اىدد  ا  مل تكددن تمدد ل ع حكدد د ااشددإليفص  ه ،ددن املسحددظ    

 أدعددددإل  ال ذا الاملمودددند الاملفهددددند ا  اافدددو اذا اق ودددد  مل ي وددددإله  ا  اخل صددد  الاامومدددد ءص   

اىل د ء اافددو  هددىجهماددذامب خددص ار اامقددسء أالادد  ا ا دد ا ع اوددهللاء اى    اام ،دد   ه أعوددإلت

الهن ،كم  ال،قن اومقد  ا الل      ااموم الااثق ف  هم  اامق  ااث    ا ا  ى   ص الدفوه  ص

 الكد  املكوفدا جيدب اودىهم    "ااذي هن اامق  اافطإليصق ل ااشىخ  مدهلل ينودف اقفدى    

 .( )"تم ق  خون  اامق 

ب قد  ااديت تود   تاا ن  ااو حلصع  هد اامم  س أمج يف ك  خري صال   ااتقن  ه :و عمً 

فىهد  ا امد ل ااود حل صالا ااوه يد  هد  املقودندالص،ن تط ىدق احكد د ار تمد ىل            التوتق

َيـا َأيهَمـا الَّـِذيَن آَمُنـوا  ُكِتـَب َعَلـْيُكُ          التوفىذ شإلاهصحى  جد ء  خ رد  آليديت ااقود      

ِِيـِه   ال ِقَياُص ِفي ال َق ْتَلى ال ُحره ِبال ُحرِّ َوال َعْبُد ِبال َعْبِد َواَُّنَثى ِباَُّنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمـْن َأ

ِّ َوَأَداء ِإَلْيِه ِبِوْ َسـاَن َذِلـَك َتْخِفيـٌف مِّـن رَّبُِّكـْ  َوَرْ َمـةن َفَمـِن اْعَتـَد           َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِبال َمْعُرو

َوَلُكْ  ِفي ال ِقَياِص َ َياةن َيا  ُأوِلْي اََّل َباِا َلَعلَُّكْ  َتتَُّقوَن  َأِليٌ   َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌا
(3)  .

الاىىدد  او ج صفدد   احلددق ودد ه     صوتموىدد  اوددد ااوددهىهاالامدد  ا قددنل ار تمدد ىل هدد  

التمدد ىل   ي جددد صالاكودده يمودد  احك ،دده ام دد د  تقإلي دد  ألفه ،همصالتن ددىه  ملددإلاد  ،ددن      

،ددن اوددت ق ء ااقودد   تكم ،دد  ا يدد أا  ))ز الجدد صيقنل اامس،دد  اازخمشددإليكس،دده ادد

ن  امددد  اهددد  ااتقدددن  ا احمل ف ددد  اودددد     ودددا  الا  الحفدددظ ااوفدددنس اموكدددم تتقن صتمم  

 .( ) ((ااقو   الاحلكم عه

هذ  اا وند ااى م  ه  اايت تتجودد فىهد  احلكمد  الا ده  الجوىد  ،دن اقنعد  ا ادهللاد         

 .عقىمىه  احلهللي الااقو ص 

َوَلُكْ  ِفي ال ِقَياِص َ َياةن َيا  ُأوِلْي اََّل َباِا َلَعلَُّكْ  َتتَُّقـوَن   د آ  اآلي  ااكإلمي او
( ) . 

  إلا ملد     أي   شم  اامقنع  احلهللي ا اقنع  ااقو  ص   ا  حكمه  ي  و  ال   ك   

  يدب أ   جيم  عا اامقنعتا ،ن اودت ق ء احلىد ال الاودتت  ا األ،دن صالاودتقإلا  اجملتمد صال       

ااشدددددإليم   ادددددهللاد انعددددد  ا قوددددد س اميددددد  هددددد  األصددددد  ا صدددددى صالاملمتمهلل ا   هدددددذ  اآل

 .وس،  اعوس،ى صالا ااو إل ا 

الكدسد ار كوده    -ودونا اا وىدغ ااقدني   ا  اآلي  ااكإلميد  جد ء  عهدذا ا      يالا  أ

  ج ء  اتم ل اال  ا  كد   ااقتد  هدن ودىهلل املنقدف فىه ادذامب جد ء  اتكدن           من –عوىغ 

 .الحإلالف اق  ال م  ،م    كثريال ع اف   قوىو  ص تشإليم  ج ،م  ،  م   كم ص

                                                 
 
 .   ص 3تىىري ااتفىريصج ((

3
 . 9   :  اا قإلال ((

 
 .   ص  ااكش فصج ((

 
 . 9   :  اا قإلال ((



  1 

ك    اقنع  ا اهللاد ا احلكم ا ودس،  حكمد  ث عتد   ادادً    يتطدإلق      ،ن هو ك 

   . ( )  َيَمُوُم َ،َن َخُوَق اَلُهَن ااوَِّطىُف اا َاِ رُي ُأُ  ااىه اانهنص  ه ،ن اهلل  حكىم خ ري

فهدد  ااكددثري ،ددن ا  ددطإلاا الااتشددني  صعددا اقإلا هدد  واان ددمى  اكتعىومدد  ااقددنا ا 

  . (3) أخإل        الااي  ه  ا ح ا عمض احل  قإلا ه أال  خإلصآحىو   ال اي  ه  حىو  ص

عهللأ  احمل ف  ااهللالاى  ا اامد مل تقدهلل     ":  او  او  ،وون اذامب كم  يقنل املىتش   

داىد  اوددد   ا اافدإلاليف ،ددن خمتودف املددذاهب   ءاآل اا  اخددتسف تمتدرب ال ااشدإليم  حدق قددهلل ه ص  

الذكدإل ادهللدا ،دن املدمترإلا        . ( ) ((صسحى  تومب ااشإليم  ملناجهد  الحد  ،شد ك  اا شدإلي     

املدمترإلا      تومبأقإل أي ااقإل  اامشإلين املىسديص ااقإل  امل   ص اايت اقهلل  ا ا الع  ا

 صالاش دالا ع حك ،ه الصسحىته  م  ااشإليم  اعوس،ى  فىه  عم

                                                 
 
 .    :  املومب ((

3
 .  ااىىهلل أ هلل قه صاس ى  توفىذ حكم اعاهللاد ص   ((

 
 .صاملقهلل، 39ص  3شإل  ااوى  صج  ((



  1 

 البحثمتة ِا

تو الادد  ا هددذا اا هدد  اقنيدد  اعاددهللاد ال،دد  قإل تدده فىهدد  احكدد د ااشددإليم  اعوددس،ى    

ال د  تمإليفد  اوقتد    أ " أ عمدهلل   ص احلهلليد  الااقو صدى   اايإلاءصحى  ذكإل  اقنع  ا اهللاد 

ثسثد    أالالجمود  اعادهللاد احلدهللي ا ثدسث اقنعد         يد  اات  خيىد  اوقتد ص   االاا هلل ص الاعاهللاد

 : حهللالد اله 

 . حلإلاعحهلل ا ( )

 .حهلل ااإلدال  (3)

 .حهلل ز   احملون-  ( )

 .كم  جمو  اعاهللاد ااقو ص صيو ب اود تمإليف الو بصال   الحكم

العمهلل ذامب تو الا  احلكم  ،ن اقنع  ا اهللاد ال،د  فىهد  ،دن أ،دن اجتمد ا  الاودتقإلا        

اَلُاكأدَم   :  ااكإلمي  حىد  يقدنل ادز الجد      اآلي    وى و  الاقمئو   ا ى   ص،متمهللا اود

م ىمد  هد  ااديت       هذ  اآليد  اا  ص ( ) ِ  َحَى اٌل َي   أأالِاَ  اأُلا َ  ِا ُاَموَّكأَم َتتَّقأنَ ِف  اا ِقَو 

 عىو  احلكم  اام ىم  ،ن اقنع  ا اهللاد اوق ت صالاوو  احلكم ع اقو   ،دن ااق تد ص  

ات دد   أ  ااوددد  ص أي اتتقددنا ص ااتموىدد  الاىىدد  او جدد    الذاددمب    امدد  ا قنادده تمدد ىل هدد 

الهدد  اا نتقدد  اادديت توددب التوتقدد  فىهدد     هدد  ااي يدد  ااقوددن  ،ددن ااممدد  ااودد حلص   ااتقددن 

 .األام ل ااو حل 

 ادهللاد ا ااشدإليم    يدز اقنعد  ا  قإلوىد   اوهكمد  ،دن ت   الاوتاإلج  و م  عودند هد     

 :اوتو دا  ىل ،وطنق ال،فهند آي  ااقو   احملكم  الاا وىي  اعوس،ى  ص

 :التومب اا وند ااى م  ه 

 .الاوتمإلا ه ى ال عق ء احل ( )

 .    يسد اجل (3)

 . ذه ا اايىظ الشف ء ااوهللال  ( )

 .صى    احملتم  ( )

 .ااإلديف الاازجإل ( )

  هللاء االىل ا ا  ا ( )

 .ااتقن  ( )

                                                 
 
 . 9   :  اا قإلال ((



    

احتددن  اوددد ااكددثري ،ددن     ص اوددد أ  اقنعدد  اعاددهللاد عقىددمىه  احلددهللي الااقو صدد      

اوددد ،ىددتن    أالوددناء كدد   اوددد املىددتن  املددذه      صااتفوددىوى اخلددسف ا أحك ،هدد   

  دددإلا  األ،ددإل اادددذي يمىددإل ،مدده  يددإلاد توددمب اخلسفدد  ص       ص املددذهب ااناحددهلل   اامومدد ء داخدد   

 . الممًس اكثإلته  التشم ه  الذامب جيم  اا ه  قنيس

 .ك   ا كتف ء ع عق   اام د اتومب األحك د أ،إلًا ،و و ً  ،ن الجه    إل  اذا 

 ار ااتنفىق الااىهللاد ا ااقنل الاامم  الاونل

 الووم هاه الصه اود آال الصود ار اود وىهلل    مهلل

 

 ا هلل عن ومند ااىى ع  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 مقدمة

حنمده . فأبرم، ال راد لقضائه، وال معقب حلكمهاحلمد هلل حكم فعدل، وقضى 

سبحانه وتعاىل ونشكره، ونتوب إليه ونستغفره، ونثين عليه اخلري كله، فهو أهل احلمد 

 .واجملد، ال حنصي عليه ثناًء، وال نبلغ حقه توقريًا وإجالال

حابه اشهد أال إله إال اهلل وأن سيدنا حممدًا رسول اهلل اللهم صل عليه وعلى آله وأص

    أما بعدومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،  وأتباعه

كتبته استجابة لطلب جممع " ياإلسالميف الفقه  اإلعدامعقوبة "فهذا حبث بعنوان 

ي الدولي جبدة تناولت فيه هذه العقوبة ألبني مدى األخذ بها يف الفقه اإلسالمالفقه 

ه وحكم تطبيق هذه العقوبة وبيان في اإلعدامي واجلرائم اليت يعاقب عليها باإلسالم

ي من أسباب القول بإلغائها اإلسالمضرورتها وتفنيد شبهات القائلني بإلغائها وخلو العامل 

 .وعدم إمكان تبديلها أو تغيريها

 أهمية هذا البحث

ترجع أهمية هذا البحث إىل تصديه للرد على األصوات اليت ارتفعت هذه األيام يف دول 

 إصالحبدعوى قسوتها وعدم جدواها يف  اإلعدامتنادي بإلغاء عقوبة ي اإلسالمالعامل 

 .اجلاني واجملتمع

وهذا البحث يبني أن هذه الدعوى أن كان هلا حمل يف دول أوربا وأمريكا وغريها فال 

ية عدم اإلسالمية ويكشف للمرددين هلذه الدعوى يف الدول اإلسالمحمل هلا يف الدول 

إمكانها ثانيًا،ألمر واضح جدًا وهو أن تطبيق هذه العقوبة عندنا احلاجة إليها أواًل وعدم 

 .دين وإلغاءها إلغاء جزء من الدين

فضاًل عن انتفاء األسباب اليت جعلت األوربيني وغريهم يطالبون بإلغائها فال توجد 

 .ية إللغائها أو تبديلها أو تعديلهااإلسالملدينا، وسنرى أنه ال حمل يف الدول 

ومن ثم فهذا البحث يتصدى للرد عليهم ويقيم احلجة على ضرورة بقاء نظام العقوبات 

 . عندنا وفقًا ملا ورد يف كتاب اهلل وسنة رسوله 

ية اليت تنكبت الطريق ونقلت اإلسالمكما يكشف هذا البحث احلقيقة أمام الدول 

نطاق ضيق وقد وجب  ية يفاإلسالمأنظمتها من القوانني الغربية وحصرت تطبيق الشريعة 

 .علينا بيان خطأ هذا السلوك
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وقد حانت الفرصة وانقشعت الغمة وقامت الشعوب بثوراتها تريد شرع اهلل وبقي دور 

 .الفقهاء واجملالس التشريعية

 :منهج البحث

ي معتمدًا على الكتب املعتمدة فيه، كما اإلسالمتناولت هذا املوضوع يف الفقه 

معتمدًا على الكتب القانونية بقدر احلاجة إىل ذلك لبيان بعض تناولت بعض النقاط 

املصطلحات وتاريخ العقوبات يف األزمنة القدمية وحنو ذلك مبا يفيد البحث والباحث ويضئ 

 .له الطريق فقط

 :خطة البحث

تناولت املوضوع يف مقدمة بينت فيها أهمية هذا البحث ومنهجه وخطته ثم أحلقتها 

عن العقوبة وبيان اهلدف منها وتطورها وأنواعها وشروطها يف الفقه  بتمهيد حتدثت فيه

ثم تناولت املوضوع يف نقاط متتالية لتوصل القارئ إىل نتيجة البحث فعرفت . ياإلسالم

قدميًا ثم حددت اجلرائم اليت  اإلعداموالقصاص وأوجه الفرق بينهما وطرق تنفيذ  اإلعدام

ي وبينت حكم تطبيق هذه العقوبة يف الفقه سالماإليف الفقه  اإلعداميعاقب عليها ب

وضرورة تطبيق هذه العقوبة ثم أوردت شبهات القائلني بإلغاء  اإلعدامي واهلدف من اإلسالم

ي اإلسالموبراءة الفقه  اإلعدامواألسباب اليت دعتهم إىل القول مبنع عقوبة  اإلعدامعقوبة 

يف الفقه  اإلعدامة للحرية بداًل عن منها وحبثت مدى إمكانية إحالل العقوبات السالب

 .ي ثم بينت نتيجة إلغاء هذه العقوبةاإلسالم

ثم أوردت قائمة بأهم نتائج البحث واقرتاح توصية من اجملمع ثم أوردت قائمة بأهم 

 .مصادر البحث

ية ملا فيه خريها وخري شعوبها وأن يبصرها اإلسالمهذا واهلل اسأل أن يوفق األمة 

وينصرها عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى بأعدائها 

 آله وصحبه وسلم

 حامد حممد أبوطالب/د.أ

 عميد كلية الشريعة والقانون األسبق بالقاهرة

 ية باألزهر الشريفاإلسالمعضو جممع البحوث 

 00201005273381: حممول

dr.hamed_abotaleb@yahoo.com 
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 متهـــيد

 .ث فيه عن العقوبة واهلدف منها وتطورها وأنواعها وشروطهاأحتد

 تعريف العقوبة واهلدف منها

 تعريف العقوبة

 العقاب. ( )العقاب، َعاَقب فالنًا بذنبه معاقبة وعقابًا جزاه سوءًا مبا فعل: العقوبة لغة

 .( )والعقوبة مبعنى واحد تقول عاقبته بذنبه

زواجر اهلل تعاىل للردع عن ارتكاب "العقوبات بأنها  ( )عرف بعض الفقهاء :اصطالحًا

 ".ما حظر وترك ما أمر به

اجلزاء املقرر ملصلحة اجلماعة على عصيان أمر "بأنها  ( )وعرفها بعض الفقهاء احملدثني

 "الشارع

اجلزاء العادل املشروع ملصلحة الفرد واجلماعة عند اقرتاف "بأنها  ( )وعرفها آخر

 "جرمية

ذلك ميكن تعريف العقوبة بأنها جزاء وضعه الشارع ملصلحة الفرد واجلماعة ويف ضوء 

 .( )لفعل حمظور

اجلزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي من أجل اجلرمية "والعقوبة يف القانون 

 .( )"ويتناسب معها

 اهلدف من العقوبة

ورنت باجلرمية العقوبة مفسدة يف نفسها، ولذلك مل تكن هدفًا يف ذاتها ولكن إذا ق

عندما وقعت جزاًء ملا هو أفسد  إصالحتبني أن اجلرمية أفسد منها، فظهر أن فساد العقوبة 

 .منها

                                                           
 .   ،   املعجم الوجيز، جممع اللفة العربية، َعَقَب، ص   ( )
 . 8 / الصحاح، للجوهري، عقب،   ( )
 .   املاوردي يف األحكام السلطانية، ص   ( )
 .   أمحد احلصري، السياسة اجلزائية، ص /د.أ  ( )
 . 0 حممد عبد املنعم القيعي، يف كتابه القيم نظرة القرآن إىل اجلرمية والعقوبة، ص /د.أ  ( )
( 2  األحكاام السالطانية، للماواردي، ص    " )حمظورات شرعية زجر اهلل تعااىل عنهاا حبادو أو تعزيار    "أما اجلرائم فهي   ( )

األحكاام السالطانية، ألباي يعلاي     " )دو أو تعزيار حمظورات بالشرع زجر اهلل تعاىل عنها حب"وقريب منه قول الفراء عنها 
كال  "أو هاي  (   / االختياار لتعليال املاتاار، للموصالي،     " )كل فعل حمظور يتضمن ضارراً "أو هي (    الفراء، ص 

 (.   /  املغين، البن قدامة، " )فعل عدوان على نفس أو مال
 .   ، ص حممود جنيب حسين/د.شرح قانون العقوبات، القسم العام، أ  ( )



- 4 - 

وقد يستفيد املرء من جرميته، لكن بإيقاع الضرر على غريه ولذلك حرمت عليه هذه 

االستفادة، كما قد يتضرر املرء بالعقوبة لكن من أجل محاية غريه وضعت العقوبة لكل 

 .( )عتدو أثيم، محاية للفرد يف نفسه وللمجتمع من كل ما هو خطر عليهم

األفراد ومحاية اجملتمعات من اجلرمية  إصالحهو  ( )لذلك فاهلدف من العقوبة عمومًا

العظيم يهدف من تشريع العقوبات محاية املصاحل األساسية للفرد  اإلسالمولذلك فإن 

 :خلمس وهيواجملتمع وهي ترجع إىل حفظ الضرورات ا

حفظ الدين، حيث وضع عقوبة للاروج على الدين واالرتداد عنه وسب اهلل أو  (1)

 .اخل...... املالئكة أو األنبياء أو الصحابة

أو جرحه أو االعتداء عليه بأي  اإلنسانعقوبة لقتل  اإلسالمحفظ النفس، حيث وضع  (2)

 .( )صورة من صور االعتداء

عقوبة ملن يتلف العقل أو يعطل وظيفته بشرب ُمسكر  اإلسالمحفظ العقل، فقد وضع  (3)

 .وحنوه، ألن يف ذلك إذهابا لعقله وإتالفا له

عقوبة ملن يتسبب يف خلط األنساب بالزنا ويتسبب  اإلسالمحفظ النسل، حيث وضع  (4)

 .يف نشر األمراض اجلنسية باجملتمعات املسلمة

ه بغري حق وبغري الطرق اليت عقوبة ملن يأخذ مال غري اإلسالمفقد وضع ،  حفظ املال (5)

 .( )شرعها للوصول ملا يف أيدي اآلخرين

العظيم ترمي إىل أغراض مل تتنبه هلا  اإلسالمكما يالحظ أن العقوبات اليت وضعها 

 :القوانني الوضعية إال حديثًا، من ذلك

، قال  ة إال على من اقرتف اجلرميةاالعدالة يف حتديد اجلزاء حيث ال توقع العقوب (1)

َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف  َوَأن لَّْيَس ِلإِلنَساِن ِإالَّ َما َسَعى  ِوْزَر ُأْخَرى  َواِزَرٌة َأالَّ َتِزُر : ىلتعا

 .( )   ُثمَّ ُيْجَزاُه اجَلَزاَء اأَلْوَفى ُيَرى 

حتقيق الزجر العام بواسطة العقاب كأن ينفذ العقاب علنًا، وحتى ال يقدم أحد على  (2)

اجلرمية، وجعل عقابًا أخرويًا يناله اجلاني حتى ولو جنا من عقاب ارتكاب هذه 

 .الدنيا، مما يوقظ ضمائر الناس ويبعدهم عن اجلرائم مراعاة هلل تعاىل

ذلك أن العقوبات اليت وضعها . حتقيق تقويم اجلاني، وذلك مبنعه من اقرتاف اجلرمية (3)

 ( )العقوبة وخيفة من نكال الفضيحةالشارع من شأنها َردع ذي اجلهالة خوفًا من أمل 

 .فيمتنع عن ارتكاب اجلرمية

                                                           
 . 0 حممد عبد املنعم القيعي، ص /د.نظرة القرأن إىل اجلرمية والعقوبة، أ  ( )
، معاني  2  ،0  ي والقاانون الوضاعي، حباث مان اعاداد، مسافر غارم اهلل الادميين، ص         اإلساالم اجلناياة باني الفقاه      ( )

 .بعدها وما 82 وما بعدها، لسان احلكام، البن الشحنة، ص  80 احلكام، للطرابلسي، ص 
 .   /  املغين، البن قدامة،   ( )
 .   / بداية اجملتهد، البن رشد،   ( )
 .من سورة النجم   -8 اآليات   ( )
 .   األحكام السلطانية، للماوردي، ص   ( )
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 تطــور العـقــوبة

تنبهت البشرية منذ أقدم العصور إىل خطورة اجلرمية وضرورة العقاب لكبتها ومنعها، 

واجتهد املصلحون يف كل عصر لوضع عقوبات للجرائم تكون كفيلة بالقضاء عليها 

 .( )يف استئصال اجلرائم بعقوبات مناسبة- حتى اآلن- لكنهم مل يوفقوا باعتبارهم بشرًا

ومن الصعب حتديد التاريخ الذي ظهرت فيه العقوبة ألول مرة ولكن ميكن القول 

بأنها ظهرت مع ظهور التجمعات البشرية الصغرية يف صورة األسرة، ثم تكاثرت فأصبحت 

 .دولة كتنظيم سياسيعشرية فقبيلة مما يشري إىل أن العقوبة ظهرت قبل ظهور فكرة ال

وقد سادت يف اجملتمعات البدائية القدمية فكرة االنتقام الفردي من اجلاني حيث 

كان الفرد يدفع األذى الواقع عليه يف صورة انتقام من اجلاني وثأر منه، وأحيانًا يستعني 

ه مما وقد يستعني األخري بعائلت. على ذلك بعائلته لنصرته ودفع األذى واالنتقام من اجلاني

 .يؤدي إىل نشوب حروب بني العشائر والقبائل تفوق يف أضرارها ما أصاب اجلاني

وغالبًا ما يكون االنتقام أو الثأر غري متناسب مع الضرر الناتج عن اجلرمية حيث 

كان يقدر مبعرفة اجملين عليه أو عائلته، وهم يتولون االنتقام من اجملين عليه أو عائلته 

 .االنتقام من املعتدي أو من عشريته إىل التجاوز يف العقاب أو دون معقب، مما يؤدي

ورغم ضاامة العقوبة وجسامتها فلم تفلح يف اقتالع اجلرمية، بل على العكس فتحت 

الباب واسعًا للحروب والغارات بني القبائل مما ألزم املصلحني بالبحث عن نظام جديد 

 .( )للعقوبة

ت إىل فكرة التحكيم حسمًا للدماء، كما اجتهوا ثم تطورت العقوبة ومالت اجملتمعا

إىل ضرورة املساواة بني اجلرمية والعقوبة فظهر نظام القصاص وهو يقتضي أن ُيفَعل 

كما ظهر نظام الصلح بأن يؤدي اجلاني إىل اجملين عليه . باجلاني مثل ما فعل باجملين عليه

واتفقت  ( )جين عليه ثم صار إجباريامااًل معينًا ُعِرف باسم الدية وقد كان اختياريًا للم

اجلماعات وال سيما بعد ظهور الدولة كنظام سياسي وظهور األديان وارتقت اجلماعات يف 

ففي الديانة اليهودية ُحددت اجلرائم . تفكريها وأصبحت العقوبات مقدرة ومعروفة

رمان وعقوباتها واحنصرت العقوبات عندهم يف القتل، واجللد واحلرمان الكبري واحل

 .( )الصغري والغرامة

 واتسمت العقوبات بالشدة يف الشريعة اليهودية، فقد كان ُيقضى بعقوبة الساط أو

وهي تقضي أن من ينزل عليه هذا الساط والعذاب األليم يصري شقيًا  –احلرمان الصغري 

                                                           
 . 0 حممد عبد املنعم القيعي، ص/د.نظرة القرآن إىل اجلرمية والعقاب، أ  ( )
 .  ،  خمتار القاضي، ص / ، تاريخ القانون، د8 ،2 طه، ص أمحد حسين / د.علم العقاب، أ  ( )
 .2  ،0  أمحد احلصري، ص / د.السياسة اجلزائية، أ  ( )
 . 8-80طالب، ص  حامد أبو/ د.عبد احلكم شرف، أ/ د.حماضرات يف تاريخ القانون، أ  ( )
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أن عاصيًا كافرًا وجيب على الناس اهلرب والفرار منه واالمتناع عن خماطبته وال يستحق 

حيكم له بالعدل يف قضاياه وال يصح تقليده أي منصب وال توليه أي عمل من أعمال اليهود 

 .وال يكمل به عدد مجاعة املصلني يف الصلوات اليت ال تصح إال باجتماع عشرة من اليهود

أو من عصى احلكام أو !!! وحيكم بهذه العقوبة على من تعدى على يهودي برفع اليد 

ة أو مل ينفذ أحكامهم أو أساء األدب ضد والديه أو معلمه أو أحبار قاوم أعوان القضا

 . اليهود

وهي تقتضي أن من حيكم عليه بهذه العقوبة حيرم  –أما عقوبة احلرمان الكبري 

دخول داره والسالم عليه ولو يف الطريق العام ومداواة أسقامه إذا مرض، وحيرم الدنو منه 

مثانية عشر عامًا من أوالده اخلروج من داره والسكن  أقل من أربعة أذرع وعلى من يبلغ

بعيدًا عنه وأمواله مباحة وال جيوز التأجري له وال إعارته شيئًا وال البيع له وال إعطاؤه شيئًا 

منه، وإذا مات ال يكفن ويلقى به خارج املقابر  يءمنه وال قبول ش يءما وال شراء أي ش

 .اؤه جهنمويصبح جسده غنيمة ملاالب الطيور وجز

وواضح أن هذه العقوبة تقتضي القضاء على من يستحقها حيًا وميتًا ويقضى بها عند 

التعدي على أرملة أو يتيم أو حيلف زورًا أو يرتدى يف جرمية الرشوة أو امتنع القاضي عن 

احلكم بغري عذر أو تعدى بالضرب واجلرح أو سبَّ أو قذف أحدًا أو لعب امليسر أو اشتغل 

وحتضري األرواح والشياطني وتفسري األحالم أو ادعى معرفة الغيب أو التنجيم وجس بالسحر 

 !!!البطون ملعرفة ما يف األرحام

ومن هنا .  وهكذا اصطبغت العقوبات عند اليهود بالشدة الشديدة والغلظة والقسوة

جاءت املسيحية بعد اليهودية لكنها مل تأت جبديد يضاف إىل أحكام التوراة وأرسل 

 َوِإْذ َعلَّْمُتَك الِكَتاَب : ملسيح إىل اليهود مصدقًا ملا بني يديه من التوراة، قال تعاىل ا

 .واهلل ال يعلمه التوراة إال ليعمل بها ( )  َواإِلجِنيَل َوالتَّْوَراَة َواْلِحْكَمَة

َوأُلِحلَّ َلُكم َبْعَض الَِّذي ُحرَِّم  َوُمَصدِّقًا لَِّما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة : ويقول اهلل تعاىل 

َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا  ِإنَّ اللََّه َربِّي َوَأِطيُعوِن  َوِجْئُتُكم ِبآَيةو مِّن رَّبُِّكْم َفاتَُّقوا اللََّه َعَلْيُكْم

ي ِإَلى اللَِّه َقاَل احَلَواِريُّوَن َفَلمَّا َأَحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم الُكْفَر َقاَل َمْن َأنَصاِر ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم 

ْشَهْد ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن َوا َنْحُن َأنَصاُر اللَِّه آَمنَّا ِباللَِّه
فلم ُتنسخ  أحكام التوراة وإمنا جاء . ( )

وَتمثل هذا  ( )" َوأُلِحلَّ َلُكم َبْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعَلْيُكْم "قال تعاىل . سيدنا عيسى معداًل هلا

التعديل يف املنهج فنادى املسيح بالتسامح املفرط والرأفة والرمحة بدل الشدة والغلظة 

َوآَتْيَناُه  َوَقفَّْيَنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُثمَّ َقفَّْيَنا َعَلى آَثاِرِهم ِبُرُسِلَنا : قال تعاىل .  وةاوالقس

َوَرْهَباِنيًَّة اْبَتَدُعوَها َما َكَتْبَناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ  َوَرْحَمًة اتََّبُعوُه َرْأَفًة َوَجَعْلَنا ِفي ُقُلوِب الَِّذيَن اإِلجِنيَل

                                                           
 من سورة املائدة 0  جزء من اآلية   ( )
 من سورة آل عمران 0 ،  ،  اآليات   ( )
 من سورة آل عمران 0 جزء من اآلية  ( )
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َوَكِثرٌي مِّْنُهْم  اْبِتَغاَء ِرْضَواِن اللَِّه َفَما َرَعْوَها َحقَّ ِرَعاَيِتَها َفآَتْيَنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُهْم َأْجَرُهْم

 .( )  َفاِسُقوَن

واألحكام اليت جاء بها اإلجنيل معدلة ألحكام التوراة ورد معظمها يف وصية السيد 

املعروفة بوصية اجلبل أو خطبة اجلبل ألقاها وهو جالس على قمة  –عليه السالم  –املسيح 

 :اجلبل على حوارييه وتالميذه وهي تشمل فيما يقولون

يف وصيته أن اليهود لقساوة قلوبهم أباحوا  –عليه السالم  –ذكر املسيح : منع الطالق (1)

الطالق أما هو فيقرر أن الزوجني بعد زواجهما يصبحان جسمًا واحدًا فال يعودان بعد 

إجنيل  0 إصحاح  2،8فقرة ) اإلنسانذلك اثنني، فالذي مجعه اهلل ال يصح أن يفرقه 

 . (مرقص

مشريًا إىل  –أنه تقرر فيما سبق  –عليه السالم  –ذكر املسيح : اصإلغاء مبدأ القص (2)

أما أنا فأقول أنه ال ينبغي أن تقاموا من . أن العني بالعني والسن بالسن –التوراة 

يتصدى لكم باألذى وأنه إذا صفعك أحد على خدك األمين فأدر له خدك األيسر، 

 0 -8 فقرة )عطه إزارك ورداءك وإذا نازعك أحد يف إزارك وادعى ظلمًا أنه له فا

 .(إجنيل متى  إصحاح 

عليه  –جاء مجاعة من الفريسيني وهم طائفة من اليهود إىل املسيح : إلغاء رجم الزانية (3)

بامرأة ضبطت متلبسة بالزنا، وذكروه حبكم التوراة وهو الرجم، فأطرق  –السالم 

بدأ برمجها من مل يرتكب قلياًل وأخذ خيط بيده على األرض ثم رفع بصره وقال هلم لي

منكم خطيئة، ثم عاد وأطرق مرة أخرى وهو خيط بيده على األرض، ثم رفع بصره 

أخرى فلم جيد إال املرأة فقال هلا أين هؤالء الذين يتهموك، أمل يبدأ أحد برمجك 

فقالت ال يا سيدي، فقال هلا وأنا أيضًا ال أعاقبك اذهيب لسبيلك وال ترجعي إىل ما 

 .( )(إجنيل يوحنا 8إصحاح    - فقرة )اقرتفتيه 

خامتًا للرساالت وتضمنت شريعته نظامًا للعقوبات يتناسب وحالة  اإلسالمثم جاء 

نَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأن ُتَؤدُّوا إ : قال تعاىل . اجملتمعات وأمر أتباعه بأن حيكموا بالعدل

َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه ِنِعمَّا َيِعُظُكم ِبِه ِإنَّ َوِإَذا َحَكْمُتم  اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها

َوَربَُّنا الرَّْحَمُن امُلْسَتَعاُن  َقاَل َربِّ اْحُكم ِباْلَحقِّ : وقال تعاىل . ( ) اللََّه َكاَن َسِميعًا َبِصريًا

 .( ) َعَلى َما َتِصُفوَن

وال شك أن من هذا احلق والعدل القصاص الذي يقتضي التسوية بني اجلرمية والعقوبة 

ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِقَصاُص ِفي َي : القصاص، قال تعاىل  اإلسالمفشرع 

                                                           
 من سورة احلديد   اآلية  ( )
، وقد تصدى يرمحه اهلل للرد على هذا الكالم وبني ضاعف داللتاه    0 ،   خمتار القاضي، ص / د.تاريخ القانون، أ  ( )

 .على املطلوب
 .من سورة النساء 8 اآلية   ( )
 .من سورة األنبياء    ية اآل  ( )
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ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع َواأُلنَثى ِباأُلنَثى َفَمْن  َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد الَقْتَلى احُلرُّ ِباْلُحرِّ

َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه  َوَأَداٌء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْاِفيٌف مِّن رَّبُِّكْم ِباْلَمْعُروِف

ْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن َوَلُكْم ِفي الِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأْوِلي اأَل َعَذاٌب َأِليٌم 
( ). 

ِإنَّ احَلَسَناِت "العظيم يف وسطية رائعة بني الزلة واجلرمية، قال تعاىل  اإلسالموفرق 

ِإن َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه "وقال تعاىل  ( )"ُيْذِهْبَن السَّيَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكِريَن

وأتناول العقوبات اليت شرعها . ( )"َوُنْدِخْلُكم مُّْدَخاًل َكِرميًا ْم َسيَِّئاِتُكْمُنَكفِّْر َعنُك

 :فيما يلي اإلسالم

 أنواع العقوبات يف الفقه اإلسالمي

ختتلف العقوبات من مجاعة ألخرى تبعًا لظروف كل مجاعة من حيث عقائدها وطبائع 

واالقتصادية، ومع هذا فقد خضعت العقوبات أفرادها ونظمها السياسية واالجتماعية 

 .عمومًا للتطور والتغيري تبعًا لتطور اجملتمعات وتغري الثقافات

 :بعقوبات تتسم بالتوسط على النحو اآلتي اإلسالمومن هنا فقد جاء 

جرحًا أو ضربًا ويشمل عقوبة  وهو املساواة بني اجلرمية والعقوبة قتاًل أو: القصاص  :أواًل

وتهدف إىل إنهاء حياة اجملرم وختليص اجملتمع من شروره عندما  ( )(إلعداما)القتل 

 .يرتدى اجملرم يف أفعاٍل إجرامية خطرية على اجملتمع

وقد طبقت اجملتمعات املاتلفة قدميًا وحديثًا هذه العقوبة على النحو الذي سأتناوله 

 .بالتفصيل، ألنه موضوع البحث

 .ويطبق جزاًء لزنا احملصن: الرجم  :ثانيًا

أألحوال، كعفوه عن القصاص، من املال يدفع لولي الدم يف بعض وهي مبلغ : الدية :ثالثًا

 .ويف القتل اخلطأ

وهي عقوبة توقع على مشهد من الناس جزاًء على زنا غري احملصن : عقوبة اجللد: رابعًا

 .وجزاًء على جرمية القذف ويف التعزير

 .القطع وهو جزاء يطبق عقوبة على السرقة وجزء من جزاء جرمية احلرابة :خامسًا

الكفارة وهي عتق رقبةأو صيام شهرين متتابعني وهي عقوبة للقتل اخلطأ جبانب  :سادسًا

 .الدية

                                                           
 .من سورة البقرة 8  ،2  اآليتان   ( )
 .من سورة هود    جزء من اآلية   ( )
 .من سورة النساء   اآلية   ( )
 بعدها وما 08 /ه عودة، عبدالقادر للشهيد ي،اإلسالم اجلنائي التشريع  ( )
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احلرمان من املرياث والوصية وهو عقوبة ملن قتل مورثه أو من أوصى له كعقوبة  :سابعًا

 .( )تبعية

ر وهو يعين التأديب وله أساليب تتدرج وفقًا للجرمية ما بني التوبيخ والقتل ومن التعزي :ثامنًا

ثم تشمل القتل واحلبس واجللد والنفي ومصادرة األموال والتشهري وحلق الشعر 

 .والتوبيخ وما يراه القاضي كافيًا لعقوبة املاطئ

 شروط العقوبة

تتحلى بوصف العقوبة الشرعية ي شروطًا معينة يف العقوبة حتى اإلسالميشرتط الفقه 

 :على النحو التالي

حيث يرد النص على اجلرمية  ( )أن تكون العقوبة منصوصًا عليها يف مصادر التشريع :أواًل

ال حكم ألفعال  "، وأنه ( )" األفعال قبل ورود الشرع على اإلباحة "، ألن  وعلى عقوبتها

والتكليف ال ُيلزم العباد إال  "، ( )"ورودهالعقالء قبل ورود الشرع بل األمر موقوف على 

َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبنَي َحتَّى َنْبَعَث  : ويقول اهلل تعاىل . ( )" رع ال من جمرد العقلامن الش

َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم  َواَل َوَأِن اْحُكم َبْيَنُهم ِبَما َأنَزَل اللَُّه : ، وقال تعاىل ( ) َرُسواًل
( ) ، 

شك على عدم اعتبار أي فعل جرمية يعاقب عليها إال بعد بيان  وكل هذا يدل بال

العظيم قبل اعتبار أي فعل جرمية يبني الطريق واضحًا لتحقيق  اإلسالمذلك، بل إن 

يف حتقيق هذه املصلحة، فهو  اإلسالمهذه املصلحة ثم يبني العقاب عند خمالفة منهج 

 .ما حيل وما حيرم ال يعاقب الناس إال بعد أن يبني

تسري على مجيع الناس على حد سواء  اإلسالممبعنى أن العقوبة يف : عمومية التطبيق :ثانيًا

غريه  وال يستثنى منها أحد، ال فرق بني غين وفقري، كبري وصغري، متمتع حبصانة أو

َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما َوالسَّاِرَقُة  َوالسَّاِرُق : قال تعاىل . أو كونه من والة األمر أو غري ذلك

وهي تدل بعمومها على وجوب  (8) َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل مَِّن اللَِّه

 .تطبيق احلد عند وجود اجلرمية

                                                           
من الفقاه اجلناائي   . وما بعدها 2  غرم اهلل الدميين، ص ي والقانون الوضعي، اعداد مسفراإلسالماجلناية بني الفقه   ( )

 .وما بعدها   / املقارن بني الشريعة والقانون، املستشار أمحد موايف، ج
 أباي  حمماد  لإلماام  ، العقوباة  ي،اإلساالم  الفقاه  يف والعقوباة  اجلرمياة  انظار " )بنص إال عقوبة وال جرمية ال" القانون ويف  ( )

 .( 0 ص زهرة،
 .  /  للغزالي، املستسصفى،  ( )
 .2 /  لآلمدي، األحكام  ( )
 .2  /  جزي، البن التنزيل، ألحكام التسهيل  ( )
 .اإلسراء سورة من    اآلية من جزء  ( )
 .املائدة سورة من 2  اآلية من جزء (  )
 .املائدة سورة من 8  اآلية  (8)
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َتْأُخْذُكم ِبِهَما  َواَل َواِحدو مِّْنُهَما ِماَئَة َجْلَدةو َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ الزَّاِنَيُة : وقال تعاىل 

وقد ورد هذا النص بعمومه . ( ) َواْلَيْوِم اآلِخِر َرْأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّه ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه

 .فينطبق على كل من وقع يف هذه اجلرمية وفقًا لشروطها دون متييز بني شاص وآخر

كانوا إذا سرق فيهم الشريف  أيها الناس إمنا أهلك الذين من قبلكم أنهم ":  وقال 

تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وأيم اهلل لو أن فاطمة بنت حممد 

تطبيق اجلزاء على كل من تردى يف  وهكذا يقرر الرسول . ( )" سرقت لقطعت يدها

 .اجلرمية حتى ولو كانت بنته فاطمة وهذا يقرر عمومية التطبيق

مبعنى أن العقوبة تنصب على اجلاني نفسه ومن ثم ال متس أي  :شاصية العقوبة :ثالثًا

 َتِزُر َواَل : قال تعاىل . شاص آخر مهما كانت صلته باجلاني كابنه وأبيه وأخيه

ال يؤخذ "وتقرر هذه اآلية بكل وضوح شاصية العقوبة حيث  ( ) ِوْزَر ُأْخَرى َواِزَرٌة

ويقول ،  ( ) ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِهنٌي : ويقول اهلل تعاىل  ( )"أحد بذنب أحد

َوُكلَّ ِإنَساٍن َأْلَزْمَناُه  : ويقول تعاىل ، ( ) ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة : تعاىل 

َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه 
( ) . 

إال يدع جمااًل للشك شاصية العقوبة وأنها ال تنال  العظيم مبا ال اإلسالموهكذا يقرر 

 .من تردى يف اجلرمية

ي مناسبة للجرائم اليت توجبها اإلسالمالعقوبات يف الفقه : مناسبة العقوبة للجرمية :رابعًا

فإذا كانت اجلرمية شنيعة كان عقابها شديدًا وإذا كانت اجلرمية قليلة اخلطر 

 –، ألنها من شرع اهلل  وال شك يف تناسب العقوبة للجرمية .كانت عقوبتها كذلك

 .اإلنسانخالق  –بحانه وتعاىل س

  َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّةو َخْيرًا َيَرُه  : وقد قرر اهلل سبحانه وتعاىل ذلك يف قوله تعاىل 

َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّةو َشراًّ َيَرُه 
 .وليس هناك معيار أدق من ذلك . (8)

غري أنه جيب أن نراعي يف التناسب مقدار األذى الذي ينزل باجملين عليه من جراء 

اجلرمية، ومقدار الرتويع واإلفزاع العام الذي أحدثته اجلرمية، ومقدار ما اشتملت عليه من 

                                                           
 .النور سورة من الثانية اآلية من جزء  ( )
 احلاديث  احلادود،  يف الشفاعة عن والنهي وغريه الشريف السارق قطع باب احلدود، كتاب صحيحه، يف مسلم أخرجه(  )

 . 0 / ج 88  /8 رقم
 .اإلسراء سورة من    اآلية من جزء  ( )
 .8  /  جزي، البن التنزيل، لعلوم التسهيل  ( )
 .الطور سورة من    اآلية من جزء  ( )
 .املدثر سورة من 8  اآلية (  )
 .اإلسراء سورة من    اآلية من جزء  ( )
 .الزلزلة سورة من  ،8 اآليتان  (8)
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ية، ومقدار الزجر والردع يف العقوبة فإن الزجر العام وأثر اإلسالمهتك حلمى الفضيلة 

 .( )ردع املعتدين حتى ال يقرتف أحد مثل هذه اجلرمية تطبيق العقوبة يف

 اإلسالميف املوازنة بني اجلرمية والعقوبة فسيتبني لنا مدى عدالة  وإذا راعينا هذه األمور

 .املطلقة

 :مرونة عقوبات التعزير

وميتاز هذا النوع من  . التعزير هو عقوبات مرنة على جرائم مل تشرع فيها حدود

 .ي باملرونة ومراعاة حال املذنب وجسامة الذنب وطروفهاإلسالمالعقوبات يف الفقه 

 : وختتلف عقوبات التعزير عن عقوبات احلدود يف أوجه منها

للقاضي يف عقوبات التعزير سلطة تقديرية يف قدر العقوبة زيادة ونقصًا تبعًا جلسامة  (1)

اجلرمية خبالف احلدود فهي مقدرة وليس للقاضي اجلرمية ولوضع اجلاني وظروف 

 .سلطة تقديرية يف تقديرها

احلدود ال جيوز لولي األمر العفو عنها خبالف عقوبة التعزير فهي تتميز باملرونة ولذلك  (2)

ميلك ولي األمر العفو عنها عندما تتمحض العقوبة حقًا للمجتمع وال تطول حق آدمي 

 .لمجتمع من العقوبةورأى ولي األمر أن العفو أصلح ل

 .أما إذا تعلق التعزير حبق آدمي فليس لولي األمر أن يعفو (3)

ما حيدث من التلف عن إقامة احلد هدر خبالف التعزير فإنه لبساطته وعدم خطورته  (4)

 .( )يوجب ضمان ما حدث عنه من تلف

                                                           
 .8ص أبوزهرة، حممد/د.أ العقوبة، ي،اإلسالم الفقه يف والعقوبة اجلرمية  ( )
 للطرابلسااي، احلكااام، معااني.  0  الشااحنة، الباان احلكااام، لسااان. 2  -    للماااوردي، الساالطانية، األحكااام  ( )

 . 8 -2   الفراء، يعلي ألبي السلطانية، األحكام.  2 ، 2 
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 تعريف اإلعدام

روحه  إزهاققضى ب: يقال حكم القاضي بإعدام اجملرم"الروح  إزهاق: لغة اإلعدام

 .( )"قصاصًا

استئصال احملكوم عليه " : بتعريفات متعددة منها اإلعدام ينيعرف القانون: اصطالحًا

 ( )"روحه إزهاقب

 "روح احملكوم عليه إزهاق"بأنه  ( )وعرفه بعضهم

 "روحه إزهاقوذلك بإنهاء حق اجلاني يف احلياة "بأنه  ( )كما عرفه غريهم

إنهاء  اإلعدامواملعنى اصطالحًا ال خيرج عن املعنى اللغوي، فهما يتفقان يف أن املراد ب

 .حياة احملكوم عليه وختليص اجملتمع من شروره

 ( )سائل تنفيذ عقوبة اإلعدامو

إىل ختليص اجملتمع من شرور اجملرم باستئصاله، ومن ثم تعددت  اإلعدامتهدف عقوبة 

األساليب والصور يف تنفيذ هذه العقوبة تبعًا الختالف اجملتمعات وطبائع الشعوب وأحيانًا 

كانت حتاط بالتعذيب كعنصر أساسي يف أسلوب تنفيذها وخيتلف مقدار التعذيب تبعًا 

اليت تتناسب مع جسامة   اإلعداميار طريقة ، وكان للقاضي سلطة اخت( )جلسامة اجلرمية

وقد سادت هذه العقوبة يف اجملتمعات السحيقة والقدمية واملتوسطة واحلديثة . ( )جرميته

وسيلة من وسائل التكفري عن الذنب من ناحية، وللتالص من اجملرم من  اإلعدامباعتبار 

من زمان آلخر ومن مكان آلخر،  اإلعداموقد اختلفت وسائل تنفيذ حكم . ناحية أخرى

 :على النحو التالي

                                                           
 .0  ص ، م د ع العربية، اللغة جملمع الوجيز، املعجم  ( )
 .2 ص طه، حسين أمحد/د.أ العقاب، علم  ( )
 .20 ص العام، القسم العقوبات، قانون شرح حسين، جنيب حممود/د.أ  ( )
 .2  ص العام، القسم العقوبات، قانون شرح جاد، سامح/د.أ  ( )
 .   ،   حسن شحاته سعفان، ص/راجع يف هذا املوضوع علم اجلرمية، د  ( )
من ذلك مثاًل ما ورد يف نظام العقاب عند الفراعنة، فقد كان جزاء جرمية القتال اإلعادام يف حالاة القتال العماد، وإذا       (  )

خبالف ما إذا كان اجلاني الوالد على ولاده  أصابعه ثم ُيعدم حرقًا بعد ذلك ،  وقعت اجلرمية من ابن على أبيه فتقطع
فال ُيعدم ولكن يستبدل اإلعدام بأن ُيؤمر الوالد باحتضان جثة ولده ثالثة أيام متصلة بلياليهم علاى مشاهد مان النااس     

 (.   امد أبوطالب صح/ د.عبد احلكم شرف، أ/د.حماضرات يف تاريخ القانون، أ)وبإشراف السلطة املاتصة 
على شاب يف الثامنة عشرة من عمره اتهم بإهانة الدين، بقطاع لساانه مان جاذوره وبارت ياده            حكم يف فرنسا سنة   ( )

وقاد اجتهاد القضااة يف حتدياد كيفياة      . اليمنى على باب الكنيساة الرئيساية يف املديناة ثام حرقاه حياًا علاى ناار هادئاة         
على النحو الذي رأوه ينزل به القدر من العذاب املتناسب مع جسامة جرميته ومقدار إمثاه  تنفيذ اإلعدام يف هذا الشاب 

شارح قاانون   . )وقاد خفاف هاذا احلكام بعاد النطاق باه إىل قطاع رأس احملكاوم علياه وحرقاه بعاد إعداماه             . بإرتكابها
 (. 2 حممود جنيب حسين، القسم العام، هامش ص/د.العقوبات، أ
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الضرب أو التكسري وكان يستادمه اآلشوريون القدماء، فقد كانوا يكسرون  (1)

 .مبطرقة حديدية ضامة اإلعدامرأس احملكوم عليه ب

قطع الرأس وفصلها عن اجلسم أو الذبح، وقد استادم اآلشوريون والفرس واليونان  (2)

 .اء هذه الطريقةوالرومان واملصريون القدم

احلرق وقد استادمه العربانيون وكانوا يعاقبون به الزناة إذا كانوا من رجال الدين،  (3)

كما استادمه البابليون للتكفري عن . كما كانوا يعاقبون به من يتزوج من احملارم

 .جرمية الزنا، كما استادمه اليهود والرومان

أجزاء اجلسم باملنشار وسادت  تقطيع األطراف وأعضاء اجلسم حتى املوت، أو نشر (4)

 .هذه الوسيلة عند الفرس والعرب واستادمها الفراعنة

الصلب، حيث يصلب اجلاني إىل أن ميوت وقد استادمه الرومان إلعدام غري املدنيني  (5)

الرومان أو األجانب، واستادمه السكندر األكرب يف إعدام كثري من أعدائه، 

 .فراعنةيون والجواستادمه الفينيقيون والقرطا

للحيوانات املفرتسة لتقطعه وتأكله واستادم الرومان  اإلعدامإلقاء احملكوم عليه ب (6)

 .هذه الطريقة ضد كثري من ضحايا املسيحيني

 .السلخ، وقد استادمه اآلشوريون والفرس القدماء (7)

 .الطعن بآلة حادة، وقد استادمه اآلشوريون والفرس والرومان والعرب (8)

من مكان مرتفع، وقد استادمها الرومان يف قتل  عداماإلإلقاء احملكوم عليه ب (9)

 .الرقيق

باحلجارة حتى املوت وقد استادمه العربانيون  اإلعدامالرجم وهو رمي احملكوم عليه ب (11)

 .وبعده اإلسالمواليهود واملسيحيون والعرب قبل 

حتى املوت، وقد استادمه  اإلعداموذلك بالضغط على رقبة احملكوم عليه ب: اخلنق (11)

 .ود والفرساليه

إىل أن " بالزغزغة"مشاعر الضحك  اإلعداموذلك بأن تثار يف احملكوم عليه ب: الضحك (12)

 .، وقد استادمته بعض اجلهات يف الصني( )يتوقف قلبه من الضحك وميوت

 .اجللد حتى املوت، وقد استادمته أمم كثرية مثل الرومان واليونان والعرب (13)

على مقعد فيارج  اإلعدامكوم عليه باجللوس على اخلازوق، وذلك بأن جيلس احمل (14)

عامود من أسفله به آالت حادة تقطع أمعاء احملكوم عليه وأجزاءه كلما صعد 

 .اخلازوق إىل أن ميوت

                                                           
 .ملصريني مات من الضحكومنه ما يقال عند ا  ( )
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 .الغرق، وذلك بأن تغمس رأس احملكوم عليه يف املاء إىل أن ينقطع نفسه وميوت (15)

حبيث جتري بدون أمل للمحكوم عليه، ومن ثم أصبحت  اإلعداموقد تطورت أساليب  (16)

 :األمم تنفذ هذه العقوبة يف صورة

إال أنه أسرع منه يف انهاء حياة احملكوم  –سالف الذكر  –وهو يشبه اخلنق : الشنق (17)

 .اإلعدامعليه ب

مبصدر  اإلعدامالقتل بالصعق بالكهرباء، بأن يوصل جسم احملكوم عليه ب (18)

 .التيار الكهربائي فيصعق وميوتكهربائي ثم يطلق عليه 

يف حجرة ومتأل بالغازات  اإلعدامحيث يوضع احملكوم عليه ب: القتل بالغازات اخلانقة (19)

 .اخلانقة فيموت

، وتغمى عيناه، ثم اإلعدامالقتل بإطالق الرصاص، وذلك بأن يوقف احملكوم عليه ب (21)

 .يطلق عليه الرصاص يف مقتل كقلبه أو خمه مما يؤدي ملوته فورًا

عن جسمه بسرعة، وقد  اإلعداموهي جهاز يفصل رقبة احملكوم عليه ب: املقصلة (21)

 .اخرتعه الدكتور جيونان يف عهد الثورة الفرنسية

هو الوصول إىل اهلدف أال وهو إنهاء  اإلعداموكان وال يزال اهلدف من تطوير وسائل 

 .بطريقة بعيدة عن التعذيب قدر اإلمكان اإلعدامحياة احملكوم عليه ب

 تعريف القصاص

لكلمة قصاص معاٍن متعددة يف اللغة منها تتبع األثر يقال قصصت األثر تتبعته، : لغة

مقاصة وقصاصًا من باب قاتل إذا كان لك عليه دين مثل ما "ومنها املقاصة يقال قاصصته 

له عليك فجعلت الدين يف مقابلة الدين مأخوذ من اقتصاص األثر ثم غلب استعمال 

ومنها املماثلة لذلك فإن القصاص . ( )"تل القاتل وجرح اجلارح وقطع القاطعالقصاص يف ق

 .( )، القتل بالقتل واجُلرح باجُلرح والقطع بالقطع يف اللغة أن ُيفعل باجلاني مثل ما جنى

 .( )القصاص أن ُيفعل بالفاعل اجلاني مثل ما فعل: اصطالحًا

 .( )يف القتلى القصاص هو املساواة واملعادلة: وقال ابن تيمية

أن ُيفعل باجلاني مثل ما فعل باجملين "وعرفه األستاذ الدكتور حسن الشاذلي بأنه 

 .( )"عليه، فإن قتل ُقتل وان جرح ُجرح

                                                           
 .0  املصباح املنري، للفيومي، قصص، ص  ( )
 . 0 املعجم الوجيز، جملمع اللغة العربية، قصَّ، ص  ( )
 .2  /  ية بالكويت، اإلسالماملوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون   ( )
 .   الراعي والرعية، ص إصالحالسياسة الشرعية يف   ( )
 . 2ي، صاإلسالمالفقه  اجلنايات يف  ( )
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ويسمى القصاص قودُا هنا . وعلى ذلك فإن القصاص يف القتل معاقبة القاتل مبثل فعله

 فسمي القتل إىل بيده أو فيه ربطي بشئ يقاد الغالب يف منه املقتص ألن بذلك ُسمي ولعله

 .()قودًا القتل

 أدلة مشروعية القصاص

 .( )القصاص مشروع بالكتاب والسنة واالمجاع واملعقول

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِقَصاُص  : قول اهلل تعاىل  أواًلأما الكتاب فمنه 

َواأُلنَثى ِباأُلنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع  َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد ِفي الَقْتَلى احُلرُّ ِباْلُحرِّ

َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه  َوَأَداٌء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْاِفيٌف مِّن رَّبُِّكْم ِباْلَمْعُروِف

ْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن لِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأْوِلي اأَلَوَلُكْم ِفي ا َعَذاٌب َأِليٌم 
( ). 

أي شرع لكم وليس مبعنى   ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص :  أن قوله : وجه الداللة

فرض، ألن ولي املقتول خمري بني القصاص والدية والعفو، وقيل مبعنى فرض أي فرض على 

وعلى ولي املقتول أال يتعداه إىل غريه كفعل اجلهلة وعلى القاتل االنقياد على القصاص 

كما أن هذه اآلية نزلت فيمن كان من العرب ال . ( )احلاكم التمكني من القصاص

يرضى أن يأخذ بعبد إال حرًا، وبوضيع إال شريفًا وبامرأة إال رجاًل ذكرًا ويقولون القتل 

وهو املساواة مع استيفاء احلق فقال  أنفى للقتل فردهم اهلل عز وجل عن ذلك إىل القصاص

َوَلُكْم ِفي الِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأْوِلي "وقال تعاىل " ُكِتَب َعَلْيُكُم الِقَصاُص ِفي الَقْتَلى"

 .( )"اأَلْلَباِب

وال شك أن سبب النزول يبني أن التشريع يؤكد حتمية املساواة بني اجلرمية والعقوبة 

ب احلقد والكراهية بني الناس ويتسبب يف التقاتل حتى يقضى على الظلم الذي يسب

 .واحلروب

 .وهذا يدل على أن اهلل سبحانة وتعاىل شرع لنا القصاص

َواأَلنَف  َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس : قول اهلل تعاىل  :ثانيًا

َوَمن لَّْم  َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة لَُّه َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواأُلُذَن ِباأُلُذِن ِباأَلنِف

 .( ) َيْحُكم ِبَما َأنَزَل اللَُّه َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن

                                                           
()   ،0 /  املغين، البن قدامة . 
 .   /  عودة، عبدالقادر للشهيد ي،اإلسالم اجلنائي التشريع  ( )
 .من سورة البقرة 8  ،2  اآليتان   ( )
ُفارض وُألازم، وكياف    ( كتاب )معناى  : قال علماؤناا "وقال ابن العربي . 0 / كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي   ( )

وإمنا هاو خلارية الاولي ومعناى ذلاك ُكتاب وُفارض إذا أرا اساتيفاء القصااص فقاد           ! يكون هذا والقصاص غري واجب
أحكاام القارآن، البان    " )وإذا أردت الصيام النيةالوضوء  –إذا أردت التنفل  –كتب عليكم، كما يقال كتب عليك 

 (.  / العربي 
 .  / أحكام القرآن، البن العربي،   ( )
 .من سورة املائدة   اآلية   ( )
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أن اهلل سبحانه وتعاىل خيربنا أنه فرض وألزم بين إسرائيل يف التوراة أن :  وجه الداللة

س بالنفس أي تقتل النفس إذا قتلت نفسًا، وإذا كان هذا إخبارا مبا يف التوراة، إال أنه النف

 .، ألن شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد ناسخ( )حكم يف شريعتنا باإلمجاع

ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين إما أن  ) قول رسول اهلل : أواًلوأما السنة فمنها 

 .( )(يودي وإما أن يقاد

بني هذا احلديث أن ولي املقتول باخليار إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ :  وجه الداللة

 .فداءه

ما رواه أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بني حجرين فسألوها من  :ثانيًا

ى ذكروا يهوديًا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر ت؟ ح ؟ فالن صنع هذا بك ؟ فالن

 .( )أن يرض رأسه باحلجارة فأمر به الرسول 

قتل اليهودي الذي ثبت بإقراره أنه قتل  rدل احلديث على أن رسول اهلل : وجه الداللة

 .اجلارية وهذا يدل على أن جزاء القاتل القتل

 .( )فقد امجع الفقهاء على مشروعية القصاص: أما اإلمجاع

البشرية واألنفس  فإن العقل يقتضي شرعية القصاص، ألن الطباع: وأما املعقول

الشريرة متيل إىل الظلم واالعتداء وترغب يف استيفاء الزائد السيما سكان البوادي وأهل 

فلو مل تشرع اجلزاءات الزاجرة عن التعدي . اجلهل العادلني عن سنن العقل والعدل

والقصاص من غري زيادة وال انتقاص لتجرأ ذوو اجلهل واحلمية على القتل والفتك يف 

اء وإنصاف ما جنى عليهم يف االستيفاء فيؤدي ذلك إىل التفاني وفيه من الفساد ماال االبتد

خيفى، فاقتضت احلكمة شرع العقوبات الزاجرة عن االبتداء يف القتل والقصاص املانع من 

َوَلُكْم "قال تعاىل  ( )استيفاء الزائد على املثل فورد الشرع بذلك حسمًا عن مادة هذا الباب

 .( )"اِص َحَياٌة َيا ُأْوِلي اأَلْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنِفي الِقَص

 الفرق بني اإلعدام وقتل النفس قصاصًا

 :القصاص باعتباره عقوبة يتنوع إىل نوعني باعتبار موجبه

                                                           
 .8  / كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي   ( )
احلديث     / م مكة عند فتح مكة أخرجها مسلم يف صحيحه يف كتاب احلج، باب حتري جزء من خطبة النيب   ( )

 .    /   رقم 
حااديث رقاام      / أخرجااه مساالم يف صااحيحه يف كتاااب القسااامة باااب ثبااوت القصاااص يف القتاال باااحلجر وغااريه         ( )

  /    . 
 .   / ، بداية اجملتهد، البن رشد،   / االختيار لتعليل املاتار، للموصلي،   ( )
 .  ،  / االختيار لتعليل املاتار، للموصلي،   ( )
 .من سورة البقرة 2  اآلية   ( )
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فإن كان موجبه القتل العمد فهو القصاص يف النفس وإن كان موجبه جراح أي 

 .( )أو القصاص يف األطراف ( )يف اجلوارحاعتداء على ما دون النفس فهو القصاص 

 .وينصرف احلديث إىل النوع األول وهو القصاص يف النفس

جند أنهما يتفقان يف أمور وخيتلفان يف  اإلعداموإذا قارنا بني القصاص يف النفس و

 .أخرى

 :أوجه االتفاق

 :فيما يأتي اإلعداميتفق القصاص يف النفس مع 

 .روح اجلاني زهاقكل منهما يهدف إل (1)

كالهما عقوبة على جرائم خطرية تهز كيان اجملتمع كقتل النفس، أو اجلنايات  (2)

املضرة بأمن احلكومة من جهة الداخل أو اخلارج، أو اجلرائم اليت أدت إىل قتل 

النفس كالقتل بالسم، واحلريق العمد إذا أدى إىل موت شاص كان موجودًا 

 .باألماكن احملرتقة

، ذلك أن من يدقق النظر يف –يف اجلملة  –اًء على قتل النفس كالهما يعترب جز (3)

يف القانون املصري جيد أنها أدت إىل قتل نفس بغري  اإلعداماجلرائم اليت حيكم فيها ب

ية على هذه اجلرائم الشك أننا اإلسالمومن ثم إذا طبقنا أحكام الشريعة  ( )حق

 .داماإلعروح اجلاني وهو ما يعين  إزهاقسنجد عقوبتها 

يف القانون املصري تتفق مع  اإلعدامميكن القول بأن احلاالت اليت حيكم فيها ب (4)

 .احلاالت اليت حيكم فيها بالقتل قصاصًا يف الشريعة

سواء على  –على تفصيٍل يف ذلك  –العفو عن القاتل من أولياء الدم يؤثر يف العقوبة  (5)

 .أو قتل النفس قصاصًا اإلعدامعقوبة 

 االختالف أوجه

 الفقهاء عليه ويطلق نفس لقتل جزاًء كان إذا إال قصاصًا يسمى ال اجلاني روح إزهاق (1)

 الزنا حد فهو حمصن وهو للزنا جزاء اجلاني روح إزهاق كان إذا أما".القود" لفظ

 .رمجًا ويسمى

                                                           
 .   /  رشد، البن اجملتهد، بداية  ( )
 . 8/  للموصلي، املاتار، لتعليل االختيار  ( )
 اخلارج جهة من الدولة أمن ميس ما منها جسيمة جنايات ارتكاب على جزاء اإلعدام عقوبة املصري القانون يقرر حيث  ( )

 املارتبط  أو جبناياة  املقارتن  والقتال  بالسام  والقتال  أوالرتصاد،  اإلصارار  سابق  ماع  العماد  القتل ومنها الداخل، جهة من أو
 يف كلان  إنسان موت إىل أدى إذا العمد واحلريق إنسان، موت عنه نشأ إذا للاطر العامة النقل وسائل وتعريض جبنحة

 املاااااااواد انظااااااار) باإلعااااااادام عليهاااااااا بنااااااااًء ماااااااتهم علاااااااى حكااااااام إذا الااااااازور وشاااااااهادة احملرتقاااااااة، األمااااااااكن
 قاانون  شارح  ، 2  بهناام  رمسيس/ د.أ واجملرم، اجلرمية وانظر عقوبات ،   ،82 ،0  ،   ،   ،8  ،   ، 2 

 ( 2  حسين جنيب حممود/د.أ العام، القسم العقوبات،
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 الردة حد وهو اإلميان بعد اإلسالم عن لالرتداد جزاًء اجلاني روح إزهاق كان وإذا

 .قتاًل ويسمى

 حالة جانب إىل(  )الثالث احلاالت من حالة يف إال املسلم روح إزهاق جيوز فال ثم ومن

 َوَرُسوَلُه اللََّه ُيَحاِرُبوَن الَِّذيَن َجَزاُء ِإنََّما :  تعاىل اهلل بقول عماًل للحرابة، القتل وهي رابعة

 ُينَفْوا َأْو ِخالفو مِّْن َوَأْرُجُلُهم َأْيِديِهْم ُتَقطََّع َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُيَقتَُّلوا َأن َفَسادًا اأَلْرِض ِفي َوَيْسَعْوَن

َعِظيٌم َعَذاٌب اآلِخَرِة ِفي َوَلُهْم الدُّْنَيا ِفي ِخْزٌي َلُهْم َذِلَك اأَلْرِض ِمَن
( ). 

ي أوسع منها يف القانون املصري حيث تطبق هذه اإلسالمالروح يف الفقه  إزهاقدائرة  (2)

ي على من تثبت عليه جرمية الزنا وهو حمصن وعلى من يرتد اإلسالمالعقوبة يف الفقه 

يف القانون  اإلعداموهذه اجلرائم ال يعاقب عليها ب. بعد الدخول فيه اإلسالمعن 

 .يعاقب عليها القانون يف بعض احلاالت املصري، بل قد ال

حيث خص هذه العقوبة بضوابط  اإلعدامنون املصري ضوابط للحكم بيضع القا (3)

ختالف القواعد العامة يف إصدار األحكام، حيث أوجب على احملكمة أال تصدر 

 .إال بإمجاع أراء أعضائها اإلعداماحلكم ب

كما أوجب عليها قبل إصدار هذا احلكم أن تأخذ رأي مفيت اجلمهورية، وجيب على 

ية، وإذا مل اإلسالماق القضية لفضيلة املفيت ألخذ رأيه وفقًا للشريعة احملكمة إرسال أور

يصل رأيه للمحكمة خالل عشرة األيام التالية إلرسال األوراق إليه حكمت احملكمة يف 

 (.إجراءات جنائية  / 8 املادة . )الدعوى

رأيه واحملكمة وإن كانت ملزمة بضرورة أخذ رأي فضيلة املفيت إال أنها غري ملزمة ب

 .وهلا أن حتكم مبا خيالفه دون أن يرتتب على ذلك بطالن

 اإلعدامكما أوجب القانون على النيابة العامة عرض القضية الصادر فيها حكم ب

من القانون رقم    املادة )على حمكمة النقض حتى ولو مل يطعن أحد يف احلكم غريها 

 .( )(2 2 لسنة    

مثل رفع األوراق إىل  اإلعدامكما وضع املقنن بعض الضمانات أيضًا يف تنفيذ عقوبة 

 .( )اخل.... رئيس الدولة قبل تنفيذ احلكم وله أن يعفو أو يبدل العقوبة،

                                                           
 والتاارك  الزاناي،  والثياب  باالنفس،  الانفس  وهاي  قتلاه  تعماد  وحيال  املسالم،  دم إهادار  فيهاا  جياوز  اليت احلاالت هي هذه  ( )

 رساول  وأناي  اهلل إال إلاه  أال يشاهد  مسالم  امارئ  دم حيال  ال" قاال  حيث  الرسول حلديث إعماال للجماعة املفارق لدينه
 صاحيحه،  يف مسالم  أخرجاه " )للجماعاة  املفاارق  لديناه  والتاارك  باالنفس،  والانفس  الزاناي،  الثياب : ثالث بإحدى إال اهلل

 (2  / ج ،    /   رقم احلديث املسلم، دم به يباح ما باب القسامة، كتاب
 .املائدة سورة من    اآلية  ( )
 حسااين، جنيااب حممااود/د.أ العااام، القساام العقوبااات، قااانون شاارح.   ،  ص طااه، حسااين أمحااد/د.أ العقاااب، علاام  ( )

 . 2 ص بهنام، رمسيس/د.أ واجلزاء، واجملرم اجلرمية. 28 ،22 ص
 .السابقة املراجع  ( )
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أو خيفف احلكم ويستبدل العقوبة  اإلعداملرئيس الدولة أن يعفو عن احملكوم عليه ب (4)

اتل يف القصاص فال ميلك ولي األمر ذلك وال ولكن ليس لولي األمر أن يعفو عن الق

 .( )يكون العفو إال من ولي الدم

ي يف بعض احلاالت وعلى تفصيل يف املذاهب، اإلسالمميتنع القتل قصاصًا يف الفقه  (5)

على  – ( )مثل قتل الوالد بولده، وقتل املسلم بغري املسلم اإلعداموال يسري هذا على 

 .( )تفصيل واختالف واسع يف املذاهب

يعد حقًا للدولة ومن ثم ال ميلك ولي الدم أو غريه من أفراد الشعب التدخل  اإلعدام (6)

إللغائه أو تغيريه وأساس ذلك يف القوانني أن الفلسفة األوربية اليت سادت يف العصور 

يف  –الوسطى كانت تعترب حياة الفرد حقًا خالصًا للحاكم فهم واهب احلياة 

 .اومن ثم ميلك سلبه –فكرهم 

فهو حق لولي الدم ميلك العفو والعدول عنه إىل ( القود)خبالف القصاص لقتل النفس 

 .بدل وهو الدية

هو احلاكم أما صاحب احلق يف  اإلعدام على ذلك أن صاحب احلق يف ينوينب

 .( )فهو ولي الدم( القود)القصاص لقتل النفس 

                                                           
 .  ص موايف، أمحد املستشار بالقانون، املقارن اجلنائي الفقه من  ( )
 التأبياد،  علاى  الادم  معصاوم  وألناه  بذمتاه،  وفاى  مان  أحاق  أناا  وقاال  باذمي  مسالماً  أقااد   الانيب  ألن الذمة، أهل خبالف ( )

 (.   /  رشد، البن اجملتهد، بداية ،2 /  املاتار، لتعليل االختيار.    /   قدامة، البن املغين، انظر)
 .السابقة املراجع  ( )
 . 2 ص صدقي عبدالرحيم.د ية،اإلسالم الشريعة يف والعقوبة اجلرمية  ( )
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 اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام يف الفقه اإلسالمي

ية اعتمدت يف نظامها العقابي جمموعة من العقوبات اليت اإلسالمالشك أن الشريعة 

حتمي املصاحل األساسية للمجتمعات من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال ومن بني 

 .( )روح اجلاني بصورة أو بأخرى إزهاقهذه العقوبات عقوبة تؤدي إىل 

 .عقوبة من العقوبات اإلعدامية اعتمدت اإلسالمومن هنا ميكن القول بأن الشريعة 

ية هذه العقوبة جزاًء جلرائم شديدة اخلطورة على الفرد اإلسالموتعتمد الشريعة 

 :واجملتمع، ومن ذلك ما يلي

روح اجلاني وهو ما يطلق عليه اآلن  إزهاقجرمية قتل النفس بغري حق، وعقوبتها  (1)

مية شديدة الشناعة وتبلغ يف جسامتها جر اإلسالم، ذلك أن قتل النفس يف اإلعدام

َراِئيَل َأنَُّه َمن ااااِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْس : قال تعاىل . حجم قتل الناس مجيعًا

َأْحَياَها َوَمْن  ادو ِفي اأَلْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميعًاااااًا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساااَقَتَل َنْفس

 .( ) ا النَّاَس َجِميعًاااااَفَكَأنََّما َأْحَي

روح اجلاني، حيث دل جبرميته على النحو  إزهاقوعقوبتها :  جرمية الزنا من احملصن (2)

على أنه عضو فاسد يف اجملتمع وسيفسد غريه إن مل يبرت، ذلك  ( )الذي رمسته الشريعة

رسم له طريق العفة يف قضاء شهوته وسلك هذا الطريق وقضى شهوته  اإلسالمأن 

حالاًل ومع هذا مييل إىل احلرام ويقرتفه مما يدل على دناءة نفسه وفجور سلوكه 

حيث مارس هذا الفعل على وجه من العالنية والفجور واجملاهرة حتى رآه أربعة 

على خروج صريح أشااص يفعل هذا على وجه التفصيل يف صورة فجة مما يدل 

وواضح على نظام اجملتمع مما يدعو قطعًا إىل برته واخراجه حتى يطهر اجملتمع منه، 

 َتْأُخْذُكم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّه ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواَل : ولذلك يقول اهلل تعاىل 

 .( ) َطاِئَفٌة مَِّن امُلْؤِمِننَيَوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما  َواْلَيْوِم اآلِخِر

وهلا معان قطع الطريق وتنفري الناس يف كل مكان وإظهار الفساد يف : جرمية احلرابة (3)

األرض، أو أنها الزنا والسرقة والقتل، أو قطع الطريق علنًا وسرقة الناس وإرهابهم، 

جملتمع وواضح أن مجيع هذه الصور تدل على جسامة هذه اجلرمية وخطورتها على ا

                                                           
 باالرجم  أو بالسايف  رقبتاه  بقطاع  روحه تزهق أن وإما عليه، اجملين روح به أزهق الذي األسلوب بذات روحه تزهق أن إما  ( )

 .بأكمله اجملتمع كيان تهدد واليت اخلطورة شديدة اجلرائم يف واألرجل األيدي قطع أو بالصلب أو بالقتل أو
 شرع أن األصل أن إال إسرائيل بين على املكتوب هذا أن على تنص كانت وإن واآلية املائدة سورة من    اآلية من جزء  ( )

أن علياه إثام مان    " َفَكَأنََّماا َقَتاَل النَّااَس َجِميعااً     " تعااىل  اهلل قاول  ومعناى  باتباعه، وأمرنا به اهلل اعلمنا لنا شرع قبلنا من
أحكااام القاارآن، الباان العربااي،    ..... )قتاال مجيااع الناااس أو أن ماان قتاال واحاادًا فهااو متعاارض ألن يقتاال مجيااع الناااس         

 / 2 ، 2 ، 2 ) 
 الااروض ، 0 /   قدامااة، البان  املغااين، بعاادها، وماا     ص للماااوردي، الساالطانية، األحكاام  يف ذلااك تفصاايل انظار  ( )

 .بعدها وما 0  /  للموصلي، املاتار، لتعليل االختيار ،   /  للبهوتي، املربع،
 النور سورة من   اآلية من جزء ( )
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وتهديد أمنه وكيانه وهي يف أبسط صورها قطع الطرق على الناس وسلب أمواهلم 

والزنا بنسائهم وإرهابهم فهي جرمية تشتمل على عدد من اجلرائم كقطع الطريق 

 .وإشهار األسلحة وسرقة األموال والزنا وخطف األفراد وهكذا

 : العقوبات قال تعاىل العظيم عقوبة هذه اجلرمية من أشد  اإلسالمومن هنا جعل 

ُيَصلَُّبوا َأْو  ادًا َأن ُيَقتَُّلوا َأْوااَوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَس َوَرُسوَلُه ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه

َوَلُهْم ِفي  ِفي الدُّْنَياَوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخالفو َأْو ُينَفْوا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي  ُتَقطََّع َأْيِديِهْم

 .( )  اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم

وهناك خالف واسع بني الفقهاء يف عقوبة هذه اجلرمية هل هو القتل أو الصلب أو قطع 

األيدي واألرجل أو النفي أم جيمع بينها أم تكون على حجم اجلرمية القتل عند القتل، 

على التفصيل الوارد يف ... نفي عند إخافة الناسوالقتل والصلب عند القتل وأخذ املال، وال

 .( )كتب الفقه

ونظرًا خلطورة . ( )اإلسالمأو هي الكفر بعد  اإلسالموالردة اخلروج من : جرمية الردة (4)

ذلك أن املرتد الذي دخل . عقوبتها القتل اإلسالمهذه اجلرمية على اجملتمع جعل 

وتقدم إىل األمام ثم كفر وارتد إىل اخللف يفت يف عضد اجملتمع وميثل  اإلسالم

يف قلوبهم وميثل نوعًا من  اإلسالمهزمية للمجتمع املسلم ويضعف ثقة الذين مل يستقر 

أما إذا مل يعلن املرتد . التالعب بالدين وحماربة ومعاداة هلل ولرسوله وللمؤمنني جهارًا

ارتداده على اجملتمع ومل يعرف بذلك أحد فأمره إىل اهلل ذلك ومل جياهر به ومل يؤثر ب

 .ونعامله بالظاهر

وال شك أن حفظ الدين من أهم مطالب ومصاحل اجملتمع ومن ثم فمن يعبث بهذا 

َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى  َواَل : قال تعاىل . املطلب أو يضيع هذه املصلحة يكون جزاؤه القتل

َوُهَو َكاِفٌر َفُأْوَلِئَك  َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعواَيُردُّوُكْم َعن 

 .( )  َوُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن َواآلِخَرِة َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّْنَيا

إله إال اهلل وأني رسول اهلل إال بإحدى ثالث ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أال  ":  وقال 

 .( )"الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة

روح اجلاني جزاًء على  إزهاقي اعتمد اإلسالموعلى ذلك ميكن القول بأن الفقه 

يف عدد من اجلرائم اخلطرية اليت تهز كيان اجملتمعات  اإلعدامجرميته وهو ما يعرف ب

                                                           
 املائدة سورة من    اآلية  ( )
 للموصالي،  املاتاار،  لتعليال  االختياار  ،20 ص للطرابلساي،  احلكاام،  معاني . 22 /  العرباي،  البان  القارآن،  أحكاام   ( )

 .بعدها وما    /   قدامة، البن املغين،. بعدها ما    /  رشد، البن اجملتهد، بداية. بعدها وما    / 
 .   /  للبهوتي، املربع، الروض.  2 ص للطرابلسي، احلكام، معني  ( )
 .البقرة سورة من     اآلية من جزء  ( )
 .2  / ج ،    /   رقم حديث املسلم، دم به يباح ما باب القسامة، كتاب صحيحه، يف مسلم أخرجه  ( )



- 22 - 

متثل تهديدًا ملصاحله األساسية يف حفظ الدين والنفس والنسل والعقل واملال على النحو و

 .سالف الذكر

 حكم تطبيق هذه العقوبة يف الفقه اإلسالمي

جزاًء  اإلعدامروح اجلاني وهو ما يعرف ب إزهاقي وضع عقوبة اإلسالمعرفنا أن الفقه 

فما حكم تطبيق هذه العقوبة على من اقرتف . لعدد من اجلرائم على النحو سالف الذكر

 .واحدة منها

أبادر بالقول بأن تطبيق هذه العقوبة على مرتكيب هذه اجلرائم متى توافرت عناصرها 

 .على وجه القطع واليقني هو واجب شرعًا على ولي األمر

تدل على وجوب انزال هذه العقوبة على مرتكيب فقد وردت اآليات واألحاديث اليت 

 :هذه اجلرائم على النحو التالي

عند  –ًا على ولي األمر اااااروح اجلاني وجوب إزهاقجرمية القتل العمد وعقوبتها   :أواًل

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب  : يدل على ذلك قول اهلل تعاىل ،  –توافر الشروط 

َواأُلنَثى ِباأُلنَثى َفَمْن ُعِفَي  َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َصاُص ِفي الَقْتَلى احُلرُّ ِباْلُحرَِّعَلْيُكُم الِق

 اٍن َذِلَك َتْاِفيٌف مِّن رَّبُِّكْماااااَوَأَداٌء ِإَلْيِه ِبِإْحَس َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف

اٌة َيا اااااااَوَلُكْم ِفي الِقَصاِص َحَي ِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذ

 .( ) اِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنااُأْوِلي اأَلْلَب

وجه الداللة من اآلية أن لفظ كتب مبعنى ُفرض وُألزم إذا أردا القصاص فقد كتب 

 .( )قتل متى توافرت الشروطوالقصاص قتل من َقَتل فاآلية تدل على وجوب قتل من . عليكم

 .( )"ومن ُقتل له قتيل فهو خبري النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد " : وقال 

أن من قتل له قتيل فوليه باخليار إن شاء قتل  بني الرسول : وجه الداللة من احلديث

الدية فالقاتل عمدًا جيب عليه أحد األمرين القصاص أو . ( )القاتل وإن شاء أخذ فداءه

 .واخليار لولي الدم وجيب على ولي األمر أن ينفذ ما خيتاره ولي الدم

 .وخنلص من هذا إىل وجوب قتل القاتل عند توافر شروطه وجيب ذلك على ولي األمر

ًا على ولي األمر رميًا ااااروح اجلاني وجوب إزهاااااقجرمية زنا احملصن وعقوبتها  :ثانيًا

أهل العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء  وهذا قول عامة ) . باحلجارة

                                                           
 .البقرة سورة من 8  ،2   اآليتان  ( )
 .  -0 /  العربي، البن القرآن، أحكام (  )
 رقام  احلاديث  مكاة،  حتاريم  بااب  احلج، كتاب يف صحيحه يف مسلم أخرجها مكة فتح عند  النيب خطبة من جزء  ( )

 .   / ج     /   
 .0  /  مسلم، صحيح على النووي شرح  ( )
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اجللد : فإنهم قالوا ( )األمصار يف مجيع األعصار وال نعلم فيه خمالفًا إال اخلوارج

َواِحدو مِّْنُهَما ِماَئَة  َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ الزَّاِنَيُة : للبكر والثيب لقول اهلل تعاىل 

وقالوا ال جيوز ترك كتاب اهلل تعاىل الثابت بطريق القطع واليقني ألخبار  ( )  َجْلَدةو

آحاد جيوز الكذب فيها، وألن هذا يفضي إىل نسخ كتاب اهلل بالسنة وهو غري 

 .( )( جائز

واستدل عامة أهل العلم بأن اهلل تعاىل أنزله يف كتابه وإمنا نسخ رمسه دون حكمه 

إن اهلل قد بعث  عمر بن اخلطاب وهو جالس على منرب النيب "واستدلوا على ذلك بقول 

آية الرجم قرأناها ووعيناها   باحلق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه حممدًا 

ورمجنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما  اهلل فرجم رسول  ( )وعقلناها

جند الرجم يف كتاب اهلل فيضلوا برتك فريضة أنزهلا اهلل وإن الرجم يف كتاب اهلل حق 

 .( )"على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعرتاف

رمجًا ( اإلعدام)روحه  إزهاققوبة الزاني احملصن وجه الداللة من قول سيدنا عمر أن ع

 .بدليل اآلية املنسوخة لفظًا والباقية حكمًا

 كما يدل على ذلك قطعًا األحاديث الواردة يف الرجم فقد ثبت الرجم عن رسول اهلل 

بقوله وفعله الرجم ملاعز والغامدية واملرأة األسلمية اليت زنا بها الغالم األجري وقد ورد ذلك 

به التواتر، وأمجع عليه أصحاب رسول اهلل اااايف أخبار تش
 ( ). 

وهذا يدل على وجوب الرجم عقابًا للزاني احملصن وهو واجب على ولي األمر متى علم 

 .اءبذلك وتوافرت شروط توقيع اجلز

والصلب وقطع األيدي ( اإلعدام)روح اجلاني قتاًل  إزهاقجرمية احلرابة وعقوبتها   :ثالثًا

وفقًا  . وقطع األرجل من خالف والنفي وهذه العقوبة حق هلل تعاىل وحق لآلدميني

ِفي اأَلْرِض َوَيْسَعْوَن  َوَرُسوَلُه ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه : لقول اهلل تعاىل 

ْوا ِمَن اااَوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخالفو َأْو ُينَف وا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْماااُيَصلَُّب ادًا َأن ُيَقتَُّلوا َأْوااااَفَس

ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمن  َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم  ااااأَلْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَي

ْبِل َأن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم َق
( ). 

                                                           
 إال القبلاة  أهال  مان  أحك ذلك يف خيالف ومل وهوالثيب احملصن ورجم مائة البكر الزاني رجم وجوب على العلماء أمجع" ( )

 ( 0 /  مسلم صحيح على النووي شرح" )املعتزلة وبعض اخلوارج من وغريه عياض القاضي حكى ما
 .النور سورة من   اآلية من جزء ( )
 .بعدها وما 0  /  عودة، عبدالقادر للشهيد ي،اإلسالم اجلنائي التشريع ،02 /   قدامة، البن املغين، ( )
 الارجم  بآياة  أراد" وعقلناهاا  ووعيناهاا  قرأناهاا  الارجم  آياة  علياه  أنازل  مماا  فكاان " عمار  سايدنا  لقاول  شارحاً  النووي قال  ( )

 مسالم،  صاحيح  علاى  الناووي  شارح . )حكماه  وبقاي  لفظاه  نساخ  مماا  وهاذا " البتاة  فارمجوهماا  زنيا إذا والشياة الشيخ"
 / 0 .) 

 . 0 / ج 2   /   رقم الزنا، يف الثيب رجم باب احلدود، كتاب صحيحه، يف مسلم أخرجه  ( )
 .02 /   قدامة، البن املغين،  ( )
 .املائدة سورة من   ،   اآليتان  ( )
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وجه الداللة ما قاله اجلمهور مع ابن عباس أن هذه اآلية يف احملاربني، وقال بعض 

فقطعت أيديهم وأرجلهم ومسلت  الناس أنها نزلت يف النفر الذين ارتدوا يف زمان النيب 

" ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمن َقْبِل َأن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم  "والصحيح أنها يف احملاربني لقوله تعاىل . أعينهم

وقد بينت .  ( )وليس عدم القدرة عليهم مشرتطة يف توبة الكفار فتبقى أنها يف احملاربني

 الفقهاء يف هذه العقوبات هل هي على التايري أم على على خالف بني، اآلية جزاء احملاربني 

 .قدر جناية احملارب

وعلى ذلك جيب على ولي األمر إقامة هذا احلد عند توافر أسبابه وهو حق هلل تعاىل 

كما ال " ال يصح العفو عن حقوق اهلل تعاىل"ولآلدميني، وليس لولي األمر العفو عنه حيث 

  (. ) عليه يسقط احلد بعفو أولياء اجملين

يدل على ذلك قول الرسول . قتاًل( اإلعدام)روح اجلاني  إزهاقجرمية الردة وعقوبتها  :رابعًا

  :"من بدل دينه فاقتلوه"( ). 

إىل  اإلسالموالة األمر بأن يقتلوا من يبدل دينه من  وجه الداللة يأمر رسول اهلل 

 .الكفر

إله إال اهلل وأني رسول اهلل إال بإحدى ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أال  " : ولقوله 

 .( )"ثالث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجماعة

وجه الداللة بني احلديث أن دم املسلم ال حيل إال لسبب من ثالثة أسباب، زنا احملصن، 

 .فهو يدل على وجوب قتل املرتد. وقتل النفس، وترك الدين

على وجوب قتل املرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعثمان وعلي ومعاذ وأمجع أهل العلم 

وإن كان هناك . وأبي موسى وابن عباس وخالد وغريهم ومل ُينكر ذلك فكان إمجاعا

 .( )خالف يف قتل املرتدة والراجح أنه ال فارق بني الرجل واملرأة يف تطبيق احلد

للاروج عن الدين وهو حق هلل وعلى ذلك جيب على ولي األمر تطبيق حد الردة جزاًء 

 .تعاىل وال جيوز لولي األمر أن يعفو عن حق من حقوق اهلل تعاىل

وخنلص من هذا إىل وجوب تطبيق هذه العقوبات عند وقوع اجلرائم اليت توجبها، 

 .واألمر منوط بولي األمر، وهو أمر واجب شرعًا

هلل تعاىل فال جيوز لولي األمر  ونظرًا ألن هذه العقوبات وجبت حقًا هلل تعاىل أو فيها حق

 .( )العفو عنها أو ختفيضها أو تبديلها، ألنه ال يصح العفو عن حقوق اهلل تعاىل

                                                           
 .   ،   /   قدامة، البن املغين،.    ،   /  رشد، البن اجملتهد، بداية  ( )
 .   /  عودة، القادر عبد للشهيد ي،اإلسالم اجلنائي التشريع.    /  للموصلي، املاتار، لتعليل االختيار  ( )
 .2  / ج   0  رقم احلديث اهلل، بعذاب يعذب ال باب اجلهاد، كتاب يف صحيحه، يف البااري أخرجه  ( )
 .2  / ج ،    /   رقم احلديث املسلم، دم به يباح ما باب القسامة، كتاب يف صحيحه، يف مسلم أخرجه  ( )
 اجلرمياة .  2  للطرابلساي،  احلكاام،  معاني . 0  /  رشاد،  البان  اجملتهاد،  بداية.    ،   /   قدامة، البن املغين،  ( )

 .بعدها وما 88  زهرة، أبي حممد لإلمام العقوبة، ي،اإلسالم الفقه يف والعقوبة
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 اهلدف من اإلعدام

إىل أهداف ( اإلعدام)روح اجلاني  إزهاقالعظيم من تقرير عقوبة  اإلسالميهدف 

أساسية حتمي اجملتمع وتضمن بقاءه يف حالة هدوء واقتالع أسباب الشر فيه، حيث قرر 

هذه العقوبة على جرائم شديدة اخلطورة على اجملتمع ومن شأن بقائها أو تكرارها تهديد 

النظام العام يف اجملتمع ومصاحله األساسية، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل 

 :حتقق األهداف التالية اإلعدامل وحفظ املال وعقوبة وحفظ النس

 منع القتل: أواًل

واهلل  –يريد . "( )"....َوَلُكْم ِفي الِقَصاِص َحَياٌة "قتل القاتل مينع القتل فقد قال تعاىل 

أن وجوب القصاص مينع من يريد القتل منه شفقة على نفسه من القتل فتبقى احلياة  –أعلم 

قيل إن القاتل تنتقل العداوة بينه وبني قبيلة املقتول فرييد قتلهم خوفًا منهم فيمن أريد قتله و

ويريدون قتله وقتل قبيلته استيفاًء ففي االقتصاص منه حبكم الشرع قتل لسبب اهلالك بني 

وهو ما يطلق عليه القانونيون الردع العام أي منع وقوع هذه اجلرمية خوفًا من . ( )"القبيلتني

 .عقوبتها

 حتقيق العدالة واملساواة: ثانيًا

يهدف إعدام اجلاني إىل حتقيق العدالة بني اجلرمية والعقوبة حيث تطبق هذه العقوبة 

غالبًا يف حالة قتل اجملين عليه وليس من العدالة أبدًا أن يعاقب بالسجن املؤبد أو السجن 

 ( )روح إنسان زهاقاًء إلاملشدد ويبقى حيًا وقد تصل هذه العقوبة أحيانًا إىل ستة أشهر جز

 .وال يقول عاقل بتحقيق العدالة بهذا االجتاه

روح إنسان عمدًا والعقوبة إال إذا كانت  إزهاقوال تتحقق املساواة بني اجلرمية وهي 

روح اجملين عليه  إزهاقروح اجلاني فهذه هي املساواة، وال تتحقق املساواة أبدًا بني  إزهاقب

 .السجن املؤبد أو املشددعمدًا، ومعاقبة اجلاني ب

 :ترضية أولياء الدم: ثالثًا

إىل ترضية أقارب املقتول ونزع الغل من صدورهم وتهدئة  اإلعدامتهدف عقوبة 

ذلك أنهم إذا . خواطرهم حتى ال متأل صدورهم حقدًا وغيظًا للمجتمع وللجاني وأسرته

وعائلهم وأصبحوا من  شاهدوا القاتل يرفل يف نعيم هو وأبناؤه بينما هم فقدوا أباهم

                                                                                                                                                                                
 .   /  للموصلي، املاتار، لتعليل االختيار  ( )
 .البقرة سورة من 2   اآلية من جزء  ( )
 .8  /   قدامة، البن املغين،  ( )
 أعاوام،  ثالثاة  مقاداره  أدناى  وحاد  عامااً  عشار  مخساة  مقاداره  أقصى حد حدين بني ترتاوح عقوبة املشدد السجن أن ذلك" ( )

 جياوز  أناه  جند    املادة أحكام وبتطبيق سنوات ثالث إىل األدنى حدها يف تصل قد العمد القتل عقوبة أن هذا ومعنى
 ماع  جياوز  أناه  أي املؤقتاة،  األشاغال  بعقوباة  أشاهر  ساتة  عان  يانقص  ال الاذي  احلبس عقوبة تستبدل أن اجلنايات مواد يف

 اجلناائي  الفقاه  مان ....." )أشاهر  ساتة  احلبس إىل مشددة بظروف املقرتن غري العمد القتل عقوبة تصل أن الرأفة استعمال
 (.  ص موايف، أمحد املستشار والقانون، الشريعة بني املقارن
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الضعفاء احملتاجني يف اجملتمع فكيف يرضون ببقاء هذا الوضع ويرتتب على ذلك أن يسعى 

وال شك أن األنظمة الوضعية الظاملة . هؤالء جاهدين لقتل من قتل أباهم وهو ما يعرف بالثأر

مظلومني بعد كانت سببًا مباشرًا النتشار هذه العادة الذميمة حيث أبقت أولياء دم القتيل 

 .ظلم أبيهم بقتله

ي هذه احلالة الواقعية بالقصاص الذي ال يستوفيه إال ولي اإلسالمومن هنا عاجل الفقه 

 .( )الدم ملا فيه من شفاء غليله واالنتقام من قاتل والده

 ضرورة تطبيق عقوبة اإلعدام

فقد نادى فريق من الباحثني .  اإلعداميدور يف العامل جدل شديد حول بقاء عقوبة 

من قائمة عقوباتها ورفضت دول أخرى  اإلعدامبإلغائها، واستجابت بعض الدول وأسقطت 

هذا االجتاه، وإن كانت األخرية قد ضيقت من نطاق تطبيق هذه العقوبة وأحاطت توقيعها 

 .( )بقيود وإجراءات مل تقررها بالنسبة لعقوبات أخرى

االحنسار اآلن حتت ضغط الواقع املشاهد حيث وقعت ولكن هذا االجتاه بدأ يف 

جرائم إرهابية شديدة أوجدت لدى الرأي العام عداًء جتاه مرتكبيها مما دعا الكثريين إىل 

، فضاًل عن تعقد العالقات الدولية مما جعلهم مييلون إىل اإلعدامامليل إىل بقاء عقوبة 

تطبيق هذه العقوبة على اجلرائم شديدة اخلطورة وكل هذا جعل الباحثني من االجتاهات 

 .( )اإلعداماملتعددة يؤيدون اجتاه بقاء عقوبة 

 :يف األسباب التالية اإلعداموتتمثل ضرورة بقاء عقوبة 

هو العقوبة الوحيدة املؤكدة اليت ميكن بها التالص ( اإلعدام)إنهاء حياة اجلاني   :أواًل

من اجملرمني شديدي اخلطورة الذين قست قلوبهم واقرتفوا هذه اجلرائم اليت تهز 

 .كيان اجملتمع وتهدد نظامه العام ومصاحله األساسية

لعمد والواقع املشاهد أن هؤالء يف ظل القوانني الوضعية الظاملة حيكم عليهم يف القتل ا

 .بالسجن املشدد من ثالث سنوات إىل مخس عشرة سنة –يف غري حاالت الظروف املشددة  –

 –وفرضًا حكم عليه باحلد األقصى مخس عشرة سنة فإذا قضى ثالثة أرباع املدة 

أو نصفها وفقًا للقانون الفرنسي فإنه يفرج عنه ويعفى من بقية املدة  –وفقًا للقانون املصري 

ومعنى ذلك أنه إذا حكم عليه باحلد . ( )ط معينة أهمها حسن السلوكمتى توافرت شرو

األدنى ثالث سنوات فإنه يفرج عنه بعد سنتني وثالثة أشهر وإذا حكم عليه باحلد األقصى 

                                                           
 .   /  للبهوتي، املربع، الروض  ( )
 القضاية،  تنظار  الايت  احملكماة  يشاكلون  الاذين  القضاة بإمجاع إال باإلعدام احلكم صدور جواز عدم القيود هذه من  ( )

 علااى الطعاان وضاارورة ية،اإلسااالم للشااريعة مطابقتااه ماادى لبحااث احلكاام، صاادور قباال املفاايت علااى احلكاام وعاارض
 بعاد  إال النهاائي  احلكام  ينفاذ  وال الشاأن  أصاحاب  يطعان  مل ولاو  حتى العامة النيابة من النقض حمكمة أمام احلكم
 .الدولة رئيس على عرضه

 . 2 ، 2 ص حسين، جنيب حممود/د.أ العام، القسم العقوبات، قانون شرح  ( )
 .    طه، حسين أمحد/د.أ العقاب، علم  ( )
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مخس عشرة سنة يفرج عنه بعد أحد عشر عامًا وأربعة أشهر وهذا هو احلد األقصى جزاًء 

 .لقتل إنسان

رج عنه حتى يعود إىل اقالق اجملتمع وإثارة املشكالت فيه والواقع العملي ما أن يف

 .وتهديد أمنه وسالمته

 .روح هذا اجلاني هو الوسيلة الوحيدة اليت تنقذ اجملتمع من شروره إزهاقومن هنا فإن 

أقوى وسيلة ختيف اجملرم، فهو أكثر فاعلية من العقوبات األخرى وقد رأينا  اإلعدام :ثانيًا

يف اخلروج للمجتمع وتصفية احلسابات مع من أبلغ عنه ومن شهد  إنها تعطيه األمل

 .عليه وتصل أحيانًا إىل احملكمة اليت حكمت عليه

ال يصدم اجملتمع وال جيرح شعوره، بل إذا طبق بعدل ودقة كان مؤديًا إىل  اإلعدام :ثالثًا

راحة اجملتمع، حيث يطمئن إىل العدالة ويتأكد أن أقارب اجملين عليه أخذوا حقهم 

 .يف قتل من قتل ومن ثم ال يلجأون هم لقتله

املعروف أن جزاء للجرائم شديدة اخلطورة أكثر اقتصادًا من احلبس، فمن  اإلعدام :رابعًا

حجز اجملرم وسجنه يتطلب جمهودًا ضامًا ونفقات كبرية واألفضل إنفاقها يف 

 .أغراض أخرى

جزاء للجرائم السالف ذكرها يغلق أبواب االنتقام الفردي، ذلك أن أبناء  اإلعدام :خامسًا

أن يرتكوا دم  –كما هو مشاهد  –املقتول وأقاربه وعائلته ال ميكن هلم حبال 

قتيلهم، بل البد من أخذ حقهم يف إنهاء حياة القاتل، ثم تعود أسرة القاتل لتقتل من 

عات يف مشكالت تكلفها مئات األرواح قتل أو خريًا منه وهكذا مما أوقع اجملتم

 .( )سنويًا

وقبل هذا كله وبعده، فللمسلمني موقف خاص من هذا املوضوع وهو أن إنهاء حياة  :سادسًا

اجلاني يف احلاالت اليت ذكرناها متثل واجبًا شرعيًا على ولي األمر يف الفقه 

يف  اإلعدامغي عقوبة ي ومن ثم ال ميلك ولي األمر يف أي دولة إسالمية أن يلاإلسالم

 .احلاالت اليت ذكرناها، ألنها شرع اهلل

كمصر وغريها  – اإلعدامية اليت ضيقت من تطبيق عقوبة اإلسالمولذلك فإن الدول 

ال شك أنها آمثة برتك شرع اهلل وترك دينها وتطبيق أحكام بشرية حتت ضغط  –

 .االستعمار وأعوانه وتالميذه

ن هذا البالء بقيام الثورات الشعبية بصبغة إسالمية أما وقد ظهرت بوادر اخلالص م

 .فال شك أن ذلك سوف يعود قريبًا وقريبًا جدًا مبشيئة اهلل تعاىل وقدرته

                                                           
 اجلناائي  بالقاانون  مقارناة  دراساة  ية،اإلساالم  الشاريعة  يف القصاص.    ،    سعفان، شحاته حسن/د اجلرمية، علم  ( )

 .8  ،2   املعاطي، أبو منصور/د.أ الوضعي،
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 والرد عليها اإلعدامشبهات القائلني بإلغاء عقوبة 

واستندوا يف قوهلم هذا إىل حجج  اإلعدامذهب فريق من العلماء إىل وجوب إلغاء عقوبة 

ئلون بإبقاء هذه العقوبة وأبطلوها، ألنها ليست حججًا تلزم الفريق األخر ناقشها القا

بالتسليم بالدعوى، وميكن وصف هذه احلجج بأنها شبهات يف أذهان القائلني بإلغاء عقوبة 

 :على النحو التالي اإلعدام

للمجتمع اجملتمع مل يهب الفرد احلياة، بل هي هبة اخلالق ونعمته، فال حيق : قوهلم  :أواًل

 .أن حيرم الفرد منها

ويرد عليهم بأن هذا االعرتاض ميكن توجيهه جلميع العقوبات السالبة للحرية اليت 

متس احلق يف احلياة وهو حق مل مينحه اجملتمع لألفراد وإمنا ولدوا أحرارًا ومع ذلك مل 

النسبة يعرتض أحد على توقيع العقوبات السالبة للحرية مع أن أساس حق العقاب واحد ب

لكافة العقوبات، وإال لو قيل بهذا االعرتاض ألدى ذلك إىل تعطيل تطبيق مجيع 

 .( )العقوبات

ونرد حنن فقهاء املسلمني أننا نسلم أن حياة الفرد ليست هبة من اجملتمع حتى حيرم 

فما قولكم وواهب  –الفرد منها ونؤكد ونؤمن بأن حياة الفرد هبة من اهلل سبحانه وتعاىل 

 .ة هو الذي حكم بسلبها من هذا اجملرم يف هذه احلاالت اليت ورد بها الشرع احلكيماحليا

اعتقد أنكم ستسلمون بوجوب تطبيقها وعدم تغيريها، ألن تغيريها يعين العصيان 

 .واهب احلياة –سبحانه وتعاىل  –ألوامر اهلل 

ة جرمية، فاجلرمية تلحق بالغة القسوة وال تتناسب مع جسامة أي اإلعدامعقوبة : قوهلم :ثانيًا

 .( )ليس له حدود اإلعدامباجملتمع ضررًا حمددًا والضرر الناتج عن عقوبة 

وميكن الرد على هذه الشبهة ببيان جسامة وخطورة اجلرائم اليت يعاقب عليها 

جرمية قتل النفس وعقابها القتل وقد مساها اهلل  –بإجياز  –ي اإلسالميف الفقه  اإلعدامب

ىل القصاص أي املساواة بني اجلرمية واجلزاء، وال صعوبة يف احلكم مبساواة سبحانه وتعا

اجلرمية مع العقاب هنا ألن الفعل يف احلالتني قتل نفس غاية األمر أنه يف اجلرمية قتل بغري 

 .حق وهو تعد وظلم ويف الثانية قتل حبق وهو عدل

ومعنى اختالط األنساب فهو فعل يؤدي إىل اختالط األنساب : أما جرمية زنا احملصن

 .عدم معرفة القرابات

                                                           
. 0  ص جاااد، الساايد سااامح/د.أ العااام، القساام العقوبااات، قااانون شاارح. 0 ص طااه، حسااين أمحااد/د.أ العقاااب، علاام  ( )

 الفقه من. 2  -2  ص املعاطي، أبو منصور/د.أ الوضعي، بالقانون مقارنة دراسة ية،اإلسالم الشريعة يف القصاص
 .  ،8 ،2 ص موايف، أمحد املستشار والقانون، الشريعة بني املقارن ياإلسالم اجلنائي

 شارح .    طاه،  حساين  أمحاد /د.أ العقااب،  علام . 0  ص جااد،  السايد  ساامح /د.أ العاام،  القسم العقوبات، قانون شرح  ( )
 . 2 ص حسين، جنيب حممود/د.أ العام، القسم العقوبات، قانون
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ذلك أنه يف اجملتمعات اليت تسود فيها هذه اجلرمية قد يتزوج شاب بفتاة وكالهما ألب 

واحد وهم ال يدرون فيؤدي ذلك إىل اختالط اجلينات ووجود مواليد مشوهه ومريضة وهو 

 .ما اكتشفه الطب حديثًا

هذه اجلرمية سبب رئيسي النتشار األمراض  فضاًل عن ذلك ظهر مبا ال يدعو للشك أن

 .اخلطرية اليت تدمر اجملتمعات وعلى رأس قائمة هذه األمراض مرض اإليدز

العظيم العقوبة على اجلاني احملصن، ألنه اعترب اإلحصان ظرفًا مشددًا  اإلسالموشدد 

خبيثة  ألن احملصن يستطيع قضاء شهوته يف حالل فإذا قضاها يف حرام  دل ذلك على نفس

رمجًا حتى تذوق مجيع أجزاء اجلسم عقوبة اجلرمية كما ذاقت لذة  اإلعداموجعل عقوبته 

 .الفعل

خبالف زنا غري احملصن، حيث مل يوجد الظرف املشدد وجعل عقوبته اجللد فقط حتى 

 .تذوق أجزاء اجلسم العقوبة كما ذاقت لذة الفعل احملرم

لب أو تقطيع األيدي واألرجل أو النفي من أما جرمية احلرابة وعقابها القتل أو الص

وهي تعين  –األرض على تفصيل سبق ذكره فال يقول عاقل منصف أن جرمية احلرابة 

هي  –قطع الطرقات وأخذ األموال واألعراض باستعمال السالح وإخافة الناس ونشر الرعب 

 .اإلعدامأقل من عقوبة قتل اجلاني أي 

مل يتذوقوا مثل هذه اجلرائم اليت تهز اجملتمعات وغريهم  باووإن كان فالسفة أور

 .فليس هلم أن يشرعوا لدول وشعوب جترعوا اآلالم ومصائب هذه اجلرائم

فألن هذه اجلرمية متثل جرمية  اإلعداموعقوبتها  اإلسالمأما جرمية االرتداد عن 

خرج منها  قائمة على الدين فمن اإلسالماخليانة العظمى يف العصر احلالي، ذلك أن دولة 

وتتفق دول العامل اآلن على أن اخليانة العظمى عقوبتها . ( )فقد ناوأها، وذلك خيانة عظمى

ية وغريها من دول العامل يف ذلك وإمنا اخلالف اإلسالمومن ثم ال خالف بني الدولة  اإلعدام

هذا ومن ينقض  اإلسالمية تقوم على دين اإلسالميف أساس الدولة، فإذا عرفوا أن الدولة 

، ومن ثم يسلمون مبا اإلعدامالدين يهدم أساس الدولة ومن يهدم أساس الدولة يعاقب ب

ي اإلسالميف الفقه  اإلعدامي يف ذلك وخنلص من هذا أن عقوبة اإلسالمانتهى إليه الفقه 

ومن ثم فال  ( )"ُموَنَوَلِكن َكاُنوا َأنُفَسُهْم َيْظِل َوَما َظَلَمُهُم اللَُّه"ألفعاهلم  ( )"َجَزاًء ِوَفاقًا"هي 

 .قول لبشر يف هذا اجملال

                                                           
 .82  زهرة، أبو حممد اإلمام العقوبة، ي،اإلسالم الفقه يف والعقوبة اجلرمية  ( )
 وطغياان  كفاران  مان  اجرتحاوا  ملاا  موافقااً  جزاًء جزاهم ولكن ربنا ظلمهم وما" موافقًا جزاًء أي النبأ سورة من    اآلية  ( )

 تفسااري يف الاارمحن فااتح" )اآلجلااة يف واخلبااال واحلساارة النكااال علاايهم فحااق العاجلااة يف وأذوا أفساادوا وفجااور وشارور 
 أو ألعمااهلم  وفااق  ذا جزاء بذلك جوزوا أي( وفاقًا جزاًء") البيضاوي وقال(. 2 8 /  تعيلب، املنعم عبد للشيخ القرآن،
 للقاضااي التأوياال، وأساارار التنزياال أنااوار املساامى للبيضاااوي، الكااريم، القاارآن تفسااري" )وفاقااًا وافقهااا أو هلااا موافقااًا

 (   ص البيضاوي،
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فإذا  –بعد تنفيذها  –ال ميكن الرجوع فيها أو إزالة آثارها  اإلعدامقوهلم إن عقوبة   :ثالثًا

على  اإلعدامما عسى أن يكون قد وقع من خطأ القضاء ب إصالحنفذت استحال 

 .( )برئ

والرد على هذا التاوف ميكن تصوره أيضا بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية حيث 

حتاط بضمانات كفيلة بعدم الوقوع يف  اإلعداميصعب تعويض حريته، فضاًل عن أن عقوبة 

 .خطأ

 .وفوق ذلك ال ميكننا كمسلمني أن نرتك أحكام ربنا وشرعه جملرد أوهام كهذه

ري جمدية وغري نافعة من ناحية الفرد احملكوم عليه أو غ اإلعدامقوهلم عقوبة   :رابعًا

احملكوم عليه وتقوميه وال يستفيد منه اجملتمع  إصالحاجملتمع حيث ال يتحقق بها 

كما أن الدول اليت ألغت . ي التسامها بالضراوة والبشاعةاإلنسانبل تؤذي الشعور 

ليها مل تقلل من تلك هذه العقوبة مل تزد فيها نسبة اجلرائم والدول اليت أبقت ع

 .( )اجلرائم

وُيرد على هذه الشبهة بعدم التسليم بعدم جدوى هذه العقوبة وعدم نفعها بل هي جمدية 

ونصوصه استفادت متامًا وساد  اإلسالموفقًا لشريعة  اإلعدامونافعة والدول اليت تطبق 

 .األمن يف ربوعها

نقل بإيذاء شعور اجملتمع بقتل املظلوم أما إيذاء شعور اجملتمع لتوقيع العقوبة فلماذا مل 

 وحتطيم أسرته وتشريد أوالده؟

 .إن العدل واإلنصاف يقتضي أن يتأمل اجملتمع ملن قتل مظلومًا ال من قتل لظلمه

وأما دعواهم عدم تغيري النسب فإنه من الصعب ضبط معدل اجلرمية باإللغاء أو اإلبقاء 

م اليت مل تقع بسبب اخلوف من توقيع عقوبة عليها، كما أنه ليس هناك بيان عن اجلرائ

حتى ميكن القول بأن اإلبقاء عليها مل يؤد إىل نقص اجلرائم اخلطرية ويكفي أن  اإلعدام

اضطرت إىل العودة إليها وإن كانت  اإلعدامنشري إىل أن كثريًا من الدول اليت ألغت عقوبة 

اضطرت إىل التافيف  اإلعدامة يف نطاق ضيق وكذلك النظريات اليت تدعو إىل إلغاء عقوب

 اإلعداممن هذا الطلب وأصبح كالهما ينصب إما على تضييق احلاالت اليت حيكم فيها ب

 .( )أو استعمال وسيلة مرحية إلنهاء حياة اجلاني

                                                                                                                                                                                
 .النحل سورة من    اآلية من جزء  ( )
 .0  ص جاد، السيد سامح/د.أ العام، القسم العقوبات، قانون شرح.   ص طه، حسين امحد/د.أ العقاب، علم  ( )
.  2 ص حساين،  جنياب  حمماود /د.أ العاام،  القسام  العقوباات،  قاانون  شرح.   ص طه، حسين أمحد/د.أ العقاب، علم  ( )

 .0  ص جاد، السيد سامح/د.أ العام، القسم العقوبات، قانون شرح
 .2  موايف، أمحد املستشار والقانون، الشريعة بني املقارن اجلنائي الفقه من  ( )
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 ( )األسباب اليت دعت إىل القول مبنع عقوبة اإلعدام وبراءة الفقه اإلسالمي منها

 .اإلعدامال شك أن هناك أسبابًا دفعت الفالسفة والقانونيني للقول بإلغاء عقوبة 

ي بعيد عن كل هذه األسباب اإلسالموأتناول هنا هذه األسباب ألبني أن الفقه 

ي اإلسالميف الفقه  اإلعداموالدوافع مما ينتهي بنا حتمًا إىل ضرورة القول بعدم إلغاء عقوبة 

كجزاء  اإلعدامالدوافع ترجع إما إىل اإلسراف يف استعمال  ذلك أن هذه األسباب أو

جلرائم يف غاية التفاهة، مما أزعج ضمري العلماء والفالسفة واملصلحني، وإما إىل بشاعة 

 .الطرق اليت يتم بها تنفيذ العقوبة وما تشتمل عليه من تعذيب للمحكوم عليه قبل موته

أسرف األوربيون يف القرون . جزاء جلرائم تافهة اإلعداماإلسراف يف استعمال   :أواًل

-م     جزاء جلرائم تافهة، ففي الفرتة ما بني  اإلعدامالوسطى يف استعمال 

م أي يف عاميني حكمت حماكم التفتيش يف تولز على ثالثة وأربعني شاصًا 8   

 !!!، ألنهم رفضوا املثول أمام احملكمةاإلعدامب

جملرد سرقت زوج من  اإلعدامة أطفال يف اجنلرتا بم حكم على ثالث  8 ويف عام 

 !!!ويف نفس العام أعدم أحد األشااص لقطعه شجرة!!! األحذية

جزاء لرتويج العملة املزيفة، واملضاربني  اإلعدامم قررت روسيا عقوبة   2 ويف عام 

 .على العملة يف حالة العود

يف أوربا وغريها جيد  اإلعدامومن يدقق النظر يف هذه اجلرائم اليت كان حيكم فيها ب

ومن هنا تضافرت األقوال . أن هذا اجتاه مستفز ملشاعر البشر وظلمه واضح لكل ذل عينني

 .اإلعداميف ضرورة إبطال عقوبة 

ي الذي ال اإلسالمكما أن الواقع أن هذه اجلرائم وإعدام مقرتفيها ال يتفق مع التشريع 

على اجملتمعات وجسامتها واضحة وضوح الشمس  إال جلرائم شديدة اخلطورة اإلعداميقرر 

اليت أسرفوا يف  اإلعداموإذا كان للفالسفة واملصلحني وجهة سليمة يف إلغاء عقوبة 

ي الذي مل يقرر هذه اإلسالمتقريرها يف قوانينهم فليس هلم وجهة يف إلغائها يف الفقه 

 .العقوبة إال جلرائم تهز كيان اجملتمع وتهدد أركانه وأسسه

بشاعة الطرق اليت يتم بها تنفيذ العقوبة ذلك أن تنفيذ هذه العقوبة لدى األوربيني   :نيًاثا

وغريهم يف العصور الوسطى كان يتم بطرق تكفل قدرًا كبريًا مبالغًا فيه من 

فقد  ( )"حديقة من التعذيب"التعذيب للجاني قبل موته فقد كان العقاب عندهم 

و عامود حلزوني مسنن الرأس كانوا يستعملونه هو يتم مثاًل باخلازوق اإلعدامكان 

                                                           
 ومااا 0  ص املعاااطي، أبااو منصااور/د.أ الوضااعي، اجلنااائي بالقااانون مقارنااة دراسااة ية،اإلسااالم الشااريعة يف القصاااص  ( )

 .بعدها
 .  ص سعفان، شحاته حسن/د اجلرمية، علم  ( )
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بدفن اجملرم حيًا ويرتك إىل أن  اإلعدامأو يتم . ( )يف األزمان الغابرة يف عقاب املذنب

 .ميوت، أو يتم باحلرق أو يلقى اجملرم يف الزيت املغلي

ولألسف ملا تقدمت هذه الدول ومالت إىل التافيف يف هذه العقوبة يف فرنسا أصبحوا 

ينفذون هذه العقوبة بسلق اجملرم يف غالية أو حيرقونه أو يقطعون رأسه أو ميزقونه إىل 

أربعة أجزاء حيث تربط أجزاء احملكوم عليه بأربعة خيول يتحركون يف وقت واحد يف 

 .اجتاهات معاكسة

 .وهم حمقون يف ذلك اإلعدامهذا ما دفع الفالسفة والقانونيني إىل املناداة بإلغاء 

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ   :العظيم الذي جاء رمحة للعاملني وفقًا لقول اهلل تعاىل  سالماإللكن 

لكلمة الذين يدخلون يف ومن تشملهم هذه ا( للعاملني)وتأمل يف كلمة  ( ) َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمنَي

 .رمحة اهلل 

َرى ااااَوُبْش َوَرْحَمًة َوُهًدى ًا لُِّكلِّ َشْيءواااا َعَلْيَك الِكَتاَب ِتْبَيانااااَوَنزَّْلَن :  وقال تعاىل

مبا فيها العقوبات وهو هدى ورمحة  يءفقد بني لنا القرآن الكريم كل ش. ( )  ِلْلُمْسِلِمنَي

 .وبشرى للمسلمني

َمْظُلومًا َفَقْد َجَعْلَنا َوَمن ُقِتَل  َتْقُتُلوا النَّْفَس اَلِتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َواَل : وقال تعاىل 

فقد نهى اهلل تعاىل عن قتل . ( ) ِلَوِليِِّه ُسْلَطانًا َفاَل ُيْسِرف فِّي الَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمنُصورًا

ألن قتل النفس قد يصري حقًا بعد ان مل يكن حقًا وذلك "النفس اليت حرم قتلها إال باحلق، 

 .( )"حصن واحملاربة وحنو ذلكقتله على وجه القود وبالردة والرجم للم

وجعل لولي املقتول بغري حق سلطانًا وهو القصاص أو الدية أو العفو ونهاه عن اإلسراف 

 .( )يف القتل بأن يقتل غري قاتل وليه أو يقتل اثنني بواحد وغري ذلك من وجوه التعدي

 .وفوق ذلك نهى عن التمثيل باجلثث حتى وإن كان جثة جمرم

إىل ضرورة عدم تعذيب اجلاني املستحق للقتل واختيار الوسيلة  ونبه رسول اهلل 

إن اهلل كتب اإلحسان على كل شئ فإذا قتلتم  " : قال . روحه إزهاقالسريعة املرحية يف 

 .( )....."فأحسنوا القتلة

                                                           
 . 2 ص خزق، العربية، اللغة جملمع الوجيز، املعجم  ( )
 .األنبياء سورة من  0  اآلية  ( )
 .النحل سورة من 82 اآلية من جزء  ( )
 .اإلسراء سورة من    اآلية  ( )
 .00 /  للجصاص، القرآن، أحكام  ( )
 .   /  جزي، البن التنزيل، لعلوم التسهيل، كتاب  ( )
 رقم احلديث والقتل، الذبح بإحسان األمر باب والذبائح، الصيد كتاب يف صحيحه، يف مسلم أخرجه حديث من جزء  ( )

 .8  ،2  ص  ج ،  2 /  
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يف الفقه  اإلعدامي يف تقرير وتنفيذ عقوبة اإلسالموبعد هذه هي أحكام الفقه 

 .اإلعدامي فهل بقيت حجة للقائلني بإنهاء عقوبة اإلسالم

ي فقد وضحت مبا ال اإلسالمإذا كان هلم حجة فعلى قوانينهم وعلى بالدهم أما الفقه 

 .يدعو جمااًل للحديث يف هذا املوضوع

 مدى إمكانية إحالل العقوبات السالبة للحرية بداًل عن اإلعدام يف الفقه اإلسالمي

للظروف القضائية املاففة وهي ظروف تستالص من وقائع كل  وضع القانونيون نظامًا

دعوى أو من حالة كل جمرم وتدعو إىل أخذه بالرأفة وختفيف العقوبة وهي كثرية ولذلك 

ترك القانون أمر تقديرها للقاضي، مثل تفاهة شأن اجلرمية، أو عدم جسامة الضرر 

أو مريضًا، أو كان باعثه على  املرتتب عليها، أو أن يكون اجلاني عجوزًا، أو صغريًا،

 .اخل... ارتكاب اجلرمية شريفًا

بعقوبة السجن املؤبد أو السجن  اإلعدامعقوبات مصري تبديل عقوبة    وأجازت املادة 

 .رأفة باجلاني لكرب سنه أو ملرضه وحنو ذلك. ( )املشدد

فيها هذه  ي يف احلاالت اليت تطبقاإلسالميف الفقه  اإلعدامفهل ميكن ختفيف عقوبة 

 العقوبة، واستبداهلا بعقوبة أخرى أخف؟

 .( )أفرق يف احلديث هنا بني عقوبة القصاص وعقوبات احلدود وعقوبات التعازير

قودًا هذه العقوبة ال جمال لتغيريها وتبديلها بغريها وليس لولي األمر أن خيففها  اإلعدام :أواًل

العفو عنه سلطة أولياء الدم وحدهم ومن ثم يبدهلا وإمنا الرمحة والرأفة باجلاني أو  أو

فلهم أن يرمحوا اجلاني ويرأفوا به ويعفوا عنه مقابل الدية، أو بال مقابل، أو على مبلغ 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم  : لقول اهلل تعاىل . ( )أكرب من الدية برضاء القاتل

َواأُلنَثى ِباأُلنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه  َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد اْلُحرِّالِقَصاُص ِفي الَقْتَلى احُلرُّ ِب

َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى  َوَأَداٌء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْاِفيٌف مِّن رَّبُِّكْم َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف

 أي كتب عليكم العدل يف القصاص أيها املؤمنون . ( ) َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم

 َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء  فالعفو أن يقبل الدية يف العمد بعد استحقاق الدم

واخليار بني القود والدية لولي الدم  ( )وأمجع املسلمون على جوازه. ( )وذلك العفو

                                                           
 عقوباة  تباديل  أو الساجن،  أو املشادد  بالساجن  املؤباد  الساجن  عقوباة  كتباديل  أخارى  حااالت  يف العقوباة  تباديل  وأجاازت   ( )

 بعقوبااة السااجن عقوبااة تبااديل أو شااهور، سااتة عاان ياانقص أن جيااوز ال الااذي احلاابس أو السااجن بعقوبااة املشاادد السااجن
 حمال  ألنهاا  فقاط  اإلعادام  عقوباة  تباديل  ذكار  على املنت يف واقتصرت شهور، ثالثة عن ينقص أن جيوز ال اليت احلبس
 .احلديث

 اجلرمياة .   ،  ص موايف، أمحد املستشار والقانون، الشريعة بني املقارن ياإلسالم الفقه من املوضوع، هذا يف راجع  ( )
 .بعدها وما  2 ص صدقي، عبدالرحيم/د ية،اإلسالم الشريعة يف والعقوبة

 .   ،2  /   قدامة، البن املغين،. بعدها وما    /  جملد احلصري، أمحد/د.أ اجلزائية، السياسة  ( )
 .البقرة سورة من 8   اآلية  ( )
 .   /  كثري، البن العظيم، القرآن تفسري  ( )
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وعفوه جمانًا  ( )"أن يفدي وإما أن يقتلمن قتل له قتيل فهو خبري النظرين إما "حلديث 

َوَأن َتْعُفوا َأْقَرُب ِللتَّْقَوى :  أفضل لقول اهلل تعاىل
وما زاد اهلل  ":  ولقول الرسول  ( )

 .( )...."عبدًا بعفو إال عزًا

ولولي الدم أن يعفو مقابل الدية بدون رضا القاتل على خالف يف املذاهب حول اشرتاط 

وإذا عفا أولياء الدم عن القاتل فليس لولي األمر أن يعزره على خالف ،  ( )رضاه أو عدمه

 .( )بني الفقهاء

ال جيوز لولي األمر أن يغري فيه أو يبدل ( القود)جزاء على القتل  اإلعدامواخلالصة أن 

 .وليس للقاضي سلطة يف ذلك وإمنا األمر منوط بأولياء الدم

جزاء هلذه اجلرائم هو  واإلعدام .حدًا يف جرائم زنا احملصن واحلرابة والردة اإلعدام :ثانيًا

 .السنة الصحيحة اليت ال يتطرق إليها شك حد من حدود اهلل ثبت بالكتاب أو

ورغم أن إقامة هذه احلدود لولي األمر إال أن هذه احلدود وجبت حقًا هلل تعاىل، ألن 

 .( )وما كان حقًا هلل تعاىل فال يصح العفو عنه" ىلعقوبة مقدرة وجبت حقًا هلل تعا"احلد 

وترتيبًا على ذلك فال جيوز لولي األمر أو القاضي أو غريهما أن يغري أو يبدل يف هذه 

 .احلدود بدعوى الرمحة أو الرأفة أو الشفقة أو كرب السن أو صغره، أو املرض أو حنو ذلك

يف هذه اجلرائم مأمور بها من اهلل  – اإلعداموهي  –والسبب يف ذلك أن هذه العقوبة 

. ي فليس للبشر تغيريها بدافع الرمحة أو الرأفة أو غري ذلكاإلسالمسبحانه وتعاىل يف الفقه 

 : ا لغري احملصن ااان حد الزنااايكون عقب بياايقول سبحانه وتعاىل العليم مبا كان وما س

َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما  َواْلَيْوِم اآلِخِر ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َتْأُخْذُكم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّه َواَل

ينهانا اهلل سبحانه وتعاىل أن تأخذنا رأفة عند إقامة احلد إن كنا . (8) َطاِئَفٌة مَِّن امُلْؤِمِننَي

ية أو نؤمن باهلل واليوم اآلخر، وهذا دليل واضح بأن من ينعي على هذه احلدود بأنها قاس

بأنها ال رمحة فيها وما إىل ذلك فهو غري مؤمن باهلل الذي فرض هذه احلدود وغري مؤمن 

 .باليوم اآلخر

وفضاًل عن ذلك هذه العقوبات ال تقبل التغيري والتبديل بدعوى استعمال الرأفة، ألنها 

خبالف القانون فأكثر عقوباته ذات حدين حد أعلى وحد أدنى  اإلعدامذات حدو واحد وهو 

 .وللقاضي سلطة النزول بالعقوبة إىل احلد األدنى عند استعمال الرأفة

                                                                                                                                                                                
 .   /  للبهوتي، املربع، الروض  ( )
 .   / ج ،    /    رقم احلديث مكة، حتريم باب احلج، كتاب يف صحيحه، يف مسلم أخرجه حديث من جزء  ( )
 .البقرة سورة من     اآلية من جزء  ( )
 رقام  احلاديث  والتواضاع،  العفاو  اساتحباب  بااب  واألدب، والصلة الرب كتاب صحيحه، يف مسلم أخرجه حديث من جزء ( )

 . 8 ص 8ج 88  /2 
 .   /  رشد، البن اجملتهد، بداية  ( )
 .2  /  السابق، املرجع  ( )
 .   ص للماوردي، السلطانية، األحكام. 0  ،   /  للموصلي، املاتار، لتعليل االختيار  ( )
 .النور سورة من الثانية اآلية من جزء  (8)
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كما أن تذبذب العقوبة بني حدين يؤدي إىل الظلم قطعًا حيث ختتلف عقوبة فعل واحد 

ألقصى جملرد أن بني شاصني هذا حيكم عليه باحلد األدنى، وذلك حيكم عليه باحلد ا

ي زيادة أو اإلسالمالقاضي رأى سببًا لذلك وال جمال لذلك يف عقوبات احلدود يف الفقه 

 .نقصانًا

تكفل صحة احلكم  ( )ي أحاط توقيع احلدود بضماناتاإلسالمكما أن الفقه 

 .وتضيق تطبيقه حبيث يكون ذلك يف حمله متامًا

تة ال تصلح أساسًا جزاء على القتل كما أن العقوبات السالبة للحرية مؤبدة أو مؤق

حيث أنها ال تقضي على ظاهرة االنتقام الشاصي وهو ما يعرف بالثأر ذلك أن أولياء الدم 

لن يهدأوا طاملا كان اجلاني علي قيد احلياة، وكثريًا ما ينتظر أولياء الدم مضي املدة 

الغالب عندما تطول  وهذا إذا حتروا العدل يف قتل القاتل ولكن –حتى يظفروا باجلاني 

 .( )املدة يقتلون شاصًا آخر من عائلة اجلاني وتدور رحى القتل بني العائلتني

وهذا النوع  .( )عقوبات التعزير وهي عقوبات للتأديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود :ثالثًا

من العقوبات يتسم باملرونة إىل حد بعيد وهو يقبل العفو عنه يف بعض احلاالت ويقبل 

تبديل العقوبة زيادة ونقصًا ذلك أن التعازير عقوبات على جرائم بسيطة ال تهدد كيان 

اجملتمع، كالشتم، والتحرش باملرأة بكلمة أو ملس، أو السري خلفها وحنو ذلك وقد 

هل يكون تعزيرًا أم أن التعزير ال تزيد عقوبته عن عقوبات  اإلعداميف  اختلف الفقهاء

 .( )احلدود

وعلى ذلك فعقوبات العزير تقبل الزيادة والنقصان والعفو يف بعض احلاالت إذا رأى ولي 

 .األمر أو القاضي ذلك

ي، فالعقوبات الشديدة املقررة اإلسالموهذا يدل على عظمة نظام العقوبات يف الفقه 

للجرائم اخلطرية ال تقبل التغيري أو التبديل زيادة ونقصانًا أو العفو من ولي األمر ألي سبب 

كان أما العقوبات البسيطة املقررة للجرائم قليلة اخلطورة فهي تقبل العفو على النحو 

سالف الذكر وتقبل التبديل والتغيري زيادة ونقصانًا وفقًا لظروف احلال على ما يراه ولي 

 .والقاضي األمر

                                                           
 ماا  كلماة  وتأمل" استطعتم ما بالشبهات احلدود ادرؤا " :  لقوله شبهة وجود جملرد احلد درأ مثاًل الضمانات هذه من  ( )

 عن اجلاني من يستفصل أن للقاضي جيوز بل شبهة، مبجرد إمكانه قدر احلد يدفع أن القاضي على أنه أي استطعتم
. احلاد  ليادفع  هاذا  كال  كاذا  لعلاك  كاذا  لعلاك  قبلات  لعلاك  ملااعز   اهلل رساول  قاال  وقاد  براءتاه،  إىل تؤدي قد أمور

 رأيت ما: قال مالك بن أنس فإن   اهلل برسول اقتداًء القصاص ثبوت بعد للعفو الدم ولي دعوة ولغريه للقاضي ويندب
 للحاافظ  داوود، أباي  سانن  خماتص  انظار  أباوداوود،  رواه" )باالعفو  فياه  أمار  إال قصااص  يف يءشا  إليه رفع  اهلل رسول

 توافرهاا  يصاعب  قاساية  شاروط  اجلارائم  هلاذه  اشرتط أنه كما .(80 /   قدامة، البن املغين، انظر. 28 /  املنذري،
 .حتقيقها ويصعب الفقه كتب يف وردت اليت باألوصاف الزنا جرمية على أربعة كشهادة احلاالت من كثري يف

 . 2 ، 2  صدقي، عبدالرحيم/د ية،اإلسالم الشريعة يف والعقوبة اجلرمية  ( )
 .   ص للماوردي، السلطانية، األحكام  ( )
 .   ،   /   قدامة، البن املغين. بعدها وما 2   يعلي، البي السلطانية، األحكام  ( )
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 ياإلسالميف الفقه  اإلعدامنتيجة إلغاء عقوبة 

يث يف هذا املوضوع جيب االنتباه إىل عدم جواز ذلك شرعًا يف الفقه دقبل احل

ي يف احلاالت اليت ذكرناها سابقًا هي اإلسالميف الفقه  اإلعدامي، ألن عقوبة اإلسالم

فهي ليست من وضع البشر أحكام شرعية واجبة التطبيق كالصالة والصيام والزكاة، 

حتى خنضعها آلرائنا واجتاهاتنا ولكنها دين من وضع اهلل احلكيم اخلبري وقد وردت 

األوامر بها يف القرآن الكريم أو السنة املطهرة الثابتة ثبوتًا ال يتطرق إليه شك، وتقع 

 .( )املسئولية عن عدم تنفيذ هذه العقوبة على ولي األمر وسوف يسأل أمام اهلل تعاىل

ولكن كما يقول األصوليون سلمنا جداًل بإلغاء هذه العقوبة مع حرمة ذلك فما الذي 

 يرتتب على ذلك؟

أن ولي الدم لن يستكني ولن  –وببساطة شديدة  –أول ما يتبادر إىل الذهن يف ذلك 

يسكت على حقه وأبناء املقتول كذلك حتى وإن كانوا صغارًا أو حتى نساًء فسيحاولون 

 –بيدهم ويثأرون ممن قتل قريبهم وينتقمون من عائلته ويأخذون حقهم عادة  أخذ حقهم

 .ليس من اجلاني، ولكن من أفضل شاص يف عائلته –كما هو مشاهد 

وهؤالء أيضًا لن يسكتوا نتيجة التجاوز يف القتل الذي حدث وسيقتلون مرة أخرى من 

يؤدي إىل انتشار القتل حبق وبغري قبيلة املقتول األول ويتجاوزون أيضًا وهكذا دواليك مما 

حق وتضطرب اجملتمعات ويسود اخلوف وتضيع األموال يف شراء األسلحة ونفقات القضايا 

تم األطفال وغالبًا ما يتشردون من العائلتني وبداًل من يف احملاكم وترتمل النساء ويتّي

للفتك خبصومهم  وتأمل  االهتمام بالعبادة واإلنتاج يهتمون بالقتل وتدبري األموال واملعدات

 .جمتمعًا على هذا النحو

يف األخذ بالثأر وتسعى كل قبيلة إىل إبادة  –عادة  –وكثريًا ما حيدث التجاوز 

 .خصومها حتى ال تقوم هلم قائمة

ويكفي أن نعرف أنه يف حمافظيت سوهاج وأسيوط جبنوب مصر ال يقل عدد املقتولني 

 .أخذًا بالثأر عن مائيت قتيل سنويًا

وقتلت منها يف   00 ( آب)بل قامت عائلة بغارة على أخرى أخذًا بالثأر يف أغسطس 

ساعة واحدة ثالثة وعشرين رجاًل من خرية شباب العائلة األخرى حتى ال تقوم هلم قائمة وال 

 .( )يأخذوا بثأرهم وأنى ذلك

                                                           
 .   ص القيعي، عبداملنعم حممد/د.أ والعقاب، اجلرمية إىل القرآن نظرة  ( )
 يف شاصااً  وعشارون  مخساة  قتال   22  عاام  ويف ساوهاج  حمافظاة  جرجاا  ملركاز  التابعاة  عاالم  بيات  قرياة  يف ذلاك  حدث ( )

 أخاذاً  تساعة  وجارح  أشاااص  سابعة  شااص  قتال  28 ماارس  ويف املنياا،  حمافظاة  يف بالثاأر  أخاذاً  عاائلتني  بني نار اطالق
 .سوهاج حمافظة جرجا ملركز تابعة مصر جنوب قرية عالم بيت انظر) دواليك وهكذا بالثأر

  www.alo5owah.ahlamontada.com/t3539-topic) 
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فسينتشر بال جدال االنتقام اجلاهلي واألخذ  اإلعداملغيت عقوبة وعلى ذلك فإذا ُأ

 .( )بالثأر على حنو واسع

                                                           
 .   ص أبواملعاطي، منصور/د.أ الوضعي، اجلنائي بالقانون مقارنة دراسة ية،اإلسالم الشريعة يف القصاص  ( )
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 خامتة بأهم نتائج البحث

 :التالية النتائج البحث هذا من ظهر

 .القوانني عليه ما ختالف بأحكام يتفرد العقوبات يف نظامًا اإلسالمي للفقه أن (1)

 وزنا ، النفس قتل هي حمددة جلرائم جزاًء اإلعدام بعقوبة اإلسالمي الفقه يأخذ (2)

 .والردة واحلرابة، احملصن،

 أو بالكتاب ثابتة – العقوبات بقية شأن شأنها – اإلسالمي الفقه يف اإلعدام عقوبة (3)

 .شك إليها يتطرق ال اليت الثابتة الصحيحة السنة

 وخيتلف أمور يف اإلسالمي الفقه يف قصاصًا النفس قتل مع القوانني يف اإلعدام يتفق (4)

 .أمور يف

 اخلطورة وشديدة حمدودة اإلسالمي الفقه يف باإلعدام عليها يعاقب اليت اجلرائم (5)

 .اإلعدام عقوبة يف اإلسراف من الوضعية القوانني يف سائدًا كان ما خبالف

 ولشروط احلكم صحة تضمن لضمانات وفقًا ينفذ اإلسالمي الفقه يف اإلعدام (6)

 وإجراء للعفو الدم ولي كدعوة الرمحة بعوامل وحماط اجلرمية، إلثبات حمكمة

 .اجملرم تعذيب عدم تكفل بوسيلة اإلعدام

 خيضع ال دين وهو األمر ولي على واجب اإلسالمي الفقه يف العقوبة هذه تطبيق (7)

 .البشر من أحد ألقوال

 يدل األوصاف من ذلك وغري اجملتمع كيان تهز أو قاسية بأنها العقوبات هذه وصف (8)

 .الدين يف نقص على

 .أمنها واستقرار اجملتمعات حلماية اجتماعية ضرورة العقوبة هذه تطبيق (9)

 بإلغاء للقول والقانونيني الفالسفة دفعت اليت للشبهات اإلسالمي الفقه يف حمل ال (11)

 .اإلعدام عقوبة

 .اإلعدام عقوبة إلغاء إىل دعت اليت األسباب من اإلسالمي الفقه براءة (11)

 اإلسالمي الفقه يف اإلعدام عقوبة إلغاء شرعًا جيوز ال (12)

 .اإلسالمي الفقه يف اإلعدام حمل للحرية السالبة العقوبات إحالل شرعًا جيوز ال (13)

 أن األمر لولي وليس اإلسالمي الفقه يف اإلعدام عقوبة تبديل أو تغيري جيوز ال (14)

 .يبدهلا أو خيففها

 ومن بعفوهم الدم أولياء من تكون اإلسالمي الفقه يف باجلاني والرأفة الرمحة (15)

 .للعفو بدعوتهم غريهم
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 وزوال اجملتمعات واضطراب الفردي االنتقام انتشار اإلعدام عقوبة إلغاء على يرتتب (16)

 .أمنها
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 توصية

 :اقرتح على السادة أعضاء اجملمع احملرتمني التوصية اآلتية

ي الدولي جبدة بقلق شديد إىل الدعوات الصادرة عن بعض اإلسالمينظر جممع الفقه 

ية اإلسالمالقانونيني ومن يصفون أنفسهم باملصلحني ممن تلقوا ثقافتهم خارج الدول 

وتشبعوا بأقوال ونزعات غري املسلمني ومل حييطوا علمًا بأنظمة املسلمني وثقافتهم وقاموا 

 .اإلعداميرددون الدعوة إىل إلغاء عقوبة 

الدعوة إن كان هلا مربر وهلا وجهة نظر وهلا حمل فهذا كله بعيد عن الدول وهذه 

 .ية ونظام العقوبات فيهااإلسالم

نظام ينبع من الدين، وميثل  اإلعدامية، ومنها اإلسالمذلك أن نظام العقوبات يف الدول 

ها أو ختفيفها، جزءًا منه ومن ثم ال جيوز ملسلم وال لغريه أن يطلب إلغاء هذه العقوبة أو تعديل

 .أنه يطلب ترك جزء من ديننا –ببساطة  –ألن معنى ذلك 

وفضاًل عن ذلك ال توجد يف نظامنا اجلزائي ما يربر هذا الطلب ودفع غرينا للقول 

 .بذلك

 .اإلسالموننبه من يطلب ذلك منا أنه يطلب ترك الدين وحل عروة من عرى 

عوات اليت تتناسب ودول من يرددها ونناشد أولياء أمور املسلمني التصدي هلذه الد

 .يةاإلسالموليس هلا أي مربر يف الدول 

 

 واهلل ولي التوفيق
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 قائمة بأهم املراجع

 القرآن الكريم 

  ها، 8  األحكام السلطانية، ألبي يعلي، حممد بن احلسني الفراء احلنبلي املتوفى

احلليب مبصر، تصحيح وتعليق الشيخ حممد حامد الفقي، مطبعة مصطفى البابي 

 .م، نشر مكتبة مصطفى البابي احلليب مبصر  2 -ها 8  الطبعة الثانية 

  األحكام السلطانية، للماوردي، ابي احلسني حممد بن حبيب البصري البغدادي

( بدون)ها، مطبعة مصطفى البابي احلليب مبصر، الطبعة 0  املاوردي املتوفى 

 .ببريوتم، نشر دار الكتب العلمية   2 -ها 2  

  ،أحكام القرآن، البن العربي، أبي بكر حممد بن عبداهلل املعروف بابن العربي

ها، حتقيق علي حممد البيجاوي، طبع ونشر دار املعرفة للطباعة والنشر    -8  

 .ببريوت لبنان

  أحكام القرآن، للجصاص، أبي بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص احلنفي

ها نشر دار 8   ية بالقسطنطينية عام اإلسالموقاف ها، مطبعة األ0  املتوفى سنة 

 .الكتاب العربي ببريوت لبنان

  ،االختيار لتعليل املاتار، للموصلي، عبداهلل بن حممود بن مودود املوصلي احلنفي

م، 228 - 22 ، (بدون)طبع اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية مبصر، الطبعة 

 .نشر قطاع املعاهد األزهرية مبصر

  بداية اجملتهد ونهاية املقتصد، البن رشد، أبي الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن

، نشر املكتبة التجارية (بدون)، الطبعة (بدون)أمحد بن رشد القرطيب، املطبعة 

 .الكربى مبصر

  إبراهيم /د.ي، شبهات حوهلا والرد عليها، أاإلسالمبعض صور العقوبة يف الفقه

 (.بدون)الناشر ( بدون)املطبعة ( بدون)بعة عبدالرازق اخلولي، الط

  ي مقارنًا بالقانون الوضعي، للشهيد عبد القادر عودة، مطبعة اإلسالمالتشريع اجلنائي

 .م، نشر دار الرتاث مبصر  2 دار الرتاث العربي للطباعة مبصر، الطبعة الثالثة 

 عيل بن كثري تفسري القرآن العظيم، البن كثري األمام احلافظ أبي الفداء امسا

ها، طبع ونشر دار املعرفة للطبع والنشر ببريوت،    القرشي الدمشقي املتوفى 

 .م 28 -ها 0  الطبعة األوىل 

  ية، دراسة حتليلية ألحكام القصاص واحلدود اإلسالماجلرمية والعقوبة يف الشريعة

عبد الرحيم صدقي، طبع دار الشباب للطباعة، الطبعة األوىل، /والتعزير، د

 .م، نشر مطتبة النهضة املصرية 28 -ها08  
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  ي، العقوبة، لإلمام حممد أبي زهرة، طبع دار اإلسالماجلرمية والعقوبة يف الفقه

 .، نشر دار الفكر العربي مبصر(بدون)الثقافة العربية للطباعة مبصر، الطبعة 

 هرة، م، مطبعة أطلس بالقا  2 رمسيس بهنام، طبعة /د.اجلرمية واجملرم واجلزاء، أ

 .نشر منشأة املعارف باألسكندرية

  مسفر غرم اهلل الدميين، طبع / ي والقانون الوضعي، أاإلسالماجلناية بني الفقه

 (.بدون)املكتبة السلفية بشركة املدينة للطباعة والنشر جبدة، الطبعة 

  ،الروض املربع بشرح زاد املستقنع خمتصر املقنع، للبهوتي، منصور بن يونس البهوتي

 .ها 8  ونشر املطبعة السلفية ومكتبها بالقاهرة، الطبعة السابعة  طبع

 أمحد احلصري، /د.السياسة اجلزائية، جرائم القصاص، الديات، العصيان املسلح، أ

 .م، نشر دار اجليل ببريوت 22 -ها    ، الطبعة الثالثة (بدون)املطبعة 

 008 - 00 طبعة سامح السيد جاد، /د.شرح قانون العقوبات، القسم العام، أ ،

 (.بدون)مطابع الدار اهلندسية بالقاهرة، الناشر 

 حممود جنيب حسين، الطبعة اخلامسة، /د.شرح قانون العقوبات، القسم العام، أ

 .م، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي، نشر دار النهضة العربية مبصر 28 

  ،طبع دار أبي حيان صحيح مسلم بشرح النووي، حتقيق عصام الصبابطي وآخرين

 .للطبع والنشر والتوزيع مبصر

 حسن شحاته سعفان، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر /د.علم اجلرمية، أ

 .م نشر مكتبة النهضة املصرية مبصر  2 بالقاهرة، طبعة 

 (.بدون)، الناشر (بدون)الطبعة ( بدون)أمحد حسين طه، املطبعة /د.علم العقاب، أ 

 ية دراسة مقارنة بالقانون اجلنائي الوضعي، رسالة اإلسالمعة القصاص يف الشري

منصور أبو املعاطي، /د.دكتوراة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، أعدها أ

 (.غري مطبوعة)م   2 -ها 2  

  كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي، حممد بن أمحد بن جزي الكليب

، نشر دار (بدون)، الطبعة (بدون) ها، املطبعة 2 -   الغرناطي األندلسي، 

 (.هكذا)الفكر 

  لسان احلكام يف معرفة األحكام، البن الشحنة، اإلمام أبي الوليد إبراهيم بن أبي

اليمن حممد بن أبي الفضل املعروف بابن الشحنة، نساة ضمن كتاب معني 

-ها 2  احلكام، طبع مطبعة مصطفى البابي احلليب مبصر، الطبعة الثانية 

 .م، نشر مكتبة مصطفى البابي احلليب مبصر  2 
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 صويف حسن أبوطالب، املطبعة العاملية بالقاهرة، الطبعة /د.مبادئ تاريخ القانون، أ

 .م، نشر دار النهضة العربية مبصر  2  -ها 8  ( بدون)

  خمتصر سنن أبي داوود، للحافظ املنذري، حتقيق حممد حامد الفقي، املطبعة

 .، نشر مكتبة السنة احملمدية مبصر(بدون)، الطبعة (بدون)

  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، للفيومي، أمحد بن حممد بن علي

-ها    ها، املطبعة األمريية مبصر، الطبعة الثانية 0  املقري الفيومي املتوفى 

 .م، نشر وزارة املعارف مبصر 20 

 ر، طبع اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية، املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية مبص

 .م 22 -ها    ، طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم عام (بدون)الطبعة 

  معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام، للطرابلسي، عالء الدين أبي

 احلسن علي بن خليل الطرابلسي احلنفي، طبع مطبعة مصطفى البابي احلليب مبصر،

 .م، نشر مكتبة مصطفى البابي احلليب مبصر  2 -ها 2  الطبعة الثانية 

  ،املغين، البن قدامة، عبداهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي احلنبلي   -

عبدالفتاح حممد احللو، /عبداهلل بن عبداحملسن الرتكي ود/د.ها، حتقيق أ0  

ر مركز البحوث والدراسات مطبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، نش

 .ية بالسعوديةاإلسالمالعربية و

  من الفقه اجلنائي املقارن بني الشريعة والقانون، للمستشار أمحد موايف، طبع دار

ية اإلسالمم نشر اجمللس األعلى للشئون   2  -ها 8  ومطابع الشعب بالقاهرة 

 .بالقاهرة

  ية بالكويت، مطابع دار الصفوة ماإلسالاملوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون

م، نشر وزارة  22 -ها    للطباعة والنشر والتوزيع مبصر، الطبعة الرابعة، 

 .ية بالكويتاإلسالماألوقاف والشئون 

 حممد عبداملنعم القيعي، طبع دار التوفيق /د.نظرة القرآن إىل اجلرمية والعقاب، أ

م، نشر دار املنار للطبع والنشر 288 -ها08  النموذجية بالقاهرة، الطبعة األوىل 

 .والتوزيع بالقاهرة

  ألبي الفيض أمحد بن ( بداية اجملتهد البن رشد)اهلداية يف ختريج أحاديث البداية

ها، حتقيق عدنان علي شالق، طبع 80  -0   حممد بن الصديق الغماري احلسين 

 .ونشر عامل الكتب ببريوت
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 احملتويات فهرس

 وضوعامل الصفحة

    مقدمة 

  o أهمية البحث 

  o منهج البحث 

  o خطة البحث 

    متهيد 

    تعريف العقوبة واهلدف منها 

  o تعريف العقوبة 

  o اهلدف من العقوبة 

    تطور العقوبة 

8   أنواع العقوبات يف الفقه اإلسالمي 

2   شروط العقوبة 

   o مرونة عقوبات التعزير 

     تعريف اإلعدام 

     وسائل تنفيذ عقوبة اإلعدام 

     تعريف القصاص 

   o  أدلة مشروعية القصاص 

   o  الفرق بني اإلعدام وقتل النفس قصاصًا 

 0   اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام يف الفقه اإلسالمي 

     حكم تطبيق هذه العقوبة يف الفقه اإلسالمي 

     اهلدف من اإلعدام: 

   o  القتلمنع : أواًل 

   o  حتقيق العدالة واملساواة: ثانيًا 

   o  ترضية أولياء الدم: ثالثًا 

     ضرورة تطبيق عقوبة اإلعدام 

 8   شبهات القائلني بإلغاء عقوبة اإلعدام 

     األسباب اليت دعت إىل القول مبنع عقوبة اإلعدام وبراءة الفقه اإلسالمي منها 

     السالبة للحرية بداًل عن اإلعدام يف الفقه اإلسالميمدى إمكانية إحالل العقوبات 

     نتيجة إلغاء عقوبة اإلعدام 

 8   خامتة بأهم نتائج البحث 

 0   توصية 

     قائمة بأهم املراجع 

     فهرس 
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 الدورة العشرون

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 
 

 

 

 

 اجلينوم البشرى 

 من النظرية للتطبيق 

 رؤية إسالميــة 
 
 

 

 إعداد

أمحد رجائي اجلندي   /الدكتور    

  ة للعلوم الطبيةاألمني العام املساعد للمنظمة اإلسالمي  
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 ةــاجلينوم البشرى من النظرية للتطبيق ـ رؤية إسالمي

 

ُتْبِصُروَن  َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفاَل قال تعاىل 
( )

َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي  ال جل شأنه وق،  

  اْلآَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ
( )

 . 

اءت حكمة اهلل شو، يف مجيع جماالت احلياة ة جنازات هائلإن بوالعشر حفل القرن

نظر حوله يف الكون ، فيف كتاب اهلل املفتوح ـ  مكتشف هذه املعجزاتـ أن ينظر اإلنسان 

فكان عليه أن يطور ، ه ليصل إىل احلقيقة يقد يعرت وحاول أن يفك الطالسم حول ما

. نطلق إىل القمر ووصل إىل املريخاف، له من حقائق الوسائل املختلفة ليتمكن من فهم ما حو

 االستطالعولكنها التقدم الكبري يف وسائل ، الغاية مل تكن املريخ أو القمر 

وحتول العامل إىل قرية صغرية ميكنك مشاهدة احلدث ساعة وقوعه بكل واالتصاالت، 

 . بهاومل تعد هناك أية أسرار ميكن االحتفاظ  ، تفاصيله

 فاآليةتأخر كثريا يف النظر إىل نفسه  اإلنسان التقدم التكنولوجي إال أن وبرغم ذلك

إىل ذلك اإلنسان البسيط ، ر البحث جاءت للدعوة إىل أن ننظر إىل أنفسنا دالكرمية يف ص

بساطته يف شكله وحركته وأسلوب حياته حتى ظن بعض العاملني يف جمال .... واملعقد 

وجدوا ان  ملكنه، عنه  واالستغناءامكانية تقليده  (ىل آلالرجل ا) ات توبرولتكنولوجيا ا

حركة بسيطة من حركات اإلنسان البشرى ف، األمر أكثر تعقيدا مما كانوا يعتقدون 

كل ذلك ، واملعدات واملال  األجهزةهم الكثري من تكلف، مثل حركة اليدين أو الرجلني 

فما ، إذا لزم األمر  ةوبصورة متعدد لتقليد حركة بسيطة يقوم بها اإلنسان تلقائيا وبسرعة

ن األمر ليس بهذه البساطة ولكنها قدرة اهلل سبحانه وتعاىل ، إبال احلركات املعقدة 

أكثر جدال مستهينا بقدرة دائما كان ونعمه الكثرية التى أنعم بها على اإلنسان الذى 

من آلية الكرمية هذه ايف ومن هنا تظهر عظمة اخلالق سبحانه وتعاىل بتوجيهه ، خالقه 

ليؤمن من مل يؤمن بأن هذا املخلوق البسيط  ُتْبِصُروَن  َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفاَل سورة الذاريات 

 .اإلنسان خلق ض نظريات كثرية حول دحيرب كريم و ْلقَخالعظيم من 

ليتأمل كيف  ، ف اإلنسان على نفسه وقراءته لذاتهر ًَعًتموضوع اجلينوم عبارة عن 

كيف يعمل بشكل ، حيتوي على باليني الباليني من اخلاليا الذى ذا اجلهاز املعقد يعمل ه

متوازن ومتضامن ومتوافق مع بعضه البعض وكيف يتحكم يف هذا الكم اهلائل من 

ألف جني ـ ليس فقط من  02 إىل  02عدد بسيط من اجلينات والذى يصل من ، اخلاليا 

حدث عطب ألي منها تظهر األعراض سريعا يف ناحية العمل مع  بعضه البعض ولكن اذا 

بل إذا تغري مكان أي منها من مكانه األصلى أو مل يؤد أي من ، خمتلفةمرضية شكال أ

                                                 
 .  0الذاريات  ( 
 . 25فصلت  (0



 
2 

وسنتعرض لذلك  ة ، هذه اجلينات عمله املنوط به ألي سبب سيؤدى ذلك إىل مشاكل مج

علم دخل حيز ن الألالبحث ة الكرمية يف صدار ةاآلي اخرتتلذلك . التفصيل فيما بعدب

على " كتاب احلياة " سم إلذلك ميكن اطالق " ويف أنفسكم أفال تبصرون " دراسة 

 ." اجلينوم البشرى " مشروع 

 :باجلينات والكروموسومات  التعريف

وبرغم هذا فيجب أال خيتصر ، عن غريه  املتفردة اجلينيةكل إنسان له خصائصه 

من  ةجمموعة معقدإلنسان اف، ة فقط اإلنسان من حيث هو إنسان على صفاته اجليني

ة ، وغريها التى تؤثر يف يالثقافية ، والبيئوالنفسية ، واالجتماعية ، و، اخلصائص الروحية

رادة إلمبا يف ذلك قدرته على ا، وعالقاته بنفسه واآلخرين  وشخصيتهسلوكياته 

أن هلا  آلنافمن الواضح ، لكن اجلينات هلا وضع خاص يف تركيب اإلنسان ، واالختيار

وميتد هذا ، به وتؤثر فيه وتتأثر ، على حياته ( جبانب العوامل األخرى ) تأثريات كثرية 

 .سرة ألالتأثري إىل األسرة واألجيال التالية من هذه ا

ح بها يوما يباكثرية تستكشف و اأسرار ىاحلديثة أثبتت أن اجلينات حتو واألحباث

جياد إساهم يف تالتعرف على الصحة واملرض وبعد يوم ميكن أن تقدم خدمات جليلة يف 

 .حلول لبعض األمراض سواء يف الدول الغنية أو الفقرية 

يف بعض القبائل أو اجملموعات  تاومتيزاألحباث على اجلينات وجود فوارق  أثبتتوقد 

 .أو الشعوب عن بعضها البعض وهذا إثراء للحياة اإلنسانية 

فهي ، فاهيم كثرية حول تفسري أية عملية مرضية وقد تغري املعلومات حول اجلينات م

، اجلينات  أثر وأفعالوهذه بدورها تعكس ، يف نهاية املطاف يف صيغة كيماوية حيوية 

كما أن اجلينات تلعب دورا هاما وتباينا ملحوظا بني األفراد يف الـتأهب للعوامل البيئية 

دي إىل فهم أفضل للباثولوجيا التى وعلى هذا فإن فهم عمل اجلينات املسئولة سيؤ، الضارة 

 .يقوم عليها املرض 

نتحكم  يناتنا والجلجيب أن يتبادر إىل االذهان فكرة احلتمية وتعين أننا رهينة  وال

منا حنن نتيجة لتفاعل معقد بني تركيبنا الوراثي وبيئتنا واملناخ الثقايف ، إيف مصائرنا 

 ةات للعمليات البيوكيميائية املعقدة املقرره ، واجلينات التى حتمل التعليمبنشأ نالذى 

لكل األنشطة البيوكيميائية بالكائنات احلية هي جزء واحد من احمليط الذى يعيش فيه 

 .( ) اإلنسان وقد تكون عنصرا رئيسيا يف هذا التفاعل وقد تكون عامال مساعدا 

 : ما هو اجلينوم البشرى 

وتسمى القواعد ، بتسلسل خاص  ةحد ونييالب 5اجلينوم البشرى مكون من حواىل 

، النيوكلوتيديه وتكون هذه حامض الدنا يف شكل سلم حلزونى أو شكل لولبى 



 
3 

جبدية للحياة مكونة من أربع قواعد نيرتوجينية ألوالنيوكلوتيدية تعترب احلروف ا

 .ذكر فيما بعد بالتفصيلتوس

 : هو اجلني  ما

 نسانا كان أوإ] لعاملة يف الكائن احلي ن اخللية هي الوحدة الرئيسية اأمن املعروف 

نواه التى حتتوى على اجلينات املكونة من عدد كبري من ال، وبداخلها  [نباتا أو حيوانا 

وهذه الشفرة هي التى ، كل جني له شفرة خاصة واألمحاض النووية املرتبة برتتيب خاص 

ى تال ىه اجلينات أن وقد تبني حتدد نوع املركب الكيميائى الذى ينتج عن هذا اجلني ،

وثبت أن الرتكيب . صدر املعلومات املطلوبة لتشغيل كل خلية لتقوم بعملها املطلوب منها ت

ن تسلسل أ، ودلت األحباث على واحد يف مجيع الكائنات احلية يوالفيزيائالكيميائي 

ل حد الصفات اهلامة لكأ واملكونة للدنا ه (القواعد ) النيوكلوتبدات وترتيب الدنا 

صدار األوامر إلنتاج الربوتني املطلوب إهذا الرتتيب والتسلسل  حيث يتوىل،  ىكائن ح

 ، وهذا ما يفرق الكائنات عن بعضها البعض، كل مكان يوجد فيه هذا الرتتيب ل زهافرإ

 .فلكل كائن حي ترتيبه اخلاص به وخيتلف عن بقية الكائنات واألجناس األخرى 

منزوع األكسجني واملوجود يف الدنا احلامض النووي وعليه فإن اجلني هو جزء من 

عبارة عن سلسلة طويلة جدا مكونة من أربع قواعد  الدناو(  بغىالكروموسوم الص

ينني دوأ Cوسيتوزين  G، جوانني  Tامني ثي] هي (  Nitrogenous basis) ه ينيرتوجين

A  ] يامني ث دوما باليننيدويتصل األ، وهي احلروف اهلجائية لكتاب احلياة البشرية

واجلوانني بالسيتوزين بواسطة قواعد هيدروجينية ثم يتصل كل واحد من هذه القواعد 

كما يتصل من جهة  Deoxy Riboseاخلماسية ناقصة االكسجني  السكرياتبأحد 

نية وتوابعها ياجملموعة املكونة من القاعدة النيرتوج ىأخرى مبجموعة فوسفورية وتسم

 .( Nucleotide) كلوتيد ينبال

نية تتحكم يف تكوين حامض أميين يومن املعلوم أن كل ثالث من القواعد النيرتوج

ن أو الشفرة او الراموز وهذه القواعد الثالثية الكود ىوتسم، واحد 
( )

. 

جني وليست كما كان  52222إىل  02222وقد ثبت أن عدد اجلينات يف كل خلية 

 05توجد على الصبغيات التى يصل عددها إىل  يظن سابقا من أنها أكثر من ذلك ، وكلها

زوجا يف نواة اخللية ، كما يوجد امليتوكوندريم يف السيتوبالزم وتتوزع اجلينات البشرية 

وثبت أن هناك منطقتان على الكروموسومات   بصورة غري منتظمة على الكروموسومات

 ،من جمموع اجلينات% 0ـ  2. النشطة ومتثل حوالي  منطقة يوجد بها اجلينات الفعالة أو

 Genes الدنا اخلردهاجلينات اخلاملة أو ما يطلق عليها منطقة  ىومنطقة اخرى تسم

Junk  البعض يرى بأنها تتحكم يف ، بهذه اجلينات  ةوطنالوظائف امل اآلن ىعرف حتتومل

والبعض ، املشفر  الربوتنيين تبدأ اجلينات الفعالة لتكوين أو ىالكمية ومت قالإغفتح و
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خر يرى بأنها جزء من التاريخ اإلنساني موجود يف هذه املنطقة وميكن عن طريقها آلا

 . هالتعرف على هجرة اإلنسان وتطور حترك

ما  (من األم  05من األب و  05) زوجا  05الصبغيات املوجودة يف داخل اخللية عددها 

خر آلكروموسوم والكروموسوم ازوجا  00مكونه من فعدا كروموسومات اجلنس 

 . XXنوثة ألو اأ XY ةحيدد الذكور

 : هو مشروع اجلينوم البشرى  ما

داخل جسم الكائن سواء أكان بشريا أم غري  الدناهو عبارة عن جمموع حامض 

موجود يف  الدنار طول حلامض غصأوخيتلف حجم اجلينوم من كائن آلخر ف ،ذلك

 5جلينوم البشرى حيتوى على بينما جند أن ا الدنازوج من  022.222البكرتيا وحيتوي على 

كرات الدم احلمراء البالغة فإن مجيع خاليا جسم اإلنسان  باستثناءو الدنابليون زوج من 

 .حتتوى على جينوم بشرى 

منطقة على الكروموسوم وكل منهم  02ى مرتب يف روقد تبني أن اجلينوم البش

مليون زوج من  022ون إىل ملي 22كل منطقة ما بني على مفصول عن اآلخر وحيتوي 

، وبعض األنواع القليلة يوجد بها شذوذ يف الصبغيات ويشمل ذلك زيادة أو نقصان القواعد

كل ذلك يسبب خلال يظهر يف ، أو طفرات أو خلل يف املكان املفروض أن يتواجد فيه 

 .شكل مرض على الشخص املصاب بذلك 

 ةاملشفرالربوتينات  تصنيعت لبإصدار التعليماتقوم ت اجلينات االنتباه لكونها توقد لف

أى منها خبلل ب ين أصإذات القواعد املختلفة والتى تؤدى الوظائف احلياتية املختلفة التى 

 .ينعكس على اإلنسان يف صورة مرض ما 

تغري من دقيقة يومن عظمة قدرة اهلل سبحانه وتعاىل فإن تركيب هذه الربوتينات 

 . (5)فاعالت الداخلية واخلارجية ألخرى ويؤثر فيها عشرات اآلالف من الت

أقدام  0يف داخل كل خليه يف جسم اإلنسان حتتوى شريط الدنا يبلغ طوله  ةكل نوا

أى مائة مرة بليون ميل  5ىل إفسيصل طوله اإلنسان وإذ مت فرد الدنا املوجود يف جسم 

 .املسافة بني األرض والشمس ذهابا وايابا

 : أهداف املشروع واملكاسب املتوقعة 

تفاعالته ، خصائصه ،  البشرية الدناألف جني يف  52إىل  االف 02التعرف على حواىل  ( )

 .مع حميطه ومع اجلينات األخرى 

 .اإلنسانية  الدنابليون قاعدة زوجية التى تكون  5التعرف على تسلسل  (0)

 .دراسة تسلسل وترتيب القواعد املكونة للدنا حول الكروموسومات  (5)
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دوية خاصة بكل أ بإنتاجمن ذلك  لالستفادةت يف اجلينات دراسة اخلواص واملؤثرا (2)

وإدخال علم جديد امسه أقرباذين اجلينات وفاعلة وآمنة مرض قليلة املضاعفات 

Pharmacogenomics. 

صابة إلا احتمالباألمراض أو  باإلصابةالتنبؤ  وإمكانيةالتشخيص السريع لألمراض  (2)

 .بها 

 ىالوقاية منها أو عالجها أو حت وإمكانيةض ة لألمرايالتعرف على األسباب احلقيق (0)

 .الشفاء آلالف من األمراض وإدخال العالج اجليين 

 .إنتاج الكواشف املتعلقة باألمراض لتشخيصها بطريقة سريعة  (7)

يف احلاالت اجلنائية  اجلناةتعرف على للمكانية استخدام اجلينوم يف الطب الشرعي إ (8)

 .عن طريق البصمة الوراثية 

 .و نفي األبوة ثبات أإ   (9)

       وحتويرها للحصول على حيوانات ذات إنتاجية  اتللحيوانات والنبات الدناالتعرف على  (2 )

عالية من اللحوم واأللبان وكذلك النباتات إلنتاج حماصيل ذات عائد كبري ومقاومة 

 .ية السيئة ولألمراض والفريوسات واألحوال اجل

 .لتى ميكن أن تسبب تلوثا للهواء واملاء والرتبة التعرف على أنواع البكترييا املختلفة ا (  )

 .التأكد من أصالة السالالت النباتية واحليوانية  (0 )

  للحفاظ عليها واحلفاظ  لالنقراضالتعرف على الكائنات احلية والفصائل املعرضة  (5 )

 .على احلياة الربية 

 .لمعلومات اإلحصائى ل تحليلالمع واجلتطوير تكنولوجيا البحث والتحليل و (2 )

 للدخول إىل هذا اجملال  اخلق كوادر بشرية مدربة تدريبا خاص (2 )

 .مكانية حتويل النتائج إىل مستحضرات صيدالنية تستخدم يف العالج إ (0 )

 .اقتصاديات املشروع حنو خلق وظائف جديدة للعمل يف املشروع من عائداته  (7 )

تاج من البكرتيا إلن ةاكتشاف مصادر جديدة للطاقة عن طريق تطوير أنواع معين (8 )

 .الطاقة

خر أي من أين جئنا آلحتديد اجلينات اخلاصة باألجناس املختلفة واهلجرة من مكان  (9 )

 .وكيف جئنا إىل هنا 

والقانونية واجملتمعية واالقتصادية والفقهية اإلسالمية دراسة اجلوانب األخالقية  (02)

ـ 5.2اهلدف اهلام مت ختصيص ا ولتحقيق هذ، والعلمية وانعكاسات ذلك على اجملتمع 
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ويعكس هذا األهمية اجلينوم يف الواليات املتحدة األمريكية شروع ممن ميزانية % 2

 .ملذكورة حتت هذا البندهذا املشروع على اجلوانب ا النعكاسالكربى 

من األهداف التى وضعت للمشروع ميكن ختيل حجم املشروع بأنه هائل وحيتاج إىل 

حتملت الواليات ، بليون دوالر  2 كان  ةقررفحجم امليزانية امل، تضافر اجلهود العاملية 

، يف تاريخ البشريةحبثى بليون دوالر ويعترب هذا املشروع أكرب مشروع  5.2املتحدة منفردة 

، يكا ، اجنلرتا ، فرنسا ، أملانياامري، دولة يف املشروع هي  ةعشر ىواشرتكت مثان

ا ، اسرائيل ، الدامنارك ، اليابان ، الصني ، اهلند ، املكسيك ، الربازيل ، اسرتالي

ا أن يتم رايطاليا ، روسيا ، السويد ، كوريا اجلنوبية ، كندا ، هولندا ، وكان مقر

 ىولكنه انته،  2 02عام  ىهتان ين على 992 حيث بدأ عام  عامااملشروع بعد مخسة عشر 

س ورئي، مريكي كلينتون ألواعلن ذلك كل من الرئيس ا، بصورة مبدئية  0222يف عام 

دخول الطب والبشرية إىل لوكانت فرحة عارمة ، وزراء بريطانيا تونى بلري يف نفس التوقيت 

ومازالت األحباث  0225العمل منه عام  ىوانته ، عصر جديد من التطور املعريف والعلمي

 .جارية حتى اآلن 

أن دخل  بثثم ما ل 980 سند إىل هيئة الطاقة األمرييكة عام أويف بداية املشروع 

 .املطلوبة  باألحباثكشريك هليئة الطاقة للقيام  987 عام املعهد الوطين للصحة 

ويطلق اسم ) ؟ أو كل اليها هذا األمر هى التى مرييكية ألولكن ملاذا هيئة الطاقة ا

DOE اهليئة على ). 

يما ونكازاكا قررت الواليات املتحدة إنشاء هذه اهليئة شبعد تفجري قنبليت هريو

مجيع املشاريع املتعلقة بالطاقة والتى ميكن أن تؤثر على اجلينات سواء  وأوكل إليها

خاصة املواد املشعة والكيماويات السامة والنفايات البشرية أو الكائنات احلية األخرى ، 

بدائل للطاقة  وإجياد، على اإلنسان وؤثر على اجلينات تالتى ميكن أن  الناجتة عن الطاقة

لعمل الدراسات  اوبالتالي كان لزاما ان يعهد اليهللبيئة ،  ةثن امللوبدال م والنظيفة اآلمنة

الالزمة على اجلينوم البشرى والكائنات األخرى ملعرفة التسلسل والرتتيب واملؤثرات  

بالتعاون بني اجلهتني عام  ىوبدأ العمل الفعل، الداخلية واخلارجية على عمل اجلينوم 

عباء وتنسيق أل كتابة مذكرة التفاهم لتقاسم امتوبعد مخس سنوات من العمل  ،992 

 .عمال بينهما ألا

 : له  اجنز املشروع بأسرع مما كان خمططأملاذا 

مت تقسيم املشروع على جهات علمية عاملية خمتلفة يف أقطار خمتلفة على أن يتم اللقاء  ( )

ل فحص يكاإسبيل املثال مت  ىفعل. جنازات إلعلى فرتات متقاربة لتبادل اخلربات وا

الواليات  إىل،   x  ، 0 ، 9  ،0 ،   ،  2، 0تية آلخريطة الكروموسومات ا

 . األمريكيةاملتحدة 
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 سواء يف التحاليل أو الكمبيوترات أو دمةتخسجهزة املألمت االهتمام بتطوير ا (0)

جناز إوغري ذلك مما سهل املهمة أمام الباحثني حبيث أصبح من السهل  األشعات

وصلى حلالتليف ا الكتشافحباث ألا:سبيل املثال ىسي فعلاألعمال يف وقت قيا

cystic fibrosis   قبل مليون دوالر  22وبتكلفة بلغت  واتسنمخس استغرق

هذا املشروع فى أيام ويكلف مبالغ زهيدة مثل أن يتم ميكن  بينمااكتشاف اجلينوم 

 .(2)شرى ببعد اكتشاف اجلينوم الوالحيتاج إىل خربات كثرية أو جتهيزات باهظة 

ران بدال من اإلنسان الذى فئوال( البكترييا ) دخال الكائنات ذات اخللية الواحدة إ (5)

، كان ميثل مشكلة يف مجع العينات وندرتها والصعوبة يف العمل يف املراحل األوىل 

 . التغلب على كل املشاكل يف هذه الناحية متدخال هذه الكائنات إوبعد 

 : نتائج مشروع اجلينوم البشرى 

نسان له جينومه اخلاص به وال يوجد تشابه بينه وبني أي شخص إتبني ان كل   :أواًل

ثالث وهناك  [إن وجدوا ] رض ما عدا التوائم السياميه واملستنسخني ألعلى ا

 .ميكن االستعانة بهم للتعرف أو التفريق  بني شخص وآخر ةمنطق ةعشر

 A , C] من  تيديةوليكنيون قواعد مل 02.0 5اجلينوم البشرى حيتوى على   : ثانيًا

,T,G ]  

قاعدة ولكن احلجم خيتلف بصورة كبرية بني  5222اجلني  مكوناتمتوسط   : ثالثًا

 .مليون قاعدة  0.2ديسرتوفني مكون من  ىأكرب جني بشرى يسمأصغر جني و

 .من القواعد النيكلوتايديه هي نفسها يف مجيع البشر % 99.9وجد بأن   : رابعًا

 .(2) من اجلينات املكتشفة %  22تم التعرف على وظائف حوالي مل ي  : ًاخامس

 : كيفية ترتيب القواعد 

مكونة من كتل من (  Urban Center) نية باجلينوم البشرى غة والمحاملناطق املزد ( )

 ( . C) وسيتوزين ( G) من القواعد جوانني  الدنا

(  T (يامني ثو ال Aينني دمن كتل األ املكون الدنااملناطق الفقرية أو املتصحرة غنية ب (0)

يف حتت امليكرسكوب  ةكل منطقة على حد(  AT) و(  GC) وميكن مشاهدة 

 .شكل خطوط مضيئة ومظلمة على الكروموسوم 

 الدنابصورة عشوائية يف اجلينوم ويوجد بينها مسافات من  ةمركز تظهر اجلينات  (5)

 .غري املشفر 

ينها ن بواختالالت خمتلفة ممعينة هر معه أمراض ظتللجينات  يامعن التبني أن تسلس  (2)

 مرض سرطان الثدى ومرض العضالت 
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تنبسط وتتكرر العديد من املرات وتوجد  C&Gمن  ةقاعد 52222تبني أن حواىل   (2)

حاجزا أو عائقا بني اجلينات الفعالة واخلاملة شكل نية باجلينات وتغجبوار املنطقة ال

يساعد يف  C,Gأن هذه العوائق أو احلاجز من  ويعتقد(  Junk genes) اخلردة أو 

 .تنظيم عمل اجلينات كما سبق وذكرنا 

ويف مرجع  ( 2968  )على أكرب عدد من اجلينات حيتوى (  )الكروموزوم رقم   (0)

 . 522ويف مرجع آخر (  05)كروموزم حيتوي على اقل عدد  Yبينما   08 5آخر 

 : األخرى كيف ميكن مقارنة اجلينوم البشرى والكائنات 

ففى وجد أن كثريا من الكائنات األخرى ختتلف عن اإلنسان يف ترتيب اجلينات   ( )

بينما يف الكائنات األخرى مرتبة ترتيبا واضحا واملسافة  اإلنسان عشوائية الرتتيب

 .بني اجلينات متساوية إىل حد كبري 

لفة عن اجلينوم البشرى ينتج حواىل ثالثة أضعاف من أنواع الربوتينات املخت  (0)

 .الكائنات األخرى وبهذا فإن اجلني الواحد يف االثنني ميكن أن ينتج بروتينا خمتلفا 

تميز يمن الربوتينات ولكن  ةنواع معينأنسان مع الكائنات األخرى يف إليشرتك ا  (5)

 .(0)اإلنسان بوجود بروتينات خاصة متعلقة باملناعة والنمو 

 : االختالفات والطفرات 

ترتيب وجد خالفات يف ت الدنامليون موقع على  2. ء على حوالي لقد تعرف العلما  ( )

 single nucleotide polymorphism وتسمىخر آلهذه املواقع من شخص 

ويطلق عليه A.T.C&G) ) وتسمى الشكل املختلف لنيكلوتيد واحد داخل اخللية 

...  إىل(  AAGGCTAA)، فعلى سبيل املثال ملثل هذا التغيري  ( SNPS) اختصارا 

(ATGGCT AA  ) وقد تبني أنSNPS  من القواعد  222 إىل  22 حتدث من

 قاعدة ، وهذه التغيريات ميكن أن نييالب 5النيكلوتيدية يف الدنا التى تبلغ حواىل 

ومن املتوقع بأن هذه املعلومات قد تساعد  حتدث يف اجلينات املشفرة وغري املشفرة ، 

 .لكروموسوم والتسلسل للجينات واملرض يف التعرف على العالقة بني موقع ا

وقد عزا   :  0وجد أن الطفرات التى حتدث يف احليوانات املنوية إىل البويضات   (0)

كبري منها على العكس العلماء ذلك بكثرة انقسام اخلاليا الذكرية إلنتاج عدد 

 .من البويضات

لألدوية هو حباث بأن سبب التفاعالت املختلفة لألشخاص عند تناوهلم ألبينت ا  (5)

وبالتالي فإن حتليل اجلينوم مع الدواء ، (سناب )  SNPتفاعل الــــــاالختالف يف 

 .  SNPدواء خاص به عن طريق لالبشرى لكل شخص ميكن أن يؤدى إىل الوصول 
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قامت كوريا  بأمريكايف مبادرة من كوريا بالتعاون مع املعهد القومي للصحة  (2)

 فإن الكوريني SNPمليون  2. بني أن من بني بعمل خريطة للكوريني وت اجلنوبية

ني وبالتالي ميكن يموحدة للكور الدناموقع على ( عشرة آالف )  2222 لديهم 

يم موقد مت تع .التعرف على اجلنس الكوري مبقارنة هذه اخلريطة باخلرائط العامة 

ديها من هذه الدول لدولة هذا العمل يف الواليات املتحدة واليابان وأوروبا وكل 

 أو هاب ماب  Hap Mapعلى هذا املشروع  وأطلقخريطتها العامة ألبنائها 

 .( اخلريطة املفرده ) 

ري من بوالتسلسل خمتلفة بشكل كمن الدنا موقع اجلني وطول انواع معينة وجد أن  (2)

 .شخص آلخر وهي األساس يف البصمة الوراثية ونفي أو اثبات األبوة 

 : البشرى وجينوم الشامبانزي وجد اآلتي يف دراسة مقارنة بني اجلينوم  (0)

ثبت من مقارنة جينوم الشامبانزي واجلينوم البشرى بأن األول خيتلف عن الثاني  ( أ ) 

 .وذلك باملقارنة املباشرة للتسلسل والتتاىل % 05. حبوالي 

ريات قمن النسبة السابقة هي فرق اجلينوم البشرى من بقية الف% 02وتبني ان ( ب )

 .فروق ثابته بني اجلينوم البشرى وجينوم الشامبانزي % 20. قط ف ىويبق

الفرق ليس فقط يف الرتتيب ولكن يف عدد القواعد اجلينية ، والوظائف والتعبري ( ج)

 .يف تكوين االمحاض األمينية املشفرة 

ويف اجملموع فإن جينات اإلنسان املشفرة ختتلف عن مثيالتها يف الشمابنزي يف (   ء)

ة مطابقة جلينات الشمبانزي يني وتبني بأن ثلث اجلينات البشريامين حامضني

   . نية يمألنتاج تلك األمحاض اإوهلا نفس القدرة على 

يف االنسان  0باإلضافة إىل ما سبق فإن أكرب فرق بينهما يف الكروموسوم رقم (  هـ)

ومت يف الشمبانزي  5 ،  0 ناتج اندماج كل من الكروموسو    املساوي 

 .  2B  2A , بعد ذلك تسميتها 

نه موزع على فإاجلينوم البشرى حيتوي على ميزة خاصة عن بقية الثدييات األخرى ( و)

ن هذه أوقد يتم االكتشاف قريبا ب الدناألجزاء  ةثنائيات تقريبا متماثلة ومكرر

 . ( 7) (primate –specific genes) مميزات  ىحدإ

 5.5هلائل لنتائج حتليل اجلينوم البشرى ويشمل ميكن ختيل احلجم الكبري وا(  ز)

 222 بليون خلية يف جسم االنسان ـ لو وضعت يف كتاب حيتوي يف كل صفحة 

صفحة فإن ذلك  222 قاعدة ثنائية مت رصدها وكل كتاب حيتوي على 

ته ءكتاب مماثل للسابق لكتابة اجلينوم وسوف يستغرق قرا 5522سيحتاج إىل 

بليون قاعدة يف كل جينوم بشرى  5.5والي حلدون توقف  سنة قراءة 9.2حواىل 
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قواعد بالثانية  2 ومت حساب ذلك على اساس أن متوسط سرعة القراءة  مبعدل 

قاعدة يف اليوم  802222قاعدة بالساعة أي  50222قاعدة بالدقيقة أي  022أي 

قاعدة بالسنة ، كذلك ميثل ختزين هذه املعلومات حتديا  2502222 5أي 

املعلومات احليوية حيث حيتاج إىل سعة كبرية  وأخصائياء الكمبيوتر خلرب

جيجا بايت مع ما يصاحب ذلك من تنسيق  5للتسجيل على الكمبيوتر تصل إىل 

 .                     (8)وترتيب للنتائج 

 : اجلينية  االختالالتهي  ما Genetic Disorders (9) اجلينية  تالختالإلا

 فى ختالفات يف املعلومات و بعض االأحتتوى اخلاليا تغريات  حيانأليف بعض ا

حتدث غالبا يف حالة ما أن تورث أو إوهي " الطفرة اجلينية " وهذه يطلق عليها جيناتها، 

تقدم اخلاليا يف العمر أو تعرض الشخص لإلشعاعات بأنواعها املختلفة أو تعرضها 

صالح تلك الطفرات إن اخلاليا حتاول إفومن حسن احلظ ، للكيماويات السامة وغري ذلك 

ويف هذه احلالة مترض تلك اجلينات وينعكس  ، حيان تفشلألولكن يف بعض ا، بنفسها 

 .ذلك على الشخص يف ظهور األمراض عليه 

لذلك املرض وقد يعين ظهور األمراض ولكن حاملها يعترب حامال  ووجود الطفرات ال

حتمل هذا اخللل فإن  زواج من امرأة الالاما يف حالة قد يظهر عليه املرض ـ يورثه لذريته و

أما إذا كانت األم حاملة لنفس اجلني ، النتيجة ميكن أن تكون مثل ما ذكرنا سابقا 

 .(2 )أكيد ... املعطوب أو الذى به خلل فإن ظهور املرض على الذرية 

تمال فإن هناك اح x مأحد جينات الكروموسوأما اذا كانت الطفرة موجودة على 

 . هماصابة األطفال باملرض من أبوي

أو غري طبيعية  شاذةختالالت اجلينية بأنه مرض بسبب أوضاع الوبهذا ميكن تعريف ا

 : أنواع من االختالالت اجلينية  ةعبوجد أرتيف اجلينات اخلاصة بالفرد ، و

 .خلل يف جني واحد  ( )

 .ختالالت يف جينات خمتلفة  اخلل بسبب  (0)

 ت خلل يف الكروموسوما (5)

 . لل يف امليتوكوندرياخ (2)

 (Mendelian)أو مندليان اجلني  ةأو أحادي( Monogenic)اخللل يف جني واحد  (  )

حيمل  دث طفرة جلني واحد فإن الربوتني املشفر اخلاص بهذا اجلني الحتعندما 

املكونات الصحيحة التى من املفروض أن حيملها وبالتاىل فإنه اليقوم بالوظائف التى 

 .أجلها وميرض صاحب هذا اجلني خلق من 
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 مرض سببه أختالالت يف جني واحد ويظهر هذا يف 0222كثر من أوقد ثبت وجود 

ا املنجلية ، مرض يوعلى سبيل املثال التليف احلوصلى ، االنيم، مولود  022واحد من كل 

 .هنتنجوتون ، متالزمة مرفان 

ق اخللل يف اجلني اجلسدى ما عن طريإواضحة  ةواخللل يف اجلني يتم توارثه بصور

 . xنحنى أو بسبب خلل جيين على تالسائد أو امل

العوامل  بتضافروينتج هذا :  ( polygenie) عدد من اجلينات  بسبباخللل الناتج ( 0)

اجلينات التى تؤثر : ة املختلفة والطفرات يف عدد من اجلينات ؛ على سبيل املثال يالبيئ

، 2 ،  5 ،    ،  0 وموسومات روجدت على كلثدى صابة بسرطان اإليف احتماالت ا

يالتها يف مثباملقارنة مع  االحتماالتكثرية يف  عقيداتوينتج عن هذا ت ، 00،  7 ،  2 

 .اجلني الواحد

، ونفس الشيء حيدث يف معظم األمراض املزمنة ، أمراض القلب ، ضغط الدم املرتفع 

 . مرض الزيهمار ، السكرى ، والسمنة ، والسرطان

تركيب واضح ومميز من  االكروموسومات هل :( الصبغيات )الكروموسومات خلل ( 5)

ما عدا احليوانات املنوية  20 أىزوجا  05وعددها يف كل خلية ، والربوتينات  الدنا

يف  xxحيتوى على  كروموسومباإلضافة إىل كروموسوما  05والبويضات فيها 

الكروموسومات حاملة للمادة اجلينية فإن  نإوحيث ،  يف احليوان املنوى xyالبويضة 

و القطع أتركيب غري طبيعي للكروموسوم مثل زيادة النسخ أو نقصها  ىوجود أ

تغري مكانها فإن هذا يتسبب يف أو خرى أ ةواالتصال مر(  gross breaking) العيين 

، بسبب   0ولعل أشهرها هو متالزمة الداون على الكروموسوم ، مراض ألظهور ا

 .نيتيصبح ثالثة بدال من اثنفة منه دة نسخازي

امليتوكوندريا جسم صغري مستدير أو يف شكل قضبان وتلعب   :ا يتوكوندرياملخلل ( 2)

دورا يف تنفس اخللية وتوجد يف سيتوبالزم اخللية وكل ميتوكوندريون حيتوي ما بني 

 . (   ) قطع من حامض الدنا 2 إىل  2

أو غري  ىسوماغري الكروم الدناادرة نتيجة طفرات يف بل ن ةبنسبة قليلاخللل وجد ي

  .الصبغي 

وغري (  املوروثة) دخل فيها العوامل اجلينية توقد وجد أن معظم الوظائف البيولوجية 

ية بوليست ذات طبيعة ط جسديةمتثل اختالفات ة وبعض العوامل املوروث، ( البيئة ) اجلنينية 

ويقرر كثري من العلماء ( ر والقدرة على التذوق والشم مثل الطول ، لون العينني ، والشع) 

يعزوه إىل ، العاملني يف جمال اجلينات أن اسباب اخللل اجلينى املنعكس يف شكل مرض 

خلل يف التسلسل والتتالي يف القواعد اجلينية أو خلل يف تركيب القواعد أو العدد بالزيادة 

وعلى سبيل املثال فإن مرض التكيف ، د وقد يكون هذا اخللل يف جني واح. أو النقصان 
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أكثر العوامل اجلينية املتنحية هذا اجلني ويعترب ،  CFTRاحلوصلي سببه طفرة يف جني 

وقد ثبت أن األمراض التى ، معروفة طفرة  522 حوالي  سكان القوقاز التى تبلغالعامة يف 

ولكن ، لى املرض تنتج عن طفرة يف جينات معينة عادة ما تكون حادة يف انعكاسها ع

 الومع ذلك يوجد العديد من اجلينات التى ميكن أن تسبب خل، حلسن احلظ فهي نادرة 

ويف العموم متثل تلك اجلينات عامال مسببا للعديد من األمراض خاصة يف طب  اجيني

 التعرف متللتعرف على اخللل اجليين وتسبب أمراضا  ىيئاجلز ىوعلى املستو، األطفال 

 على صفحة معينة يف االنرتنت ةعنصر وكلها منشور 0022ما يقرب من ى علحتى اآلن 

Online Mendelian inheritance in man . 

ويف بعض احلاالت يتم ، وتعتمد دراسات اخللل اجليين على التاريخ الوراثي العائلي 

ية على جمموعات يف بعض الشعوب التى يطلق ئافية أو دراسات وباشجراء مسوحات استكإ

 .. اخلواه ، سردينيا تاجلزء الفرنسى يف كندا أويها الشعوب املؤسسة مثل فنلندا ، عل

اجلينية ملعرفة ما إذا كان  االختباراتوقد نتج عن دراسة اجلينوم البشري العديد من 

هناك خلل جيين أم ال ؟ كذلك ميكن حتليل اآلباء للتعرف عن مدى وجود خلل جيين يف 

االت التى ميكن احلداء النصح هلما أو تقديم العالج يف بعض سإسرة أم ال ؟ وميكن ألا

 .عالجها يف األجنة أو األطفال 

ختالف يف التسلسل للدنا أو بزيادة أو اختفاء بعض الويرتاوح اخللل اجليين بني ا

وقد توجد األعطاب يف اجلينوم ، يكلوتيد واحد نيف  الالكروموسومات ويف أقلها خل

ولكن قد ينعكس ذلك على الصحة ، ظاهرى يف شكل مرض ولكن اليظهر هلا أثر 

 .ية أو املناعة او غري ذلك من األمراض البسيطة نماثاجل

  HapMap ماب  طة اهلابيجناز خرإحباث على اجلينوم البشرى وألونظرا للتقدم يف ا

فإن سرعة التشخيص للخلل اجليين أصبح حقيقة واقعة بعد مقارنة ( اخلريطة املفرده ) 

بوجود  وإقرارهوالفرق بينهما ميكن رؤيته ، طة الشخص املصاب مع اخلريطة السليمة خري

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة قد سهلت الكثري يف كشف اخللل ، اخللل ومكانه 

خاصة يف األمراض التى سببها جني واحد بعينه ولكن يف معظم األمراض كما سنبني 

وقد اليكون جينا ، يدخل اجلني كعنصر فيها ذلك فيما بعد أسبابها عوامل متداخلة 

لذلك هناك ، رتك معه جينات أخرى جبانب العوامل البيئية املختلفة ــــولكن يش اواحد

ل ـــــالق على األمراض يف بعض احلاالت بأنها خلــطإالكثري من عدم االتفاق على عدم 

 .(0 )جيين 

 : هل هناك اختبارات للكشف عن اخللل اجليين 

 الوصول إىل العديد من متة التقدم الكبري واألحباث الكثرية يف هذا اجملال نتيج

وتعتمد هذه ، جراؤها والكشف عن بعض تلك األمراض اجلينية إاالختبارات التى ميكن 
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اد الكيميائية أو االنزميات التى تفرزها تلك اجلينات واالختبارات على الكشف عن امل

إذا كانت هناك خاصة ابية يعترب هذا دليال على اإلصابة جيإفإذا كانت النتائج  ،ةوباملعط

كذلك ميكن اكتشاف مدى تطور بعض األمراض خاصة يف ، بعض أعراض املرض 

ون اخلطري ، الزهيمر ، السرطان تيجتحاالت الكرب لألمراض اخلطرية مثل مرض اهلن

نسخة واحدة من يظهر عليهم املرض مثل حاملي  مبعظم انواعه ، حاملي األمراض الذين ال

و بعده أو أراس غ وكذلك لألجنة سواء قبل االننياجلينات لألمراض التى تتطلب نسخت

 .األطفال حديثي الوالدة

اختبار للجينات ومتوافرة يف األسواق التجارية  222 اآلن الوصول إىل  ىوقد مت حت

االختبارات وقد أثبتت النتائج بأن هذه  ،للكشف عن وجود أي خلل أو عطب يف اجلينات 

ولكن هناك بعض احملاذير . أخرى بنقذت العديد من الوقوع يف براثن املرض بطريقة أو أ

 .(5 ) العلمية واألخالقية التى جيب مراعاتها 

معقبا على سهولة احلصول على يقول فرانسيس كوليز مدير مشروع اجلينوم البشرى 

ينوم البشرى وجعلها متوافرة حتت ن احلصول على نتائج ترتيب اجلإ"نتائج اجلينوم البشرى

جني  نسبيل املثال فإن البحث ع ىفعل، أيدى العلماء سهل عليهم العمل يف هذا اجملال 

وجنحوا يف اكتشافه بعد سنني عديدة ومبساهمة العديد  989 التليف احلوصلى بدأ عام 

ن اجلينوم مليون دوالر بينما يف ظل املعلومات ع 22من املختربات وتكليف ما يزيد عن 

البشرى ميكن أن يتم املشروع يف أيام ويكلف مبالغ زهيدة وال حيتاج إىل خربات بشرية بل 

 .(2 )وال جتهيزات بالغة التكاليف يكفى طالب دكتوراه 

تساهم  اجين 52ومبجرد االنتهاء من اخلريطة اجلينية البشرية مت حتديد حواىل 

،  ىالصمم والعم، ى ، أمراض العضالت بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف سرطان الثد

إىل أمراض القلب ،  ىؤديبصورة معينة قد  الدناكما مت التوصل إىل أن ترتيب حامض 

 .السكرى ، التهاب املفاصل والسرطان 

حتديد أسلوب الوقاية معرفة مسببات األمراض وميكن وسوف يؤدى ذلك كله إىل 

 .الشفاء إىل  ىصل حتتوالعالج ملثل تلك األمراض وقد 

نزميات التى ميكن ألكما أن التعرف على تسلسل اجلينات واكتشاف ا  

استخدام البكرتيا يف األحباث و، يف قطع ووصل اجلينات مع بعضها البعض استخدامها 

حباث على العديد من ألجراء اإلعلماء لمكن فأأمكن التغلب على املشاكل القدمية 

أي ظهور ، آلخر يف وجود اخللل باعالقة كل جني اجلينات يف وقت واحد للتعرف على مدى 

 .( 2 )األمراض 
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 .بها  ةصابإلأو احتمال ا ضباألمراة باصباإل ؤالتنب وإمكانيةالتشخيص 

ن مل تكن مجيع األمراض هلا عالقة باجلينات سواء أكانت مباشرة إأن معظم ثبت 

على جمموعة من اجلينات  و أثر العوامل اخلارجية البيئيةأعلى جني واحد  التأثري: مثل 

ن امك حتديدإلحداث خلل يظهر يف شكل مرض ، وقد استطاع العلماء إىل حد كبري 

نتج عنه  شرى ومابالعلة يف اجلينات وذلك عن طريق املعلومات الغزيرة التى وفرها اجلينوم ال

حيح وما التى يفرزها اجلني يف حالة الصحة والوضع السليم الص هوتينيربالمن معرفة املواد 

 بعد التعرف متكل ذلك ، لتحديد اخللل الذى حدث  االثننييفرزه يف حالة املرض ومقارنة 

نزميات لقطع ألثم استخدام ا SNPعلى التسلسل للنيكلوتيد داخل اخللية واكتشاف 

األماكن التى يتوقع أن بها جينات معطوبة وزرعها والكشف عما تفرزه من بروتينات 

 .عالجها مكانية إ ىمشفرة ومد

لوقاية والعالج سبل ال إىل ووالتشخيص للوص االختباراتواهلدف من ذلك تطوير طرق 

معقد مال الكثرية يف هذا اجملال إال ان الطريق طويل وآلوبرغم ا، وقد يصل إىل الشفاء 

 .مشحون باملصاعب الكثرية و

  شفاكوجياد إوقد جنحت شركات التكنولوجيا احليوية خبطى سريعة حنو 

 ةتعتمد على التفاعل مع املواد اجلينية للكشف عن وجود أي جني عرض( وامسات ) 

لإلصابة مبرض أو حدوث خلل به يؤدى إىل اإلصابة مبرض معني أو أنه يف مرحلة خماطرة 

وتوافرت فى املرض ، وقد ظهر عدد كبري من الكواشف أو الوامسات على اجلينات 

خالقيات واجملتمع املدني بسبب سوء استخدام مثل مما أدى إىل انزعاج علماء األاألسواق 

ها التى قد تكون نتائجعلميا ملعرفة انعكاسات  ةتلك االختبارات يف جمتمعات غري مهيأ

 . خطرية على الفرد واألسرة واجملتمع 

آالف األسر  ذوبالرغم من هذه الضجة فإن هذه االختبارات استطاعت أن تنق

ر اخالقى الذى يثألال اؤن السأإال ، دى حبياتهم وخماطر صحية كادت تواألشخاص من 

رض ما اليوجد مبشخص ال هذااحتمال إصابة أو  إصابةما مدى اخالقية اكتشاف : هوهنا 

ائسا بسبب يم له الطب ؟ هل كتب عليه أن يعيش تعيسا داآلن ماذا سيق ىالج حتله ع

ليه أن يهجر احلياة ع ش اآلن يف حالة صحية جيدة ؟ هليالتشخيص املبكر للمرض وهو يع

ماذا حيدث إذا اكتشفنا أن التحليل مل يكن دقيقا وكان : ال الثانى ؤ؟ والسمنتظرا املوت

ىل إالعالج املقرتح إجراء عملية جراحية وهو ليس يف حاجة إىل ذلك ؟ وسوف نتعرض الحقا 

كون أن وقع األسى لن يخاصة خالقية ألخالقية أخرى عند احلديث عن اجلوانب اأمور أ

ف من خوعلى الشخص فقط بل على أسرته وقد ينزعج بقية أفراد العائلة واألقارب له لل

يف العمل وشركات التأمني  هوقد ينعكس ذلك على استمرار يت ،صابتهم بنفس املرضإ

 . (7 )وغريها 
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 Gene Therapy:  (81)العالج اجليين 

وقد ، قاية والعالج لقد دخل علم الطب حقبة تارخيية جديدة يف التشخيص والو 

مع رئيس يف نفس الوقت عالنه إم يف  0222يونيو  00ذكر ذلك الرئيس بيل كلينتون يف 

تشخيص وعالج وزراء بريطانيا تونى بلري بأن العامل قد ودع حقبة تارخيية اعتادت على طرق 

 ريخاتفلن يعتمد الطب بعد اليوم على ال، يف القريب العاجل الطبى ستصبح جزءا من الرتاث 

سبابها ومسبباتها عن أاملرضى واألعراض لكنه سيصل إىل جذور املشكلة والتعرف على 

وطرق ، ومعرفة وظائفها ، داخل اخللية وترتيب القواعد دات يوتلكولنيلطريق التسلسل 

وبذلك ، ط الذى يعمل به يوتأثري كل جني على اجلني اآلخر واحمل، وكيف تعمل ، عملها 

 .يف عامل الطب سندخل عصرا جديدا 

فعلى سبيل ، ذا ظهرت علوم جديدة بعد االنتهاء من اجلينوم البشرى هلنتيجة و 

قال جديدا أطلقوا عليه اسم حسس قسم الطاقة واملعهد القومى للصحة أفقد  ،املثال

ساس املادة الوراثية على نطاق واسع ، أويقوم على ( أي علم اجلينومات ) اجلينوميك 

رها دسس جديدة لصناعة الدواء مصاأ وضعة استطاع قطاع صناعة الدواء وبالسرعة املعهود

وبناء على ، على خمرجات مشروع اجلينوم البشرى  تعتمدوالتكنولوجيا اخلاصة بها 

قد ولد ، وحتى " الطب اجلينومي " التوسع يف استخدام اجلينوميكس يف الصحة فإن حقل 

 .ا هاما يف التشخيص واملراقبة وعالج األمراض ن علم الوراثة يلعب وسيلعب دورأاآلن يظهر ب

يف  pharmacogenomico (9 ) وقد ظهر علم آخر أطلق عليه أقرباذين اجلينومات

يف تأثري  ثدوية وهو علم يبحألقرباذين أو علم األالسابق ومازال حتى اآلن يوجد علم ا

 ديدنات التجارب وحتاألدوية وميكانيكية تفاعلها مع األعضاء الداخلية واخلارجية حليوا

، والتفاعالت اجلانبية للدواء وغري اجلرعة الفعالة للدواء ودرجة مسيتها احلادة واملزمنة 

 .ذلك

على حيوانات التجارب بفصائلها املختلفة والتسمح اجلهات  ىحباث جترألهذه ا

ن سالمة بعد التأكد م إالإجراء التجارب على اإلنسان  ءدبباملسئولة عن الدواء يف أى دولة 

ى املواد الكيميائية أو حباث علألاتلك ى ًرجْتُو، وفاعلية الدواء على حيوانات التجارب 

 .النباتية

، جياد وسيلة فعالة تتناسب مع وضع اجلينات إكان البد من ، أما يف حالة اجلينات 

 .دخال هذا العلم اجلديد والذى أطلق عليه أقرباذين اجلينات إفتم 

  ؟ن اجلينومات هو علم أقرباذي ما

ثة على استجابة اجلسم لألدوية ، واهلدف هو ورودراسة كيف تؤثر اجلينات امل

الوصول إىل صنع دواء لكل شخص حسب حالته الصحية بناء على مكونات جيناته 

من أكل ، لعوامل البيئية املختلفة ، والسلوكيات الشخصية ااخلاصة ، وبرغم أن 
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، كلها عوامل تؤثر فى فاعلية الدواء ، ر الشخص وعم ،واالهتمام بالرياضة، ومشرب

م اجلينات بعملها وطرق تفاعلها وتأثريها مع بعضها ياق يةولكن إذا مت التعرف على كيف

البعض وما تفرزه من بروتينات يف حالة الصحة واملرض ميكن ان يؤدى إىل الوصول إىل 

ت كثرية ليس فقط على جذور املشكلة من أقصر طريق دون استخدام أدوية هلا مضاعفا

وهذا يتطلب التزاوج بني ، عنها  ةاجلني املسئول ولكن على بقية األعضاء واجلينات املسئول

، نات والربوتينات العلوم الصيدلية القدمية مثل الكيمياء احليوية واملعلومات حول اجلي

حيث (  تعددات الشكل األحادى النيوكلوتيدية يف اخللية)    SNPذلك كله من واألهم 

 .ستحدد هذه الرتتيبات األسباب وراء اخللل إذا كان طارئا على اخللية 

 : ومن املتوقع أن يؤتى هذا العلم مثارا متميزة يف هذا اجملال منها 

أدوية من  إلنتاجدوية األحباث ألدوية قوية ، حيث بدأت شركات صناعة اأنتاج إ(  )

ة هذه املواد باجلينات واألمراض لتصل وعالق(  RNA) الربوتينات واالنزميات والرنا 

 .هذه األدوية مباشرة إىل األهداف املرسومة هلا 

دوية بطريقة أحيث يتفادى الطبيب كتابة ، دوية أحسن ، آمنة وأكثر فاعلية أنتاج إ( 0)

دى وبل قد يصاب املريض بأعراض جانبية خطرية قد ت ، دى النتائج املطلوبةؤقد الت

( مائة ألف ) 22222 مرييكا ان حواىل أحصائيات يف إلدلت احيث ، حبياة املريض 

بسبب مريض ميوتون سنويا ويصاب حواىل مليون شخص بأعراض مرضية خطرية 

اجليين  لة العالجاأما يف ح. أخطاء يف وصف الدواء أو مضاعفات الدواء الكيميائى 

باشرة الدواء ف مصطوب ويعناته ويتعرف على اجلني امليحتاليل ج أفإن الطبيب سيقر

 .ممكنا ذلك ن كان إإلصالح هذا اجلني 

 .وهناك تفاصيل كثرية حول هذا املوضوع من ناحية دقة التشخيص والدواء 

 القدمية يف هذا اجملال لن تكون باهظة باملقارنة مع الطرق األحباثن أواملتوقع 

اجلينية سواء  فضل النتائج هو احلصول على أمصال ولقاحات من املوادأولعل من  ،األخرى

والنتائج مبشرة يف هذا اجملال حيث ستنشط اجلهاز املناعى ويف الوقت ، أو الرنا  الدنامن 

باإلضافة إىل ، حداث عدوى كما هو موجود حاليا يف بعض احلاالت إنفسه لن تؤدى إىل 

كما  وتتميز تلك األمصال بثباتها وسهولة ختزينها ذلك فإن التكلفة لن تكون مرتفعة 

كل هذا سينعكس على . العديد من اجلينات لألمراض املختلفة  اهبل اصأمن عمل ميك

 .ميزانية الصحة خفض 

 هل علم اقرباذينيات اجلينات يستعمل اآلن ؟ 

مما الشك فيه فإن هذا العلم يتوسع بصورة كبرية خاصة يف ظل املعلومات الكثرية   

البيوتكنولوجي برؤوس أموال  التى يتم نشرها حول اجلينوم البشرى ، ودخلت شركات

والرتكيز اآلن على استخدام االنزميات خاصة يف جمال ، كبرية لألحباث يف هذا اجملال 
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الذى  IPMTنزيم آخر امسه أاخلاص بانزميات الكبد و( ب  222سيتوكروم )الكبد 

ئمة طويلة واليتسع اجملال االق ، (اللوكيميا) ا يف مرض سرطان الدم يعلب دورا هام

 .( 02)كرها لذ

   Gene Therapy Methods of   : ( 18) العالج اجليين طرق 

واجلينات ( اجلينات ) حامله للمورثات ( الصبغيات ) من املعروف أن الكروموسومات 

للقيام بالوظيفة احملددة له ، وجمموع هذه املشفر هي التى تقوم بتصنيع الربوتني املتخصص 

ما عجز أي جني عن تصنيع الربوتني  ذااإلنسانية ، فإالوظائف تعرب عن وظائف احلياة 

 ، يف عمل اجليناتاملناسب أو الربوتني املصنع مل يقم بوظائفه املنوطة به فإن ذلك يعترب خلال 

 .وبهذا حيتاج إىل تدخل للعالج إلصالح ذلك اخللل وهو ما يطلق عليه العالج اجليين 

 : ة ن يتم ذلك بواسطة احدى الطرق اآلتيأوميكن 

 ( somatic Treatment) عالج عن طريق اصالح اخللل اجليين اجلسدى :  أواًل

فى مكان غري حمدود ليحل حمل اجلني املعطوب وهذا األمر دخال جني صحيح إ (أ )

 .األكثر شيوعا 

ادخال جني صحيح ليتحد مع اجلني املعطوب ليقوم بالعمل من جديد بالصورة  (ب )

 .الصحيحة ليفرز الربوتني املطلوب 

لكي (  Mutation) ميكن معاجلة اجلني املعطوب بطرق عكسية خاصة لتطفريه  (ج )

 .يعود اجلني حلالته الصحيحة 

 ىالتدخل يف تنظيم عمل اجلينات من ناحية متى ينشط إلفراز الربوتني املطلوب ومت (د )

 .يتوقف 

ما عن طريق حتميل اجلينات الصحيحة على فريوسات ، إويتم ذلك بطرق خمتلفة 

داع اجلني الصحيح مكان املعطوب أو إيخرتاق اجلينات واتى هلا اإلمكانية على خامدة وال

وعيب هذه ، صالحها إمباشرة إىل اخلاليا املطلوب  الدناكميات كبرية من  نقحب

ومن مثل الكبد والبنكرياس وغري ذلك ، نسجةألتستخدم فقط يف عالج ا أنها  الطريقة

 .وأكثر دقة وغري مكلفة حباث إىل طرق أسرع ألاملتوقع أن تصل ا

 :( أو اخلاليا اجلنسية ) العالج عن طريق اخلط اجلرثومى :  ثانيًا

وذلك عن طريق اصالح اخللل اجلينى يف احليوانات املنوية أو البويضات أو بعد 

 .التلقيح

 : ؟ هو الوضع احلاىل يف العالج باستخدام اجلينات  ما

أي موافقة  األمريكيةواألدوية مل تصدر منظمة األغذية    02حتى اغسطس  

 .هذا التاريخ والنتائج مازالت يف مراحلها البدائية  ىحتتداول أي عالج ل
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حيث توفى شاب كان يعانى من  999 عام  بصدمة صيب أولكن العالج اجليين 

نقص يف إنزيم معني ومت حقنه إال أنه توفى بعد أربعة أيام نتيجة لفشل معظم أعضاء اجلسم 

مناعية شديدة  تويعتقد بأن سبب الوفاة كانت نتيجة تفاعال، داء وظائفها أل احليوية

خرى متفرقة يف فرنسا واجنلرتا مما استدعى منظمة األغذية أ، وهناك حوادث وحادة

اظ فحللمع العلماء العاملني يف هذا اجملال لوضع معايري أكثر دقة  اجتماعواألدوية بعقد 

 .على سالمة املرضى 

 اب التى وراء عدم جناح العالج اجليين لألمراض اجلينية ؟ األسب ىه ما

 . للعالجقصر عمر اجلينات احلية املعدة  (8)

بطبيعتها واجلهاز املناعى مهيأ للهجوم  يةمشكلة املناعة خاصة وان هذه املواد بروتين (1)

نه أكما ، بسرعة على أي جسم غريب يدخل إليه ويؤدى ذلك إىل وقف مفعول العالج 

 .لصاحبها  مميتةضاعفات خطرية قد تكون يؤدى إىل م

ومتثل مشاكل مناعية وتفاعالت احلاملة للدنا ، اخلامدة ملواد الفريوسية مشاكل ا (3)

 إىلاخلامدة داخلية غري مرغوب فيها مثل االلتهابات ، واخلوف من عوده الفريوسات 

مراض اإلنسان بأي مرض من األ إصابةطبيعتها رغم أنها غري فعالة وقد تؤدى إىل 

 .الفريوسية 

من االمراض اجلينية تنتج عن خلل  ةا اليدع جماال للشك بأن الكثرة الكاثرمبثبت  (4)

ثر أوبالتالي فإن دراسة العوامل املختلفة جلينات عديدة و، يف العديد من اجلينات 

 ُ وينطبق ذلك على  ةب املشكلة بصورة معقدّعيَصالعوامل البيئية اخلارجية عليها

 .ضغط الدم ـ الزيهمار ـ التهابات املفاصل ـ السكرى ـ السرطان  أمراض القلب ـ

أسهل بكثري من السابقة ومتثل  بينما األمراض ذات اخللل اجليين الواحد مشكالتها

 .ون وغريهاتجنمعظمها أمراضا نادرة مثل اهلنتيف 

 : هى آخر التطورات احلديثة يف العالج اجليين  ما

 انوتكنولوجي نادخال ال (8)

للعيون ومستشفى  UCLوروث يف معهد ج ألول مرة لنوع معني من العمى املالعال (1)

يولوجية وقد أذيعت النتائج التى كانت بلألحباث ال NIHRمورفيلد التابع ملعهد 

ماال كبرية ملرضى هذا النوع من العمى حيث حتسنت الرؤية عند آموفقة وتعطي 

 .املريض 

وتكنولوجي وقد نعن طريق استخدام الناوذلك  ، ورام ألا دامخإلاستخدام اجلينات  (3)

قد وران ئمنو بعض انواع سرطانات الرئة يف الف فأظهرت النتائج تقدما هائال يف وق

 .جريت هذه التجارب يف مركز السرطان يف جامعة تكساس أ
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ينات جوهناك جتارب كثرية جترى يف املعهد القومى للسرطان بواشنطن بتعديل  (4)

 .اآلن  ىحتاخلاليا السرطانية والنتائج مبهرة بعض خاليا املناعة لتهاجم 

تغلبوا على العقبة حيث كذلك جترى اآلن أحباث على مرض الزيهمار والنتائج جيدة  (5)

يصاله كما ان نتائج عالج إون يدير الغشاء احمليط باملخ إليصال ما باخرتاقالرئيسية 

 .ون تيوكذلك مرض اهلينتجة الصمم الوراثى جيد

قدم وساق منها الناجح ومنها ما حيتاج إىل تعديل ومنها ما يتم  حباث جترى علىألا

نا أن الفرتة مذا ما علإلكن عجلة البحث دارت وتسري يف الطريق الصحيح خاصة ، يقافه إ

تعد عشر سنوات وهي فرتة تاكتشاف اخلريطة اجلينية مل  نتهاءاالزمنية التى مرت على 

عالج ملرض السل باالستربتومايسن اكتشاف مت يف السابق قصرية نسبيا إذا ما عرفنا أن 

منتج من جينات  822، وبرغم ذلك فيوجد حواىل رض املبعد مخسني عاما من اكتشاف 

االمرييكة للموافقة عليها معظمها للعالج واجلزء واألدوية  األغذيةمنظمة  ىلد ةسندمه

 .(00) اآلخر وامسات للتشخيص

فإن العلماء دخلوا من صعوبات بالطرق السابقة  برغم ما يعرتى العالج اجليين املباشر

مما لديهم من معلومات حول اجلينوم يف حماولة لكسب الوقت  لالستفادةإىل جمال آخر 

املباشر وذلك بأن تدارسوا إىل أن يتم التغلب على املشاكل التى يواجهها العالج اجلينى 

وقد يكون ، اخلاص بكل منهم  بتحليل اجلينوم( أى املسببة لألمراض ) لعوامل املمرضة ا

همية للصحة يف العامل يف املدى القصري على األقل ، وقد أأكثر  منيهلذه اجلينومات مضا

وملا كان هلذه ، أحرز تقدم كبري يف سلسلة جينومات عدد من العوامل املمرضة لإلنسان 

تكون هلا تطبيقات مباشرة يف الوقاية من األمراض املعدية يف تشخيصها وتدبريها فقد 

 . (05)كثر مباشرة يف حتسني الصحة بالنسبة للسكان يف العامل النامى أفائدة 

ل بالسلسلة الكاملة أو فعقامت مشاريع خمتلفة جلينومات العوامل املمرضة بال 

مت حتديد  اليات ، كميالبكترييا والطفأنواع هم أاجلزئية جلينومات أكثر من ثالثني من 

يضا ولقد قدر أنه ستتم خالل سنتني أعديد من اجلينومات الفريوسية املتواليات يف سلسلة ال

 .ربع سنوات دراسة أكثر من مائة عامل ممرض آخر أإىل 

من مشاريع جينومات جني  522222كثر من أومن املتوقع احلصول على بيانات عن 

ال لتطوير ضروب جديدة متاما من تموهذه قد توفر مصدرا حم، العوامل املمرضة 

مراض وبائية أيضا تقدما يف تفهم جينومات ناقالت أوحيرز ، قاحات والوسائل العالجية الل

اجلينوم الكامل ( سلسلة ) فمن املتوقع على سبيل املثال أن حتديد املتواليات  يف ، هامة 

 .ضة الناقلة للمالريايللبو

 .  (02)( أو الطب العدىل) يف الطب الشرعي  الدناومن بني املكاسب اهلامة استخدام 
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خر ألداء وظائف هامة آىل أمر خطري وهام إمل يقتصر دور اجلينوم على الصحة بل تعداه 

 : منها ة عداو

توجد ثار جرح آية مواد بيولوجية مثل الشعر أو دم أو أالتعرف على اجملرمني مبقارنة  (8)

 .بهيف مسرح اجلرمية مع املشتبه 

 ومت القبض عليهم باخلطأ  ومل تثبت ادانتهماألشخاص املشتبه بهم  ئةترب (1)

 .الزنا واالعتداء اجلنسى جرائم التعرف على اجلرائم واجملرمني خاصة يف جمال  (3)

 .ى األبوة يف حاالت االشتباه نفت أو ييثبأي  والبنوة لألبوةيؤسس  (4)

التعرف على الفصائل من الكائنات احلية املعرضة لالنقراض للحفاظ عليها يف  (5)

 .احلياة الربية 

ى أنواع البكترييا املختلفة التى ميكن أن تسبب تلوثا للهواء أو املاء أو التعرف عل (6)

 .الرتبة والغذاء حملاولة تفاديها أو التغلب عليها 

مقارنة تطابق األعضاء البشرية عند زراعتها أو احلصول عليها من املتربع قبل زراعتها  (7)

 .للمريض للتأكد من مطابقتها 

 .اتية واحليوانية التأكد من أصالة السالالت النب (1)

 5 جناز ما سبق عن طريق اجلينوم البشرى فقد استطاع العلماء حتديد إويف سبيل 

فمن املستحيل أن يتوافق ، منطقة او موقع على اجلينوم البشرى للتفرقة بني شخص وآخر 

قة فيما عدا التوائم السيامية املتماثلة طمن ةشخص مع آخر يف تلك الثالث عشر

 " .واملستنسخة

تغري لنيكلوتيد واحد يف اخللية عن وهي عبارة  SNPكذلك ميكن استخدام 

مليون خلية من  8. وقد وجد أن اجلينوم البشرى حيتوى على حواىل ، بشكل خمتلف 

SNP منطقة وبذلك ميكن بسهولة التعرف على االختالفات بني ة موزعة على الثالث عشر

 .الشخص حتت االختبار والشخص األصيل 

اجلينوم البشرى وسيلة فعالة جدا وسهلة ورخيصة التكاليف يف الطب العدىل ويعترب 

 .وميكن االعتماد عليها 

ومن املتفق عليه اآلن وجود بنوك للدانا خاصة يف كل أحناء العامل الستخدامها يف 

 " .البنوك الوطنية للدانا  ىوتسم" حتقيق االغراض التى سبق ذكرها آنفا 

د ميزانية تقدر حبواىل بليون متعاالبن ا ششروع فإن الرئيس بوألهمية هذا امل ونظرًا

 الدناستخدام السرع أسهل وبطريقة أملدة مخس سنوات إلجراء األحباث  0225دوالر عام 

للكشف عن اجلرمية والتدريب على ذلك للحصول على أدق النتائج ، ومن حسن احلظ 
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 شعرالفيمكن اكتشافه يف ، تفعة يقاوم التحلل حتت درجات حرارة ورطوبة مر الدنافإن 

ثار اجلاني يف مسرح آأو قطعة من اجللد أو قطعة من العظم أو نقطة دماء أو أي أثر من 

 .اجلرمية 

الواليات املتحدة األمريكية بالتعاون مع مركز التابع  تويف األعوام األخرية اعتمد

الدول وهى أمرييكا  لبعض العامة ةاجلنيني  ةوياهللعمل خريطة لتحديد  مملؤسسة بروز ولك

اهلاب )  HapMap اخلريطة الفردية ، وأوروبا ، وشرق آسيا، وأفريقيا ، وأطلقوا عليها

لتحديد االختالفات العامة لكل من اجلهات السابقة على خريطة اجلينوم البشرى ( ماب 

 HaPMapوبالتاىل ميكن حتديد هوية الشخص بوضع خريطته اجلينية على خريطة 

( كيم سونج ) تم معرفة هويته ، وعلى سبيل املثال فإن اخلريطة اجلينية لكوريا وبذلك ي

قاعدة  2222 من كل  0ومل يتم اكتشافها من قبل وتبني أن  SNPمليون  28. وجد بها 

دانا هي خاصة بالكوريني ، ولذلك فإن خريطة كيم سونج ميكن أن تؤسس خلريطة 

ها مع الكوريني اآلخرين للتفرقة بني الكوريني عامة للكوريني اجلنوبيني وميكن مقارنت

تشمل الفروق يف عدد النسخ من اجلينات لكل شخص كما جناس األخرى ألوغريهم من ا

 .(02)أو اختفاء آخر أو تغيري مكانها أو التحوالت يف اجلينات  ةيف جينات معين

 : (16)اجلينات والسلوكيات 

ا علميا دقيقا مبعايري ميكن من الصعوبة مبكان تعريف السلوكيات تعريف 

قام أحد العلماء من جامعة برنيستون  999 لكن يف عام ، استخدامها كأسس للتقييم 

نوع معني من الربوتني املشفر للذاكرة يف املخ ووجد  بإنتاجني خاص جبحبقن أحد الفئران 

ة ية باملقارنة مبجموعة املراقبن قد حتسنت قدرتهم التعليمية والسلوكان الفئرأ

 .على هذا اجلني اسم جني الذكاء  وأطلق( الكنرتول)

وقياسه  مراقبتهن السلوك الخيتص به جني واحد ميكن أوذكر علماء الوراثة  

والتعرف عليه والكشف عن اخللل فيه ، لكنهم وجدوا أن السلوك يتحكم فيه العديد 

جدا ،  اكبري اهلا تأثري إىل العوامل البيئية املختلفة والتى يقال بأن باإلضافةمن اجلينات 

جراء إوهذا يضيف تعقيدا كبريا يف الدراسة ، كما أن دراسة السلوكيات حتتاج إىل 

ن كان من إو، تواجد املرض أو السلوك يف األسرة احمليطة به  ىمسح واسع ملعرفة مد

الشخص  ليها أيضا للتأكد من أن هذه الظاهرة ليست عارضة يف هذاإميتد املسح  قبيلة

 .ا أصول وجذور عائليةبل هل

حصائية للتأكد من إلوجيب التزام الدقة واملعايري العاملية خاصة يف الدراسات ا 

باجلينات أم أنها ظاهرة نتيجة  االسلوك مرتبط اذا كان هذإسالمة النتائج ومعرفة ما 

، رد أو الظروف البيئية احمليطة بتنشئة هذا الف ةسرألالعوامل االجتماعية والنفسية داخل ا

ن دراسة جينية ميكن االعتماد عليها مبا يفيد بأن اجلينات آلا ىجد حتوفال ت ، ومن املهم

  .السلوك أو غريه كما الميكن التوقع مبثل هذه األمور  اوراء هذ
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 بيولوجية ؟  أسسََ االعالقة بالسلوك هلأن التى تؤيد  لالدالئ ىما ه

 .ت وخيتلف من جنس آلخر السلوك غالبا مرتبط بكل نوع من املخلوقا(  )

فيمكن أن ننتج سلوكيات معينة يف أجيال متعاقبة يف ، السلوك غالبا مايلد احلقيقة ( 0)

 .أي من املخلوقات 

إذا أصيب شخص ما يف عقله فإن  :للتغري البيولوجي فمثال استجابةالسلوك يتغري ( 5)

حقن فأر جبني حيث مت  جيدةصابة وبعدها ، وهناك جتربة إلسلوكه خيتلف قبل ا

 .من احتضان أبنائه إىل هجرهم وقد حدث ذلك  هيغري سلوك

جند أن بعض العائالت يوجد : فمثال ... سرة بذاتها أتوجد سلوكيات معينة جندها يف ( 2)

 .ن بأمراض عقلية وبها عدد كبري مصاب

من  222 :   من الدراسات اهلامة يف جمال عالقة اجلينات بالسلوك تبني وجود من ( 2)

د يف اخلاليا اجلنسية للذكر ، وهؤالء ئزا Yالذكور يعانون من وجود كروموسوم 

األشخاص يتميزون بضخامة أجسامهم وقد يوجد لدى البعض منهم تشوه يف هيكل 

ومييز ، اجلسد ومصابون اصابة شديدة حبب الشباب ومصابون بتخلف عقلى 

 .يات ضد اجملتمع سلوكهم بالعنف الشديد ، واجتاههم إىل اجلرمية وسلوك

وقد أجريت أحباث كثرية يف اماكن متعددة مع األخذ باالحتياطات الالزمة للتفريق 

 أو امتام ةجنة املتشابهأل استخدام امتوالعوامل البيئية و( اجلينات ) بني أثر البيولوجيا 

 اة نظروبذلوا جهودا كبرية ولكن مل يتوصلوا إىل نتائج ملموس املالجئيف  وننبتاألطفال امل

 .لتعدد اجلينات وصعوبة التعرف على املتسبب الرئيسى للسلوكيات 

 ما هى انعكاسات األحباث يف السلوكيات اجلينية على اجملتمع ؟

What implications does behavioural genetics research have for society ? 

خدرات حباث مشلت السلوكيات العديدة التى تشمل اإلدمان على املألهذه ا

العدوانية الشخصية وغريها من والشذوذ اجلنسى ، واإلجرام ، ، ووالكحوليات 

بني عامة  ، وقد نتج عن احلديث السلوكيات التى تظهر على األفراد يف حياتهم الشخصية 

مما " حتمية السلوكيات اجلينية " نبعث ميالد جديد أطلق عليه االناس وخاصتهم أن 

 .يف السلوكيات  ا رئيسياات دورأعطى االنطباع بأن للجين

 منى حمر نظرى ومكتوب وال ميكن أن ميأهل السلوك : ر سؤال هام وهو اويث

أو هل البيئة أكثر أهمية يف تشكيل وجداننا ؟ مر حيوي ثابت غري قابل للتغيري أجيناتنا ك

ة وراءه مقاصد سياسية واجتماعيوآلخر  نيحر من اهذا السؤال يث وأفكارنا وأفعالنا ؟

أو لتنشئة ثبات ما يرونه هل الطبيعة يف مقابل اإواخرتعوا عبارة يريدون بها ، وقانونية 

كثر العلماء حسما هلذا األمر وأقروا بأن أإال ان البيولوجني كانوا ؟ ان تتعارضمالرتبية 

 .سلوكنا هو نتاج ألثر البيئة على اإلنسان أو احليوان 
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و أل الذكاء أو الشذوذ اجلنسي ثما م ةمس ما هي العواقب على اجملتمع من اكتشاف

جرامية ؟ إذا وجدنا جني الشذوذ اجلنسي أو الصفة اإلجرامية هل يعنى ذلك بأن إلالصفة ا

اجملتمع يتساهل او يتسامح معهم ؟ ، هل يعنى ذلك بأن هذا الشخص مصاب خبلل جيين 

؟  تهرثها ذريتال ىناته حتله العالج وجيب ان تعاجل جي دُميق ََّوجيب ان يأخذ رعاية أكثر ُو

؟ رادة احلرة إلاملسئولية تبنى على اإن  أموهل جيوز للمحكمة أن تأخذ ذلك بعني االعتبار 

 .؟ رادتهم حرة إفهل هؤالء 

ثارا بالغة داخل آتبني ان األحباث فى جمال السلوكيات واجلينات حتدث  

إلخضاع ، ة لالعرتاف بها اسية وحماوالت يائسيفيستغلها البعض يف أغراض س ،اجملتمعات

خاصة الشواذ جنسيا ، مثل هؤالء لتميزات اجتماعية خاصة ومعامالت مبالغ فيها 

والضغط على اجملتمع لالعرتاف بهم دون النظر إليهم نظرة  املثلى ،  منحهم حقوق الزواجك

ن أب ضوكان من املمكن بدال من ذلك تقديم العالج النفسي واجليين هلم على فر، تقار حا

ومن املعلوم  ،...رادتهم إاجلينات هلا أثر يف هذا األمر وأن هذه السلوكيات خارجة عن 

ن اجلينات اخلاصة بالسلوك إذا ما اكتشفت ومت حتديد مكانها فإنها ليست فإ، ايضا

ن البيئة احمليطة بهذا الشخص تلعب دورا هاما يف حتفيز هذه إبل ، املسئوله الوحيدة 

 زذا كان شخص عنده جني حيفإفمثال ، بطريقة غري طبيعية اجلينات على الظهور 

، فإذا امتنع الشخص عن بسبب التدخني( اهلوائية بالصدر  ضيق يف الشعب) ا زمييفماإل

 .(00)ا مييزفمإلابالتدخني فإنه لن يصاب 

مشروع جينوم امليكروبات 
 ) 17) 

اد مصادر بديلة ويهدف املشروع إىل دراسة جينوم امليكروبات املختلفة بهدف اجي

للطاقة من املخلفات وكيف ميكن االستفادة من تلك امليكروبات يف هذا الغرض ، 

امليكروبات  هاستخدام بعض هذ ،الكربون للوصول حلل للتلوث البيئ  ةالتعرف على دور

،  ةإلنتاج مواد دوائية كما هو حاصل اآلن يف إنتاج االنسولني البشرى من البكترييا احملور

 .هلرمونات وبعض ا

لكن هناك مشاريع خطرية جترى يف سرية تامة إلنتاج سالالت من هذه البكرتيا ذات 

يتم استخدام مثل هذه البكرتيا أو  كماسلحة الدمار الشامل أيف جينوم حمور الستخدامها 

بإصابتها مبثل هذه امليكروبات التى التتأثر  لتدمري الزراعاتجينيا ةالفريوسات احملور

 .العادية  باملبيدات

يف احملاصيل الزراعية  اكذلك مت استخدام املعلومات حول اجلينوم لالستفادة منه

واحليوانات لزيادة حلومها ، حوال اجلوية ألنتاجها ومقاومتها لألمراض وسوء اإبزيادة 

 ،وذلك عن طريق حتوير اجلينوم اخلاص بتلك احملاصيل واحليوانات، وشحومها وألبانها 

التجارب بصورة كبرية إال ان دراسة خماطرها مل تتم بصورة واسعة وقد جنحت هذه 

التى  حيث كارثة جنون البقر، منه ملعرفة ماذا ميكن أن يؤثر ذلك على اإلنسان آوبطريقة 
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بسبب تغيري طبيعة غذاء البقر وإضافة بعض املواد مثل الدم كانت ،  جتاحت العامل ا

حد األمحاض أوكانت النتيجة حدوث طفرة يف  ،والعظام املطحونة وغريها إىل األعالف 

واألخطر أن هذا املرض ميكن أن ينتقل ، نية وانتقلت إىل املخ وأدت إىل وفاة األبقار ياألم

قبل املوافقة عناية فائقة بجينيا جيب أن تدرس  ةلذلك فإن هذه األغذية احملور، إىل اإلنسان 

 .كون مدمرة ثارها التى قد تآعلى تعميم استخدامها خوفا من 

 : ) 11)اجلوانب االقتصادية ملشروع اجلينوم 

، قد يبدو احلديث عن هذا املوضوع خروجا عن مسار البحث لكن الواقع غري ذلك 

ن السياق يدل على أ إالأنه موضوع نظرى حبت  ةرغم أن موضوع اجلينوم يظهر ألول وهلف

ومن املفيد ان نبني ذلك ، قتصادية أن األحباث النظرية هلا مردود كبري جدا على التنمية اال

فهي مصدر غين ، بدعم األحباث يف كل جماالت احلياة  لالهتماماجلميع  ملشحذ هم

التكنولوجيا احلديثة واملفيدة والتى  وإدخاللرفع مستوى املعيشة وتنمية املهارات  لالقتصاد

نا العربية سلحة العصر وتأخذ دولأالتتناقض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية لنمتلك 

 .واإلسالمية مكانتها حتت الشمس 

فقد قام معهد باتل موموريا يف اوهايو يف الواليات املتحدة األمرييكية بدراسة عائد 

دوالر بليون  5.2حواىل فكان م  2 02حتى عام  992 عام منذ على املشروع  فاقهنإما مت 

فيه الدراسة وقد تبني ان  أنتهت وهو العام الذى 2 02بليون دوالر عام  2.0ساوي حلواىل وامل

 فقط 2 02ويف عام  2 02عام و 988 بليون دوالر ما بني عام  790 ههذا املبلغ كان عائد

وبرغم وجود بعض ، وظيفة حتت هذا املشروع ( آالفثالمثائة وعشرة )  2222 5 همت دعم

االقتصاديني يسمي لني لحد أكرب خرباء االقتصاد واحملأن أ إالاالنتقادات للدراسة السابقة 

Gruber  بليون دوالر  022خرى ليصل إىل نتيجة أن العائد يقدر حبواىل أاستخدم طريقة

 إنشائهوظيفة منذ ساعة ( ثالثة ماليني ومثامنائة ألف ) مليون  5.8وخلق املشروع حواىل 

ويف نفس السنة دفع  ادوالر  2 نفق كان مقابله أان عائد كل دوالر  ىمبعن 2 02حتى 

ن املكاسب أعلى  Gruber دوالر ضرائب دخل للخزينه األمرييكية وعلق الينيب 0شروع امل

فهذا ، من وراء املشروع كثرية وكبرية ومفيدة جدا من الناحية الصحية واالقتصادية 

ن خيلق كوادر بشرية متخصصة عالية القيمة وعمالة ماهرة وصناعات أاملشروع استطاع 

يل أو الكمبيوتر وصناعات البيوتكنولوجيه يف الواليات سواء يف جمال التحل، جديدة 

لقد خلق هذا املشروع جيال ، اجملال  املتحدة االمريكية التى تعتلى عرش البحث يف هذا

، الفزيائيني ،  نيالبيولوجني ، الكيميائي، جديدا من العلماء يف جماالت خمتلفة 

 .بقية التخصصات المثيل هلم يف العامل ، واملهندسني يف الكمبيوتر و واألطباء ، نيوالوراثي

حباث فما أليف فرتة امبعنى العائد ،  ةيآنتلك املكاسب املادية والعينية هي مكاسب 

بالنا إذا عرفنا ما سيوفره املشروع يف اقتصاديات الدواء والعالج لوقف نزيف صرف أدوية 

نتيجة سوء الوصف دوية واألخطاء ألل تلك اامعحملها ومضاعفات است كيماوية يف غري
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سينعكس على ، ون شاء اهلل إتوقف يكل هذا النزيف س، والوفيات الناجتة عن ذلك 

 .اقتصاديات العالج وتنخفض فاتورة العالج 

وسرطان ، أمراض القلب  : من جانب آخر فإن الكشف املبكر لبعض األمراض مثل

ما مستحيال أو إوسرطان القولون قبل أن يبدأ املرض ويستفحل ويصبح عالجه ، الثدى 

هنا أهم من العالج الوقاية ... تكلفته باهظة على املريض أو اجلهة التى تتحمل تلك النفقات 

 .إذا أمكنا ذلك

دوية اجلديدة ألنتاج اإنشاء شركات البيوتكنولوجي التى ستتوىل إناهيك عن 

الالزمة يف هذا  والعمالةيا احلديثة وتوظيف العديد من الفنيني باستخدام التكنولوج

 .اجملال

 :ساسا هاما  فيها مثلأإضافة إىل ذلك فإن هناك جماالت كثرية سيدخل اجلينوم 

والتوصل إىل حلول لتلوث ، واحملاصيل الغذائية واحليوانية والبيئية ومكوناتها ، الزراعة 

ن تكنولوجيا أكما  ، دوية والطاقةألامليكروبات لتصنيع ا واستخدام، الرتبة واهلواء واملاء 

ثبات إفاقا جديدة يف جمال اكتشاف اجلرمية عن طريق البصمة اجلينية وآاجلينوم فتحت 

 .جناس ألوعلم ا األبوةأو نفى 

تلك نبذة خمتصرة عن دور األحباث يف التنمية اجملتمعية البحثية العلمية ، 

 . واالقتصادية واالجتماعية

أما ، كل ما سبق من انعكاسات اقتصادية حدثت خالل فرتة استكشاف اجلينوم 

 ىطخبها الغرب يفيسري وهكذا متضى احلياة ،  وأكثر ما بعد ذلك فاملتوقع أكثر 

ويتوقف قطار الدول النامية يف حمطات ، حد أليها إسريعة ليصل إىل حمطات مل يسبقه 

 .عني العطف والشفقة عله ميد يد العون ليه الغرب بإأن ينظر فى االنتظار أمال 

 :احملاذير األخالقية 

قد فخالقى حتى الخيتلط احلابل بالنابل ويأهذا التقدم العلمي حيتاج إىل ضبط 

وخصوصيته وحفظ ، يفقد كرامته وحريته ، اإلنسان أعز مقوماته من حيث هو إنسان 

ليقود العامل إىل بر اآلمان قبل  بال مبالغةواإلسالم مرشح ، ئا مطمئنا نليعيش ها، اسراره

على احتواء مثل هذا التقدم ألنه من  ةالقدر فلديه، ل لنا بها قب أن نصحو على كوارث ال

أن  وأمرهوهو الذى كرمه ونعمه ، فى ما خيى ويبدعند رب العاملني خالق اإلنسان ويعلم ما

انه وينعم مبا يكتشفه ميإميانا على إليزداد ، سرار أيسري يف األرض ليكتشف ما فيها من 

 .سرار الكون أمن 

ألهمية اجلوانب األخالقية فإن مؤسسة الطاقة األمرييكية واملعهد القومي  راونظ

حباث ألشمل ذلك ايمن ميزانية املشروع  للجوانب االخالقية و% 2إىل  5 اللصحة خصص
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دخال هذا وإ ، اجملتمعو فردملناقشة اجلديد وأثره على ال اتعقد مؤمتروومدى مشروعيتها 

 .حباث اجلنائية ألعقد لقاءات مع اهليئات القضائية واو، املوضوع يف املدارس واجلامعات 

كتشافهم اجلينوم فتح اهلل به على علمائه با مما ايسري ابعد أن استعرضنا جزء

ا يف ميزان األخالقيات هذه املسرية بوضعه ن ُتَرشًََّدأجراء األحباث عليه كان البد وإ

 .ميةاإلسال

، أكثر من ستمائة مرةورد فى القرآن فإذا نظرنا إىل منظور البحث العلمي فإن العلم 

لبحث يف مكنونات الكون لعله جيد فيها ما إىل اصحابه أ ةعلى دعواإلسالم وقد حرص 

وقد جيد فيها الغذاء أمام زيادة السكان التى ، يشفى قلبه ونفسه من أمراض قد تعرتيه 

حباث يف اجلينوم ألومن ضمنها ا األحباث العلميةجييز  مفإالسال، ر تزداد يوما بعد آخ

 بسياج من األخالقيات حترتم كل حقوق اإلنسان ةحماط تالبشرى وغري البشرى طاملا كان

 .التى نصت عليها الشريعة اإلسالمية 

 : هو عن احملاذير االخالقية ل املنطقى قبل بداية احلديث  ؤاولكن يبدو أن الس

وبناء  ىك اجلينات ؟ واإلجابة أن صاحب اجلينات هو مالكها األصلى واألساسمن ميل

 .على ذلك فإن صاحب تلك اجلينات هو احملور الرئيسى يف احملاذير األخالقية للجينوم 

مبا أن هذه اجلينات هلا تأثري قد ميتد إىل أفراد العائلة خاصة إذا كان صاحب تلك 

ومن حق األجيال ، اد األسرة هلم حق يف تلك اجلينات فإن أفر ىاجلينات مريضا مبرض جين

 .  القادمة أن تولد يف صحة وعافية 

هل جيوز ألى شخص أن يطلب حتليل جيناته وأن يطلب من الطبيب أال خيربه إذا ظهر يف 

 خطري ؟  جيناته مرض

واإلجابة جيوز ألي شخص أن يطلب حتليل جيناته بعد أخذ موافقته احلرة املستنرية 

 ختلفاذا كان  مصابا مبرض خطري فهذه النقطة إأما طلبه من الطبيب أال خيربه ، ابة كت

النتائج خاصة إذا باألول يرى ان هذا حق صاحب العينة أال خيربه الطبيب : يني أإىل ر حوهلا

احلق يف " كان املريض مصابا مبرض العالج له حتى اآلن وأن يستخدم حقه هذا حتت بند 

خطار الشخص مبرض ليس له عالج اآلن إما فائدة  هيؤسس ذلك على أنو" عدم املعرفة 

وانعكاس ذلك على حالته النفسية وقد يصاب باكتئاب وقد يصحب ذلك إقدامه على 

ثم هل يقع ذلك ضمن اآلية القرآنية ، أو العيش بائسا يائسا يف انتظار املوت  ،االنتحار 

اَل َتْسَأُلوْا َعْن َأْشَياء ِإن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا  الكرمية 
( )

  . 

ولكن عن طريق  ، خطارهإيرفض ذلك متاما ويصر على ضرورة : الرأى الثانى 

كل من فه أطخما اصابه مل يكن ليأن  وإفادتهختفيف األمر عليه وزيادة جرعة اإلميان له 
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وأن ذلك ختفيف عنه يوم القيامه وغري ، انه ن املؤمن مصاب ليخترب عمق اميأو ، عند اهلل

وقد استودعه اهلل فيه ليقوم على رعايته والعناية ده ـــــميلك جس كما أن اإلنسان ال ، ذلك

  َواَل ُتْلُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة  تعاىل به مصداقا لقوله 
( )

َواَل َتْقُتُلوْا  ، وكذلك 

  َأنُفَسُكْم
( )

ما ميكن أن يؤخر ظهور املرض أو حتى من العالج أو الوقاية لعل هناك ف،  

 .الوقاية 

هل جيوز للطبيب ان خيرب عائلته إذا كان املريض ، ويتفرع من ذلك سؤال آخر 

ميكن  ىالسليم حت ْناملصاب وَم ْنمصابا مبرض وراثي للقيام بالكشف عليهم ومعرفة ًم

 .؟أخذ خطوات وقائية للمصابني وغريهم 

ولكن ، الالزمة عليه  اإلقراراتبوجوب ذلك إذا وافق املريض بعد أخذ  اآلراءاتفقت 

منهم من يرى أن ف اآلراء اختلفت ،شاء سره ألي من أقاربه فذا ما رفض املريض إإلة كاملش

والنظم األخالقية  للطبيب ، حق االفشاء الميلكه الطبيب فهذا السر استودعه املريض

يف حاالت خاصة تتعلق بصحة وأمن  إالفشاء األسرار إسالمية حرمت اإلسالمية وغري اإل

تلك  ركذتومل ، وجاءت االستثناءات على سبيل احلصر وليست على سبيل املثال ، اجملتمع 

لذا يرى هذا الفريق ، ضمن هذه االستثناءات  اجلينوم البشرىموضوع األخالقية القواعد 

كرب من أفشاء سيؤدى إىل ضرر إلالطبيب ألن ا فشاء خيانة لألمانة ويعاقب عليهإلأن ا

أن الضرر يزال ،  »التزاما بالقاعدة الشرعية املنفعة وجيب االلتزام فيما ورد من التعريف 

 . «يزال بالضرر األكرب  ر الغوالضرر األص

ترب ْعُياملريض واجملتمع بل  ةياحما الفريق الثانى فريى أن من واجب الطبيب حفظ أ

سرة على مصلحة ألقدم مصلحة اوطر أقارب املريض من عائلته حلمايتهم ْخُي مقصرا إذا مل

جراءات الالزمة حنو إلواختاذ ا، جلها وضعت االستثناءات أالفرد وهي من األسباب التى من 

قناع املريض باملوافقة على أن خيطر أقاربه إلذلك ، وعلى الطبيب ان يبذل قصارى جهده 

 .ليهم وحفاظا عهلم محاية  باألمر

 أمر آخر هل جيوز للطبيب أن يطلب إجراء فحص جيين ألي شخص خاصة إذا ما

صغرية من جلده او عينة من الدم او غري ذلك كافية  ةمن اإلنسان او قطع ةعرفنا أن شعر

 .إلجراء الفحص اجليين ؟ 

خطاره إعلى ذلك مع " ستنرية محرة "ة الشخص موافقة إن هذا ممكن بشرط موافق

ئق حول املوضوع ومآالته واهلدف منها ، ومن حق املريض أن يضع شروطه من بكل احلقا

ق يف رفض أن يطلع على احلشخاص الذين هلم احلق يف االطالع على النتائج وله ألناحية ا
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راه غري أهل لذلك ، كما أن من حقه أن يكون له نصيب يف عائد يتلك النتائج من 

 .يعاجل من مرضه إذا ظهر بأن هناك عالج ملرضه األحباث إذا كان هلا مردود جتارى وأن 

 . تاج إىل مثل هذا التحليل ؟حت هل جيوز ذلك إذا مل تكن حالة املريض ال

حيتاج مرضه إىل حتليل  مريض ال أىن يطلب حتليل جني أجيوز للطبيب  كما ال        

 فقةرت منجيوز للطبيب أن يطلع على نتائج حتليل جينات املريض إذا كا وال ،جيناته

 .حيتاج إىل ذلك  مرضه الو

حق االطالع على نتائج التحليل اجليين ؟ وملاذا خيتص التحليل  ْمُهل  ْنولكن َم 

 اجليين بهذه اخلصوصية عن بقية األمراض األخرى ؟

التحليل اجليين أو اجلينوم البشرى يعترب من أخص خصوصيات الفرد ألنه سر  

فعليه كم هائل من األسرار الشخصية لصاحبه ، ليه ميكن ألحد أن يطلع ع األسرار وال

حكى املاضى وبه احلاضر واملستقبل وميكن أن يدخل املستقبل إىل جمرد توقعات يف

لقارئه عن  ةإىل كتاب مفتوح ليعطى صور مةتتحول هذه املعلومات املطلس الدناوبتحليل 

نب النواحي النفسية جبا، حالة صاحبه خاصة من النواحي اجلسدية وما ميكن ان يصيبه 

 : وتعترب هذه املعلومات حساسة جدا للشخص نفسه لألسباب اآلتية ، والعقلية 

ذن إهذه املعلومات غري معلومة لآلخرين فإذا ما وصلت هذه املعلومات لشخص آخر دون  ( )

يرضاه  الحيبه و املريض أثر ذلك مبا ال نىاعسرار ستباح وقد يألمن صاحبها فإن تلك ا

و ، أمني عليه صحيا أو حياتيا أورفض شركات التأمني الت، من العمل  فصله: مثل 

 .ميكن للفرد البسيط أن يقوم بسدادها  قساطا باهظة التكاليف الأتعرض عليه 

تتيح هذه املعلومات لقارئها التعرف على مستقبل هذا الشخص الصحي وعائلته وأوالده  (0)

 .التحليل  نتائجئة بسبب االطالع على ثار سيآناهلم تآخرين س ان أفرادفإمبعنى آخر ، 

ية املختلفة ويقاومها فإن ختزين عينات من وبالعوامل اجل رثابت وال يتأث الدنانظرا ألن  (5)

ساءة إليهم من قبل إلاألفراد ميكن استغالهلا أسوء استغالل يف التحريض أو ا

 .السلطات احلاكمة 

ة بني افراد اجملتمع خاصة يف بعض احلكومات تستغل هذه املعلومات للتفرقة العنصري (2)

 .اجلوانب السياسة واستغالل األمراض اجلينية للتشهري بهم 

وهذا امتهان لكرامة اإلنسان الذى كرمه ربه سبحانه وتعاىل وفضله على كثري  

 َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر  :تعاىلممن خلق مصداقا لقوله 

   َوَرَزْقَناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي مِّمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل
( )

لذلك سارعت ،  

                                                 
 . 72 اإلسراء  ( 
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وكندا وأوروبا بإصدار قانون حيدد  األمريكيةالدول الكربى خاصة الواليات املتحدة 

 .العالقة بني اخلصوصية الفردية وحتليل اجلينوم البشرى 

تعريف السر الطيب ( وضع على حرصت املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية كما أن ) 

كل ما يفضى به إنسان : (09)يف امليثاق اإلسالمى لألخالقيات الطبية والصحية جاء كما 

على طلب  ةياه من قبل أو من بعد ويشمل ما حفت به قرائن دالإإىل آخر مستكتما 

شمل خصوصيات اإلنسان وعيوبه التى الكتمان أو كان العرف يقضى بكتمانه كما ي

هو مقرر فيما ورد  ما إالوجيب أال يستثنى من افشاء األسرار ، يكره أن يطلع عليها الناس 

وهي احلاالت التى ، من التعريف على أن يكون ذلك على سبيل احلصر ال على سبيل املثال 

أو يكون يف  هفشائه بالنسبة لصاحبإاملرض إىل ضرر يفوق ضرر  نيؤدى فيها كتما

 . ةفشائه مصلحة ترجح على مضرإ

 ةبأنها درجة احلفاظ على املعلومات املعلوم.( 52)عرف اخلصوصية يفأما اجملتمع الغربى 

لدى الغري عن أى شخص لكى يعيش اإلنسان بكرامة وميارس حياته الشخصية دون 

وحرية التفكري حريتنا وحقوقنا األساسية وأن ، الشعور بالدونية أو الوصمة أو العار 

 .والتعبري مرتبطة إىل حد كبري باخلصوصية الشخصية 

ن ، إولألسف الشديد فإن التقدم التكنولوجى يأخذ منا كل هذه اخلصوصية 

هم ريوغ والكمبيوتروالطب احليوي  صتنوالتالتقدم الكبري يف جمال علم االتصاالت 

والطامة  ،ا يف ذلك أم ال نتهك الكثري من اخلصوصيات الفردية سواء رغبنيستطيع أن ي

عليها  ايطلعوحنب أن  ن ستتداول بني من حنب ومن الآلالكربى أن األسرار الشخصية ا

بسبب حتليل اجلينوم البشرى خاصة أن اجلانب التجارى دخل طرفا يف املوضوع فيمكنك 

 .معرفة الكثري عن حياتك وحياة اآلخرين ليس فقط اآلن ولكن يف املستقبل 

احملدقة األخالقية واملعنوية واملادية نتيجة األحباث على اجلينوم اطر املخوبرغم 

ربعينيات ألبالبشرية وهي غري منظورة حتى اآلن ومثلها مثل األحباث على انشطار الذرة يف ا

سرار أماال عريضة يف التعرف على آمنهما حيمل  الك جند أن، املقارنة بني االثنني فإن ، 

مل ( اجلينوم البشرى والذره ) احلالتني  تالاد البشرية ويف كسعإحمجوبة قد تؤدى إىل 

تتحول إىل  الأيف انتظار تلك السعادة املوعودة و لألحباثو سقف أعلى أنوافق على وضع حد 

 .ي زاكجامال البشرية كما حدث يف تدمري كل من هريوشيما وناآلكابوس حمطم 

فر عنه سستما مال معقودة عليها وعلى آلفماذا حتمل اخلريطة اجلينية للبشرية ؟ مازالت ا

كون لدينا الوسائل والعلماء للسيطرة تن أشياء جيب ألننا عندما نصنع ا، إحباثألنتائج ا

فيجب أن نهتم بذلك قبل أن تهامجنا ، اللنا قنفقد است عليها ال أن نرتكها تسيطر علينا وال

 .نا إىل عبيد هلا ُلحّوجيوش التكنولوجيا ثم ُت



 
30 

التحليل اجلينى له خصوصية كبرية وصاحبه هو الوحيد الذى له احلق يف  لذلك فإن

شخاص الذين هلم احلق يف االطالع عليه بناء على ما يقدم ألاملوافقة من عدمها على حتديد ا

طباء ألهؤالء األشخاص باالطالع عليه مثل ا قوملضرورة أن ي وأسبابله من قرائن 

  . املشاركني يف العالج 

عمال ألصحاب اأهل من حق ، قرار حر مستنري إعلى باملوافقة قع صاحب العينة بعد أن يو

  وشركات التأمني على الصحة واحلياة االطالع على التحليل اجليين ؟

ن اطلعوا إطالع على التحاليل اجلينية والاطلب اجراء أو  عمالألصحاب األيس من حق 

ة شارإفال جند للفقهاء ، بب ذلك أخرى فليس من حقهم أن يضار املريض بسببطريقة أو 

يف الوظائف العليا التى تتطلب درجة من الكفاية  إالكون املرض مانعا من التوظيف حول 

ما ما يتوقع ان أ، نسان إلوهذا كله يف املرض الذى ظهر فعال يف ا، كاخلالفة والقضاء 

 ظهورل لألمراض ةعرض ، فاإلنسانبه  ةيصيب االنسان او يظهر من مكمنه فال عرب

دون  ةوعلى اجلهات املنوطة منع ذلك واحليلول،  ذلكخطأه هذا نهشه أن إراض عليه عألا

نظيم قطاع التوظيف والعمل فإنه ال يالئم القطاع ، وإذا ساغ تأداء متطلبات العمل الوظيفية 

فقيه  ويرى( 5) احلر الذى يقوم على االستئجار الفردى للخدمات والتعاقدات النوعية

يف حكم الشرع فإالنسان مسئول عما يصدر  ملغاةأن االعتبارات املصلحية احملتملة (50)آخر

ويعامل حسب ما يظهر عليه من  58املدثر آية "كل نفس مبا كسبت رهينة " فعال أعنه من 

ن البصري أكما ، أحكامه  يأخذأحوال مرضية فالصحيح يعامل معاملة الصحيح واملريض 

اإلنسان أو يشرتط  ن يؤاخذأجيوز  له حكمه وال ألعمىواله حكمه  واألعشىله حكمه 

ظهر مستقبال ما كان متوقعا  الكن إذ، يس من فعله أو مل يتسبب يف وقوعه ل عليه ما

 .قبله  فيأخذ حكمه وقتئذ ال

س كل حامل للمرض يفل، ليها الشك إتطرق  تبنى األحكام على االحتماالت إذا وال

(55) أحد الفقهاءأمني فريى بالنسبة لشركات الت ، أما امريض
بأن شركات التأمني   

اليسعها غض النظر عن حكمها الشرعى فى الرفض أو تتشدد يف الشروط بالعالقة 

نفس يف ألمني على اأن التأ إالصل اختيارية أليف ا تن كانإفالعالقة التعاقدية و، التعاقدية 

والتأمني قبل  ،واستغالل جبارى ، وتتضمن شروط التأمني شروط إذعانإكثري من الدول 

جيوز  غلب يلحق الضرر بالطرف الثاني املؤمن عليه فالألذلك عقد غرر للطرفني لكنه يف ا

النظم على  تنصن تطلع هذه الشركات على جينوم طالب التأمني وجيب أن أمع هذا كله 

 .ذلك

لى التأمني أن احلال خيتلف بني كونه تقليديا قائما ع آخر حول (52)ويرى فقهيه

 املعاوضة واالسرتباح وااللتزامات املتبادلة وهو فيه شرعا ما فيه فإنه ينطبق عليه ما سبق 

أما التأمني التعاونى القائم على التكافل ، من احلاالت حسب بروز احلاجة إليه من عدمه 

والذى يندمج فيه املؤمن واملستأمن وتنحصر التعويضات يف حصيلة مجع واستثمار األقساط 
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ن ، ومعاء التكافلى وستمرار هذا الالالمانع فيه من وضع القيود التى يظن أنها تؤدى فإنه 

 .ى حاجته بد يف وجوه الرب والتعاون اخلريى ما يلجيشيخوخة أو مرض متوقع لمل يدخل فيه 

سواء أكان طبيبا أو جهة  املني يف الدولة أو القطاع اخلاصحيق ألى من الع لذلك ال

ني يف الوظائف االطالع على نتائج االختبارات ي أو املسئولني عن التعتأمني أو املستخدمني

جيوز أن يضار أى شخص  كما ال، بعد احلصول على إذن من صاحب العينة  إالاجلينية 

بسبب نتائج حتليل جيناته وال يوسم بأى وصمة تؤذى مشاعره أو حياته أو يعاقب أو حيرم 

 .تائج حتليالته اجلينية يتمتع بها اآلخرون بسبب ن ةمن أي ميز

جرامية وسيناقش ذلك إلينطبق هذا عند أخذ عينة للتحليل يف احلاالت ا ال : ملحوظة

 .بالتفصيل عند التعرض له 

 : عفاء من العقوبة إلالوراثى يف ا أثر اكتشاف اجلني

عنه لكن ليست املسئولة بالكامل عن  ةسبق أن ذكرنا بأن السلوك له جينات مسئول

فالعوامل البيئية هلا دور كبري يف إظهار الصفة ، أي شخص  دلوك املنحرف عنظهور الس

لكن هذا املوضوع يأخذ بعدا سياسيا ويظهر يف ، الشاذة يف السلوك لدى الشخص 

مناسبات حمدودة مثل حماولة كسب ود الشاذين جنسيا واكتساب تعاطفهم مع هذا 

كذلك يف ، داخل تلك اجملتمعات ثل قوة كبرية متوهذه التجمعات  ، املرشح أو ذاك

قناع احملكمة بأن املتهم إيل مبحاولة اجلرائم حياول حمامو املتهمني اللجوء إىل مثل تلك احل

ليس له ذنب يف ارتكابه جلرائمه ألنه مصاب جبني معني يدفعه إىل القيام بهذه اجلرائم أو 

ا أخذ به فإنه سيفتح بابا من ذإهذا األمر ، ن حالته النفسية تعفيه من العقوبة أان ومدإلا

مكانية وجود إمبعنى ،  الارتباطا كامليست ن هذه العالقة ألقد ثبت ، بواب جهنم أ

وقد أمجع ، دمان وغري مدمن إدمان وشخص آخر لديه جني إشخص مدمن وليس لديه جني 

 ك الأن اعتماد وجود جينات تؤثر على السلوعلى ن باألخالقيات والعلماء والفقهاء واملهتم

 .ميكن اعتماده مسوغا لإلعفاء من العقوبة 

 هل العالج اجليين جائز أم ال ؟ 

صالح اخللل إعن طريق إما وهي ، سبق أن حبثنا الطرق املختلفة يف العالج اجليين 

صالح إأو عن طريق ، الطرق التى سبق احلديث عنها  بإحدىعن طريق اخلاليا اجلسدية 

 .[ يا اجلنسية اخلال]جينات اخلاليا اجلرثومية 

سالمية كلها مصاحل إلفالشريعة ا، ما هو أصل ومقرر يف الشريعة رعاية املصاحل 

على احلكم ومصاحل العباد يف  وأساسهاالشريعة مبناها "  ةكما قال ابن القيم اجلوزي

 "املعاش واملعاد وهي عدل كلها ورمحة كلها ومصاحل كلها وحكمة كلها
( )

وأيضا   

وحيثما كانت  ، شرع اهلل ةفحيثما كانت املصلحة فثم، اسد وتدفعها فإنها متنع املف

                                                 
 .  2 / اعالم املوقعني  ( 
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ها أو يرجح عليها ما هو أقل مفسدة حتمال عاملفسدة فشرع اهلل يدفعها ويرفع خبثها فيمن

 .ألقل املفسدتني 

فاحلكم الشرعي يف العالج عن طريق اخلاليا اجلسدية األصل فيه جواز املعاجلة إذا 

 .الشروط السابق ذكرها أمن عدم ختلف شرط من 

 ( : اجلرثومية ) صالح اجلينات يف اخلاليا اجلنسية إأما العالج عن طريق 

 احلقيبةن ذلك سيحدث تغريا يف ألختوف منها املختصون  ةحتوطه حماذير مجا فهذ

  .الوراثية وميتد ذلك إىل السلوك واألجيال التالية 

ية ــــــجليين على اخلاليا اجلنساز تطبيق العالج اجولك يرى أحد الفقهاء عدم لذ

و التبديل يف اجلينات أ ريإن التغي: وعليه ميكن القول : " لكنه عاد وقرر اآلتي  (52) مطلقا

يا ملرض متوقع ، ويكون قالعالج أو كان تو زيحقد يكون مشروعا مقبوال إذا كان يف 

اهليئة والشكل واللون  ومن العبث التغيري أو التبديل يف، حمرما إذا كان يف حيز العبث 

وسجايا كالشجاعة  ةالتى هي فطر ْقُلومنه التغيري أو التبديل يف اخُل، والطول والقصر 

 .(  50)مكان التغيري اجليين فيها إن تصور إ والنذالة نبواجل

و بالوجوب أباحة أو الندب إلفالتداوى مبناه على اموقع آخر ويؤكد على ذلك يف 

لزام املريض جينه العالج اجليين وقاية ملرض وراثى يصيب إس منه كما قال الشافعية ، فلي

فال ، البعيد على سبيل االحتمال أو الظن الغالب  ريته أو غريهم يف املستقبل القريب أوذ

ه لكن أن يفعل ذلك ندبا فهذا أوىل ببسب هلزام شرعا على املسلم يقى غريه مرضا قد يصيبإ

 .له لنفسه أوال ولغريه ثانيا 

ضاف إىل ذلك فأورد بأنه يتعني على وىل األمر اإللزام بالعالج اجليين حلامل املرض وأ

يكون  طالقه حتى الإوليس هذا على ، به مرضه يف نفسه وإىل عقبه  أو املتوقع محله وسرا

لزام يف األمراض الوبائية أو إلفيكون ا، قا على حرية الناس ياإللزام حتكما وتضي

مما يعيق احلياة . ى قد تنتقل بالوراثة كأمراض السرطان والقلب املستعصية التالشائعة 

 .(57)، وجيعل املصاب عبئا على نفسه وأهله وجمتمعه  هيوالس

 . (58)االلزام به أما ما كان املرض من باب التحسينات فال حكمة يف 

 لثة إىل ندوة املنظمة اإلسالمية الثا أشارفقد  (59)بو غدة أأما الدكتور عبد الستار 

زالة اخللل البدنى املسبب إليذاء مادى أو معنوى وكذلك عمليات التجميل ، إناقشت  التى

 أوللوصول للشكل السوى للعضو املصاب باآلفة  ةتغيري اخللقذكرته ندوة املنظمة والذى 

جهزة التى يتسبب عنها ألفالتغيري حيصل يف ا العالج اجليين باخلاليا اجلنسيةالقبح أما 

التبديل فيها أو فى أجزائها وأورد عدة قضايا باخللل وذلك بالتدخل يف اجلينات  املرض أو

 .تتوارد حول املوضوع 
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عدم التفرقة بني املعاجلة للعضو املصاب او ملا وراءه من مؤثرات ألن املسوغ هو العالج  ( )

 .وجلب املنفعة 

القاعدة شد من املرض وأوجوب التحرز من مضاعفات العالج إذا كانت تلحق ضررا  (0)

 .الضررين  نارتكاب أهو

وهنا حيصل ماال . وذكر بأن املخاوف الوراثية أشد كثريا منها يف املعاجلات املعروفة 

وواضح بأنه مل ، بني املصاحل واملفاسد  ةغلبة الظن بالسالمة واملوازن ؤثرلذا ي، حتمد عقباه 

اجليين ؟ كما أن  هل عالج اخلاليا اجلسدية أم العالج، يذكر أي العالجيني يقصد 

سالمية إلواحلقيقة اهلامة  إذا كانت الشريعة ا،حتفظه جاء بسبب التخوف من املضاعفات 

حرم ولذلك فال قد أباحت العالج فمن حق أى مريض أن يقدم على العالج إذا مل يكن مب

 .خالف على العالج للخاليا اجلسدية 

هنا جيب النظر إليه من زاوية حق أن األمر  إالأما العالج اجليين فرغم اخلالف حوله 

فالوقاية تقرها الشريعة كما يف حديث ، سرته وذريته من املرض أأن حيمى فى املريض 

ختريوا لنطفكم فإن " يوردن ممرض على مصح ويف حديث  ويف حديث ال، الطاعون 

هم من سنفأأن حيصنوا  اآلباءكما أن األجيال القادمة من حقها على ، " العرق دساس 

مع أخذ االحتياطات  ةن كان ذلك ممكنا وبالوسائل املشروعإاخلطرية  اجلينيةألمراض ا

 .، وأن تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ة حول هذا املوضوع يوالضرور ةالواجب

استخدام العالج اجليين باستخدام اخلاليا اجلنسية يوافق على  ن الغرب العلى أ

واعتبار بعض  هينثإلاجليين والتفرقة ا ء االستصفاخوفا من العودة إىلإلصالح اخللل 

رست هذه موية لبقية الشعوب وقد نالشعوب خاصة اآلرية بسيادتها على العامل والنظرة الدو

جبارى أو عدم الزواج إىل غري ذلك إلا واإلجهاضالتفرقة العنصرية بصورة قسرية بالتعقيم 

 .من إجراءات ال إنسانية 

               ن يصدر تشريعات تلزم اجلميع بإجراء حتليل اجلينوم البشرى ؟ هل جيوز لوىل األمر أ

مراض خاصة ويف ظروف خاصة أوجاز لوىل األمر أن يلزم به يف ، صله مباح أالتداوى يف 

يتوسع  شرع لذلك ال للضرورة أو احلاجة املنزلة منزل الضرورة حتقيقا ملصلحة عامة ، وما

واإللزام بعمل خريطة ، لضرورى احملقق للمصلحة الدافع للمفسدة منا يتقيد بالقدر اإفيه و

وراثية لكل فرد الزام ما اليلزم مع خفاء املصلحة أو انعدامها يف كثري من األمراض مع 

الضرر اجتماعيا ونفسيا ، وهتك األسرار عن  بإحلاقظرف االحتمال ، فاملفسدة ظاهرة 

احة بالبطالن ، وحيتمل اعتبار عمل بإلصل اأخصوصيات الناس وكل ذلك يأتى على 

اخلريطة الوراثية جتسسا حمرما ملا فيه من تطفل وكشف ملا حقه السرت من غري ما 

ويشمل ذلك اجلنني فقد اعترب االسالم له أهلية وجوب ناقصة وحرم االعتداء ، ضرورة ما 

يف ذلك حمرم فكل ما ينا، حفظ ورعاية وتنمية  األبوين على اجلنني والية ةيال، ووعليه 



 
34 

ذن بأمر خيص اجلنني يرجع إىل األبويني بعد بيان األطباء إلوا، عليهما وعلى غريهما 

 . ( 22) وتقرير املختصني ولكل حالة ما حيكمها 

 :هناك اتفاق على ما ذكر سابقًا ولكن هناك إضافات هلذا املوضوع 

عاعات أو مصانع لزام العاملني يف األماكن اخلطرة مثل اإلشإجيب على وىل األمر  ( )

الكيماويات أو السموم بضرورة الكشف عليهم دوريا ملراقبة التطور يف جيناتهم 

 .باحمليط الذى يعملون فيه  تأثرهمومدى 

كذلك  الفحص قبل الزواج وتقديم النصح للزوجني إذا ما ظهرت جينات بها خلل أو  (0)

يتم النصح هلم  نأصابة بأمراض مستقبلية ظاهرة يف بعض اجلينات على إلاحتمال ا

ما بفسخ اخلطبة أو إذا ما أصروا على الزواج إوالتهوين عليهم  ةولين ةبطريقة سهل

تعقيم احدهما أو بإما أخذ االحتياطات الواجبة حنو عدم االجناب فيجب عليهم 

 .يوجد عالج له  قاء جلنني مصاب مبرض جيين التباستخدام موانع للحمل ا

جنس اجلنني إال إذا كان الوالدان  اريالختجلينية جيوز استخدام االختبارات ا ال (5)

، مبرض وراثى ميكن ان ينتقل إىل جنس دون غريه  ااحدهما مصابكالهما أو 

صابة قبل أن يتم تلقيح إلوميكن تفادى ذلك بالكشف على الوالدين للتعرف على ا

 .البويضة 

وراثية فاملقرتح أن أما إذا مت تلقيح البويضة وظهر أن اجلنني مصاب بأحد األمراض ال

ضوء االسالم  يف اإلجنابيتم اللجوء إىل توصية املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف ندوة 

 قبدلت عليه من فكر ثا استعرضت الندوة آراء الفقهاء السابقني وما:والتى تذكر اآلتي 

وأن ، جهاض بعد نفخ الروح أى بعد أربعة أشهر إلونظر سديد وأنهم أمجعوا على حتريم ا

ومنهم ،  كراهةأو  بإطالقفمنهم من حرم ،  تجهاض قبل نفخ الروح اختلفإلآراءهم يف ا

وقد استأنست ، من حرمه بعد أربعني يوما وأجازه قبل األربعني على خالف يف وجود العذر 

حباث والتقنية الطبية ألها اتالندوة مبعطيات احلقائق العلمية الطبية املعاصرة والتى بين

ني حى من بداية احلمل وأن حياته حمرتمة يف كافة أدوارها نفخلصت بأن اجل احلديثة

إال بالضرورة الطبية  قاطـباإلسجيوز العدوان عليها  وأنه ال، خاصة بعد نفخ الروح 

وخالف بعض املشاركني فرأى جوازه قبل متام األربعني يوما خاصة عند وجود ، القصوى 

 .( 2)األعذار  

ثبات أو نفى إو( يف الكشف عن اجلرائم ) البشرى يف الطب الشرعى استخدام اجلينوم  

 : األبوة 

مما سبق يتبني أن اجلينوم البشرى وسيلة ممتازة للتعرف على اجملرمني من أصغر   

.... وبهذا يستطيع أن يربأ املشتبه بهم إذا مل تثبت إدانتهم ، ثر يرتكوه يف مسرح اجلرمية أ

 ...منة السريعة والتى الميكن التالعب فيها مثل البصمة اليدوية وصار الوسيلة الفعالة اآل
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منية حرصا ألبراء ذمة املشتبه بهم جيب رفع أمسائهم من بنوك اجلهات اإويف حالة   

على كرامتهم خوفا من تسرب املعلومات احملفوظة لدى اجلهات األمنية وعدم اختاذ 

 .تلك املعلومات  االحتياطات الالزمة يف عدم وصول املتطفلني إىل

حجية البصمة الوراثية يف إثبات " عقدت املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ندوة حول 

 ــ: توصل اجملتمعون إىل ما يلىو"  النسب

أن كل إنسان يتفرد بنمط خاص يف الرتكيب الوراثى ضمن كل خلية من خاليا  ( )

النمط اسم لعامل ويطلق على هذا يشاركه فيه أي شخص آخر يف ا ال، جسده

تكاد ختطئ يف  والبصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة ال، "البصمة الوراثية "

والتحقق من الشخصية والسيما يف جمال الطب  ، التحقق من الوالدية البيولوجية

يف غري ، وهي ترقى إىل مستوى القرائن القوية اليت يأخذ بها أكثر الفقهاء. الشرعي

ومتثل تطورا  عصريا  عظيما  يف جمال القيافة الذي يذهب ، ةقضايا احلدود الشرعي

ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ بها يف ، إليها مجهور الفقهاء يف إثبات النسب املتنازع فيه

 .كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أوىل

ترى حلقة النقاش أن يؤخذ بالبصمة الوراثية يف حال تنازع أكثر من واحد يف أبوة  (0)

 .لنسب إذا انتفت األدلة أو تساوتجمهول ا

وترتيبا  على ذلك . استلحاق جمهول النسب حق للمستلحق إذا مت بشروطه الشرعية (5)

وال عربة بإنكار أحد من أبنائه لنسب  ، فإنه ال جيوز للمستلحق أن يرجع يف إقراره

 .ذلك الشخص وال عربة بالبصمة الوراثية يف هذا الصدد

هول النسب ال يكون حجة على باقي األخوة وال يثبت إقرار بعض اإلخوة بأخوة جم (2)

وآثار اإلقرار قاصرة على املقر يف خصوص نصيبه من املرياث وال يعتد يف ذلك  النسب

 .بالبصمة الوراثية

عند عرض هذا املوضوع اختلفت وجهات النظر وتشعبت اآلراء وطال النقاش يف  (2)

و رؤى معه إعطاء هذه املسألة مضمون جواز استلحاق املرأة اجملهول النسب على حن

 .مزيدا من الوقت للدراسة والتأمل

إذ الزوجية تثبت بالطرق ـ ال تعترب البصمة الوراثية دليال  على فراش الزوجية  (0)

 .الشرعية

- : يرى املشاركون ضرورة توافر الضوابط اآلتية عند إجراء حتليل البصمة الوراثية (7)

 .جلهة الرمسية املختصةأن ال يتم إجراء التحليل إال بإذن من ا (أ )
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أن جيرى التحليل يف خمتربين على األقل ومعرتف بهما على أن تؤخذ االحتياطات  (ب )

الالزمة لضمان عدم معرفة أحد املختربات اليت تقوم بإجراء االختبار بنتيجة 

 .املخترب األخر

يفضل أن تكون هذه املختربات تابعة للدولة وإذا مل يتوافر ذلك ميكن االستعانة  (ج )

ويشرتط على كل حال أن تتوافر  ، ملختربات اخلاصة اخلاضعة إلشراف الدولةبا

 .فيها الشروط والضوابط العلمية املعتربة حمليا  وعامليا  يف هذا اجملال

يشرتط أن يكون القائمون على العمل يف املختربات املنوطة بإجراء حتليل البصمة  (د )

منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو  الوراثية ممن يوثق بهم علما وخلقا وأال يكون أي

 .عداوة أو منفعة بأحد املتداعني أو حكم عليه حبكم خمل بالشرف أو األمانة

 :  الدنابنوك املعلومات عن 

رقابة على الاعتبارية يقوم جبمع وختزين وحتليل و ةيقصد ببنك املعلومات بأنه شخصي

، ويف بعض التعاريف لبنك املعلومات،  الدناواملعلومات التى تظهر نتيجة حتليل  الدناعينات 

وقد عرب جيمس واطسن ، فقط  الدناأو ختزين املعلومات عن ، هو ختزين العينات فقط 

ملعلومات والعينات يف مكان واحد مبديا من اعن استنكاره لتخزين هذا الكم اهلائل 

إدخال نظم ة بريوقراطيو، حتفظاته بسبب عدم وجود نظم قوية لتأمني املعلومات والعينات 

الذين ليس هلم احلق يف  العاملنياملعلومات عن حتليل العينات وكشفها أمام العديد من 

الذى قد يؤدى إىل التفرقة العنصرية أو واالطالع عليها مما ينتهك سريتها وخصوصيتها 

 .املستقبل  ىحتوائها على معلومات منذ الوالدة حتالالوصمة يف اجملتمع للشخص وأسرته 

 ، املدارسو ،البنوكو ، ن هذه املعلومات قد تصل إىل أيدى شركات التأمنيكما أ

وهو أمر مرفوض ويدل ،  جينيةقرارات ضد من لديهم أمراض  خُذتََّجهات العمل ، وقد ُتو

همية ألمثلها مثل بقية املعلومات الشخصية التى ليس هلا نفس ا الدناعلى معاملة معلومات 

 . الدناتائج التى تتمتع بها ن يةواخلصوص

 وإعادة، تاج إىل نظم خاصة حيلذلك فإن موضوع خصوصية وسرية املعلومات اجلينية 

 وإعادتهاالنظر يف الطرق املتبعة حاليا للتأكد من صالحيتها جلمع املعلومات وختزينها 

 . ةمينأ ِدأيوبأنها يف  باالطمئنانصحاب هذه املعلومات أيشعر  حتى، من هلا آلا لالستخدام

وهي ، األمر ليس بهذه السهولة لتعدد اجلهات التى تتداول هذه املعلومات  لكن

، والقضاء  ، واألمن الداخلى ، األمن القومى اخلارجى: مثل ، جهات هامة وخطرية 

وبنوك ، األحباث حول اجلينوم ، واهلالل األمحر وبنوك الدم  وإدارات ،احمللية واإلدارات

وقد ميتد العمل مستقبال لدخول جهات أخرى ، ات حفظ احليوانات املنوية والبويض

لذلك جيب وضع قواعد حمكمة بشروط واضحة جلمع ، طالع على هذه املعلومات الل

 .فصاح عنها إلة وقواعد ايوحتليل وختزين العينات واملعلومات اجلين
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ها إال بطريقة لوللتأكيد على ذلك جيب إصدار قانون حيرم مجع العينات أو حتلي

تؤخذ إال إذا الكما أن العينة ، شخاص املنوط بهم القيام بهذه األعمال ألحتديد ارمسية و

عالمه بكل جوانب العمل يف إمع ، خطار صاحبها بأنها ستستعمل يف التحليل اجليين إمت 

ن كانت له القدرة على االدراك إوأخذ املوافقة احلرة املستنرية كتابة منه ، هذا املوضوع 

وان كان غري ذلك فصاحب األهلية ميكن أن ينوب عنه وسبق ، القرار  واالستيعاب واختاذ

 .أن ذكرنا ذلك 

بكل ما عالم اجلميع خاصة العاملني يف هذا اجملال وااللتزام إكما جيب أن يتم 

 .ذكر سابقا والحقا 

 ـ: اآلتي االلتزام بوجيب على جامعي العينات 

 معلى مجيع األسئلة التى يوجهها إليه اوجييبخطار املريض باملعلومات الالزمة وأن إ(  )

 .صاحب العينة 

د على ذلك قبل مجع العينة يعطاء صاحب العينة فكرة عن حقوقه والتأكإكما جيب ( 0)

. 

يف  إالمبوافقة صاحب العينة  إالالتعهد بعدم اطالع أى شخص على نتائج التحليل ( 5)

 .يه بناء على أمر قضائى حاالت الطب الشرعى أو فى حاالت نفى أو إثبات األبو

 .االلتزام بتعليمات صاحب العينة فيما يقرر عن مصريها باحلفظ أو اإلعدام بعد التحليل( 2)

طالع على املعلومات التى الا الدناباالطالع على نتائج حتليل  ةعلى اجلهات املنوط( 2)

صية والسرية بهذا ضمانا للخصو وااللتزامختصها فقط دون التطرق إىل بقية املعلومات 

 .نظر إىل أماكن البصمة الوراثية فقط دون بقية النتائج تفمثال اجلهات اجلنائية 

جيب وضع قواعد للحاالت اخلاصة عن مجع العينات مثل األقليات واملعاقني ذهنيا ( 0)

 .واحلوامل واألجنة 

ة القانون أو التعرف على ولفحص اجلنائى بقلويف بعض احلاالت تؤخذ العينات   

 . يةاملوتى والتى الختضع لقانون اخلصوص

إال إذا مت ، كما مينع أخذ عينات من أشخاص معروفني بهدف إجراء األحباث   

 ،مع اتباع اإلجراءات السابق ذكرها  تهجتهيل العينة برفع االسم أو ما يدل على شخصي

، افر بكثرة إذا كانت العينة متثل نوعا نادرا من األمراض وغري متوذلك من  ىقد يستثنو

بعد أخذ  ؤهجراإوميكن ،  ةفإن األحباث قد حتتاج صاحب العينة وتستدعيه اكثر من مر

خلصوصية  انتهاكايعترب هذا  الو، موافقته احلرة املستنرية وبالشروط السابق ذكرها 

ويف هذه احلالة من حقه أن حيصل على تشجيع ماىل وجزء من ، املريض أو إفشاء لسره 

 .اث إذا دخلت حيز التنفيذ التجارى عائد تلك األحب
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ومن ، من أنسجة  ة عينالينيم 527لديها  األمريكيةن الواليات املتحدة أويذكر ب

وجتمع وختزن بهدف  ، املتوقع أن يزداد هذا العدد مبقدار عشرين مليون عينة كل عام

دولة منها ثل جهات كثرية داخل المتإجراء األحباث والعالجات الطبية بأوامر قانونية و

ومسجلة على  ةومجيع العينات خمزن ،وغريهما ، والطب الشرعي ، القوات املسلحة :

 .( 20) وبالسجالت الطبية اخلاصة بأصحابها  الدنااحلاسوب ومتصلة بنتائج حتليل 

ويف حادثة هامة تبني أهمية االلتزام األخالقى حنو العينات احملفوظة والبيانات حوهلا 

 .يف بنوك الدنا 

ويف عام ، نشاء بنك حلفظ اجلينات إعلى وافق الربملان األيسلندى  998 ي عام فف 

ومت تزويده ، وهو نفس عدد سكان أيسلندا  ة ،عين 072222بدأ العمل به ومت حفظ  999 

ومتتاز ، أول دولة يف العامل تنشئ هذا البنك  تعترب أيسلنداو، باملعلومات اجلينية لكل عينة 

ذلك نعكس سوف يو، ويف الوقت نفسه تتعرض ملخاطر طبيعية عدة  ،بتجانس سكانها 

وبالتاىل فإن  ،مواطنيها كما أن الدولة لديها تأمني صحي على ، ح على السكان ووضب

واخلط الوراثي ملعظم العائالت ،  2 9 منذ عام  هلملألحوال الصحية  اكبري اللديها سج

رى تقدمت الواليات املتحدة غاىل املثملوأمام هذا الوضع ا، عام  222هناك معروف منذ 

أمراض جديدة واستخراج أدوية  اكتشافيف  الستخدامهبطلب شراء هذا البنك  األمريكية

بتقديم أي تشخيص أو عالج أو  األمريكيةويف نظري ذلك تعهدت الواليات املتحدة ، جديدة 

مقابل لألشخاص طوال دواء جديد ينتج عن األحباث على اجلينات األيسلندية جمانا وبدون 

وأمام إغراء األموال وافق ، مليون دوالر نظري هذا العمل  022وتقدمت مببلغ ، حياتهم 

رفضت احملكمة الدستورية  0222ولكن يف عام ، الربملان األيسلندى على الصفقة 

األيسلندية الصفقة لعدم دستوريتها وخمالفتها لقواعد اخلصوصية والسرية وعدم احلصول 

 .، على صفقة بيع عيناتهم وأسرارهم ألى جهة أخرى افقة أصحاب العينات على مو

القى إذا ما أفلس أحد تلك أخرى ، ما هو املوقف األخ كما أن ذلك يثري مشكلة

خاصة بأن أصحاب العينات وافقوا على ختزينها أمام جهات البنوك، ومت بيعه آلخرين ، 

هل جيوز أن يطالب أصحاب العينات ؟  ماذا عن أصحاب البنك اجلدد؟ ومعروفة لديهم 

 وماذا عن املعلومات عن الدنا لديهم ؟؟ عدامها إبسحبها أو 

 نيلألشخاص العادي الدنااألخرية مطالبات بفصل بنوك معلومات  اآلونةوظهرت يف 

حيث يتم تزويد األخري بالبيانات ، وإنشاء بنوك خاصة بالطب الشرعي واألدلة اجلنائية 

ثل هذه احلاالت فقط دون غريها من البيانات األخرى املوجودة على اجلينوم املطلوبة يف م

 .اخلصوصية وإفشاء السرية  خرتاقاالبشرى لعدم 

أن اجلزء على مستندين يف ذلك ، ويرى البعض بأن الرأى األخري هذا ليس له قيمة   

من  وئي هصحاب العينات حتت الفحص اجلناأاملستخدم يف التعرف على  الدنااخلاص من 
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مشفرا  ابروتينتنتج  التى ال(  Junk DNA)  الدنامن ( امدة أو اخل) غري الفعالة املنطقة 

الفرد  ةصابإيف اكتشاف احتماالت  اولكن قد يظهر يف املستقبل بأن له دور، أو موسوما 

 .معينا  الديهم جينا معينا ملرض معني أو سلوكأن بأمراض معينة أو 

 : للموقوفني  دناالمميزات وعيوب بنوك 

سبق هلم االشرتاك يف جرائم  ةمن املعروف بأن اجلرائم الكربى يقوم بها جمرمون عتا (  )

ووجود بنك خاص للموقوفني سيسهل التعرف عليهم من مقارنة أي أثر ، أخرى 

بأسرع  وبذلك ميكن التعرف عليه الدنابيولوجى يف مسرح اجلرمية بصفحته يف بنك 

 .وقت ممكن 

عض األبرياء حيجزون أو يسجنون يف جرائم مل يشاركو فيها ولكن الظروف ب ( 0)

يقافهم فسرعان ما إوضعتهم يف طريقها ، لذلك فإذا ما مت أخذ عينات منهم ساعة 

 .فراج عنهم إلستظهر براءتهم ويتم ا

وجود بنك خاص للمشتبه بهم فقط فإن ذلك سيوفر الوقت واجلهد واملال يف التحرى  ( 5)

 .ة القضائية بواحلجز واملقاضاة أو املراق والسجن

مسائهم يف بنوك أدراج إلكن ، من اجلرائم  آءمعظم املوقوفني برما يكون غالبا  ( 2)

 . موبأسره مبه ضارةاملوقوفني له عواقب أخالقية واجتماعية 

خر آلاخلاص به يف مركز البوليس لسبب أو  الدناخص ما على شيف حالة وجود اسم  ( 2)

لة رغم عدم مشاركته يف أي جرمية مما ءأن يؤدى ذلك إىل استدعائه للمسا ميكن

 .يؤثر عليه وعلى أسرته 

يعطى  مداننيمدانني أو غري كانوا وجود اجلينوم البشرى الشخصي للموقوفني سواء  ( 0)

والباحثني ، ورجال الطب الشرعى ،  واالجتماعيني نيالفرصة للضباط والنفسي

وهذا خمالف للقوانني والنظم املرعية يف آداب  ةذن من صاحب العينطالع عليه دون إالا

 .ذلك انتهاكا حلقوقهم  ويعترباملهن الطبية 

ففى الغالب تنتهك كل ، برغم كل االحتياطات الواجب اختاذها لتأمني املعلومات  ( 7)

 .هذه األسرار واحلجب وحقوق اإلنسان بتبادل املعلومات عن جينوم هؤالء األشخاص 

 : حقوق امللكية الفكرية للجينوم البشرى 

 هل جيوز تسجيل امللكية الفكرية للجينوم البشرى ألى جهة ؟  

 ما هي امللكية الفكرية ؟  

 : لتسجيل أى شئ كملكية فكرية جيب توافر أربعة عناصر  

 .لية منافعا من الناحية الع أن يكون (  )
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 .أن يكون جديدا وغري مسبوق  ( 0)

 .  ةجراؤه ببساطإكون جمرد تعديل بسيط الخرتاع سابق ميكن أال ي ( 5)

شخص ألى حبيث ميكن ، تفصيلية شاملة  ةجيب أن يوصف االخرتاع بصور ( 2)

 .لديه خربة يف جمال االخرتاع استخدامه لألغراض التى من أجلها مت اخرتاعه 

سنجد أن اإلنسان  وإذا ما أردنا أن نطبق املعايري السابقة على اجلينوم البشرى فإننا 

وكل ما قدمه إزاحة الستار عنه فأكتشفه ووصفه ، ه عفلم يقم بتصني ، ليس له دخل فيه

فليس لإلنسان ، وأنه من صنع اخلالق سبحانه وتعاىل ، وقام بتحليله وحماولة التعرف عليه 

 .تسجيله كما هو  زفال جيولذلك ، جياده من عدم إفضل يف 

اإلضافات اليه كل هذه ميكن تسجيلها واللصق ، و طرق حتليله وطرق القطع لكن

 . خرتاعا ةكرباء

بعدم تسجيل اجلينوم  قرارًا 0222ولذلك فقد أصدر الرئيس بيل كلينتون عام 

 ، تستفيد منه البشرية مجيعالوفري مجيع املعلومات ، وتكرباءة اخرتاع البشرى كما هو 

قطاع التكنولوجيا  خسرذلك لة ونتيج، ويكون وسيلة من وسائل رمحة اهلل بالعباد 

 طلب تسجيل براءات اخرتاع يف الينيم 5ويوجد اآلن حواىل ، بليون دوالر  22احليوية حواىل 

وكلها حتت الفحص يف جهاز ، مشتقات للجينوم البشرى حول الواليات املتحدة األمريكية 

خلالف بني ذلك ايف والسبب ، اآلن  ىحتتسجيل براءات االخرتاع ومل يصدر أي منها 

تسجيل أي ، فمازال البحث يف املهد ه اءات خاصة وأنربالعلماء حول أحقية تسجيل تلك ال

ون ذلك أمرا غري عادل عتربويوقف البحث عليها وياخرتاع سيتم احتكارها ملن سجلها  براءة

وستزداد الفجوة الصحية بني الدول ، الفقراء يف الدول النامية للبشرية مجعاء سيعانى منه 

فاألدوية اجلديدة من اجلينات ومشتقاتها غالبا لألمراض التى تعانى منها  ،الغنية والفقرية

أما الدول الفقرية ، نفاق على األدوية الغالية إلفهم األكثر قدرة على ا، الدول الغنية 

د دواء خاصا بها فهي غري قادرة على تسديد فاتورة العالج جتفالنسيان سيد املوقف ولن 

 .لبسيط العادي ا
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 التوصيات

عقدت املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ندوة  998 هـ املوافق  9 2 عام  وفى النهاية 

طبية فقهية حول الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشرى والعالج اجليين وقد اصدرت 

  ـ :التوصيات اآلتية 

 :مبادئ عامة : أواًل

ولذا فإن العبث ، مه على سائر املخلوقاتوكر، لق اهلل اإلنسان يف أحسن تقويمخ ( )

مبكونات اإلنسان وإخضاعه لتجارب اهلندسة الوراثية بال هدف أمر ينايف الكرامة 

 َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم  اليت أسبغها اهلل على اإلنسان مصداقا لقوله تعاىل
( )

 . 

ِذيَن َيْعَلُموَن َهْل َيْسَتِوي الَّ ُقْل : املعرفة كما جاء يف قوله تعاىلاإلسالم دين العلم و (0)

  َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل
( )

وهو ال حيجر على العقل اإلنساني يف جمال البحث العلمي ،  

ولكن حصيلة هذا البحث ونتائجه ال جيوز أن تنتقل تلقائيا إىل جمال  ،النافع

الشريعة منها فما وافق  ، التطبيقات العملية حتى تعرض على الضوابط الشرعية

ككل إضافة إىل ـ م الوراثة جبوانبه املختلفة هو وإن عل ،وما خالفها مل جيز، أجيز

ىل بعلماء املسلمني أن يكونوا فيه على وكان أو، ممما حيض عليه اإلسالـ املعرفة 

 .رأس الركب

َواَل  : مما يوصي به اإلسالم وحيض عليهإن احلرص على الصحة والتوقي من املرض  (5)

 ُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة ُتْل
( )

والتداوي يف أصله مطلوب  ،ومن يتوق  الشر يوقه ،   

وال يتعارض ذلك مع فضيلة  ـ شرعا ال فرق يف ذلك بني مرض مكتسب ومرض وراثي

 .الصرب واحتساب األجر والتوكل على اهلل

 ،ه الوراثيةلكل إنسان احلق يف أن حترتم كرامته وحقوقه أيا كانت مسات (2)

( جينوم)ال جيوز إجراء أي حبث أو القيام بأي معاجلة أو تشخيص يتعلق مبجني  (2)

شخص  ما إال بعد إجراء تقييم صارم ومسبق لألخطار والفوائد احملتملة املرتبطة بهذه 

واحلصول على القبول املسبق  ، األنشطة مع االلتزام بأحكام الشريعة يف هذا الشأن

ويف حالة عدم أهليته لإلعراب عن هذا القبول  ،لشخص املعينواحلر والواعي من ا

جيب احلصول على القبول أو اإلذن من وليه مع احلرص على املصلحة العليا للشخص 

ويف حالة عدم أهلية الشخص املعين للتعبري عن قبوله ال جيوز إجراء أي حبوث  ،املعين

 .ائدة مباشرة ومبوافقة وليهما مل يكن ذلك مفيدا لصحته ف( جينومه)تتعلق مبجينه 

                                                 
 . 72:  اإلسراء ( 
 .   9: الزمر  (0
 . 92 : البقرة  (5
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ينبغي احرتام حق كل شخص يف أن يقرر ما إذا كان يريد أو ال يريد أن حياط علما  (0)

 .بنتائج أي فحص وراثي أو بعواقبه

راض حتاط بالسرية الكاملة كافة التشخيصات اجلينية احملفوظة أو املعد ة ألغ (7)

نة يف الندوة الثالثة من شى إال يف احلاالت املبيتف وال،  البحث أو ألي غرض آخر

 .م حول سر املهنة987 إبريل  8 ندوات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بتاريخ 

ض أي شخص ألي شكل من أشكال التمييز القائم على صفاته أن يعر ال جيوز (8)

الوراثية والذي يكون غرضه أو نتيجته النيل من حقوقه وحرياته األساسية واملساس 

 .بكرامته

 ، البشري أو ألي من تطبيقات هذه البحوث( اجلينوم)ألي حبوث تتعلق باجملني ال جيوز  (9)

أن يعلو على االلتزام بأحكام ، سيما يف جماالت البيولوجيا وعلم الوراثة والطبوال

الشريعة اإلسالمية واحرتام حقوق اإلنسان اليت يعرتف بها اإلسالم وال أن ينتقص من 

 .سانية ألي فرد أو جمموعة أفراداحلريات األساسية والكرامة اإلن

ينبغي أن تدخل الدول اإلسالمية مضمار اهلندسة الوراثية بإنشاء مراكز لألحباث يف  (2 )

وتتكامل فيما بينها بقدر ، تتطابق منطلقاتها مع الشريعة اإلسالمية، هذا اجملال

 .وتأهيل األطر البشرية للعمل يف هذا اجملال، اإلمكان

ة للعلوم الطبية أن تقوم بتشكيل جلان تهتم باجلوانب ينبغي للمنظمة اإلسالمي (  )

لتشكيل دولة من الدول اإلسالمية متهيدا اخللقية للممارسات الطبية داخل كل 

 .االحتاد اإلسالمي لألخالق الطبية يف جمال التكنولوجيا احليوية

ة ينبغي لعلماء األمة اإلسالمية نشر مؤلفات لتبسيط املعلومات العلمية عن الوراث (0 )

 .واهلندسة الوراثية لنشر الوعي ودعمه حول هذا املوضوع

ينبغي للدول اإلسالمية إدخال اهلندسة الوراثية ضمن برامج التعليم يف مراحله املختلفة  (5 )

 ،مع زيادة االهتمام بهذه املواضيع يف الدراسات اجلامعية والدراسات العليا

ع الوراثة واهلندسة الوراثية عن ينبغي للدول اإلسالمية االهتمام بزيادة الوعي مبوضو (2 )

طريق وسائل اإلعالم احمللية مع بيان احلكم اإلسالمي يف كل موضوع من هذه 

 .املواضيع

توصي الندوة بتكليف املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية مبتابعة التطورات العلمية هلذا  (2 )

 .املوضوع وعقد ندوات مشابهة الختاذ التوصيات الالزمة إن جد جديد

 :ىالبشر( اجملني)اجلينوم :  نيًاثا 

هو ( رسم خريطة اجلينات الكاملة لإلنسان: )إن مشروع قراءة اجلينوم البشري وهو

عمال لآلية الكرمية  إجزء من تعرف اإلنسان على نفسه واستكناه سنة اهلل يف خلقه و
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انت قراءة وملا ك ، ومثيالتها من اآليات، فصلت 25سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم  

مة إىل فهي إضافة قي، بلية هلااجلينوم وسيلة للتعرف على بعض األمراض الوراثية أو القا

مما يدخل يف باب الفروض ، العلوم الصحية والطبية يف مسعاها ملنع األمراض أو عالجها

 .الكفائية يف اجملتمع

 :اهلندسة الوراثية:  ثالثًا

وما اكتنفها منذ ميالدها يف السبعينات من تدارست الندوة موضوع اهلندسة الوراثية 

إذ هي سالح ذو حدين ، هذا القرن من خماوف مرتقبة إن دخلت حيز التنفيذ بال ضوابط

 .قابل لالستعمال يف اخلري أو يف الشر

سواء باجلراحة ، ورأت الندوة جواز استعماهلا يف منع املرض أو عالجه أو ختفيف أذاه

وكذلك إيداع جني من ، أو توجل جينا يف خاليا مريض، اجلينية اليت تبدل جينا جبني

كائن يف كائن آخر للحصول على كميات كبرية من إفراز هذا اجلني الستعماله دواء 

 grem cells مع منع استخدام اهلندسة الوراثية على اخلاليا اجلنسية، لبعض األمراض

 .  ملا فيه من حماذير شرعية

الدول توفري مثل هذه اخلدمات لرعاياها احملتاجني هلا وتؤكد الندوة ضرورة أن تتوىل 

 .من ذوي الدخول املتواضعة نظرا الرتفاع تكاليف إنتاجها

 ـــ وترى الندوة أنه ال جيوز استعمال اهلندسة الوراثية يف األغراض الشريرة والعدوانية

نات قصد ختليق كائ، احلاجز اجليين بني أجناس خمتلفة من املخلوقات ىأو يف ختط

 .بدافع التسلية أو حب االستطالع العلمي  خمتلطة اخللقة

كذلك ترى الندوة أنه ال جيوز استخدام اهلندسة الوراثية سياسة لتبديل البنية اجلينية 

ولذا فإن أي حماولة للعبث اجليين بشخصية اإلنسان ، فيما يسمى بتحسني الساللة البشرية

 .أمر حمظور شرعا أو التدخل يف أهليته للمسئولية الفردية

وحتذر الندوة من أن يكون التقدم العلمي جماال لالحتكار وأن يكون احلصول على 

 وتؤيد ، مما حيول بني الفقراء وبني االستفادة من هذه اإلجنازات، الربح هو اهلدف األكرب

 توجه األمم املتحدة يف هذا اجملال إىل إنشاء مراكز لألحباث للهندسة الوراثية يف الدول

 .النامية وتأهيل األطر البشرية الالزمة وتوفري اإلمكانات الالزمة ملثل هذه املراكز

وال ترى الندوة حرجا  شرعيا  يف استخدام اهلندسة الوراثية يف حقل الزراعة وتربية 

ولكن الندوة ال تهمل األصوات اليت حذرت مؤخرا  من احتماالت حدوث أضرار  ، احليوان

 .ر باإلنسان أو احليوان أو النبات أو البيئةعلى املدى البعيد تض

ترى الندوة أن على الشركات واملصانع املنتجة للمواد الغذائية ذات املصدر احليواني 

ر باهلندسة الوراثية مما هو طبيعي مهور فيما يعرض للبيع ما هو حمضأو النباتي أن تبني للج
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كما توصي الندوة الدول باليقظة  ـ مائة باملائة ليتم استعمال املستهلكني هلا عن بينة

واألخذ بتوصيات وقرارات منظمة األغذية واألدوية  ، العلمية التامة يف رصد تلك النتائج

 .ومنظمة األغذية العاملية يف هذا اخلصوص،  ومنظمة الصحة العاملية ، األمريكية

 .إلسالميةوتوصي الندوة بضرورة إنشاء مؤسسات حلماية املستهلك وتوعيته يف الدول ا

 :البصمة الوراثية : رابعًا

وهي البنية اجلينية التفصيلية اليت تدل ، [ البصمة الوراثية ]تدارست الندوة موضوع 

والبصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة ال تكاد ختطئ يف ،  على هوية كل فرد بعينه

يف جمال الطب  والتحقق من الشخصية وال سيما ، التحقق من الوالدية البيولوجية

وهي ترقى إىل مستوى القرائن القوية اليت يأخذ بها أكثر الفقهاء يف غري قضايا  ،الشرعي

ة ومتثل تطورا عصريا ضخما يف جمال القيافة الذي تعتد به مجهر ،احلدود الشرعية

 .على أن تؤخذ هذه القرينة من عدة خمتربات، سب املتنازع فيهاملذاهب الفقهية يف إثبات الن

ونظرا ملا خيالط هذا املوضوع من آراء فقهية ، ما بالنسبة إلثبات النسب بهذه الوسيلةأ

فقد رأت املنظمة عقد حلقة نقاشية من ، تدعو احلاجة لتعميق الدراسة يف جوانبها املختلفة

 .املختصني من الفقهاء والعلماء للوصول إىل توصيات مناسبة حول املوضوع

 :(اإلرشاد اجليين)اإلرشاد الوراثي :  خامسًا

 ، يتوخى تزويد طالبيه باملعرفة الصحيحة genetic counseling اإلرشاد اجليين

والتوقعات احملتملة ونسبتها اإلحصائية تاركا اختاذ القرار متاما لذوي العالقة فيما بينهم 

 .دون أية حماولة للتأثري يف اجتاه معني، وبني الطبيب املعاجل

 :املوضوع وأوصت مبا يليوقد تدارست الندوة هذا 

، ينبغي تهيئة خدمات اإلرشاد اجليين لألسر أو املقبلني على الزواج على نطاق واسع (أ )

وتزويدها باألكفاء من املختصني مع نشر الوعي وتثقيف اجلمهور بشتى الوسائل 

 .لتعم الفائدة

 .ريوال ينبغي أن تفضي نتائجه إىل إجراء إجبا، ال يكون اإلرشاد اجليين إجباريا (ب )

 .جيب حياطة نتائج اإلرشاد اجليين بالسرية التامة (ج )

ينبغي توسيع مساحة املعرفة باإلرشاد اجليين يف املعاهد الطبية والصحية واملدارس  (د )

 .ويف وسائل اإلعالم واملساجد بعد التأهيل الكايف ملن يقومون بذلك

قد ( الميف حدود ما أباحه اإلس)ملا كانت اإلحصاءات تدل على أن زواج األقارب  (ه )

فيجب تثقيف اجلمهور يف ذلك حتى ، يكون معدل انتقال العيوب اخللقية فيه أعلى

وال سيما األسر اليت تشكو ظهور مرض وراثي يف  ،  يكون االختيار على بصرية

 .بعض أفرادها
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 :األمراض اليت جيب أن يكون االختبار الوراثي فيها إجباريا أو اختياريا : سادسًا

ب السعي إىل التوعية باألمراض الوراثية والعمل على تقليل ترى الندوة أنه جي ( )

 .انتشارها

تدعو الندوة إىل تشجيع إجراء االختبار الوراثي قبل الزواج وذلك من خالل نشر الوعي  (0)

 .عن طريق وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية والندوات واملساجد

اثة البشرية لتوفري الطبيب تناشد الندوة السلطات الصحية أن تزيد أعداد وحدات الور (5)

املتخصص يف تقديم اإلرشاد اجليين وأن تعمم نطاق اخلدمات الصحية املقدمة 

 .ة والعالجية بهدف حتسني الصحة اإلجنابيةييصللحامل يف جمال الوراثة التشخ

 .ال جيوز إجبار أي شخص على إجراء االختبار الوراثي (2)

،  مفرداتهمع كلماته و" تاب احلياة ك" كانت تلك رحلة طويلة حول ، ويف النهاية 

رحلة  ، بكثري منها طحأحاولت أن أضع بعض احلقائق عن اجلينوم البشرى ولكن مل 

الكون من أصغر ة أن ترى عظمة اخلالق يف خلقه يف وحديف رغم مشقتها لكنها ممتعة 

عام يف  هسيؤرخ املؤرخون املهتمون بالصحة بأن، ..... كائن إىل أعظم كائن وهو اإلنسان 

عصرا جديدا يف أسس التشخيص والوقاية والعالج وصناعة والطب الصحة  تدخل 0222

 .الدواء 

حاولت وبذلت كل جهدى فإن كنت قد وفقت فمن اهلل سبحانه وتعاىل وإن مل يكن 

 .ن نوفق مجيعا إىل ما حيبه ويرضاه أأدعو اهلل  ..غري ذلك فمن نفسى 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

، أنفسنا  من شرور باهللإن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ 

هلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال ومن سيئات أعمالنا ، من يهده ا

وْا اتَُّقَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا  إله إال اهلل وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله 

)  الّلَه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن
1)   ،  اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم َيا َأيَُّها النَّاُس

الّلَه الَِّذي مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثريًا َوِنَساء َواتَُّقوْا 

)  َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا
2) ،   َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد  َوُقوُلوا َقْوًلا َسِديًدا 

)  َفاَز َفْوًزا َعِظيًما
 ، وبعد (3

وحنن نعيش عصر ( تقنية)اليوم يقاس بقدر ما لديها من معلومات  فإن قوام الدول

علومات حاابًا ثييفًا ، وعقبات ثددا  ، املعلومات ، ومن األسى أن بني املسلمني وثورة امل

 .وبونًا شاسعًا 

وإن بد  مآسينا حني تنحى املسلمون عن شريعة ربهم ، وأحلوا القوانني البشرية 

مكانها ، فدحلوا أنفسهم وقومهم دار البوار حتى انتهوا إىل واقع مرير سياسيًا وثقافيًا 

. ثانوا باإلسالم وحضارته يف الريادة والقيادة األمم بعد أن واقتصاديًا ، وأصبحوا يف ذيل 

ن إال بالتغيري سوال سبيل لوقف املدساة ، وال سبيل للنهوض واخلروج من هذا الواقع اآل

 .الشامل إىل هدى اإلسالم وشريعة رب األنام الشاملة لكل ما يصلح العباد 

يف قليل أو ثيري ، ما وإن البحث العلمي ماض اليوم أو غدًا ، وال يعنى أهله باملسلمني 

دامت أدوات البحث ومقوماته بديديهم ، ونتائاه مفروضة على من رغب أو مل يرغب ، 

وموقع املسلمني هو التعامل مع الواقع املفروض وال حول وال قوة هلم يف فرض ما يريدون ، أو 

 .االمتناع عن ثيري مما ال يريدون من مثرات البحث العلمي اجملرد 

ري من نتاج البحث العلمي أصول أو فروع شريعتنا وعقيدتنا ، وال غرابة وقد يصادم ثي

إذ العلوم نتاجها بديدي من ال يضبطه هدي مساوي حيدد له احلسن والقبيح يف األخالق 

والسلوك ، بل هو تبع هلواه ، ومن ثان ثذلك فقد غوى ال حمالة ، وهذه الغواية 

أصاًل ، خالفه ختلف ومنكر من القول  استمرأها ثيري من املسلمني حتى غدت عندهم

 .وزور 

                                                           
 . 201: آل عمران  ( 1
 . 2: النسا   ( 2
 . 02،  00: األحزاب  ( 3
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وإن مما جيب أن يؤمن به املسلمون ويقنوا به يقينًا راسخًا أن ثل ما يتوصل إليه العلم 

احلديث يف أخطر نتائاه وهي جمال اهلندسة الوراثية ، ومشروع اجلينوم ، والعالج اجليين 

، وال مشيئة هلم إال ما شا  اهلل فما شا  وما إىل ذلك إمنا يتوصلون إليه بإرادة اهلل ومشيئته 

ه وخلقه إال ما أراد ، ومتى ثون: لك اهلل د مل يكن ، فال حيدث يف مــثان وما مل يش

َوَما َتَشاُؤوَن ِإلَّا َأن َيَشاء اللَُّه ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما  : قال تعاىل . ، وثيفما أراد أراد 

َحِكيًما
) َوَلْو َشاء َربَُّك َما َفَعُلوُه : وقال سبحانه  ، (1)

َوَلْو َشاء  : وقال عز وجل  ، (2

) َربَُّك آلَمَن َمن ِفي اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا
يصلوا ، ولو شا  اهلل أال يصلوا إىل شي  مل  ، (3

اللَُّه َربُُّكْم َذِلُكُم  : رهم على الفعل ، وهو خالق اإلنسان وخالق أفعاله ، قال تعاىل دفاهلل أق

) َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء لَّا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن
وما يتوصلون إليه من نتاج التاارب  ، (4

واملعامل هو فعلهم وثسب أيديهم ، باشروه بإرادتهم واختيارهم ، واهلل مكنهم من ذلك 

. يف حياتهم الدنيا ويف اآلخرة  االبتال  واالختبار واجلزا  ، فيتحملون ثسب أيديهم ةلعل

) ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِهنٌي : قال تعاىل 
َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ  : وقال سبحانه  ، (5

) َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس
َوَمن َيْكِسْب ِإْثًما َفِإنََّما َيْكِسُبُه َعَلى  : ، وقال عز وجل  (6

) َنْفِسِه
 .أن هذا الكسب العلمي الضخم يفرز الصاحل واملفسد  وال شك.   (7

واإلسالم مع هذا الرثام الكييف ، والكم اهلائل من نتاج األحباث وآثارها األخالقية 

يتعاملوا معه واقعًا ، وأن  واالجتماعية والفكرية والسلوثية ، يفرض على املسلمني أن

يدخذوا األهبة له مستقباًل ، ويضع هلم الضوابط الواجب التزامها ، ويضفي على ثل فعل 

أو نتاج علمي حكمه الشرعي ، ألن الشدن أال حدث إال وله يف ثتاب اهلل أو ُسنة رسوله 

  حكم بطريق مباشر أو غري مباشر. 

وع اجلينوم البشري ومشروع اجلينوم احلكم الشرعي على موضإضفا  من هنا فإن 

واجب ثي ينبين عليه التعامل وحدود اجلائز وغري اجلائز منه يف احلكم الشرعي 

 .التكليفي ، أو اآلثار املرتتبة يف احلكم الشرعي الوضعي 

أما املشروع فإنه ماض بغض النظر عن حكم الشرع ، ومن حق أهله أن ميضوا يف 

وإن مل ُيحكموا علمهم -العلم سالحهم وسبب قوتهم وعزتهم سبيلهم تطويرًا وتقدمًا ، ف

تطوير جمبول عليه اإلنسان فال يكتفي الوحيازة املعلومات ، و-بهدي سسماوي

باثتشاف وإمنا يبحث عن جديد ، وقطار العلم واحلضارة ال يتوقف ألحد ، فالتوقف 

 .تدُخر 
                                                           

 . 3: الدهر  ( 1
 . 221: األنعام  ( 2
 . 99: يونس  ( 3
 . 21: غافر  ( 4
 . 12: الطور  ( 5
 . 12: الروم  ( 6
 . 222: النسا   ( 7
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هكذا ينبغي أن أو -ومشروع اجلينوم البشري يف أصله مشروع إنساني نبيل 

 .اليت حيققها هذا املشروع ال شك يف فوائدها اجلمة لإلنسانية مجعا فإن الغايات -يكون

اجلينوم البشري والعالج اجليين " وأما احلكم الشرعي على موضوع هذا املشروع وهو 

فمبنى على مقدمات نتناوهلا بالبحث حتى نصل إىل نتاجها ثم احلكم " الفوائد واحملاذير 

 :وسنتابع يف البحث النقاط التالية . الشرعي املنطبق عليها 

 نوم وموقع حبيه الشرعي ياجل. 

  املصاحل املتوخاة من العالج اجليين. 

  التداوي بالعالج اجليين. 

 شري بيين ومشروع اجلينوم الاملفاسد املتوقعة من العالج اجل. 

  احلكم الشرعي يف التساؤالت املطروحة. 

 حبثه الشرعياجلينوم وموقع 

هي وحدات الوراثة وهي اليت تقرر أدا  اخللية لوظيفتها احليوية ، وهي  :اجلينات 

ويتحكم اجلني يف الصفات الوراثية . دالئل صفات التكوين والسلوك لدى الكائن احلي 

 . (1)من الطول والقصر والشكل واللون والصوت ولون العني وحدة الشم وغري ذلك

اليت تكّون صفات اإلنسان ، ويقدر عددها -اجلينات–هو جمموع املورثات : اجلينوم 

 . (2)ألف ثلها داخل النواة 00-00يف اخللية اآلدمية الواحدة بني 

هو مشروع لتحديد موقع ثل جني على أي ثروموزوم ، ولفكك  :مشروع اجلينوم 

 .الشفرة اخلاصة بكل جني 

وحياول العلما  أن يسربوا غور اجلينات وهم يف أول مراحله ومل يظهر هلم اهلل من أسرار 

ن اْلِعْلِم َوَما ُأوِتيُتم م : اجلينات إال القليل وثل ما عند اإلنسان من علم قليل ، قال تعاىل 

) ِإالَّ َقِلياًل
وهو واضع خارطة ( 2993)يقول الربوفيسور الفرنسي دانيال ثوهن  . (3

العوامل الوراثية اإلنسانية ، ومدير مرثز التعدد الشكلي للدراسات الوراثية بباريس ، 

كننا قرا ته ميما نعرفه متامًا ، أي : " ورئيس مؤسسة جان دوسيه لكتلة العوامل الوراثية 

وما هو فعال ( احلامض النووي) DNAمن الـ  %2سبته بـ واستيعابه علميًا حتى اآلن تقدر ن

الذي تبقى فيه النسبة املتبقية وهي ، يف الوقت منه  %20-0بـ  فيقدَّريف جسم اإلنسان 

 . (4)" قيد الفرضيات %90-90بني 

                                                           
؛ وحبث الكائنات وهندسة املوروثات  1: للتفصيل انظر حبث قرا ة اجلينوم البشري للدثتور حسان حتحوت  ( 1

 . 2: للدثتور صاحل عبد العزيز ثريم 
 .  2: للتفصيل انظر حبث قرا ة اجلينوم البشري للدثتور عمر األلفي  ( 2
 . 50: سرا  اإل ( 3
 .  1: الكائنات وهندسة املورثات للدثتور صاحل عبد العزيز ثريم  ( 4



)4( 
 

ويظهر من هذا أن حبث موضوع اجلينوم البشري يقع يف دائرة النسل ، فهي أقرب ما 

الدين والنفس والعقل واملال ، : موضوعاته من الضرورات اخلمس الباقية ميكن أن يشمل 

 .وإن أفضى إىل غري النسل من الضرورات بنوع إفضا  وخباصة النفس 

ولقد أوىل اإلسالم حفظ النسل أهمية بالغة فوضعه موضع الضرورات اليت األصل فيها 

ولذا فإن .. عة على من اعتدى واحلفظ والصون عن االعتدا  ، وقرر العقوبات الراداحلظر 

حبث موضوع اجلينات ، أو اجلينوم البشري ينبغي أن يكون يف دائرة احلظر واحلفظ 

والصون هذا هو األصل ، وال خيرج عنه إال مبربر أو سبب ظاهر احلاة ، حمقق ملصلحة ، 

ذا إىل وال جيوز حبال أن خيرج به عن ه. دافع ملفسدة ، يصلح أن يكون استينا  من األصل 

 .إليهما مطلقًا حة العبث واإلهانة وما سا

فإن حبث موضوع اجلينوم يرتكز على املوازنة بني املصاحل واملفاسد ،  هوعلي

 .والضرورات واحلاجيات ، والضرر العام واخلاص 

 :املصاحل املتوخاة من العالج اجليين ومشروع اجلينوم البشري 

املصاحل ، فالشريعة اإلسالمية ثلها مصاحل شريعة رعاية لمما هو أصل وقارٌّ يف ا

ومصاحل العباد يف  َكِمالشريعة مبناها وأساسها على احِل: " ثما قال ابن قيم اجلوزية 

)"املعاش واملعاد ، وهي عدل ثلها ، ورمحة ثلها ، ومصاحل ثلها ، وحكمة ثلها 
1) . 

ثذلك متنع وثما أن الشريعة ثلها مصاحل تقصدها وتراعيها يف األحكام فهي 

ييما ثانت املفسدة فشرع حاملفاسد وتدفعها ، فحييما ثانت املصلحة فيم شرع اهلل ، و

اهلل يدفعها ، ويرفع خبيها فيمنعها ، أو يرجح عليها ما هو أقل مفسدة حتماًل ألقل 

 .املفسدتني 

ولننظر فيما يلي للمصاحل واملفاسد ، حتى ميكن احلكم على املوضوع مجلة وعلى 

وجماالته ، مع النظر فيما ال ينفك احلكم عنه يف أي حالة من احلاالت وهو أساليب  أفراده

وُطرق العالج أو املعاجلة اجلينية وتطبيقاتها ، فقد يكون األصل مشروعًا ، وسبيل 

 .الوصول إليه أو وسيلته غري مشروعة 

لعت عليها واط متكنت منهاوقد ورد ذثر املصاحل واملفاسد يف األحباث اليالثة اليت 

الدثتور حسان : وأفدت منها تصور املوضوع ومتعلقاته وهي للعلما  األطبا  الكرام 

يف حتحوت ، والدثتور عمر األلفي ، والدثتور صاحل عبد العزيز ثريم ، ثما طرحوا 

 .بعض التساؤالت اليت يتعني اجلواب عنها وصواًل ملعرفة احلكم الشرعي أحباثهم 

  

                                                           
 .  2/21: إعالم املوقعني  ( 1
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 مشروع اجلينوم البشري املصاحل املتوقعة من

 أهداف املشروع

 :يهدف مشروع اجلينوم إىل عدة أهداف أهمها 

 .حتديد موقع ثل جني على أي ثروموزوم  (2)

 .فك الشفرة اخلاصة بكل جني  (1)

تطبيق تقنية مماثلة لفك شفرات جينات عدد ثبري من اجلراثيم اليت تصيب  (3)

 .اإلنسان واحليوان والنبات 

هندسة املورثات يف " الوراثي للكائنات أو ما يعرف بـ تغيري وتعديل الرتثيب  (1)

من ميل التحور اجليين يف النبات واالستزراع اجليين يف الكائنات " الكائنات 

 .الدقيقة ميل البكرتيا وهندسة احليوانات وراثيًا 

 املصاحل املتوقعة

معرفة أسباب األمراض الوراثية ، وحتسني الوضع الصحي للمرضى املصابني  (2)

 .وراثيًا ببعض األمراض 

الوراثي ألي إنسان ، مبا فيه القابلية حلدوث أمراض معينة  بمعرفة الرتثي (1)

 .ثضغط الدم ، والنوبات القلبية ، والسكر ، والسرطانات ، وغريها 

 .إنتاج مواد بيولوجية ، وهرمونات حيتاجها جسم اإلنسان للنمو والعالج  (3)

احلصول على أغنام أو أبقار حتتوي : من تطبيقات هندسة احليوانات وراثيًا  (1)

واستزراع بعض اجلينات اخلاصة ببعض . اجلني املسؤول عن احلليب البشري 

األنساة واألعضا  البشرية ضمن التكوين اجليين لبعض احليوانات اليديية ، 

 .ومن ثم استخدامها ثقطع غيار يف حالة زراعة األعضا  يف اإلنسان 

ه البشرية من أمراض وراثية بلغت حنو ستة آالف حتقيق العالج ملا تعاني من (0)

وسيستفيد من .. مرض وراثي تصيب اإلنسان حااًل أو مآاًل يف مستقبل أيامه 

والتهاب  العالج اجليين املاليني من مرضى العامل خاصة أمراض السرطانات

دز واألمراض اليت تصيب القلب من ارتفاع نسبة الكبد الفريوسي ، واإلي

 .، وتصلب الشرايني واألمراض العصبية وغريها الكولسرتول 

وال شك بظهور املصاحل الشرعية جلية يف جمال املعاجلة اجلينية فيما ذثر ، وأن من 

شرعًا أن ثل ما ثان فيه نفع لإلنسان حااًل أو مآاًل ، له مباشرة أو لعقبه أو لغريه املقرر 

وقفت عليه حياة اإلنسان ثان بسببه فهو داخل يف املصاحل املطلوب حتصيلها ، فإن ت

 .حتصيلها ضرورة واجبة 

وهذه املصاحل املذثورة آنفًا حملها حفظ النفس من األمراض احلالة ، أو حتصيلها 

. من أمراض متوقعة ، وثل ما ثان ثذلك فهو مصلحة شرعية ألنه من مقصود الشرع 

خللق مخسة ، وهو أن املصلحة احملافظة على مقصود الشرع من ا: " قال اإلمام الغزالي 
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حيفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، وماهلم ، فكل ما يتضمن هذه 

)"األصول اخلمسة فهو مصلحة ، وثل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة 
1) . 

 التداوي باملعاجلة اجلينية

ال والتداوي ووجه آخر ملشروعية العالج اجليين دخوله يف باب التداوي يف اجلملة ، 

نعم عباد اهلل تداو، : يا رسول اهلل أال نتداوى ؟ قال : " قالت األعراب . خالف يف مشروعيته 

: يا رسول اهلل وما هو ؟ قال : قالوا . فإن اهلل مل يضع دا  إال وضع له شفا  ، إال واحدًا 

برأ بإذن الدا  لكل دا  دوا  فإذا أصيب دواُ  : " وقال صلوات اهلل وسالمه عليه  . (2)" ماهلر

)"اهلل تعاىل 
3) . 

داوى وجهه  أن رسول اهلل   روى أبو إمامة بن سهل بن حنيف.  وقد تداوى النيب  

 . (4)داوى وجهه بقطعة حصري قد احرتقت يوم أحد بعظم بال ، ويف رواية أنه 

أو قبل موته خبمس سنني  ثيرت األمراض برسول اهلل : " قالت  وعن عائشة 

)"ست سنني وثنا ندعو األطبا  للتداوي 
5) . 

ب احلنفية واملالكية إىل أن التداوي مباح ، غري أن عبارة املالكية ال بدس هوقد ذ

احلنابلة إىل و يعلى وابن عقيل وابن اجلوزي من ببالتداوي ، وذهب الشافعية والقاضي أ

 . (6)استحبابه ، ومجهور احلنابلة أن ترثه أفضل

وإمنا ثان حكم التداوي ما سبق، ألن الشفا  فيه مظنون فقد يعاجل املريض وال 

لضرر تنقسم إىل لعلم أن األسباب املزيلة إ: " قال تاج الدين احلنفي نقاًل عن العمادي . يصح

ز املزيل لضرر اجلوع ، وإىل مظنون ثالفصد مقطوع به ثاملا  املزيل لضرر العطش واخلب

)"واحلاامة وشرب املسهل ، وسائر أبواب الطب ، وإىل موهوم ثالكي والرقية 
7) . 

وال ريب أن األمراض الوراثية من مجلة األمراض ، بل من أخطرها ، وعالج اجلينات 

 .أصعبه الوراثية عالج من هذه األمراض ، وهو من أدق العالج و

وعية العامة هذه ثانت مشروعية عالج مرضى السكر باألنسولني ، وهو ومن املشر

جني مسبب إلفراز األنسولني يؤخذ من اإلنسان ويزرع يف نوع من البكرتيا ، ويرتك 

ليتكاثر ، فينتج ثميات ثبرية من األنسولني البشري الذي يفوق بكيري األنسولني ذي 

صول على هرمون النمو من اجلني الذي األصل احليواني يف عالج مرضى السكر ، أو احل

                                                           
 .  2/152: املستصفى  ( 1
 .حديث حسن صحيح  : وقال . ، باب ما جا  يف الدوا  واحلث عليه  323أخرجه الرتمذي  ( 2
 .  21/290: انظر شرح  مسلم للنووي . أخرجه مسلم  ( 3
عن هامش ثتاب أحكام  1/122: ؛ والرتمذي  20/210: السري الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباني  ( 4

 .  301: ين احلنفي داملرضى للشيخ أمحد بن إبراهيم بن خليل املعروف بابن تاج ال
 .  2/20: ؛ وأخرجه أمحد  303: الطب النبوي للحافظ الذهيب عن املرجع السابق  ( 5
 . 22/220: املوسوعة الفقهية  ( 6
 . 300: أحكام املرضى  ( 7
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يفرزه لعالج األطفال ذوي قصور النمو ، أو حتضري املادة املفقودة يف مرض اهلموفيليا الذي 

يعوق جتلط الدم فيؤدي إىل النزيف ، أو العالج باجلينات اخلاصة لوقاية خاليا اليدي من 

ها اإلنسان مما له عالقة األمراض السرطانية ، ثما أن هناك تطبيقات عديدة يستفيد من

مبعاجلة األجنة قبل والدتها ، ومنها ما يستخدم يف الدراسات اجلنائية من خالل معرفة 

وغري ذلك  . (1)قة بتشخيص األمراض الوراثية قبل الزواجالعالبصمة الوراثية ، ومنها ما له 

شك حينئذ أن وال . ة ويقينية وضرورية وثلية يمن التطبيقات اليت جتعل املصاحل حقيق

 .حتصيلها مشروع ومطلوب 

 املفاسد املتوقعة من العالج اجليين ومشروع اجلينوم البشري

ثما أن مشروع اجلينوم البشري حيقق مصاحل معتربة مآهلا حفظ النفس من أمراض 

-مبا فيه من معاجلة للاينات-حالة أو متوقعة وغري ذلك من مصاحل ، فإن هلذا املشروع 

 .وقوع مفاسد حمتملة ال

مفاسد يف طرق وتطبيقات العالج اجليين ، ومفاسد : وميكن تقسيم هذه املفاسد إىل 

 .أخالقية ، وأخرى اجتماعية ونفسية 

 .هذه املفاسد ، والتنبيه عليها يف األحباث اليالثة القيمة سالفة الذثر وقد ورد ذثر 

 مفاسد يف ُطرق وتطبيقات العالج اجليين: أواًل 

 اجليينطريقة العالج  (أ )

ا اخللل ُيسبب ذاألمراض الوراثية حتدث يف اإلنسان نتياة خلل يف أحد اجلينات ، وه

مرضًا وراثيًا ، وعالجه يتم بإدخال مورثات سليمة ، أو بتعديل يف اجلني ، أو رفعه 

واستبدال مورث سليم به ، وثما يصلح هذا العالج للاينات يصلح أيضًا ألنواع من 

 .ومرض اإليدز لسرطان ،األمراض مكتسبة ميل ا

اخلاليا اجلسدية ، واخلاليا : ويشمل هذا العالج اجليين نوعني من اخلاليا اآلدمية 

 .اجلنسية 

 :ويلزم لنااح العالج اجليين أمور 

 .حتديد دقيق للمورث الذي يلزم تعديله ، أو استبداله  .أ 

 .معرفة ترثيبه الكيمائي  .ب 

 .استنساخ املورث  .ج 

 .يف خاليا اإلنسان  إدخال املورث املستنسخ .د 
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، أو غري  يوإدخال املورث املستنسخ يتم عن طريق حامل املورث ، وهو إما حامل فريوس

فريوسي ، وينبغي أن تكون حوامل املورثات قادرة على توصيل املورث ، وأن تكون غري 

 .سريعة التحلل وأاّل ُتسبب التهابًا للخاليا ، وأاّل يرفضها اجلهاز املناعي للاسم 

والطريق الياني . مباشر ، وغري مباشر : وإلدخال احلامل وبه املورث املرغوب طريقان 

أسلم من األول ، حيث تؤخذ اخلاليا املستهدفة من املريض ، وختلط يف املخترب مع 

الفريوسات اليت حتمل املورث املرغوب ، فتتم هذه اخلاليا بالفريوس وفيه املورث ، ثم يعاد 

 . (1)ريضحقنها ثانية يف امل

 طريقة العالج اجليين (ب )

إن آثار تطبيقات العالج اجليين املستقبلية يكتنفها شي  من الغموض واخلوف من أن 

 :وتظهر هذه اخلطورة يف اآلتي . تكون آثارًا سلبية أو مدمرة 

أخطار تتعلق بتطبيقات اهلندسة الوراثية يف النبات واحليوان واألحيا  الدقيقة خاصة  (2)

، حيث ال يوجد يف اجملتمع العلمي أية رقابة فيما خيص األخطار بعد انتشارها 

 .الكامنة املرتبطة باستخدام الكائنات املهندسة وراثيًا 

وإن بعض احليوانات احملوَّرة وراثيًا حتمل جينة غريبة ميكن أن تعرض الصحة 

ًا ختدم البشرية أو البيئة للخطر ، إن استخدامات النباتات واحليوانات احملورة وراثي

أغراضًا بشرية ، إال أن عدم وضع ضوابط للعمل يف هذا اجملال قد يقود إىل أن 

خطر ، ألن بعض احلاالت ميكن أن تكون اجلينة املنقولة املدجمة تتحول التقنية إىل 

 .يف اجملموع اجليين للحيوان خطرة حبد ذاتها 

 اجلينة املنقولة وميكن أن تنتج عمليات التبادل الوراثي يف خاليا احليوان بني

 .جديدًا أثير خطورة  وجينات الفريوسات األخرى فريوسًا

ويذثر العلما  أن بيئات متباينة ميل املا  واهلوا  والرتبة واحليوانات ميكن أن 

تغدو معرضة للخطر ؛ وذلك ألن البكرتيا مياًل حتقق تضاعفها بالتكاثر اخللوي يف 

بطريقة سريعة ، بيد أن تدثري هذه  أحد األوساط اخللوية ، ويكون تضاعفها

 .الكائنات املهندسة وراثيًا يف النظام البيئي ال تزال غري واضحة متامًا 

اجلينات وبالتالي هناك ختوف ثبري من أن تقوم شرثات األدوية بإجرا  تقانة نقل  (1)

وليس منتاًا بيولوجيًا مرتبطًا بهيئات ومنظمات تتمتع بشروط ( دوا )حيول إىل عقار 

 .ددة وضوابط حم

اليت ستولد خاليا  germ cellsاجلرثومية  يف اخلالياهناك خطورة يف النقل اجليين  (3)

ألن يف التالعب الوراثي هلذه اخلاليا ( حيوانات منوية وبويضات ) جنسية لدى البالغني 
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ه التقنية قد ذغامض اهلوية ضائع النسب ، وإن ثان تطبيق ه ًاجديد قد يوجد نساًل

يف احليوانات اليديية وأظهر فعالية ثاملة إال أن تطبيقه على اإلنسان  حتقق بنااح

 .جيب أن حيكم بضوابط خاصة 

 .إن الدمج اخللوي بني خاليا األجنة يف األطوار املبكرة حباجة إىل تصور علمي أدق  (1)

 :الدراسة وجتارب املعاجلة اجلينية على اإلنسان يتوقع منها األخطار التالية  (0)

 .رر أو الوفاة بسبب الفريوسات اليت تستخدم يف النقل اجليين احتمالية الض (أ )

الفشل يف حتديد موقع اجلينة على الشريط الصبغي للمريض قد يسبب مرضًا  (ب )

 .آخر رمبا أشد ضررًا 

 .تسبب اجلينة املزروعة منوًا سرطانيًا هناك احتمال أن  (ج )

يؤدي إىل  عند استخدام املنظار اجليين يف معاجلة األجنة قبل والدتها قد (د )

 .مضاعفات خطرية على حياة األم أو اجلنني 

عدم توفر أخصائيني على درجة عالية من التدريب يف جمال اهلندسة الوراثية قد  (ه )

 .جيعل الباب مفتوحًا أمام األطبا  وبالتالي ارتفاع نسبة النتائج السلبية اخلطرية 

مراض أخرى غري قد تفقد اجلينة املزروعة شيئًا من وظائفها مما يؤدي إىل أ (و )

 . (1)معروفة

 احلكم الشرعي

ينبغي أن تعامل اجلينات معاملة أعضا  جسم اإلنسان من حيث اجلملة ، فكما يصيب 

األعضا  أمراض أصلية أو طارئة ، وقد تصيبه أمراض متوقعة ، وقد تكون مزمنة أو 

لكن اجلينات مؤقتة ، فتعاجل يف مجيع األحوال ، فكذلك اجلينات قد يصيبها ذلك أيضًا 

 :هلا خصوصيات ينبغي مراعاتها ، ثما خيتلف حكم املعاجلة تبعًا ملا يلي 

 ختلفةاخلاليا اجلسدية املتعلقة بالدم واألنسجة امل

هذه األصل فيها جواز املعاجلة إذا أمن عدم ختلف شرط من الشروط السابق ذثرها 

 .يف طريقة العالج 

أو أخذ جني إنسان وزرعه للحصول على  فياوز إدخال جني سليم مكان جني مريض ،

إفرازاته لتعطي ملريض قد تعطل جينه ، فياوز غرس اإلنسان الذي يفرز األنسولني يف نوع 

 .من البكترييا إلنتاج األنسولني الذي هو أهم عالج ملرضى السكر حتى اآلن 

مو ، ثما جيوز احلصول على هرمون النمو من اجلني الذي يفرزه لعالج ذوي قصور الن

أو حتضري املادة املفقودة يف مرضى اهلموفيليا الذي يعوق جتلط الدم فيؤدي إىل النزف أو 

 . (2)احلصول على مادة اإلنرتوفريون اليت تستعمل يف عالج بعض السرطانات
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 .وال مانع من استنساخ اجلني بعد إصالحه وعالجه ليستخدم بعد ذلك يف العالج 

 عالج اخلاليا اجلنسية

حتوطه حماذير مجة ختوف منها املختصون أنفسهم ألن تطبيق العالج اجليين على وهذا 

إىل الساللة ، وبالتالي  وميتد ذلك" اجملموع اجليين " اخلاليا اجلنسية سيحدث تغيريًا يف 

لبعض يف اجملتمع ، وأن األجيال الالحقة ملن  سيحدث تعدياًل يف نسب املورثات بعضها

 . (1)ليها أن تعيش بهذا التعديل الذي أدخل على مورثاتهاعوجلت خالياه اجلنسية ع

وال ريب أن الدخول يف عالج اخلاليا اجلنسية يفضي إىل مفاسد راعى الشارع احلكيم 

فال جيوز تطبيق العالج اجليين على اخلاليا . در ها تتعلق باألنساب ، والصفات الوراثية 

 .اجلنسية مطلقًا 

واملعاجلة اجلينية فهي أخطر ما يف املوضوع ملا قد يرتتب أما مفاسد تطبيقات اجلينوم 

عليها من خماطر جسيمة ال على املستوى احمللي ، بل على املستوى العاملي مبا يطال البشر 

 .واحليوان والبيئة ، وما قد يهدد احلياة بدسرها 

د وتعظم اخلطورة إذا خضعت اجلينات اجلنسية للمعاجلة والعبث، فإنها ال ريب تهد

 . حينئذ النسل واالجتماع السكاني بدسره

متخصصًا يف الوراثة تتسابق يف إنتاج اجلديد وتنتشر  تربًاخم 100إن وجود أثير من 

يف العامل بال رقابة مرثزية حقيقية فاعلة ال شك أنها تيري الرعب يف العامل، وقد تتحول 

 . إىل معامل أو معاول هدم ودمار للبشرية

اجلينوم ومعاجلاته يف حوزة اهليئات واملنظمات العلمية الدولية، وهي وهذا ثله إذا ظل 

أما إذا أصبح اجلينوم . ختضع لرقابة حمدودة وتنضبط بضوابط أخالقية حمدودة أيضًا

 . األدوية التاارية، فإن الزمام ال شك منفلت اتقضية عقار ودوا ، وتسابقت إليه شرث

اهلل أواًل ويلتزمون بدمر حاثم مسلم  ولو ثان األمر بيد مسلمني يضعون رقابة

ألمكن القول بالتحّوط، واملنع، والتحريم، وألمكن اإللزام بالرقابة الشرعية املرثزية، 

ولكن شيئًا من ذلك غري موجود البتة، بل قد تستعمل الدول املتقدمة الدول اإلسالمية 

جتارب األمراض الفقرية لتقيم معاملها وجتري جتاربها على أرضها، ثما حيدث يف 

 . اخلطرية ثاإليدز وحنوه

إننا حنن املسلمني مميلني بدهل الفقه والعلم منلك التنبيه على املخاطر اجلسام، ثما 

ميلك أوليا  األمور منع استخدام بالد املسلمني حقول جتارب، ومنع دخول التقنيات اليت 

ة أن حيددوا مبكرًا وواجب الفقها  واألطبا  خاص. تغلب خماطرها وأضرارها مصاحلها

مساحة احلالل واحلرام، ويضعوا األحكام الشرعية والضوابط األخالقية والفنية للوقائع 
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احلالة، ويدخذوا أهبتهم ملا قد يستاد، فاأليام حبلى باملستادات الشاذة أخالقيًا 

ة، والكوارث العلمية املدمرة، ما مل ترجع الريادة العلمية احلضارية إىل األيدي املتوضئ

 . والقلوب املؤمنة

 : املفاسد االجتماعية والنفيسة: ثانيًا

إذا أصبح لكل شخص جينومه اخلاص، فإن قرا ة هذا اجلينوم قد يؤثر على عمله 

اًل ثمرض بعمله مستق قالوظيفي، فقد تكشف القرا ة عن قابلية الشخص ملرض يعي

غريه السليم عليه، وقد  السرطان، أو أمراض القلب، أو حنو ذلك مما يرتتب عليه تفضيل

أو غريها مما يسبب . ترفضه، أو تتشدد يف شروط قبوله شرثات التدمني التاارية

 .  مضاعفات قد تكون ثبرية ومؤثرة يف حياته وحياة أسرته

وقد يكون ذلك عائقًا يف احلياة اخلاصة ثدن يرفض تزويج شخص تتضمن قرا ة 

 . اجلينوم اخلاص به مرضًا يف املستقبل

فاإلنسان مسؤول عما . ه االعتبارات املصلحية احملتملة ملغاة يف حكم الشرعوهذ

 ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة : يصدر عنه من أفعال


ويعامل حسب ما يظهر عليه من ،  (1)

فالصحيح يعامل معاملة الصحيح، واملريض يدخذ أحكامه، ثما أن  ، مرضية أحوال

وال جيوز أن يؤاخذ اإلنسان . البصري له حكمه، واألعشى له حكمه، واألعمى له حكمه

وإمنا ميكن اشرتاط التوقي، . أو يشرتط عليه ما ليس من فعله أو ما مل يتسبب يف وقوعه

تقباًل ما ثان متوقعًا، فيدخذ حكمه لكن إن ظهر مس. واألخذ بدسباب الصحة والسالمة

 . وهذه الطوارئ حتكمها النظم اليت تكفل للموظف حقوقه ثاملة. وقتئذ ال قبله

ليها الشك فليس ثل حامل ملرض عوال تبنى األحكام على االحتماالت إذا تطرق 

فاني األنيميا  املنالية ال يظهر على . ))وليس ثل مرض متوقع يتحتم وقوعه. مريضًا

ريض إال عندما حيمل الشخص هذا اجلني املعطوب من ثال األبوين، أما إذا ثان لديه امل

جني واحد مصاب واجلني اآلخر سليم فإنه يعترب حاماًل للمرض فقط، وال تظهر عليه أي 

أعراض مرضية، بل وجد أن هذا احلامل أثير مقاومة لطفيلي املالريا وخاصة من النوع 

ال عندما يتزوج حامل للاني من امرأة حاملة هلذا اجلني، وال يظهر املرض إ.. اخلبيث

وتكون نسبة ظهور املرض يف الذرية واحد إىل أربعة، ومع ذلك فقد تناو الذرية ثلها وال 

  . (2)يظهر فيها املرض
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فليس من الالزم أن يصاب ثل ذي جني معيب باملرض، ففي حاالت )) ومن جانب آخر

قد ال تصادف ( بيئة)ذا اجلني مع مؤثرات خارجية ثيرية حيدث املرض بسبب تفاعل ه

 . (1) ((املريض فيناو بذلك من املرض

ون وهناك العديد من األمراض اليت تنتقل عرب جني واحد، وهذا اجلني إما أن يك)) 

هما، أو أن هناك طفرة وراثية حدثت يف ترثيب هذا اجلني منتقاًل من أحد األبوين أو ثلي

وهذه الطفرات الوراثية ثيرية احلدوث إال . سليم إىل الوضع املعيبحتى حتول من الوضع ال

أن اجلسم بإذن بارئه سبحانه وتعاىل لدية آلية إلصالح معظم هذه الطفرات، ثما أن بعض 

  . (2) ((هذه الطفرات ال تسبب مرضًا

أن حتتج  –بغض النظر عن حكمها الشرعي هنا  –وال يسع شرثات التدمني التاارية 

يف الرفض أو تتشدد يف الشروط بالعالقة التعاقدية، فالعالقة التعاقدية وإن ثانت يف 

األصل اختيارية، إال أن التدمني على األنفس يف ثيري من الدول إجباري، وتتضمن شروط 

التدمني شروط إذعان واستغالل، والتدمني قبل ذلك عقد غرر للطرفني، لكنه يف األغلب 

 . بالطرف الياني وهو املؤمن عليهيلحق الضرر 

التدمني، وجيب أن  فال جيوز مع هذا ثله أن تطلع هذه الشرثات على جينوم طالب

ن أصال من االطالع على مكَّالنظم على منع شرثات التدمني وغريها منه، وال ُتتنص 

 . اجلينوم ويرتك هذا جلهات االختصاص الصحية يف اإلطار احملدد املنضبط السابق ذثره

 املفاسد األخالقية : ثالثًا

فإن إخضاع اخلاليا  :مفاسد امتهان كرامة اإلنسان وهدر السرية الشخصية (أ )

اجلسدية، واجلنسية أيضًا لتاارب املعامل امتهان لكرامة اإلنسان يف ثيري من 

ثما أن ميدان . احلاالت غري الضرورية، واليت يكون غرضها إثرا  التاارب العلمية

 . التاارب قد يدخله من مل يتدهل له وإمنا يدفعه الكسب التااري والشهرة

ية املعلومات، وهي خصوصيات يدبى الناس إفشا ها واألهم من هذا إهدار سر

وتداوهلا، أو وقوعها حتت أصحاب األغراض املصلحية ثشرثات التدمني التاارية 

 . وغريها

: ولقد ثرم اإلسالم اإلنسان، ورفع شدنه وصانه من االمتهان فعاًل أو قواًل، فقال تعاىل

 َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم  (3) ،  فالواجب أن توضع ثرامة اإلنسان فوق ثل اعتبار غري

 . ضروري إجراؤه أو فحصه
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 . للدثتور حممد علي البار  اجلينيةحبث نظرة فاحصة للفحوصات الطبية  ( 2
 . 00:  اإلسرا   ( 3
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ومن ثرامة اإلنسان حفظ أسراره وخصوصياته وقد ورد يف الندوة اليالية للمنظمة 

آخر  علىما يفضي به اإلنسان  : ))ديد معنى السر بدنهاإلسالمية للعلوم الطبية حت

مل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان، أو مستكتمًا إياه من قبل أو من بعد، ويش

ثان العرف يقضي بكتمانه، ثما يشمل خصوصيات اإلنسان وعيوبه اليت يكره أن 

 ((.  يطلع عليها الناس

وأسرار وخصوصيات املريض جيب شرعًا حفظها يف األمراض العادية، وأوىل منها 

لشاملة؛ ملا يف إفشا  السر من آثار األمراض اجلينية، وأوىل من االثنني اخلريطة اجلينية ا

وال يستينى من سرية هذه املعلومات سوى ما . ثبرية على الفرد اجتماعيًا ووظيفيًا ونفسيًا

احلاالت اليت يؤدي فيها ثتمان املرض إىل ضرر يفوق ضرر : ))استينته الندوة اليالية، وهي

 ((. مضرة ثتمانه إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون يف إفشائه مصلحة ترجح على

ويف سبيل احلفاظ على السرية ينبغي أن يتشدد يف األمراض اجلينية فتنص النظم على 

من له حق اإلطالع، وهو الطبيب املختص املباشر للمريض، أو من يرى الطبيب املختص 

وينبغي أن تتخذ ثافة الوسائل العلمية حلفظ املعلومات، . إطالعه حلاجة أو ضرورة العالج

 .  الكمبيوتر وحنوهربع لولة دون إمكان اإلطالع عليهاواحلي

فإن العالج اجليين قد يكون يف غري املصاحل : مفاسد التحكم يف الصفات الوراثية (ب )

املعتربة، فقد تعاجل جينات التحكم يف الصفات من الطول والقصر والشكل واللون 

اجلينية استاابة واحلواس وغري ذلك، وهذا باب واسع قد يلاه من يدعي املعاجلة 

 . ف النفوس، أو ملكاسب مادية أو حنو ذلكالبعض ضع

ان عن ثل عبث يف صفاته القومية اليت خلقه اهلل ـاحلكيم يصون اإلنسوالشــرع 

، فليس يف هذه الصفات عيب أو نقيصة تلحق اإلنسان، فال يدخل ذلك يف العالج  عليها

ينات أو التكميالت فهو من جنسها اجليين الذي ال جيدي غريه، وإن اعترب من التحس

ث حمض، فواجب سده عن ذريعة الفساد، وهو قبل بالبعيد بل ليس منها يف شي ، بل هو ع

 . هذا داخل يف النهي عن تغيري خلق اهلل عز وجل

ولقد ناقشت الندوة اليالية للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية موضوع جراحة  التاميل 

 : وحدود ما يعترب عالجًا جائزًا وما ال يعترب ثذلك، فنصت على ما يلي

قي واحلادث بعد الوالدة إلعادة ْلاجلراحات اليت يكون اهلدف منها عالج املرض اخَل (2)

له، جائز شرعًا ويرى األثيرية أنه يعترب يف  شكل أو وظيفة العضو السوية املعهودة

  . حكم هذا العالج إصالح عيب أو دمامة تسبب للشخص أذى عضويًا أو نفسيًا

ال جتوز اجلراحات اليت خترج باجلسم أو العضو عن خلقته السوية، أو يقصد بها  (1)

 .التنكر فرارًا من العدالة، أو التدليس، أو جملرد اتباع اهلوى
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ض اجملتمعات من جراحات تسمى عمليات تغيري اجلنس استاابة ما ظهر يف بع (3)

لألهوا  املنحرفة حرام قطعًا، وجيوز إجرا  عمليات الستاال  حقيقة اجلنس يف 

 . اخلنيى

 احلكم الشرعي يف التساؤالت املطروحة 

صاًل وردت يف األحباث تساؤالت هامة من أطبا  خمتصني ينبغي اجلواب عنها تو

 .وضوع البحثللحكم الشرعي مل

وإن ( اجملموع اجليين لإلنسان)إن اهلل خلق كل إنسان مبجموعة معينة من املورثات  : أواًل

 . العالج اجليين يتدخل فيغري خلق اهلل

التبديل يقع موضعه : ))التغيري والتبديل لفظان أوهلما أعم من الياني قال ابن عطية

. فالتغيري أن تغري شيئًا مع بقائه أو تغريه مع إقصائه.  (1) ((التغيري، وإن ثان التغيري أعم منه

 . فكل تبديل تغيري وال عكس. والتبديل وضع شي  بدل شي 

وتغيري خلق اهلل، وتبديل خلق اهلل، عبارتان وردتا يف القرآن الكريم وهلما داللة 

لََّعَنُه  {111}ِإن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ِإالَّ ِإَناًثا َوِإن َيْدُعوَن ِإالَّ َشْيَطاًنا مَِّريًدا  : قال تعاىل. حمددة

َوأُلِضلَّنَُّهْم َوأُلَمنَِّينَُّهْم َوآلُمَرنَُّهْم َفَلُيَبتُِّكنَّ  الّلُه َوَقاَل َلَأتَِّخَذنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيًبا مَّْفُروًضا 

َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا  : وقال تعاىل ،  (2)  آَذاَن اأَلْنَعاِم َوآلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق الّلِه

اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها َلا َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر  َتِفْطَر

) النَّاِس َلا َيْعَلُموَن
3)  . 

ومجهور املفسرين على أن املراد من تغيري خلق اهلل يف اآلية األوىل تغيري دين اهلل 

وقال .  (4)أي ال تبديل لدين اهلل  َلا َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه دن معنى حمتاني باآلية اليانية، ب

وال بيان يف اآلية  ))املراد من تغيري خلق اهلل إخصا  البهائم والوشم وما شاثله : بعضهم

أن ثل تغيري ضار فهو يف : مالك تفسري هذه اآلية: ))وأجاد ابن عطية حيث قال.  (5)(( له

الذي يعتمد عليه يف تفسري : ))وقال يف اآلية اليانية.  (6)(( اآلية، وثل تغيري نافع فهو مباح

أنها اخللقة واهليئة اليت يف نفس الطفل اليت هي معدودة مهيدة  –فطرة اهلل  –هذه اللفظة 

مصنوعات اهلل تعاىل، ويستدلَّ بها على ربه جل وعال، ويعرف شرائعه، ويؤمن  ألن مييز بها

أقم وجهك للدين الذي هو احلنيف فطرة اهلل الذي على اإلعداد له : به، فكدنه تعاىل قال

يولد على  ثل مولود: )) رُضهم العوارض، ومنه قول النيب عفطر البشر، لكن َت

أي  –ه أو مياسانه ثما تنتج البهيمة بهيمة مجعا  الفطرة، فدبواه يهودانه أو ينصران

                                                           
 . 1/132احملرر الوجيز  ( 1
 .229 – 220: النسا  ( 2
 .30: الروم ( 3
 .21/19والقرطيب  12/12تفسري الطربي  ( 4
 .2/320أضوا  البيان للشيخ حممد األمني الشنقيطي  ( 5
 .1/131احملرر الوجيز  ( 6



)15( 
 

وذثر األبوين إمنا ميال للعوارض اليت . متفق عليه( هل حتسون فيها من جدعا  –سليمة 

إني خلقت عبادي  : )) عن ربه  ويشهد هلذا ما رواه مسلم قال رسول اهلل. هي ثيرية

عن دينهم، وحرمت عليهم  –أي صرفتهم عن اهلدى  –تهم الشياطني فاجتالتهم  حنفا  فاا

 . (1) ((ما أحللت هلم

أن تعلم أن هذه : املراد: فقال بعضهم(( ال تبديل خللق اهلل))واختلف املفسرون يف معنى 

إحناً  : الفطرة ال تبديل هلا من جهة اخلالق، وال جييئ األمر على خالفها بوجه، أو أن املراد

ال تبديل لدين : الكفر وأنهم ال يفلحون، وقال ثيريون املراد على الكفرة، وأنهم على

 .   (2)وقيل غري ذلك. اهلل، أو ال تبديل للمعتقدات اليت هي الدين احلنيف أو املراد امللة

أن التغيري أو التبديل يكون مقبواًل إذا ثان لغرض : األول: ومن هذا يعلم أمران

أن التغيري أو التبديل قد يكون خلقيًا، أو : والياني. ثما قال ابن عطية –مشروع ضار 

من  –مبعين آخر تغيري أو تبديل يف الصفات من اهليئة والشكل، وتغيري أو تبديل يف املعاني 

إميان إىل ثفر، أو من هدى وسالمة إىل هوى واحنراف، وحيتمل مشول التغيري أو التبديل 

إن تصور  –للخلق اليت هي ساايا ثصفة الشااعة واجلنب واخلوف والذثا  والغبا  

 .  –إمكان ذلك 

إن التغيري أو التبديل يف اجلينات قد يكون مشروعًا مقبواًل إذا : وعليه ميكن القول

 حيز العالج، أو ثان توقيًا ملرض متوقع، ويكون حمرمًا إذا ثان يف حيز ثان يف

ومنه  –العبث، ومن العبث التغيري أو التبديل يف اهليئة والشكل واللون والطول والقصر 

إن تصور  –التغيري أو التبديل يف اخُللق اليت هي فطرة وساايا ثالشااعة واجلنب والنذالة 

 .  –ها إمكان التغيري اجليين في

 ما هو الواجب األخالقي الشرعي جتاه األجيال املقبلة ملنع وصول مورث مريض إليهم؟ : ثانيًا

األصل يف الشرع أن اإلنسان مكلف ومسؤول عما يصدر منه أو يتسبب به من أفعال 

ولقد قرر املالكية . حبيث ينسب الفعل إليه مباشرة أو تسببا بل ولو ثان تسببًا بالرتك

واحلنابلة أن من يرتك شخصًا يستقي، فلم يسفوه حتى مات عطشًا، ثان ذلك  والشافعية

إن األمام إذا منعت ولدها الرضاع حتى مات فقد :  قتاًل إن ثبت قصد ذلك، وقال املالكية

وهذا إذا ثان الرتك يف ذاته جرمية ومن الفقها  من قرر أن الرتك .  ه إن قصدت ذلكتقتل

يعد الرتك يف ذاته جرمية إذا مل يكن الفعل واجبًا وإن أدى إىل الذي يؤدي إىل جرمية ، ال 

إمنا يعد الرتك موجبًا لعقاب اجلرمية اليت ترتتب عليه إذا ثان الرتك يف ذاته ترك . القتل 

إجيابية هي القتل مياًل ، فيكون على واجب ، وقد أدى ترك الواجب إىل جرمية أخرى 

 .اليت ترتبت عليه التارك إثم الرتك ، وعقوبة اجلرمية 

                                                           
 . 2/322وأضوا  البيان للشيخ األمني الشنقيطي  22/103احملرر الوجيز  ( 1
  . 22/101واحملرر والوجيز  12/12والطربي  21/10القرطيب  ( 2
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وخيرج عن هذا األصـــل العـــالج اجليين إذ بابه التداوي ، والتداوي مبناه على اإلباحة 

بوجوب عصب حمل الفصد إن قطع " أو الندب ، ولو قلنا بالوجوب ثما قال الشافعية 

)"بإفادته 
منه إلزام املريض جينه العالج اجليين وقاية ملرض وراثي يصيب ذريته أو ، فليس  (1

غريهم يف املستقبل القريب أو البعيد على سبيل االحتمال أو الظن الغالب ، فال إزام شرعيًا 

لك ندبًا فهذا أوىل له لنفسه ذلكن أن يفعل . على املسلم يقي غريه مرضًا قد يصيبه بسببه 

 . أواًل ولغريه ثانيًا

وإمنا يدتي اإللزام هنا من ولي األمر ، فمن واجب ولي األمر أن يعزل أصحاب األمراض 

) َواَل ُتْلُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة : املعدية لقوله تعاىل 
إذا : " عن الطاعون  ، ولقوله  (2

)"وأنتم بها فال خترجوا فرارًا منه  ضمسعتم به بدرض فال تقدموا عليه وإذا وقع بدر
3)  .

ولولي األمر أن يلزم باملباح ابتنا  على املصلحة العامة، إذ هي مقدمة على املصلحة اخلاصة، 

الضرر العام ، دفع وإن أحلق اإللزام الضرر ببعض األفراد ، ألنه ضرر خاص ، فيقدم عليه 

 .فيتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام 

عني على ولي األمر اإللزام بالعالج اجليين حلامل املرض أو املتوقع محله وعليه فيت

وسراية مرضه يف نفسه ، وليس هذا على إطالقه حتى ال يكون اإللزام حتكمًا وتضييقًا 

على حرية الناس ، فيكون اإللزام يف األمراض الوبائية ، أو الشائعة املستعصية اليت قد 

ان وأمراض القلب ، وتشوهات األجنة وحنو ذلك مما يعيق تنتقل بالوراثة ثدمراض السرط

 .احلياة السوية ، وجيعل املصاب عبئًا على نفسه وأهله وجمتمعه 

 ذن يف العالج اجليينحق اإل: ثالثًا 

أو مريضًا ما دام متمتعًا إذن العالج اجليين يرجع يف األصل إىل صاحبه سليمًا ثان 

. الوصي على الصغري أو السفيه حتقيقًا ملصلحة املريض بدهلية ثاملة ، أو يدذن الولي أو 

 .ولولي األمر أن يدذن ثذلك بنا  على تقدير املصلحة 

 هل لولي األمر أن يلزم الناس باخلريطة الوراثية ؟: رابعًا 

يف أصله مباح وجاز لولي األمر أن يلزم به يف أمراض خاصة ، ولظروف خاصة  التداوي

وما شرع لذلك ال يتوسع . زلة منزلة الضرورة حتقيقًا ملصلحة عامة للضرورة أو احلاجة املن

فيه وإمنا يتقيد بالقدر الضروري احملقق للمصلحة الدافع للمفسدة ، واإللزام بعمل خريطة 

وراثية شـاملة لكل فرد إلزام ما ال يلزم مع خفا  املصلحة أو انعدامها يف ثيري من 

سدة ظاهرة بإحلاق الضرر اجتماعيًا ونفسيًا ـ وهتك األمراض ، مع ظرف االحتمال ، فاملف

وحيتمل . األستار عن خصوصيات الناس ، وثل ذلك يدتي على أصل اإلباحة بالبطالن 

                                                           
؛ عن ثتاب اجلرمية والعقوبة للشيخ حممد  3/332: ؛ وثشاف القناع  255: ؛ واملهذب  350: حاشية الدسوقي  ( 1

 . 233و  230: أبي زهرة 
 .290: البقرة  ( 2
 . 3/005: اللؤلؤ واملرجان . متفق عليه  ( 3
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اعتبار عمل اخلريطة الوراثية جتسسًا حمرماًُ ملا فيه من تطفل وثشف ملا حقه السرت من 

 .غري ما ضرورة أو حاجة 

وحرم االعتدا  عليه، . إلسالم له أهلية وجوب ناقصة ويشمل ذلك اجلنني ، فقد اعترب ا

ذلك حمرمًا عليهما ، ووالية األبوين على اجلنني والية حفظ ورعاية وتنمية ، فكل ما ينايف 

وعلى غريهما ، واإلذن بدمر خيص اجلنبني يرجع إىل األبوين بعد بيان األطبا  وتقرير 

 .حمل تفصيله املختصني ، ولكل حالة ما حيكمها مما ليس هنا 

 



 

 العشرون الدورة

 الدولي اإلسالمي الفقه جممع ملؤمتر

 

 

 

 اهلندسة الوراثية 

 واجلينوم البشري اجليين

 (رؤية فقهية)
 

 

 

 إعداد 

 الرمحن بن أمحد اجلرعي عبد .  د .أ

 كلية الشريعة  –أستاذ الدراسات العليا 

 جامعة امللك خالد

 اململكة العربية السعودية



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :املقدمة 

 : احلمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد 

علم : فإن من العلوم احلديثة اليت كان هلا شأن كبري يف تقدم الطب وغريه من العلوم 

الوراثة ، وما طّوره العلماء فيما يسمى باهلندسة الوراثية اليت فتحت جمااًل هائاًل لكثري من 

التطبيقات العالجية وغري العالجية يف الطب وغريه  ، وما يسمى مبشروع اجلينوم البشري 

 . ثل حقيبة الشفرات الوراثية لإلنسان بكل جيناته الذي مي

كل هذه املستجدات العلمية فتحت آفاقًا وميادين هائلة للعلم واملعرفة ، واستتبع ذلك 

 . وجود متغريات وأحوال وقضايا وتساؤالت حول املوقف الشرعي واألخالقي والقانوني 

ويف هذا البحث حماولة لبيان املوقف الشرعي جتاه املسائل اليت سيتناوهلا البحث ، 

الدولي بطلب الكتابة يف هذا  جممع الفقه اإلسالميوقد تفضل القائمون على أمانة 

وهذا املوضوع ( اهلندسة الوراثية ، واجلينوم البشري اجليين : )املوضوع الثامن وعنوانه 

كثرية مسائله ، ومتشعبة مسالكه ، باإلضافة إىل أن بعض  –كما يظهر من عنوانه 

معامله مل تنضج بعد ، فما زلنا بعد نسمع بني الفينة واألخرى بأن ما قدره العلماء قبل سنني 

بالنظر إىل ما توصلوا إليه أخريًا ، وقل مثل ذلك يف تقدير الضرر ،  ( )قليلة كان غري دقيق

ذا ما جيعل البحث يف مثل هذه املسائل اجلديدة حمتاجًا وه. أو حساب املصلحة أو املفسدة 

إىل الرتوي مع الرتكيز عند إصدار احلكم الشرعي على وضع الضوابط املستندة إىل 

 . النصوص والقواعد الشرعية 

وقد قسمت البحث يف ضوء احملاور اليت وضعتها أمانة اجملمع إىل أربعة مباحث على 

 : النحو اآلتي 

 ( رؤية تارخيية ) علم الوراثة   :املبحث األول 

تعريف اهلندسة الوراثية ، وتارخيها واإلجنازات احلاصلة فيها،   :املبحث الثاني 

 وتطبيقاتها ، 

العالج اجليين وكيفية العالج به ، وسلبياته ، واألحكام الشرعية املتعلقة  :املبحث الثالث 

 به

أهداف املشروع )مشروع اجلينوم البشري ، اجلينوم البشري ، تعريفه ،   :املبحث الرابع 

 (األحكام املتعلقة به   -خماطره  –تطبيقاته -

واهلل أسأل التوفيق والسداد ، يف القول والعمل ، إنه على كل شيء قدير ، وباإلجابة 

 جدير

                                                           
 ( 75سعد الشويرخ ص . اهلندسة الوراثية ، د. ) أنظر على سبيل املثال تقدير العلماء لعدد اجلينات  . 
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 املبحث األول

 (رؤية تارخيية ) علم الوراثة 

( األوالد ) إىل الفروع ( واألجداد اآلباء ) تعين انتقال الصفات من األصول : الوراثة 

 . حبيث حيمل كل مولود نصف صفاته الوراثية من قبل األب والنصف اآلخر من قبل األم 

هو العلم الذي يبحث يف تركيب املادة الوراثية ، ووظيفتها ، وطريقة : وعلم الوراثة 

).انتقاهلا ، وكيفية انتقال الصفات واألمراض من جيل آلخر 
( 
 

ومل يغفل القدامى من األطباء والفقهاء مثل هذا العلم خاصة من كتب منهم يف 

ال سيما وقد أشار إليها احلديث الصحيح الذي رواه أبو (  )موضوعات هلا عالقة بالوراثة 

يا رسول اهلل إن امرأتي ولدت غالمًا : فقال  أن أعرابيًا أتى إىل رسول اهلل :  هريرة

؟ وما ألوانها: نعم، قال : ؟ قال  هل لك من إبل:  فقال رسول اهلل  أسود ، وإني أنكرته ،

 نعم ، قال رسول اهلل : ؟ قال ( مييل إىل الغربة ) فهل فيها من أورق ؟ : محر ، قال : قال 

وهذا لعله يكون :  لعله يا رسول اهلل يكون نزعه عرق له ، فقال النيب : فأنى هو ؟ قال 

ذا ما توصل إليه علم الوراثة ، فقد أثبتت األحباث العلمية أن املولود وه ( )( .نزعه عرق له 

قد تظهر عليه صفات ليست يف أبويه بل تعود إىل بعض أجداده ، وهذا ما يسمى بالصفات 

الوراثية املتنحية، فهي ال تظهر يف األجداد وال يف اآلباء ، ولكنها رمبا ظهرت يف بعض 

 ( ).األبناء 

خرة اكتشف العلماء العديد من قوانني الوراثة وأسرارها كما فعل ويف العصور املتأ

جرجيور مندل الذي وضع حجر األساس لعلم الوراثة يف القرن التاسع عشر امليالدي ، وذلك 

، ب معدالت انتقال الصفات واألمراضبوضع قوانينه الشهرية اليت تستخدم إىل اآلن يف حسا

السائدة واملتنحية ، وأن هناك عوامل وراثية  وكذلك استنباط بعض التعاريف كالصفات

 (7).مسؤولة عن نقل هذه الصفات عرب األجيال ومسي فيما بعد ذلك بالتوارث املندليّ 

م كان العلماء يدركون أن  991 ومنذ العام (  )ومن هنا مسي مندل أبا علم الوراثة 

العوامل الوراثية أو اجلينات ، الصفات الوراثية تنتقل من خالل عوامل مادية أطلق عليها 

املوجودة يف نواة كل خلية ، ( الصبغيات)وهي موجودة على ما يسمى بالكروموسومات 

                                                           
. هاا       القااهرة ، الطبعاة األوىل    –نشر دار األقصى   5عبدالستار أبو غدة ص . الفقه الطيب ، ديف حبوث : انظر  . 

 .    سعد الشويرخ ص . وأحكام اهلندسة الوراثية ، د

 .   5حبوث يف الفقه الطيب ، ص : انظر  .   

، وأخرجاه مسالم      7 / اقي ، حمب الدين اخلطيب ، وحممد فؤاد عبدالب: يف صحيحه ، بتحقيق أخرجه البخاري  .  
 .5   / يف صحيحه بتحقيق حممد فؤاد عبدالباقي ، 

 .    ، وأحكام اهلندسة الوراثية ، ص   7 حممد علي البار ، ص . خلق االنسان بني الطب والقرآن ، د: انظر  .  

االنعكاساات األخالقياة   ، ضامن نادوة     1 العوضاي ص   ةصاديق . حبث العالج اجليين واالنعكاساات األخالقياة ، د   . 7
 .  م  11 أكتوبر    -1 جامعة قطر ، من  –للعالج اجليين ، كلية العلوم 

 ( .  مندل)مادة :موسوعة ويكيبيديا على شبكة االنرتنت  .  
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واجلنس البشري . واألجناس املختلفة حتمل أعدادًا خمتلفة من هذه الكروموسومات 

كروموسومًا يف كل خلية من خاليا اجلسم ، تكون على شكل    بشكل عام حيمل 

يف نواة اخللية البشرية ، ما عدا احليوان املنوي والبويضة ، اللذين حيمالن نصف  زوجًا   

 ( ).هذا العدد من الكروموسومات من األم والنصف اآلخر من األب 

يف منتصف القرن ( الدنا)ومت اكتشاف الرتكيب الكيماوي للحمض النووي 

اليت تصف التطور البيولوجي العشرين ، واحلمض النووي حيتوي على التعليمات اجلينية 

كما أنه حيوي التعليمات الوراثية الالزمة ألداء .للكائنات احلية ومعظم الفريوسات 

 ( ).الوظائف احليوية لكل الكائنات احلية 

                                                           
وحباث العالقاة باني اهلندساة الوراثياة وحقااوق      ،  1 عبدالباساط اجلماال ، ص  . اجليناوم واهلندساة الوراثياة ، د   : انظار   .  

كلياة   –، ضمن أحباث ماؤرر اهلندساة الوراثياة باني الشاريعة والقاانون        29  سعيد سامل جويلي ، ص . سان ، داإلن
نظاارة : وحبااث . هااا      / صاافر /     –   جامعااة االمااارات العربيااة املتحاادة ، يف الفاارتة ماان   –الشااريعة والقااانون 

، ضمن أعمال ندوة الوراثة واهلندساة الوراثياة        حممد بن علي البار ، ص. فاحصة للفحوصات الطبية اجلينية ، د
 . الكويت  –اجلينوم البشري ، سلسلة مطبوعات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية 

 . (لدناا)، وموسوعة ويكيبيديا ، مادة   1 العوضي ص  ةصديق. العالج اجليين ، د: انظر  .  
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 املبحث الثاني 

 ،  تعريف اهلندسة الوراثية ، وتارخيها واإلجنازات احلاصلة فيها

 .لقة بهاوتطبيقاتها ، واألحكام الشرعية املتع

التعامل مع : " ومن أحسن تعريفاتها أنها  ( )عرفت اهلندسة الوراثية بتعريفات كثرية 

 ( )".املادة الوراثية باستخالص معلومات عنها أو التغيري فيها 

  هي حمل اهلندسة الوراثية : فاملادة الوراثية . 
  واستخالص املعلومات عنها يكون بدراسة املادة الوراثية يف وظائفها وتركيبها ؛

 . للحصول على نتائج مفيدة للعالج والبحث العلمي 
  والتغيري فيها يكون بنقل املادة الوراثية من خلية ألخرى متفقة معها يف اجلنس أو

 ( ).مكانها دون نقل ويشمل التغيري كذلك إجراء التعديل يف اخللية وهي يف . خمتلفة
 : اهلندسة الوراثية رؤية تارخيية 

ثم تال  DNAم عندما اكتشف العاملان واطسون وكريك تركيب   97 منذ عام 

ذلك معرفة الطرق اليت كتبت بها املعلومات احليوية للوراثة على صورة شفرة كيميائية ، 

دى املادة الوراثية ميكن أن منذ ذلك احلني والتقدم العلمي يوضح لنا إمكانيات متزايدة ل

 ( ).ختدم اإلنسان 

ومنذ بداية السبعينات امليالدية بدأ العلماء يف االكتشاف العميق لكيفية عمل 

اجلينات الوراثية ، وكيفية انتقال الصفات الوراثية من خالل تركيب معني للقواعد 

نوعًا من  1 من بني  (7)النيرتوجينية اليت تعطي األمر لتكوين نوع معني من الربوتينات 

األمحاض األمينية ، فتكسب اإلنسان الصبغة اليت ينبغي أن تنتقل إليه ، بناًء على الرتتيب 

 .املوجود على احلمض النووي أو ما يسمى بالشفرة الوراثية اجلينية 

وبناًء على ذلك ركن العلماء من الوصول إىل أدوات ركنهم من التدخل إلعادة 

ت ، ومعاجلة اخللل الذي ميكن أن حيدث فيها نتيجة حصول اخللل يف ترتيب هذه اجلينا

تركيب القواعد النيرتوجينية يف احلمض النووي ، ومسي هذا التدخل الكتساب صفة 

 ( ).جديدة ، أو إزالة صفة مرضية بعلم اهلندسة الوراثية 

                                                           
 .    -  سعد الشويرخ ، ص . لوراثية ، دأحكام اهلندسة ا: انظر بعض هذه التعريفات يف  .  

 . 2 ،  5 املصدر السابق ، ص  .  

 . 2 ،  5 املصدر السابق ، ص  .  

الوراثااة واهلندسااة )حبااث ضاامن نادوة      صاااع عباادالعزيز كاريّم ، ص  . الكائنااات وهندسااة املوروثاات ، د : انظار   .   
 .ها      الكويت  –االسالمية للعلوم الطبية سلسلة مطبوعات املنظمة .. ( الوراثية واجلينوم البشري

يتكون من االمحاض األمينية يف ترتيب معني ، وهو ضروري لقيام خاليا اجلسم بوظائفها ،ولكال باروتني   : الربوتني  . 7
 (.    سعد الشويرخ ص . اهلندسة الوراثية ، د)وظائف معينة 

 .  91  ان ، ص العالقة بني اهلندسة الوراثية وحقوق اإلنس: انظر .  
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وللهندسة الوراثية أهداف غري مباشرة على اإلنسان وأخرى مباشرة وكالهما له أثر 

فاألهداف غري املباشرة هي ما له عالقة كبرية بتغيري وتعديل . كبري يف حياة اإلنسان 

الرتكيب الوراثي يف الكائنات كالتحور اجليين يف النباتات وهندسة احليوانات وراثيًا ، 

من احليوانات املعدلة وراثيًا ، أو بغرض احلصول على ما ينفع  إما باستحداث سالالت

من بروتينات ،وانزميات دوائية ، أو حتى مستقباًل أعضاء بشرية ، وقد يكون ( )اإلنسان 

 . استخدام الكائنات الدقيقة كالبكترييا ؛ إلنتاج سالالت جديدة إمنا هو ألغراض حربية 

 :أما األهداف املباشرة على اإلنسان 

فيقصد بها الدراسات اليت تتضمن يف مشاريعها ماله عالقة خباليا وجينات اإلنسان ، 

وترتكز هذه الدراسات يف حماولة العلماء حتسني الوضع الصحي للمرضى املصابني وراثيًا 

 . االستقصاء الوراثي املبكر لألجنةببعض األمراض ، أو الدراسة املبكرة لألجنة من خالل 

 ( ).سات تقع حتت مفهوم املعاجلة باجلينات ومجيع هذه الدرا

 األحكام الشرعية لتطبيقات اهلندسة الوراثية 

 هذه إىل نشري وهنا ، الوراثية اهلندسة تطبيقات بعض إىل بإجياز اإلشارة سبقت 

 .التفصيل من بشيء التطبيقات

 حيتوي األقسام هذه من قسم وكل ، قسمني إىل التطبيقات هذه تقسيم وميكن 

 : اآلتي النحو على مسائل على

 القسم األول

 سة الوراثية على النبات واحليوانتطبيقات اهلند

 املسألة األوىل

 تطبيقات اهلندسية الوراثية على النبات

 بنقل وذلك للنبات الوراثية املادة على التعديالت بعض إجراء من الباحثون ركن

 النبات يف تثبيتها ثم أخرى خاليا إىل اخلاليا بعض من املطلوبة الصفات حتمل اليت اجلينات

 من أجزاء أو فريوسات باستخدام قبل من موجودة تكن مل وراثية صفات الكتساب

 أو العمر بطول إما متميز إنتاج إىل يؤدي مما الوراثية للمادة كنواقل النووي احلمض

 ( ).اإلنتاج يف بالوفرة يتميز أو اآلفات مقاومة

                                                           
 .   ثات ، ص انظر الكائنات وهندسة املور .   

 .  7  ،     الكائنات وهندسة املورثات ص : انظر  .  

، ضامن كتااب دراساات فقهياة يف      519عبدالناصار أباو البصال، ص    . اهلندسة الوراثية من املنظور الشرعي، د: انظر .  
،    ساعد الشاويرخ ، ص   . ها ،أحكاام اهلندساة الوراثياة ، د       ،  : األردن ط  -قضايا معاصرة، دار النفائس

، ضمن أعماال نادوة الوراثاة واهلندساة الوراثياة       5 أمحد شوقي، ص . واهلندسة الوراثية يف النبات واحليوان، د.  5 
  .واجلينوم البشري، سلسلة مطبوعات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، الكويت



 
 

6 

 ما خصائص وحتسني األمراض ومسببات الفريوسات من خالية نباتات إنتاج وكذلك

 صناعية مواد إلنتاج الوراثي التحوير واستخدام لشحن أو التخزين بعد أي احلصاد بعد

 اجلينات بنوك شكل على النباتية الوراثية األصول حفظ التطبيقات هذه تنتج كما ودوائية

 .( )النباتي اإلنتاج تكاليف وتقليل األصول هذه انقراض خطر ملواجهة

 املسألة الثانية 

 قات اهلندسة الوراثية يف احليوانتطبي

 باستخدام البداية ورثلت مطرد، بشكل احليوان يف الوراثية اهلندسة إىل االجتاه بدأ

 للفئران الوراثي الربنامج يف للجرذان النمو بهرمون اخلاص اجلني بإيالج (DNA)( دنا) تقنية

 العادي، الفأر حجم ضعف إىل تصل( عمالقة فئران) إنتاج إىل اهلرمون هذا زيادة أدت حيث

 ومن اجلينات، عرب للتعديل مثال أول اعتبارها على العام الرأي انتباه أثارت التجربة وهذه

 بواسطة احلقن هي اجلينات عرب وراثيًا معدلة حيوانات على للحصول الناجحة الطرق

 أرحام إىل البويضات هذه تنتقل ثم املخصبة للبويضات األولية األنوية يف النقي( الدنا)

 .البويضات هذه منو عن الناشئة لألجنة بديلة أمهات تكون ألن هرمونيًا املعدة احليوانات

 حمدودية إىل اإلشارة مع والفريوسات اجلينية القاذفات استخدام كذلك الطرق ومن

 الراقية احليوانات يف اجلينات تعبري تنظيم كيفية فهم حملدودية نظرًا الطريقة هذه

 .( )املنقولة اجلينات وتوارث ثبات ضعف وكذلك

 حية مفاعالت أو كمصانع احليوانات استخدام للحيوان الوراثية اهلندسة وتستهدف

 وتهدف نوعيته، وحتسني والبيض واللنب اللحم كفاءة زيادة تستهدف وأيضًا الدواء، إلنتاج

 .احليوانية املواد إلنتاج التكلفة تقليل إىل

. األمراض تقاوم جينية عرب أو وراثيًا مؤلفة حيوانات إنتاج إمكانية تستهدف وكذلك

 إىل وراثيًا مهندسة حيوانية أعضاء نقل إىل السعي هنا الوراثية اهلندسة تستهدف وأيضًا

.التداوي لغرض اإلنسان جسم
 
 

 املسألة الثالثة 

 النبات واحليوانخماطر تطبيقات اهلندسة الوراثية على 

 للتفاعل نتيجة أو مباشرة إما الوراثية اهلندسة منتجات تسببها اليت الصحية األضرار (1)

 .املدى البعيدة اآلثار توقع صعوبة مع العوائل، وجينات املنقولة اجلينات بني

                                                           
 وحكم واحليوان النبات يف الوراثية واهلندسة ، 5 - 5  ص شوقي أمحد. د واحليوان، باتالن يف الوراثية اهلندسة .1

 البشاري،  واجليناوم  الوراثياة  واهلندساة  الوراثة ندوة أعمال ضمن ،    ص الكردي، احلجي أمحد. د فيها، الشريعة
 .ها     ، ط الكويت، الطبية، العلوم اإلسالمية املنظمة مطبوعات سلسلة

 .59 -55  ص ، شوقي أمحد. د واحليوان، النبات يف الوراثية اهلندسة .2

 النباااات يف الوراثياااة واهلندساااة ،. 21 -55  ص شاااوقي أمحاااد. د ، واحلياااوان النباااات يف الوراثياااة اهلندساااة: انظااار . 
 .    ص ، الكردي احلجي أمحد. د واحليوان،
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 منتجات مواكبة يستطيعون ال الذين املزارعني تهميش يف املتمثلة االقتصادية اآلثار (2)

 احملصوالت بفشل يهدد مما املنتجات هذه ثبات عدم إىل باإلضافة الوراثية، اهلندسة

 . الظروف من العديد حتت

 ويصعب مرغوبة، وغري املقاومة فائقة زراعية حشائش إنتاج كذلك املخاطر ومن ( )

 . بها التحكم

 .( )واالنتشار واالنتقال للتكرار القابل الوراثي التلوث وهو التلوث من خطري نوع ظهور (4)

 املسألة الرابعة 

 حكم االستفادة من تطبيقات اهلندسة الوراثية على النبات واحليوان

 واحليوان، النبات على( التطبيقات) الوراثية اهلندسة استخدام جماالت ذكرنا أن بعد

 يف األصل بأن القول ميكن املخاطر من ذلك يكتنفه وما املصاع من ذلك من يتوخى وما

 أضرار يصحبها مل ما واإلباحة، اجلواز:  واحليوان النبات يف الوراثية اهلندسة من االستفادة

 .  عندئذ فتحرم معتربة

 الفقه جممع قرار به وصدر املعاصرين من كبري عدد إليه مال الذي هو القول وهذا

 واهلندسة الوراثة وندوة ، اإلسالمي العامل برابطة الفقهي اجملمع وقرار الدولي اإلسالمي

 بالكويت الطبية للعلوم االسالمية املنظمة عليها أشرفت اليت البشري واجلينوم الوراثية

 ( ) .الدولي اإلسالمي الفقه جممع مع باالشرتاك

 : يلي ما اجلواز هذا على األدلة ومن

 والدواء، الداء خلق تعاىل اهلل إن» لقوله التداوي بإباحة الواردة الشرعية األدلة عموم (1)

 ( ).«حبرام تتداوا وال فتداووا

 حمرم أمر إىل أدى إذا التداوي فيه ومنع ، التداوي مشروعية على احلديث دل فقد (2)

 (.حبرام تداووا وال) بقوله وذلك ، اإلفساد أو كاإلضرار

 اهلندسة طريق عن فيها فالتصرف  ، احليوان من حكمها يف وما األنعام إباحة عموم ( )

 .اإلباحة لوازم من ذلك كل مصلحة فيه مبا والتحويل بالتعديل الوراثية

                                                           
 . 2  ، 2  ص ، شوقي أمحد. د ، واحليوان النبات يف الوراثية اهلندسة:  انظر .1

 وقارارات .  األول القارار ( هاا 9   - صافر ) عشارة  اخلامساة  دورتاه  يف للرابطاة  التاابع  اإلساالمي  الفقاه  جمماع  قرارات . 
 الاادولي اإلسااالمي الفقااه جممااع وتوصاايات قاارارات: أنظاار( 1 - )  9 رقاام القاارار الاادولي، اإلسااالمي الفقااه جممااع

 سلسااالة الناادوة،  أعماااال ضاامن  ،9 1  ص البشاااري، واجلينااوم  الوراثياااة واهلندسااة  الوراثاااة ناادوة  وتوصاايات .    ص
 احلياوان  يف الوراثية اهلندسة من االستفادة:  وانظر.  ها     ، الكويت ، الطبية للعلوم اإلسالمية املنظمة مطبوعات
.  البشااري واجلااني الوراثيااة واهلندسااة الوراثااة ناادوة أعمااال ضاامن الروكااي، حممااد. د. الشاارعية وضااوابطها والنبااات
 .1 5 ص ، البصل أبو عبدالناصر. د الشرعي، املنظور من الوراثية واهلندسة

 الشاي   وصاححه  ،( ثقاات  ورجالاه : )وقاال . 7/29 الزوائاد  جممع يف كما الكبري املعجم يف الطرباني أخرجه احلديث . 
 .   / جا   5  برقم اجلامع صحيح يف األلباني
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 جلب) قاعدة ذلك ومن املفاسد ودرء املصاع حتصيل من الشريعة إليه تهدف ما (4)

 على الوراثية اهلندسة تطبيق بإباحة القبول يؤيد ذلك كل( املفسدة ودرء املصلحة

 الضرر فمن ( )(يزال الضرر) قاعدة وكذلك. الشرعية بضوابطها واحليوان النبات

 . واملرض اجلوع يزال الذي

 وسيلة وهي علم الوراثية واهلندسة الصحيحة بنتائجه ويقر العلم إىل يدعو اإلسالم أن (5)

 .( )الشرعية الضوابط وفق كانت طاملا والنبات احليوان إنتاج لتطوير

 : واحليوان النبات يف الوراثية اهلندسة استعمال ضوابط

 هذا ولكن واحليوان النبات يف الوراثية اهلندسة استخدام جواز ذكرنا أن سبق

 التطبيقات هذه يكتنف ما بسبب االعتبار يف أخذها من بد ال معينة بضوابط مقيد اجلواز

 : يلي ما الضوابط هذه وأهم إليها اإلشارة سبقت وأخطار حماذير من

 سواء ، العقل أو البدن على الضرر أكان سواء الضرر إىل االستعمال هذا يؤدي أال (1)

 .املآل يف أي آجاًل أو عاجاًل الضرر أكان

 أن حيل فال اخلبائث يف ال الطيبات يف الوراثية اهلندسة من االستفادة جمال يكون أن (2)

 . خبيث حيوان أو نبات إنتاج يف يسعى

 فإنتاج.  شرعًا عنه منهي ألنه األهواء حسب اخللقة تغيري إىل االستعمال هذا يؤدي أال ( )

 واجلهد للمال إضاعة وفيه مفسدة يدفع وال مصلحة حيقق ال عبثية مبواصفات حيوان

 .اهلل خللق تغيري من يقرتفه عما فضاًل

 مرض كعالج احلاجة أو الضرورة إليه تقود صحيح لغرض االستعمال هذا يكون أن (4)

 واحليوان النبات إجياد يف التوازن اختالل إىل املفضي للعبث وليس ، غذاء حتسني أو

 يف دخوله عن فضاًل وبالبيئة انااااااباإلنس مضر متوازنة غري بكميات فاإلنتاج

 ُيِحبُّ اَل ِإنَُّه ُتْسِرُفوْا َواَل : تعاىل كقوله ، رعيةااااالش بالنصوص عنه املهين رافااااإلس

   .( ) اْلُمْسِرِفنَي

 إهالك يف داخاًل لكونه مآاًل أو حااًل احليوان تعذيب إىل االستعمال هذا يفضي أال (5)

 إتالف إىل أيضًا يؤدي وأال تعذيبه وعدم باحليوان بالرفق ولألمر.  والنسل احلرث

 .شرعي مربر دون وتدمريه النبات

 الوراثية اهلندسة استعمال يتوىل فيمن العمل يف والدقة والثقة اخلربة توفر من التأكد (6)

 .مفسدة إىل املصلحة وتنقلب املسألة تنعكس ال حتى واحليوان النبات يف

                                                           
 . 2 ص ، للسيوطي والنظائر األشباه .  

 املنظاور  مان  الوراثية واهلندسة ؛ 1  -5  ص الروكي حممد. د ، النبات احليوان يف الوراثية اهلندسة من االستفادة . 
 .1 5 ص ، البصل أبو الناصر عبد. د الشرعي،

 .     اآلية من جزء األنعام  . 
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 أن النباتي أو احليواني املصدر ذات الغذائية للمواد املنتجة واملصانع الشركات على (7)

 مائة طبيعي هو مما الوراثية باهلندسة حمضر هو ما للبيع يعرض فيما للجمهور تبني

 .( )بينة عن هلا املستهلكني استعمال ليتم باملائة

 القسم الثاني 

 تطبيقات اهلندسة الوراثية على اإلنسان

( املورثات) اجلينات على التعرف بعد – سابقًا تبني كما – الوراثية اهلندسة حمور إن

 أو إضافتها أو.  غريه أو ملرض بعضها حذف خالل من فيها والتحكم ، تركيبها وعلى

 .( )اخللقية الوراثية الصفات لتغيري بعض مع بعضها دجمها

 :اآلتية املطالب خالل من التطبيقات هذه حبث وميكننا

 املطلب األول 

 (التشخيص اجليين)استخدام اهلندسة الوراثية يف التشخيص 

 خالل من إليه ينظر باجلينات والعالج ، العالج يف املراحل أهم من فالتشخيص 

: الثاني واالعتبار ، لألمراض عالج  هو حيث من عام اعتبار:  األول االعتبار:  اعتبارين

 .( )وإجراءات آثار من له وما خبصوصيته يتعلق فيما خاص اعتبار

 احلكم عموم عليه فيطبق الوراثية لألمراض عالج هو حيث من : األول االعتبار فأما

 من املنع: أوهلا.  ذلك يف فقهية اجتاهات ثالثة وهناك( ) .للتداوي التكليفي الشرعي

 هو األخري والقول ومشروعيته، التداوي جواز:  والثالث ، الوجوب: الثاني االجتاه التداوي،

 (7) .أدلته قول ولكل ، أقوال عدة االجتاهات هذه داخل ويف اجلمهور قول

 الرجوع وميكن معلومة فهي ومناقشتها بأدلتها األقوال بسط موضع املوضع هذا وليس

 . مظانها إىل

 ، خصوصية من له ما حيث من باجلينات للعالج النظر فهو : الثاني االعتبار أما

 للنصوص خمالفة أو مضار أو مصاع من عليه يرتتب وما.  آلثاره كذلك وبالنظر

 .( 6)الشرعية

                                                           
 مان  الوراثياة  واهلندساة  ،7  -    ص الروكاي  حمماد . د. والنبات احليوان يف الوراثية اهلندسة من االستفادة: انظر . 

 واهلندساة . 9 1  ص الوراثياة  واهلندساة  الوراثاة  ندوة وتوصيات.  1 5ص ، البصل أبو عبدالناصر. د الشرعي، املنظور
 .   -1    ص الكردي، احلجي أمحد. د.  فيها الشريعة وحكم واحليوان النبات يف  الوراثية

 (.األول القرار) ها9   /5/   يف بدأت واليت( 7 ) الدورة يف.  للرابطة التابع الفقهي اجملمع قرار  . 

 .   ص داغي، القره علي. د ، اإلسالمي الفقه منظور من اجليين العالج: انظر .  

 ص الزحيلاي،  حمماد . د ، اجلايين  واإلرشااد  ،   ص داغاي  القاره  علاي . د ، إساالمي  منظاور  من اجليين العالج: انظر . 
 للعلااوم اإلسااالمية املنظمااة مطبوعااات سلساالة البشااري، واجلينااوم الوراثيااة واهلندسااة الوراثااة ناادوة أعمااال ضاامن ،559

 .الكويت الطبية،

 .9  العدد بريطانيا، احلكمة، جملة يف منشور حبث ،   ص ، اجلرعي عبدالرمحن. د الطيب، اإلذن أحكام .7

 .71  ص داغي، القره علي. د ، اإلسالمي الفقه منظور من اجليين العالج  . 
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 من منها الوقاية أو جينية أمراض عالج فيستهدف العالجي  اجليين التشخيص أما

 بعض كشف العلماء استطاع وقد وعالجه، املرض عن املسؤول اجلني اكتساب خالل

 ونزعها قصها خالل من فيها التحكم إمكانية ثم ومن واملرضية السليمة الوراثية األطقم

 .ضارة كانت إذا( البشري اجلينوم) خارج

 الدراسة حمل الوراثي التتابع على التعرف ميكنها حمددة أنزميات خالل من ذلك ويتم

).املراد املوضع عند وقصه
1) 

 املطلب الثاني

 الفحص اجليين وأحكامه 

 :صورتان وحتته

 : الوراثي املسح حكم:  األوىل الصورة

 يف اجملتمع من واسع نطاق على الوراثية األمراض تشخيص يف:  الوراثي املسح يتمثل

 إىل املسح هذا ويهدف الوراثي للتشخيص دم عينة باستخالص العمر من خمتلفة مراحل

 .باملرض املصابة الوالدات من احلد وبالتالي املعتلة، املورثات حاملي اقرتان من احلد

 : الوراثي املسح حكم

 وضع على األطباء ويساعد الوراثية األمراض تقليل إىل يهدف الوراثي املسح أن مبا

 الشريعة مقاصد فإن وقوعها قبل األضرار دفع يف ويسهم اإلنسان حلماية الوقائية الربامج

 تكون أن بشرط الوراثي، املسح هذا جتيز عمومًا الشريعة وقواعد املرسلة واملصاع

 احلفاظ وجوب مع بالبيئة وال باإلنسان الضرر تلحق وال وآمنة مباحة لذلك املستعملة الوسيلة

 . الناس ألسرار محاية احلاجة مبقدار إال املسح هذا نتائج سرية على

 : حالتني يف الوراثي املسح هذا على اإلجبار ويصح

 .معني بلد يف وباء انتشر إذا:  األوىل

 .(2)عامة ملصاع حتقيقًا املسح بهذا اإلمام يأمر أن:  الثانية

 : الزواج قبل اجليين الفحص:  الثانية الصورة

 كالثالسيميا اجملتمع يف املنتشرة الوراثية األمراض من الوقاية:  أهمها فوائد ولذلك 

  الزواج يف الراغبان فينصح املعتلة اجلينات هذه حاملي ملعرفة وذلك املنجلية األنيميا أو

 باألمراض ذريتهما تصاب ال حتى معتل، جلني حاماًل أحدهما كان إذا عنه بالعدول

 . ( )اإلجناب يف الرغبة عند احلمل فحوصات بإجراء ينصحان أو الوراثية

                                                           
 . 9   ص ، جويلي سعيد. د اإلنسان، وحقوق الوراثية اهلندسة بني العالقة: انظر  . 

 داغاي،  القاره  علاي . د ، إسالمي منظور من  اجليين والعالج.    1،2 2 ص امليمان، ناصر. د اجليين، اإلرشاد: انظر  . 
 ، 52 ،521 ص ، عاارف  علاي  عاارف . د إساالمي،  منظور من الوراثية األمراض من والوقاية اجليين واالختبار. 5 ص

 .معاصرة طبية قضايا يف فقهية دراسات كتاب ضمن

 .    ،    ص البار، علي حممد. د اجليين، لإلرشاد الطبية اجلوانب: انظر  . 



 
 

   

 : منها حماذير والفحص التشخيص وهلذا

 ألن صحيح غري وهذا الوراثية األمراض من سيقيهم الطيب الفحص أن الناس إيهام (1)

 .اجملتمع يف املنتشرة األمراض من قليل عدد عن إال يكشف ال الوراثي الطيب الفحص

 .الفحوصات نتائج سرية يف التحكم عدم (2)

 . الزواج عن الشباب إحجام على الفحص هذا تأثري ( )

)فيها مرغوب غري وراثية صفة ظهور (4)
1
). 

 املقصود لفهم يعود وإمنا لذاته التشخيص أو الفحص إىل تعود ال احملاذير هذه ولكن

 . التطبيق يف خللل أو به

 املطلب الثالث

 حكم الفحص اجليين قبل الزواج

 : أقوال ثالثة على احلكم هذا يف املعاصرون العلماء اختلف

( الكشف) الفحص ترك األوىل أن إىل املعاصرين العلماء بعض ذهب : األول القول

 غري نتائج يعطي الفحص هذا وألن ، وعال جل بربه ظنه العبد حيسن أن األوىل ألن اجليين

 .صحيحة

 فكالهما وجل عز باهلل الظن إحسان مع يتعارض ال باألسباب األخذ بأن:  وأجيب

 إىل راجع فهذا ذلك يف خطأ حصل وإن اجليين الفحص نتائج دقة بعدم يسلم وال ، به مأمور

)ذاته التشخيص أو ذاته الفحص إىل ال الوسيلة
2
).  

 الزواج قبل اجليين الفحص وجوب إىل املعاصرين الفقهاء بعض وذهب : الثاني القول

 فيه ألن الشخصية، احلرية على افتئاتًا ذلك يعترب وال.  الوراثية باألمراض يتعلق فيما مطلقًا

 وضع يف احلال هو كما ثانيًا، واألمة والدولة اجملتمع وعلى أواًل، الفرد على تعود مصلحة

 املدارس أو ، للوظائف القبول يف العامة املصلحة حتقق اليت واألنظمة للقوانني الدول

 ألن الضرر هذا يعترب مل أفراد أو بفرد خاص ضرر اإللزام هذا عن نتج وإن. واجلامعات

)أعظمهما لدفع الشرين أهون فريتكب اخلاص، الضرر على مقدم العام الضرر
 
). 

 املكلفني على حرج وفيه الشرع، به يأت مل حق إجياب فيه بأن:  هذا عن أجيب وقد

)أخرى وراثية بعوامل املرض حيدث وقد ، وماليًا نفسيًا
4

 الفحوصات أن إىل باإلضافة( 

 .النتائج قطعية ليست

                                                           
 .     ،    ص البار، علي حممد. د اجليين، لإلرشاد الطبية اجلوانب: انظر   

 ،795 العادد  ،   ص ، املسالمون  جريادة :  انظار ) جاربين  بان  عباداهلل  والشاي   بااز  بان  عبدالعزيز الشي  بهذا قال ممن   
 .5   ص ، الشويرخ سعد. د ، الوراثية اهلندسة أحكام:  وانظر ، ها5   / /   بتاري 

 . 52 ص ، الزحيلي حممد. د اجليين، اإلرشاد: انظر   

 .9   ص اجلينية، الطبية للفحوصات فاحصة ونظرة ،  2 ص امليمان، ناصر. د ، اجليين اإلرشاد:  انظر   
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)اجليين الفحص مشروعية : الثالث القول
1
 وبه املعاصرين من كثري إليه وذهب.(

)الطبية للعلوم اإلسالمية املنظمة توصية صدرت
2
 : أهمها ومن كثرية وأدلتهم.(

)(مصح على ممرض يورد ال: )كحديث األمراض من التوقي يف الواردة األحاديث (1)
 
) . 

 وال فتداووا والدواء، الداء خلق اهلل إن)  كحديث التداوي يف الواردة األحاديث (2)

)( حبرام تتداووا
4
) .  

) ( يزال الضرر: )  قاعدة ( )
5

 .احلرج رفع قواعد من وغريها( 

 وسيلة وهو الوراثية األمراض من لألسرة محاية فيه الزواج قبل اجليين الفحص أن (4)

) مشروعًا فيكون املشروع إىل أدى وما السليم والنسل واملودة السكن إلجياد
6
).  

 أن وميكن استدالهلم لوجاهة – اهلل شاء إن – الثالث القول هو تقدم مما والراجح

 : حالتني يف اجليين الفحص بوجوب يقال

 .معينة عرقية جمموعة أو معني جمتمع يف الوباء انتشر إذا : األوىل

 منوط تصرف ألنه باملعروف هذا يف واجبة طاعته فإن ، األمر ولي به ألزم إذا : الثانية

 الضرر لدفع اخلاص الضرر حتمل باب من ألنه ، فيه احلاصل الضرر ويتحمل باملصلحة

)العام
7
). 

                                                           
 طاارية، وال دعااوى ال باااب ، السااالم كتاااب يف ومساالم ،71/ ص الهامااة: باااب ، الطااب كتاااب يف البخاااري أخرجااه   

 / 5  . 

 .خترجيه سبق   

 . 2 ص ، السيوطي الدين جلالل ، والنظائر األشباه   

 .5   ص الشويرخ، سعد. د الوراثية، اهلندسة أحكام انظر   

 .   2ص الزحيلي حممد. د اجليين، اإلرشاد: انظر  7

 ص الشاويرخ  ساعد . د ، الوراثياة  اهلندساة  أحكاام  ، 1   ص كاريم  صاع. د ، املوروثات وهندسة الكائنات:  انظر   
75. 

 . 25  ص ، للشويرخ الوراثية اهلندسة  5
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 املبحث الثالث

 وسلبياته ، وحكمهالعالج اجليين وكيفية العالج به ، 

 : املقصود مبصطلح اجلني :  أواًل

يستخدم هذا املصطلح لوصف الوحدات القاعدية للوراثة ، ويتحكم اجلني يف  

الصفات الوراثية املختلفة من طول اجلسم وقصره وشكله أو لونه بل بنربة الصوت ولون 

راز كل صفة من العني وحدة شم األنف أو اإلصابة مبرض وراثي معني ، ويشرتك يف إب

 . املاضيةجينات متعددة  الصفات

وختتلف عدد . م  919 عام ( جوهانسن)هو العامل  Geneوأول من أطلق لفظ جني 

ورغم أن هذه اجلينات موجودة يف كل خلية . اجلينات يف اخللية الواحدة من كائن آلخر 

فقط % 1 درت حبواليمن خاليا اجلسم إال أن جزءًا يسريًا منها يعمل يف كل خلية معينة ق

 .أي أن هناك جينات نشطة واألخرى غري نشطة ، وذلك حسب حاجة اخللية ووظيفتها 

 :املقصود بالعالج اجليين: ثانيًا

يعد نقل اجلينات أحد أهم تطبيقات اهلندسة الوراثية اليت سبق احلديث عنها ، 

إلعادة الوظيفة اليت يقوم نقل جزء من احلمض النووي إىل خلية : واملقصود بالعالج اجليين 

 .بها هذا اجلني إىل عملها 

وكذا معرفة طبيعته  (كروموسوم)وقد أمكن حتديد موقع كل جني على أي صبغي

، ا قبله وما بعده من اجليناتالكيميائية اليت تتسبب يف إظهار املرض الوراثي ، وعالقته مب

 .وذلك عن طريق اجلينوم البشري 

ابًا واسعًا لعالج الكثري من األمراض الوراثية اليت نشأت بسبب وقد فتح العالج اجليين ب

اخللل يف اجلينات وكذلك احلد من تشوهات املواليد اخللقية ، وذلك عن طريق معرفة اجلني 

 ( ). املسبب للمرض ، ونقل املورث الذي يقوم بوظيفته إىل اخللية عن طريق العالج باجلينات 

 :كيفية العالج اجليين:  ثالثًا

 : وميكن أن يتم العالج اجليين بأحد الطرق التالية 

أي أن حتل جينات سوية مكان اجلينات املعطوبة ،وهي اليت تفشل يف : إحالل اجلني  (أ)

أن تقوم بوظيفتها على الوجه السليم ، وبالتالي فإن مثل هذه احلاالت اليت يتم عالجها 

بهذه الطريقة ، جيب أن تكون تلك اليت تنتج عن جني وحيد معيوب ، وجيب أن 

صه وعزله بصورة نقية ، وبعد ذلك يتم طرد يكون اجلني معروفًا وميكن استخال

 . اجلني الشاذ 
                                                           

، أساسايات   22 ،  25 وأحكام اهلندسة الوراثية للشويرخ، ص     ،     الكائنات وهندسة املورثات ص : أنظر  .   
، حبااااث منشااااور ضاااامن أعمااااال ناااادوة    ،    عباااادالعزيز السااااعيد البيااااومي ، ص . الوراثااااة والعااااالج اجلاااايين ، د

 . م   11 / أكتوبر     – 1 من االنعكاسات األخالقية للعالج اجليين املنعقدة جبامعة قطر يف الفرتة 
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، تخدام التقنيات الوراثية احلديثةأي تعديل اجلني املختل وظيفيًا باس: تصحيح اجلني   (ب)

 .املوجهة إىل موقع معني حبيث يتم تصحيح الرسالة الوراثية املعيبة  ( )مثل الطفرات 
ته بالكامل داخل اخللية ، دون إزالة  ويتضمن إدخال جني يقوم بوظيف: زيادة اجلني  (ج)

 .( )أو تغيري اجلني املعطوب املوجود باخللية 
والعالج اجليين خيتلف عن غريه من العالجات األخرى كالعقاقري ، فهما خيتلفان يف 

، بوظيفة إنتاج األنسولني ملريضفمثاًل نقل اجلني الذي يقوم . أن تأثري العالج اجليين مستمر 

الالزم بصفة دائمة ، وهذا خبالف العالج بالعقاقري  من إنتاج األنسولني سيمكن خالياه

 . الذي يكون تأثريه وقتيًا ما دام اجلسم حتت تأثري الدواء 

أن مادة العالج هي استخدام جزئيات احلمض النووي بداًل من املواد  :والفرق الثاني 

 (  ).الكيميائية 

 :مستقبل العالج اجليين :  رابعًا

العديد من الدراسات إىل أن هناك مستقباًل زاهرًا ينتظر العالج اجليين وذلك  تشري

لعالج أمراض واسعة االنتشار ، يعاني منها املاليني ، كالسرطان والتهاب الكبد 

الفريوسي واإليدز وغريها ، باإلضافة إىل معاجلة األجنة قبل والدتها ، وتشخيص األمراض 

تشاف املبكر لألمراض الوراثية رهيدًا لعالجها قبل وقوعها أو الوراثية قبل الزواج ، واالك

احلد من خطورتها ، وإثراء املعارف العلمية عن طريق التعرف على املكونات الوراثية ، 

ومعرفة الرتكيب الوراثي لإلنسان ، وإنتاج مواد بيولوجية وهرمونات حيتاجها جسم 

 (  ).اإلنسان للنمو والعالج 

وبالرغم من كل الفوائد املذكورة للعالج اجليين فإن املردود اإلجيابي وامللحوظ ال 

ن العالج اجليين ما زال يتطلب التغلب على كثري من إزال ضئياًل حتى اآلن ، حيث 

 . املشكالت والعقبات ، حتى ميكن استخدامه كوسيلة ناجحة لعالج األمراض الوراثية 

 : يين ما يلي سلبيات العالج اجل:  خامسًا

أن الغموض ال زال يكتنف الكثري من معامله وحقائقه ، ومل خيضع لتجارب طويلة  (1)

 .  تضمن سالمة استخدامه 

                                                           
 ( . 9 أحكام اهلندسة الوراثية للشويرخ ص ) تغري يطرأ على املادة الوراثية قد ينتج عنه أمراض وراثية : الطفرة  .  

 .    أساسيات الوراثة والعالج اجليين، للبيومي ، ص : انظر  .  

 .  29 ،  22 سعد الشويرخ ، ص . أحكام اهلندسة الوراثية ، د: انظر  .  

، منشااور ضاامن أحباااث ناادوة االنعكاسااات  1 ،  9داغااي ، ص  هعلااي القاار. العااالج اجلاايين ماان منظااور إسااالمي ، د .  
للدكتور ناصار  ( حماذيره  –أهمية آثاره ) اإلرشاد اجليين " م وحبث   11 األخالقية للعالج اجليين ، جامعة قطر ، 

أهميااة التوعيااة الوقائيااة وحماااذيره الطبيااة     : االسرتشاااد الااوراثي  " ث ، وحباا   2،  1 2باان عبااداهلل امليمااان ، ص   ا
، وكالهمااا ضاامن أحباااث ناادوة الوراثااة واهلندسااة الوراثيااة        22 حمساان باان علااي احلااازمي ، ص    . واألخالقيااة ، د

 .ها     واجلينوم البشري والعالج اجليين ، من مطبوعات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ، 
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أن حتضري الناقالت الفريوسية وإدخاهلا إىل اخلاليا قد يرتتب عليه تهديد حلياة  (2)

 . اإلنسان 
ه اخلطأ يف اخلطأ يف حتديد موقع اجلني على الصبغي بدقة، ويرتتب علي احتمال ( )

عملية النقل، ورمبا ترتب على ذلك خطر أشد، فالعمل يف العالج اجليين يقع يف ظالم 

 . كامل ويف معيار يقاس باجلزء من املليون من املليمرت 
 . أن تسبب اجلينة املزروعة منوا سرطانيا  احتمال (4)
استخدام املنظار اجليين يف معاجلة األجنة قبل والدتها قد يؤدي إىل مضاعفات خطرية  (5)

 . على حياة األم أو اجلنني 
 .وغريها من السلبيات(  )ينشأ بسبب عملية النقل للجني أمراض غري معروفة  قد (6)

 : اجليين العالج حكم:  سادسًا

 . البحث هذا من تقدم فيما وخماطره مزاياه وذكر اجليين العالج مفهوم بيان سبق

 مشروعية عموم يف يدخل وأنه اجليين التشخيص حكم سابقًا البحث يف وتقدم

 .  املبدأ حيث من هنا اجليين العالج وكذلك ، التداوي

 اجليين بالعالج يتعلق فيما التفصيلية األحكام بعض عن نتحدث ، املطلب هذا ويف

 : اآلتية املسائل خالل من

  األوىل املسألة

 اجليين العالج أنواع

 :نوعني إىل املعاجلة اخللية باعتبار اجليين العالج ينقسم

 .اجلسدية للخاليا اجليين العالج:  األول النوع

 منها اجلنسية عدا ما اخلاليا مجيع مستوى على اجليين اخللل إصالح:  به ويقصد

 بعد البويضة) اجلينية اخللية أيضًا ويستثنى( األنثى يف والبويضة الذكر يف املنوي احليوان)

 (.املنوي باحليوان تلقيحها

 :واجلينية( التناسلية) اجلنسية للخاليا اجليين العالج:  الثاني النوع

 : حالتان وهلا اإلنسان عنها ينشأ اليت واجلينية اجلنسية اخلاليا عالج به ويقصد

 . والبويضة املنوي احليوان وهي خمصبة غري تكون أن (1)

 ( )(.الزجيوت) امللقحة البويضة وهي خمصبة، تكون أن (2)

                                                           
ناصار امليماان ، ص   . ، واإلرشاد اجليين ، د 5  ،     صاع كريم ، ص . الكائنات وهندسة املورثات ، د: أنظر  .   

. ، والعااالج اجلاايين واالنعكاسااات األخالقيااة ، د    9 سااعد الشااويرخ ، ص  . ، وأحكااام اهلندسااة الوراثيااة ، د    2
 .   ور الدين اخلادمي ، ص ن. ، اجلينوم البشري وحكمه الشرعي ، د   ،    صديقة العوضي ، ص 

 مقاادم حبااث. 2  ص جاازر، أبااو رمضااان حممااد ابتهااال اإلسااالمي، الفقااه يف البشاارية للخاليااا اجلاايين العااالج: انظاار .2
: وانظاار.  منشااور غااري هااا،9    بغاازة، والقااانون الشااريعة كليااة ماان املقااارن الفقااه يف املاجسااتري درجااة السااتكمال

 .95 ص الشويرخ، سعد. د ، الوراثية اهلندسة أحكام
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  الثانية املسألة

 اجلسدية للخاليا اجليين العالج كيفية

 أو تعويضه يراد الذي اجليين اخللل موقع على التعرف إىل اجليين العالج حيتاج 

 على تعمل ألنها وذلك املعاجلة، اخلاليا أنسب هي( األصلية) اجلذعية واخلاليا حتفيزه،

 فإن العمر تقدم ومع سليمة، خاليا لتعطي ذلك بعد تنقسم اليت األم اخللية يف اخللل تقويم

 لعدم نظرًا انقسامها عدد يقل ألنه أقل( األصلية) اجلذعية اخلاليا حتققها اليت النجاحات

 العالج حيتاج كما.  وحنوها بالسموم لإلصابة تعرضها إىل باإلضافة هلا اجلسم حاجة

 . املعطوب مكان إعطاؤه املراد السليم اجلني توفري إىل اجليين

 املستهدفة اخلاليا إىل اجلني بها يصل آلية توفري إىل كذلك اجليين العالج وحيتاج

 .( )الفيزيائية أو الكيميائية الطرق من غريها أو الفريوسية النقاالت وذلك بالتحديد

  الثالثة املسألة

 التناسلية للخاليا نقلها وبني اجلسدية للخاليا اجلينات نقل بني الفرق

 بينهما لكن كبري توافق فيه والتناسلية اجلسدية اخلاليا إىل اجلينات نقل أن رغم

 : ومنها  املهمة الفروق بعض

 النقل أما والرئة الكبد مثل بعينها خلاليا يكون اجلسدية للخاليا اجليين النقل (1)

 وبالتالي اللقيحة أو البويضة أو املنوي احليوان إىل اجلني فينتقل التناسلية للخاليا

 اجلسدية اخللية إىل اجلني نقل فإن وبالتالي. اجلنني  خاليا مجيع إىل اجلني فينتقل

 فيحدث التناسلية للخلية النقل خبالف معني عضو خاليا يف حمدودًا تغيريًا حيدث

 .أيضًا نسله على ويؤثر اجلنني خلاليا الوراثية الرتكيبة مجيع يف تغيريًا

 التناسلية اخلاليا يف أما ومرضه، اإلنسان والدة بعد يكون اجلسدية اخلاليا عالج (2)

)باملرض يصاب أن خشي إذ تكونه بداية يف اجلنني إىل النقل فيكون
2
). 

  الرابعة املسألة

 اجلسدية للخاليا اجليين العالج استخدام حكم

 الغرض يكون فأحيانًا اجلسدية للخاليا اجليين العالج استخدام من الغرض خيتلف

 منه الغرض يكون وأحيانًا األمراض من الوقاية منه الغرض يكون وأحيانًا األمراض عالج

 .معينة صفة واكتساب التحسني
                                                           

 اجلاايين والعااالج، م999  القاااهرة، ، اللبنانيااة املصاارية الاادار ، البشاارية األعضاااء واستنساااخ اجلاايين العااالج: انظاار . 
 االساالمية،  اجملتمعاات  يف اجلايين  العاالج  تكنولوجيا وحدود وأفق.   -7  ص جزر، أبو ابتهال ، البشرية  للخاليا

 جامعاة  الوراثاة،  علام  يف املتقدمة لألحباث األخالقية االنعكاسات ندوة ضمن منشور حبث ،2  ص الطييب حممد. د
 .ها     الدوحة العلوم، قطر،كلية

 حمماد . د اجلايين،  العاالج  تكنولوجياا  دووحاد  فاق أو ،2   ص ، الشاويرخ  ساعد . د ، الوراثية اهلندسة أحكام: انظر . 
 .9   ص الطييب
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 : اآلتي النحو على فيها احلكم وتفصيل

 األمراض من العالج بغرض اجلسدية للخاليا اجليين العالج يستخدم أن:  األول الغرض

 : قولني على حكمه يف اختلف وقد

 يف كما وذلك الباحثني بعض به وقال هنا اجليين العالج استخدام مينع : األول القول

 ،(املصاع جلب على مقدم املفاسد درء: ) القاعدة وتغليب اخللقة، تغيري من اجليين العالج

)املريض يعانيه مما أشد تكون أن خيشى حيث وآثاره العالج هذا عواقب من خيشى وملا
1

.) 

 عند يكون إمنا اخللقة تغيري عن النهي بأن القول هذا أدلة عن جياب أن وميكن

 درء: )بقاعدة واستدالهلم عنه مبنهي فليس عالجًا يكون ما خبالف املصلحة، وعدم العبث

 املصاع رجحان اشرتطوا باجلواز القائلني بأن عنها جياب( املصاع جلب على مقدم املفاسد

 خيشى بأنه: قوهلم عن أيضًا بهذا وجياب املنع فالصواب املفاسد رجحت فإن ، املفاسد على

 .املريض منه يعاجل الذي املرض من أشد اجليين العالج عواقب تكون أن

 الفقهي اجملمع قرار به وصدر الباحثني، من كثري قال وبه.  اجلواز : الثاني القول

)الطبية للعلوم اإلسالمية املنظمة ندوة توصية به وصدرت للرابطة التاسع
2
 من وغريها.  (

 . الندوات

 : يلي مبا مشروط باجلواز القول وهذا

 . أصاًل املوجود الضرر من أعظم ضرر إىل هنا اجليين العالج يؤدي أال (1)

 املراد املرض من بالشفاء مصلحة - الظن غلبة حبسب -  العالج هذا حيقق أن (2)

 . آالمه من بالتخفيض أو عالجه

 .البديل وجود يتعذر أن ( )

)املتربع على الضرر حصول عدم (4)
 
 نقل يف الشروط استيفاء إىل هنا اإلشارة مع ، (

 .األعضاء

 .وإتقان عالية خربة ذوو متخصصون أطباء العالج عملية جيري أن (5)

                                                           
 جامعاة  والقاانون،  الشاريعة  كلياة  حولياة  ،    ص ، احملمادي  علاي . د إساالمي،  منظاور  مان  الوراثية األمراض: انظر   

 .ها2    ،(7 ) العدد قطر،

 اإلسالمي، العامل لرابطة التابع اإلسالمي الفقه جممع قرارات من ها،9    رجب يف( 7 ) للدورة األول القرار:  انظر   
 منظااور ماان الوراثيااة اهلندسااة.  2 1  ص الكوياات ، الطبيااة للعلااوم اإلسااالمية املنظمااة وتوصاايات املكرمااة، مكااة

 ،   ،1  ص جاازر أبااو ابتهااال. د البشاارية للخاليااا اجلاايين والعااالج ،517 ص ، البصاال أبااو عبدالناصاار. د شاارعي،
 .   ص للشويرخ، الوراثية اهلندسة وأحكام

. د الشرعية، الضوابط ضوء يف اجليين والعالج. 51 ص البصل أبو عبدالناصر. د شرعي، منظور من الوراثية اهلندسة   
 قطار  جامعاة  العلاوم،  كلياة  اجلايين،  للعالج األخالقية االنعكاسات لندوة مقدم حبث ،  ص البصل أبو عبدالناصر

( 11 .) 
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 عليها املصادقة رت اليت العالجات إطار يف اجليين للعالج االستخدام يكون أن (6)

 .املعنية اجلهات من وإقرارها

 .التجريب طور يف منها عالج يستخدم أال (7)

 خلطورة وإشرافها، الدولة رقابة حتت اجليين بالعالج اخلاصة املختربات تكون أن (8)

 . العالج من النوع هذا

 ( ).املعتربة بشروطه الطيب اإلذن أخذ وجوب (9)

 : أهمها ومن كثرية القول هذا وأدلة

 اْلِإنَساَن َخَلْقَنا َلَقْد : تعاىل قوله  ومنها كثرية وهي اإلنسان خلق إحسان على األدلة (1)

 بعد تقويم أحسن يف اإلنسان خللق إعادة باجلينات العالج ويف.  (2)  َتْقِويٍم َأْحَسِن ِفي

 .عليه طرأت اليت اآلفات

 .إليها اإلشارة سبقت وقد ، التداوي مشروعية على األدلة (2)

 . لإلباحة العامة والقواعد الضرر، رفع قواعد ( )

 (3).األعضاء ونقل الدم نقل على هنا اجليين النقل قياس (4)

 على للحصول وزرعه إنسان جني أخذ ذلك فيشمل:  هنا باجلواز القول على وبناء 

 األنسولني يفرز الذي اإلنسان جني غرس فيجوز.  جينه تعطل قد  ملريض لتعطى ؛ إفرازاته

 كما ، اآلن حتى السكر ملرض عالج أهم هو الذي األنسولني إلنتاج البكترييا من نوع يف

 . (4) النمو قصور ذوي لعالج ؛ يفرزه الذي اجلني من النمو هرمون على احلصول جيوز

 :األمراض من الوقاية بغرض اجلسدية للخاليا اجليين العالج يستخدم أن:  الثاني الغرض

 قد أنه له فيظهر( البشري اجلينوم) اجلينية خارطته على اإلنسان يطلع حني ذلك ويتم

 املناسب اجليين العالج إعطائه يف فريغب نسله من أحد أو واحد وراثي مبرض يصاب

 (7).احملاوالت طور يف زال ال كله وهذا املرض هذا من لوقايته

 : حالتني إىل ينقسم هأن الغرض هذا حكم يف يقال أن وميكن

 .حياته من متأخرة سن يف أثره يظهر مريض جلني حاماًل يكون أن : األوىل احلالة

 عالمات عليه تظهر مل وإن املرض على املقدم حكم يف أنه – أعلم واهلل – فالظاهر

 .العالج أجل من اجليين العالج استخدام حبكم بإحلاقه يقال أن فيمكن املرض

                                                           
 اهلندسااة ماان واالسااتفادة ،7  ،   ص داغااي، القااره علااي. د اإلسااالمي، الفقااه منظااور ماان اجلاايين العااالج: انظاار  .1

 . 7 ، 77 ص جزر أبو ابتهال ، البشرية للخاليا اجليين والعالج ،7   ص الروكي، حممد. د الوراثية،

   اآلية التني .2

 أبااوجزر ، البشاارية للخاليااا اجلاايين ،والعااالج7ص أبوالبصاال.د الشاارعية، الضااوابط ضااوء يف اجلاايين العااالج: انظاار . 
 ومابعدها    ص للشويرخ ، الوراثية اهلندسة ،وأحكام  ،  ص

 .779 ،772 ص النشمي، عجيل. د ، اجليين والعالج البشري للجينوم الشرعي الوصف:  انظر .4

 . 5 ص اجلمل، عبدالباسط. د ، اجلينات عصر: انظر 7
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 . األول الغرض ذكر عند جوازه ترجح وقد

 بتأثره إال يظهر ال ولكنه املرض حيمل جلني حاماًل اإلنسان يكون أن : الثانية احلالة

 بعض ذهب وقد. القادمة األجيال يف سيظهر أنه أو واإلشعاعات كالبيئة أخرى بعوامل

 احلامل اجلني بأن ُيجزم كان إذا ما بني احلالة هذه حكم يف التفصيل إىل الباحثني

 العالج جيوز احلالة هذه ففي.  القادمة األجيال يصيب أو مبرض اجلسم سيصيب للمرض

 .اإلسالم يف املشروعة بالوقاية ذلك ويلحق اجليين

 كبرية بنسبة ليس ولكن للمرض يؤدي أن يتوقع للمرض احلامل اجلني إذا ما وبني

 عدم األصل ألن ، اجليين العالج جيوز ال احلالة هذه ويف.  منه يقرب ما أو اجلزم إىل تصل

 فيه اجليين العالج وألن ، هنا ضرورة وال لضرورة إال البشري اجلسم يف التدخل جواز

 .( )أكرب ضرر بدفع الضرورة ألجل أجيزت حقيقية خماطر

 اجليين، العالج من رنع بتفصيلها الثانية احلالة أن – أعلم واهلل – لي يظهر والذي 

 فال مستقباًل يستجد الذي ما يدري وال ، وخماطر حماذير من اجليين للعالج ملا وذلك

 تأتي ال أو تأتي قد وألجيال ؟ ال أم له يتعرض هل يدري ال ألمر نفسه بعالج اإلنسان يتدخل

 أو الضرورة حتقق عدم مع ، الوقت من يستقبل فيما العالج أنواع من يستجد ماذا يدري وال

 .أعلم واهلل. هنا احلاجة

 صفات واكتساب التحسني اجلسدية للخاليا اجليين العالج يستخدم أن:  الثالث الغرض

 . والذكاء والقوة والشكل اللون:  مثل معينة

 دون سبق كما معينة صفة لتحسني السليم الشخص خاليا إىل السليم اجلني فينتقل 

 : قولني على الغرض هذا حكم يف الباحثون اختلف وقد.  ضرورة أو حاجة

 ( ) . الباحثني بعض قال وبه ، اجلواز : األول القول

 واجلمال والكمال والقوة الصحة رتدح اليت واألحاديث باآليات القول هلذا واستدل 

 اهلل إن: )  احلديث يف وكما ، ( ) َواْلِجْسِم اْلِعْلِم ِفي َبْسَطًة َوَزاَدُه  : تعاىل قوله يف كما

 اجليين فالعالج. اإلباحة األشياء يف األصل بأن كذلك واستدل.  ( )( اجلمال حيب مجيل

 .اإلباحة أصل على فيبقى منع فيه يرد مل هنا

 : يلي مبا األول القول أصحاب استدالل عن أجيب وقد

 ما منها واجلمال، والقوة والكمال الصحة رتدح جاءت اليت واألحاديث اآليات أن (1)

 أمر فهذا لتغيريها، اإلنسان يسعى حتى املكتسبة وليست اخللقية األوصاف به يقصد
                                                           

 .77- 7 ص ، جزر أبو ابتهال البشرية، للخاليات اجليين العالج: انظر .1

 واجليناوم  الوراثياة  واهلندساة  الوراثاة : ) ندوة أعمال مناقشات ضمن ، باجلواز عثمان رأفت حممد الدكتور رأي: انظر .2
 (.  2 ص البشري،

 5   اآلية من البقرة . 

 . 9/  وبيانه، الكرب حتريم باب االميان، كتاب صحيحه، يف مسلم أخرجه .4
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 مجال وهو الباطن اجلمال: تعين  الصفات هذه أن مبعنى جاء ما ومنها،  عنه منهي

 .وتنفيذه اهلل أمر يف القوة: تعين القوة وكذلك.  وحنوها والعلم العقل

 تغيري من فيه ملا املنع هنا فاألصل( االباحة األشياء يف األصل: )بقاعدة استدالهلم وأما (2)

 ( ).اخللقة

 صدر وبه.  املسألة هذه تناولوا الذين الباحثني أكثر قول وهو ، املنع : الثاني القول

 للعلوم اإلسالمية املنظمة وتوصية ، اإلسالمي العامل لرابطة التابع الفقهي اجملمع قرار

 ( ).الندوات من وغريها الطبية

 : األدلـــة

 منهي وهذا اهلل خلق تغيري على يشتمل العالج من النوع هذا بأن القول هلذا استدل 

 . ( )  الّلِه َخْلَق َفَلُيَغيُِّرنَّ َوآلُمَرنَُّهْم  : تعاىل بقوله عنه

 هو إمنا ، اخللق يف التغيري هذا أن وبيان والوعيد، الذم سياق يف اآلية وردت فقد

 .الشيطان بأمر

 خلقه وحتسني اإلنسان تكريم على تدل اليت باآليات كذلك القول هلذا واستدل 

 فال كذلك كان وإذا. ( ) َتْقِويٍم َأْحَسِن ِفي اْلِإنَساَن َخَلْقَنا َلَقْد :  تعاىل قوله يف كما

 . التشهي سبيل على صفاته بتغيري خبلقه العبث يصح

  هو بل.  صحيح غرض دون العالج هذا يف تصرف اليت الطائلة األموال إىل باإلضافة

 دون عنه ينشأ قد ضرر من خيلو ال العالج من النوع هذا أن كما لإلنسان وامتهان عبث

 .(7)ممنوعا فيكون ضرورة وال حاجة وجود

 ملقاصد وملوافقته أدلته لوجاهة الثاني القول هو – اهلل عند والعلم – والراجح 

 .العامة وقواعدها الشريعة

 اخلامسة املسألة

 واجلنينية( اجلنسية) التناسلية للخاليا اجليين العالج استخدام حكم

 : توطئـــة

 : نوعني على وهي واإلنتاج التكاثر عملية عن املسؤولة هي اجلنسية اخلاليا 

                                                           
 .71 -5   ص الشويرخ، سعد. د الوراثية، اهلندسة أحكام: انظر .1

 وتوصايات  املكرماة،  مكاة  هاا، 9    رجاب  بتااري   عشارة  اخلامساة  دورتاه  يف اجملمع قرارات من األول القرار:  انظر .2
 الفقااه منظااور ماان اجلاايين والعااالج ،9 1  ص اجلاايين والعااالج البشااري واجلينااوم الوراثيااة واهلندسااة الوراثااة ناادوة

 .7  ص اخلادمي، الدين نور. د ، الشرعي وحكمه البشري واجلينوم ،2 ص داغي، القره علي. د. اإلسالمي

 9   اآلية من ،جزء النساء . 

    اآلية:  التني .4

. د الوراثياة،  اهلندساة  وأحكاام .   5 ص ، البصال  أباو  عبدالناصار . د ، الشارعي  املنظاور  مان  الوراثياة  اهلندساة : انظر .5
 .21 ص غدة، أبو عبدالستار. د ، الطيب الفقه يف وحبوث ، 7  ،71  ص الشويرخ، سعد
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 . الذكر يف املنوي احليوان .1

 .األنثى يف البويضة .2

 املنوي احليوان تلقيح عن الناجتة اخللية عن عبارة فهي اجلينية اخلاليا يف أما

 .الزجيوت أو امللقحة البويضة أو باللقيحة يسمى ما أو للبويضة،

 اجليين العالج عن ختتلف تكاد ال واجلينية اجلنسية للخاليا اجليين العالج وكيفية

 يقتصر ال اجلنسية للخاليا العالج أن إىل اإلشارة مع سابقًا ذكرنا كما اجلسدية للخلية

 ( ).بعد فيما النسل على يؤثر وإمنا املعاجلة اخللية على أثره

 وبني اجلسدية للخاليا اجلينات نقل بني الفرق مسألة ذكر عند ذلك بيان مت وقد

 (.اجلنسية) التناسلية  للخاليا نقلها

 صفات يغري به فالعالج اجلنسية اخلاليا يف اجليين العالج خطورة تكمن هنا ومن

 وإمنا احلال يف أثره يظهر ال التغيري هذا أن كما ، الذرية إىل أثره وميتد اإلنسان يف كاملة

 .( ) اجلنني منو بعد

 حدوث مثل اجلنسية اخللية يف اجليين للعالج آثار هناك كان لو أنه هذا ومعنى

 . باخللية وراثية( ) طفرات

 هذا ميتد وإمنا فقط معاجلته تتم من على الضار أثرها يقتصر ال الطفرات هذه فإن

 أو املميتة اخللقية التشوهات إحداث درجة إىل يصل قد والذي ، كذلك ذريته ليشمل األثر

 .( )الذرية هلذه املعوقة

 اخلاليا يف اجليين العالج استخدام مينع أن األطباء من بالكثري  حدا ما وهذا

 (7)(.التناسلية) اجلنسية

 .البحث من تقدم فيما عمومًا اجليين العالج وسلبيات حماذير ذكرنا وقد

 :واجلينية( اجلنسية) التناسلية للخاليا اجليين العالج استخدام حكم

 االستعمال من األغراض فإن اجلسدية للخاليا اجليين العالج استعمال يف قدمنا كما

 واكتساب التحسني هو الغرض يكون فأحيانًا ختتلف اجلنسية اخلاليا يف اجليين للعالج

                                                           
 اإلعجااز  هيئة عن صادرة ، التاسع العدد  العلمي، اإلعجاز جملة ، العسولي حممد سفيان. د باجلينات، العالج: انظر .1

 البشاري  للجيناوم  الشارعي  والوصاف  املكرماة،  مكة ، اإلسالمي العامل لرابطة التابعة ، والسنة الكتاب يف العلمي
 .الكويت ، الوراثية واهلندسة الوراثة ندوة أعمال ضمن ، 779  ص النشمي، عجيل. د اجليين، والعالج

 .9  ص ، جزر أبو ابتهال ، البشرية للخاليا اجليين العالج: انظر .2

 عملياة  أثناء وينتقل ، األصل حمل حيل التغري وهذا وراثية، أمراض عنه ينتج قد الوراثية املادة على يطرأ تغري:  الطفرة . 
 (.9  ص الوراثية اهلندسة أحكام) عليه آثاره وتظهر لألصل مطابقة بصورة النسل إىل اخللية انقسام

 شاااابكة  علااااى  كااااوم دوت خصااااوبة  موقااااع يف ، إدريااااس  عباااادالفتاح . د. وعلميااااة شاااارعية  رؤيااااة اجلاااايين  العااااالج .4
 .www.khosoba. com.االنرتنت

. د ، اجلايين  والعاالج  الوراثاة  وأساسايات  ،9   ص الطاييب،  حمماد . د.  اجلايين  العالج تكنولوجيا وحدود أفق: انظر .5
 .   ص البيومي، عبدالعزيز
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 يكون وأحيانا واآلفات األمراض من الوقاية هو الغرض يكون وأحيانًا معينة، صفات

 .األمراض عالج منه الغرض

 : اآلتي النحو على األغراض هذه يف احلكم وتفصيل

. حتسينيًا التناسلية اخلاليا يف اجليين العالج استعمال يكون أن : األول الغرض

 املولود لذلك معينة صفات الكتساب بل عاهة أو ملرض ال الوراثية الصفات تعديل فيجري

 والقوة الطول:  الصفات هذه ومن كذلك لنسله رتد أيضًا وهي اخلاليا هذه من املتكون

 احلالة؟ هذه يف اجليين العالج حكم فما خلا .. البشرة ولون

 صدر وبها عليه، اطلعت فيما املوضوع هذا يف كتب من مجيع منعها الصورة هذه

 لرابطة التابع اإلسالمي الفقه جممع:  ومنها العلمية للهيئات والتوصيات القرارات من العديد

 االنعكاسات ندوة وتوصية الطبية، للعلوم اإلسالمية املنظمة وتوصية ، اإلسالمي العامل

 .وغريها( ).اجليين للعالج األخالقية

 اجليين العالج استخدام حكم يف سابقًا ذكرناها اليت األدلة نفس هي هنا املنع وأدلة

 أشد، الضرر ألن.  أظهر هنا فاملنع األكثر، وهم للمانعني بالنسبة اجلسدية اخلاليا يف

 ( ).أعلم واهلل أوضح، واالمتهان والعبث أكثر، والتغيري

 من الوقاية بقصد اجلنسية للخاليا اجليين العالج يستخدم أن : الثاني الغرض

 : األمراض

 تقوية مثل خاصة صفات حتمل جينية جزئيات أو جزء بإضافة هنا اجليين العالج ويتم

 : طريقتني بإحدى وذلك ذلك وحنو للسموم مقاومة جينات أو ، الفريوسات ضد املناعة

 الرحم، خارج األوىل أطوارها يف البويضة يف اجلينات هذه تزرع أن :األوىل الطريقة

 . اجلنني لتحصني

 السري احلبل يف السليم اجلني حقن طريق عن اجليين العالج يتم أن :الثانية الطريقة

 ( ).الوراثي املرض ملعاجلة أمه بطن يف وهو للجنني

 تستهدف ولكنها معينًا مرضًا تستهدف ال معلوم هو كما هنا باجلينات واملعاجلة

 .املناعة وتقوية التحصني

                                                           
 اإلساالمي،  العاامل  لرابطة التابع اإلسالمي الفقه جممع قرارات من ها،9    رجب يف( 7 ) للدورة األول القرار: انظر .1

 للعاالج  األخالقياة  االنعكاساات  نادوة  وتوصيات ،9 1  ص الوراثية واهلندسة الوراثة ندوة وتوصيات املكرمة، مكة
 ماان الوراثيااة واهلندسااة ،(  11  ) قطاار جامعااة ، العلااوم ةااااااابكلي أقيماات الاايت الناادوة أعمااال ضاامن ،5ص ، اجلاايين
 ص داغي، هالقر علي. د ، المياااااإس منظور من اجليين والعالج ،  5 ص البصل أبو عبدالناصر. د ، رعيااااش منظور

 2. 

 .البحث هذا من ، 7  ،7  ص انظر .2

 البشارية،  للخالياا  اجلايين  والعاالج  العلماي  اإلعجااز  جملاة  من( 9) العدد العسولي، حممد. د ، باجلينات العالج: انظر . 
 . 9ص جزر، أبو ابتهال
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 أبيح وإمنا خماطر من هنا اجليين العالج يف ملا وذلك املنع هنا األصوب أن ويظهر

 اخلاليا من خطورة أكثر اجلنسية اخلاليا  أن علمنا إذا خاصة احلاجة أو للضرورة

 .أعلم واهلل( ).النسل إىل متعٍد فيها الضرر ألن اجلسدية

 عالج بقصد واجلنينية اجلنسية للخاليا اجليين العالج يستخدم أن : الثالث الغرض

 : حالتان وله. الوراثية األمراض

 . عالجها املراد امللقحة اخللية إىل الزوجني أحد من السليم اجلني نقل : األوىل احلالة

 عالجها املراد امللقحة اخللية إىل الزوجني غري من السليم اجلني نقل : الثانية احلالة

 البويضة ملعاجلة ثانية زوجة أو أجنبية امرأة أو أجنيب رجل من مأخوذًا اجلني أكان سواء

 .األوىل والزوجة الزوج من امللقحة

 : يلي كما فيها احلكم وتفصيل

 وقد معاجلتها املراد امللقحة اخللية إىل الزوجني أحد من اجلني نقل : األوىل احلالة

 : قولني على به اجليين والعالج النقل هذا حكم يف العلماء اختلف

 مع الزوجني ومبوافقة. الزوجية عقد أثناء بذلك القيام بشرط اجلواز : األول القول

 أو الضرورة وجود وبشرط بغريها بالزوجني اخلاصة اخلاليا اختالط من التحرز وجوب

 .نفعه من أعظم النقل هذا ضرر يكون وأال. لذلك احلاجة

 ( ).الباحثني بعض ذهب القول هذا وإىل

 خارج الزوجني ماء بني التلقيح على وبالقياس ، التداوي على األدلة بعموم:  واستدلوا

 نقل على بالقياس احتجوا كما ذلك من املانع فما مصلحة فيه النقل هذا وبأن الرحم،

 .  األعضاء

 القياس أن كما التجريب طور ويف بدايته يف زال ال النقل بهذا التداوي بأن وأجيب

 ملا يعترب فال الفارق مع قياس كالهما األعضاء نقل على والقياس الرحم خارج التلقيح على

 ( ).املعتربة األضرار من للجينات النقل يف

 املراد امللقحة اخللية إىل الزوجني أحد من السليم اجلني نقل من املنع : الثاني القول

 توصية مثل. والتوصيات القرارات بعض به وصدرت الباحثني من كثري قال وبه عالجها

 االنعكاسات وندوة ، اجليين والعالج البشري واجلينوم الوراثية واهلندسة الوراثة ندوة

 ( ).اجليين للعالج األخالقية
                                                           

 .97 ص البشرية، للخاليا اجليين العالج: وانظر البحث هذا من(    ،1 )   ص انظر .1

 ، 1  الشاويرخ، . د الوراثياة،  اهلندساة  وأحكاام  ،515/  البصال،  أبو.د.  الشرعي املنظور من الوراثية اهلندسة: انظر .2
 .   ،1  ص ، البصل أبو. د.  الشرعية الضوابط ضوء يف  اجليين والعالج ، 1 

 .17  ، 1  ص الشويرخ،. د ، الوراثية اهلندسة أحكام: انظر . 

 ص اجلايين  للعاالج  األخالقياة  االنعكاسات ندوة وتوصيات. 2 1  ص الوراثية واهلندسية الوراثة ندوة توصيات:  انظر .4
 . 779 ص النشمي، عجيل. د ، اجليين والعالج البشري للجينوم الشرعي والوصف. 5



 
 

24 

 : أهمها بأدلة:  القول هذا أصحاب واستدل 

 على حرصًا به بالعالج املغامرة يصح وال النتائج يف الغموض حييطه النقل هذا أن (1)

 .ألجيال العبث هذا امتد ورمبا عبث دون نظرتها على البشرية املورثات على اإلبقاء

 وال ( )(ضرار وال ضرر ال: )كقاعدة الضرر عن تنهى اليت الشرعية القواعد عموم (2)

 . ذلك بعد آثاره يف أو النقل ذات يف إما متوقع هنا الضرر أن شك

 الزمن من مدة املختربات يف التناسلية باخلاليا االحتفاظ يستلزم هنا اجليين النقل أن ( )

 ال ما الفساد من ذلك ومن بغريها اختالطها إىل يؤدي قد وهذا.  بها املعاجلة يتم حتى

 (2).خيفى

 دفع يف الشريعة ملقاصد ولتحقيقه أدلته، لوجاهة اهلل شاء إن الراجح هو األخري والقول

 .أعلم واهلل والعرض والنسل النفس على واحلفاظ الضرر

 إىل إمرأة أو رجاًل أكان سواء الزوجني غري من السليم اجلني نقل:  الثانية احلالة

 . لعالجها امللقحة اخللية

 : قولني على احلالة هذه حكم يف املعاصرون الباحثون اختلف وقد 

 بعض به وقال للخلية الوراثي التكوين تغيري عدم بشرط اجلواز : األول القول

 .( )الباحثني

 عليها، اهلل أوجدها اليت السوية خلقتها إىل اخللية يعيد العالج هذا بأن:  واستدلوا

 التكوين باقي أما يعمل، ال جني حمل حيل جديد أجنيب جني بإدخال ختتص أنها فحقيقتها

 ( ).يتغري مل حاله على فهو الوراثي والرتتيب

 الوراثية الصفات بعض تغيري النقل عملية من يلزم إذ بذلك التسليم بعدم وأجيب 

 (7).للمولود

 حيل ال: ) حبديث  استدلوا وقد الباحثني من كثري قال وبه.  املنع : الثاني القول

 من اجلني إدخال بأن وقالوا ( ) (غريه زرع ماءه يسقي أن اآلخر واليوم باهلل يؤمن المرٍئ

 الصفات انتقال جبامع املين كإدخال فهو منه، جزء هو أو التلقيح مبثابة هو إمنا األجنيب

  (5). األنساب الختالط يؤدي وهذا اجلميع، يف الوراثية

                                                           
 . 2 ص ، للسيوطي والنظائر األشباه .1

 ساااعد. د ، الوراثياااة اهلندساااة وأحكاااام. 779 ص النشااامي، عجيااال. د ، البشاااري للجيناااوم الشااارعي الوصاااف:  نظااارا .2
 .19 ص الشويرخ،

 .   ،1  ص ، البصل أبو عبدالناصر. د الشرعية، الضوابط ضوء يف اجليين العالج: انظر . 

 .1  ص السابق املرجع: انظر .4

 .1   ص ، الشويرخ سعد. د ، الوراثية اهلندسة أحكام .5

 صاااحيح يف األلباااني  الشااي   وحساانه  ، 7  /  الساابايا،  وطء بااااب ، النكاااح  كتاااب  ، سااننه  يف  داود أبااو  أخرجااه  .6
 .5   /  الشاويش زهري باشراف اجلامع،

. د ، وعلميااة شاارعية رؤيااة اجلاايين والعااالج ، 512/  البصاال أبااو. د ، الشاارعي املنظااور ماان الوراثيااة اهلندسااة: انظاار .7
 .27 ص أبوجزر ابتهال ، البشرية للخاليا اجليين والعالج(  سابق مرجع) إدريس عبدالفتاح
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 علمنا قد وأنا خاصة ، أظهر وأدلته.  اهلل شاء إن الصواب هو األخري القول وهذا 

 .أعلم واهلل واألنساب، ، الفروج أمر يف الشريعة احتياط
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 املبحث الرابع 

 مشروع اجلينوم البشري  –تعريفه ) اجلينوم البشري 

 (األحكام املتعلقة به  -خماطره  –تطبيقاته  -أهدافه

 : تعريف اجلينوم البشري :  أواًل

مصطلح اجلينوم هو مصطلح جديد يف علم الوراثة جيمع بني جزئي كلمتني 

اليت تعين املوّرث (  Gene )وهي األحرف الثالثة األوىل لكلمة ( Gen)اجنليزيتني هما 

واجلزء الثاني هو األحرف الثالثة األخرية من كلمة كروموسوم ( أي اجلني)

(Chromosome   ) وهي (Ome  ) وتعين الصبغيات . 

 :ومعنى مصطلح اجلينوم بالنسبة لإلنسان 

احلقيبة الوراثية البشرية ، القابعة داخل نواة اخللية البشرية ، وهي اليت تعطي مجيع 

 ( ). واخلصائص اجلسمية  الصفات

واجلينوم البشري هو الذخرية الوراثية اليت تتواجد يف كل خلية من خاليا اإلنسان ، 

فهو اهلوية احلقيقية لإلنسان أو البصمة اليت ريز . وحتدد صفاته العضوية وغري العضوية 

 (  ). كل إنسان عن غريه 

اخلريطة اجلينية لإلنسان ، وخريطة : ويطلق على اجلينوم أمساء وألقاب عدة منها 

 (  ).الشريط الوراثي ، والشفرة الوراثية البشرية 

وجمموع جينات الفرد تشكل اجلينوم اخلاص بهذا الفرد ، فاجلينوم البشري هو 

 ( ).جمموع اجلينات املوجودة على الصبغيات يف اخللية اإلنسانية 

 :مشروع اجلينوم البشري :  ثانيًا

م  مبشاركة أكثر من ألف متخصص يف هذا 991 هذا املشروع عام  بدأ العمل يف

دولة من دول العامل ليس من بينها أية دولة عربية ، ورصد له حوالي ثالثة ( 2 )اجملال من 

عامًا ، ولكن دعم ( 7 )مليارات من الدوالرات ، وكان من املقرر أن ينتهي املشروع بعد 

فتم اإلعالن عن الصيغة النهائية . اء منه قبل موعده املشروع ماليًا وتقنيًا عجل باالنته

( م  11 ) ها      لتسلسل حلقات القواعد النيرتوجينية اليت تكّون احلمض النووي عام 

يف  (7)نيكلوتيدة 10111 م عن االنتهاء من املشروع بواقع واحد يف كل  115 وأعلن يف عام 

                                                           
 .ها      صاع بن عبدالعزيز كريم ، جملة اإلعجاز العلمي ، العدد السابع ، . اجلينوم البشري كتاب احلياة ، د.   

ياة املعاصارة   اجلينوم البشري وتقنياات اهلندساة الوراثياة مقارباات فقهياة ، أمحاد حمماد كنعاان ، جملاة البحاوث الفقه           . 
 .    مريع بن عبداهلل آل جاراهلل ، ص : وخريطة اجلينوم البشري واإلثبات اجلنائي ، تأليف  ،  5، ص ( 1 )العدد 

 .   اخلادمي ، ص نور الدين . اجلينوم البشري وحكمه الشرعي ، د . 

 .  7 سعد الشويرخ ، ص . ، وأحكام اهلندسة الوراثية د 2 انظر خريطة اجلينوم البشري ، مريع آل جاراهلل ، ص .  

 ( .  RNA) و (  DNA )هي وحدة البناء األساسية اليت تدخل يف تركيب جزئيات : النيكلوتيدة  . 7
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الباحثون التعرف على شفرة أول  وكانت التكلفة عندما أجنز ( )يف كل الكروموسومات

ماليني   وتراجع السعر إىل  –كما سبق  –مليارات دوالر   تبلغ   11 جينوم بشري عام 

م مت الكشف عن تقنية جديدة قادرة على مسح   1 م ،ويف هذا العام   11 دوالر عام 

ر دوال 111 ساعات فقط ، وبتكلفة مقدارها  2كل اجلينوم البشري للشخص يف غضون 

 ( ).فقط 

الفا  7  – 1 وتوصل الباحثون بعد الفراغ من هذا املشروع إىل أن عدد اجلينات ما بني 

 . خالفًا ملا يظن قبل ذلك من أنها فوق هذا العدد بكثري 

مجلة النتائج واحلقائق اليت توصل إليها العلماء حاليًا جتاه : واملقصود بهذا املشروع 

 ( ).س كلها ماهية بعض املادة الوراثية ولي

وعلى الرغم من أن هذا اإلجناز العلمي بإرام املشروع قد فتح آفاقًا واسعة أمام العلماء 

من األطباء وغريهم لعالج األمراض والوقاية منها إال  أن بعض العلماء يذكرون أن العمل يف 

 . املشروع مل ينته بعد ، وال زال الطريق طويال من أجل كشف ماهية هذا اجلينوم املعقد 

بعضهم أن نهاية املشروع ستكون عندما حتدد هوية كل اجلينات البشرية ، وذكر 

مبعنى أن املهمة تعد منتهية عندما نكون قد حددنا التتابعات املشفرة ، وعندما نتمكن 

 . من حتديد اجلينات 

وخلص بعضهم املهمة الباقية بأنها ترتيب خارطة احلياة الكربى ، ووضع تعريف 

 ( ).وظيفتها ، واملهمة األخرية هي األصعب واألطول لكل مورثة مع حتديد 

 :أهداف مشروع اجلينوم البشري :  ثالثًا

نها على الكروموسومات معرفة مجيع اجلينات الوراثية ، وحتديد أماك (1)

، وعالقة كل جني مبا قبله ومبا بعده ؛ لرسم خريطة متكاملة مبواقعها (الصبغيات)

 . ووظائفها وتركيبها 
األمراض الوراثية ، وذلك عن طريق ضبط اجلينات املسؤولة عن  معرفة أسباب (2)

األمراض والعاهات ، ومعرفة مدى إمكانية اإلصابة بها مستقباًل ، وذلك للوصول إىل 

 . العالج أو الوقاية منها 
                                                           

 ( .علم اجلينوم ) دة موسوعة الويكيبيديا على شبكة االنرتنت ، ما .  

 .م    1 / 1/  نقاًل عن صحيفة الوطن بتاري    . 

، ج اجليين واالنعكاسات األخالقياة ، والعال   ،    اخلادمي ، ص . الشرعي ، د هاجلينوم البشري وحكم: انظر  .  
حسان . م البشري ، د، وقراءة يف اجلينو   سعد الشويرخ ، ص . صديقة العوضي ، وأحكام اهلندسة الوراثية ، د. د

الوراثااة واهلندسااة الوراثيااة واجلينااوم البشااري سلساالة مطبوعااات املنظمااة        ، ضاامن أعمااال ناادوة    52 حااوت ، ص حت
، ضامن أعماال نادوة     91 عمار األلفاي ، ص   . واجليناوم البشاري د  . هاا        –الكويات   –اإلسالمية للعلاوم الطبياة   

 . ، اآلنفة الذكر الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري 

  5، وخريطة اجلني البشري ، مريع آل جااراهلل ،   7 ،    اخلادمي ، ص، . اجلينوم البشري وحكمه الشرعي ، د .  
 ،5   . 
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سهلة االستعمال ، (معلومات ) ختزين املعلومات املتعلقة باجلينات يف قواعد بيانات  ( )

 .زمة لتحليل هذه املعلومات واالستفادة منها وتعميم الربامج الال
 . حتويل تلك التقنيات إىل القطاع اخلاص لالستفادة منها  (4)
 ( ).متابعة االصدارات األخالقية والتنظيمية واالجتماعية للمشروع  (5)

 : تطبيقات اجلينوم البشري : رابعًا 

معرفة األمراض الوراثية اليت حتدث بسبب خلل يف مورثة واحدة ، فيعرف املرض ،  (1)

وهذا ما أتاح للعلماء القيام . ويشخص بدقة للوقاية منه أو عالجه بصورة أحسن 

بالفحص اجليين للمقدمني على الزواج ، وفحص األجنة بأخذ عينة من املشيمة أو من 

 . مشوهًا أو غري مشوه  السائل احمليط بها ملعرفة كون اجلنني
وذلك بإدخال جني إىل الكروموسومات يف اخللية من موقع حمدد ، : العالج باملورثات  (2)

ليقوم بوظيفة اجلني املعطوب ، وهذا النوع من العالج حيتاج لدقة وتأن ، والزال العالج 

 . حمفوف بكثري من الصعوبات واملخاطر ، ومنها أنه قد ينشط جينات ورمية ساكنة 
استخدام اجلينوم البشري يف إثبات احلقوق والواجبات ألصحابها أو نفيها عنهم عن  ( )

 . طريق البصمة الوراثية أو التحليل اجليين 
 . إمكانية الكشف عن األسباب الوراثية لكثري من األمراض الشائعة  (4)
هوم فتح اجملال ملعرفة التباين بني األفراد يف املادة الوراثية ، وذلك ميهد لظهور مف (5)

الطب الشخصي ، الذي يقصد به كون الوصفة الطبية تتبع بنية املريض الوراثية ، 

 . وهذا مما يساعد يف كون العالج أكثر أو أقل تكلفة وخطورة 
تطوير ما يعرف بطب اجلينات ، والعمل على إجياد وتأسيس ما يعرف ببنك اجلينات  (6)

أو البنك اجليين ، الذي يودع فيه املنخرطون شفراتهم اجلينية الوراثية ليستفاد منها 

 . يف معرفة األمراض احملتملة 
و حماولة الوصول إىل إنسان مهندس وراثيًا عن طريق التحكم أو التالعب باجلينات أ (7)

االستنساخ بغية إجياد كائن بشري وفق الطلب ، وحسب التخيل والرغبة ، فبواسطة 

التدخل يف تطوير  –ال يف القريب العاجل  –اجلينوم ميكن يف املستقبل البعيد 

                                                           
م ،   11  -هااا      ،   97االستنساااخ البشااري جرميااة العصاار ، الشااي  عرفااان باان سااليم حسااونة، ص        : انظاار  .  

، 2 ،  5 ساعد الشاويرخ ، ص   . ية ، د، وأحكام اهلندسة الوراث  9 ،  91 ، ص عمر األلفي . اجلينوم البشري ، د
صااع  . كتااب احليااة ، د  ... ، واجليناوم البشاري    9 ،    اخلاادمي ، ص  . واجلينوم البشري وحكمه الشارعي ، د 

 . كريم ، جملة اإلعجاز العلمي ، العدد السابع 
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ثل هذا التحكم الكائن البشري على الرغم من الفوضى اليت ستنتج على م

 ( ).، واليت ال تعرف نتائجها والتالعب
م ميكاان القااول بأنااه ماان املتوقااع أن حياادث مشااروع اجلينااوم البشااري نقلااة  وبشااكل عااا

العلااوم الطبيااة ، واهلندسااة الوراثيااة ، وعلاام التطااور ودراسااة اهلجاارات        : نوعيااة يف جماااالت  

 (  ). البشرية ، والطب الشرعي ، والزراعة والثروة احليوانية ، وصناعة الدواء 

 : خماطر اجلينوم البشري وسلبياته : خامسا

اجليناااوم البشاااري كماااا هاااو حاااال املكتشااافات العلمياااة اجلديااادة ، حياااوي الفوائاااد   

واملنااافع ، كمااا ينطااوي علااى مفاسااد وخماااطر كاابرية ، تبعااًا لطبيعااة اسااتخدامه وكيفيااة     

 .االستفادة منه 

ملخااطر ، وهاي تاأتي    وقد ذكرنا سابقًا يف سلبيات العاالج اجلايين العدياد مان هاذه ا      

هنااا ، علااى اعتبااار أن اجلينااوم البشااري هااو جممااوع اجلينااات املوجااودة علااى الصاابغيات يف         

 . اخللية البشرية ، أو هو احلقيبة الوراثية كما مر معنا سابقًا 

 : ومما ميكن إضافته هنا من املخاطر والسلبيات ما يأتي 

تثاور مشاكلة مان لاه احلاق يف       إشاعة األسرار الشخصاية وخمالفاة حاق السارية ، وهناا      (1)

معرفة نتائج فحص اجلينوم ، على اعتبار أن اجلينات ليست ملكًا لصاحبها ، بال هاي   

 . مشرتكة بني األبناء والوالدين واألجداد واإلخوة واألخوات 
إشاعة الرعاب والقلاق واالضاطراب يف النفاوس واجملتمعاات ، وذلاك مان خاالل التعارف           (2)

فشاائها ونشارها وبياان خماطرهاا واساتحالة عالجهاا ، فماا        على األمراض املستقبلية وإ

 . مذاق احلياة إن علم املرء ذلك وخاض حياته يرتقب ذلك املصري 
شاااركات التاااأمني أو معاشاااات  تفويااات حاااق العمااال واالكتسااااب وحاااق االشااارتاك يف     ( )

، وذلااك بساابب قااراءة جينااوم الشااخص طالااب الوظيفااة ، أو االشاارتاك يف هااذه    التقاعااد

، أو املعاشاااات ، إذا وجاااد لدياااه جاااني ينبااار عااان القابلياااة ملااارض القلاااب أو     التأميناااات 

 . ه أشبه ما يكون بالتمييز العنصريالسرطان وحنوه ، فيكون هناك رييز له عن غري
تتيح قراءة جيناوم اجلانني معرفاة عاهاات اجلانني احلالياة ، ومعرفاة آفاقاه الايت تنتظاره            (4)

فضاي إىل زياادة إجاراء اإلجهااض ، حتاى ولاو       مستقباًل ، ولو بعد سنني طويلة ، وهاذا ي 

 . كانت العلة هينة ، وبعد زمن طويل ، ويف ذلك من املفاسد ما ال خيفى 

                                                           
صاااع كاريم ، جملاة اإلعجااز العلمااي ، العادد الساابع ، وأحكاام اهلندسااة       . كتااب احليااة ، د  ... اجليناوم البشاري    .  

، واجليناوم    7،  77ة اجلينوم البشري ، مريع آل جااراهلل ، ص  ، وخريط  5،  2 سعد الشويرخ ، ص . د الوراثية ،
 .   9  –  9 عمر األلفي ، ص . ، واجلينوم البشري ، د 1  – 7 اخلادمي ، ص . البشري وحكمه الشرعي ، د

 .  9 خريطة اجلينوم البشري ، مريع آل جاراهلل ، ص  .  
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تعميق ظاهرة االحتكار املادي واالستغالل االقتصاادي بسابب توظياف تقنياات اجليناوم       (5)

البشري ، واساتخدامها يف كساب األماوال الطائلاة ، ورفاع تكااليف العاالج ، وابتازاز         

 دول النامية والشعوب املستضعفة اليت أقصيت عن معرفة واكتشاف تقنيات اجلينوم ال
تفوياات حااق التنااوع واالخااتالف ، والسااعي إىل جعاال املواليااد كااأنهم مصاانوعات حتضاار   (6)

حسب املواصفات املختارة ، وهذا السعي خالف ناواميس الكاون القاائم علاى التناوع ،      

ع ، باإلضاااافة إىل أن ذوي املواصااافات غاااري  ورمباااا أدى ذلاااك إىل اهلاااالك وفاااوات املنااااف  

 . املختارة سيتعرضون للظلم والتمييز 

مااع األخااذ يف االعتبااار أن هااذه التجااارب مشااكوك يف أمرهااا ماان الناحيااة اإلنسااانية ؛      

لكونها ال زالت يف بداية الطريق ، وجرى تطبيقهاا علاى بعاض احليواناات ، وإجراؤهاا علاى       

لفارق الكبري يف التكوين والقدرات باني اإلنساان وغاريه مان     اإلنسان غري مضمون النتائج ؛ ل

 . احليوانات 

 البشري باجلينوم املتعلقة الشرعية األحكام: سادسًا

 :مسألتان وحتته

 األوىل املسألة

 ذلك يف واملساهمة البشري اجلينوم اكتشاف حكم

 يدل وهو القرن هذا يف العلمية املكتشفات أعظم من البشري اجلينوم اكتشاف يعد

 يعد اجلينوم اكتشاف فإن ذلك على وبناء ، صنعه بديع وعلى وعال جل اخلالق عظمة على

 ومما. إليه مندوب بل فيه مرغوب الناحية هذه من وهو القلوب يف اإلميان تقوية إىل طريقًا

 : يلي ما ذلك على يدل

 وجاال عااز اهلل خملوقااات يف والتأماال والاانفس الكااون يف النظاار علااى الدالااة النصااوص (1)

 ِفـي  آَياِتَنـا  َسـُنِريِهمْ  : تعاىل وقوله ، ( )  ُتْبِصـُرونَ  َأَفَلا َأنُفِسُكْم َوِفي : تعاىل كقوله

 َماَذا انُظُروْا ُقِل : تعاىل وقوله  ،  (2) اْلَحقُّ َأنَُّه َلُهْم َيَتَبيََّن َحتَّى َأنُفِسِهْم َوِفي اْلآَفاِق

 .  (3) َواأَلْرِض السََّماَواِت ِفي

 .خلقه يف اهلل سنة واستكناه نفسه على اإلنسان تعرف من جزء البشري فاجلينوم (2)

 ليكاون  دقيقاة  بصاورة  األماراض  تشاخيص  هاو  البشري اجلينوم مشروع من املقصود أن ( )

 عنهااا، الضاارر ودرء ، الاانفس حفااظ مقصااد يف داخاااًل فيكااون لعالجهااا، طريقااًا ذلااك

 .(4)العلم أهل من مجع بهذا وقال شرعًا املطلوبة املصاع من وذلك

                                                           
    اآلية ، الذاريات .1

  7 اآلية من جزء فصلت .2

  1  اآلية من جزء ، يونس سورة . 

 واهلندسااة الوراثااة ناادوة وتوصااية 2  ، 5  ص ، اخلااادمي الاادين نااور. د ، الشاارعي وحكمااه البشااري اجلينااوم: انظاار .4
 .2 1  ص البشري، واجلينوم الوراثية
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 إكمال يف للمساهمة مدعوة املسلمة واألمة اإلسالمي العامل فإن سبق ما على وبناء

 وهي ، وتطبيقاته استخداماته وضبط وأسراره حقائقه وإرام ، البشري باجلينوم املعرفة

 ولتسهم والتجارب باألحباث اجملال هذا يف سبقت اليت العاملية اجلهات تشارك ألن مدعوة

 . مراعاتها ينبغي اليت واألخالقية الشرعية الضوابط وضع يف أيضًا

 : طريقني من تأتي املساهمة هذه على والتأكيد

 استجابة النافعة العلمية االكتشافات يف للمشاركة الشرعي الواجب : األول الطريق

 .والتعلم والتفكر للنظر الداعية الشرعية لألوامر

 يف املسلمة لألمة للتمكني السيادة حنو والتسابق احلضاري التدافع : الثاني الطريق

 البشري اجلينوم مشروع يف للمساهمة سبقت اليت الدول أن علمنا إذا سيما ال األرض هذه

 أولي على وينبغي ، أسراره من بكثري واالستئثار املشروع هذا استثمار على حرصت قد

 ( ).الكفائي الشرعي الواجب بهذا للقيام املؤدية الوسائل اختاذ األمر

 :عليه واالطالع البشري اجلينوم استخدام حكم:  الثانية املسألة

 األمراض كتشخيص النافع منها متعددة جماالت له اجلينوم أن ذكرنا أن سبق

 حقوق على التعدي مثل الضار ومنها متناهية بدقة اإلنسان شخصية على والتعرف وعالجها

 .الوراثية أسرارهم أساس على بينهم والتمييز أستارهم وهتك اآلخرين

 النافعة اجملاالت يف البشري اجلينوم استخدام بأن القول فيمكن ذلك على وبناء

 من والوقاية كالتداوي حتصيلها على باحلث الشريعة جاءت مصاع من حيققه ملا مشروع

 إذا أما والفوائد املصاع حقق طاملا مباح فهو اإلباحة املنافع يف األصل فإن وأيضًا األمراض

 .للمحرم الوسيلة مبثابة حينئذ ألنه حمرمًا يكون فإنه سيئًا استخدامًا اجلينوم استخدم

 ( ).لذاته حترميًا وليس لغريه حتريم هنا فالتحريم

 ما اجليين والعالج البشري واجلينوم الوراثية واهلندسة الوراثة ندوة توصية يف جاء ومما

 : يلي

 .الوراثية مساته كانت أيًا وحقوقه كرامته حترتم أن يف احلق إنسان لكل (1)

( جينوم) مبجني يتعلق تشخيص أو معاجلة بأي القيام أو حبث أي إجراء جيوز ال (2)

 بهذه املرتبطة احملتملة والفوائد لألخطار ومسبق صارم تقييم إجراء بعد إال ما شخص

 املسبق القبول على واحلصول الشأن، هذا يف الشريعة بأحكام االلتزام مع األنشطة

 القبول هذا عن لإلعراب أهليته عدم حالة ويف املعين، الشخص من والواعي واحلر

                                                           
 الوراثياااة واهلندساااة الوراثااة  نااادوة وتوصاااية.   -9  ص اخلااادمي . د ، الشااارعي حكماااه البشااري،  اجليناااوم: انظاار  .1

 .2 1  ص البشري واجلينوم

 الشاويرخ، . د ، الوراثياة  اهلندساة  وأحكاام    1   ص البشري  واجلينوم الوراثية واهلندسة الوراثة ندوة توصية:  انظر .1
 .75 ،   ص اخلادمي،. د الشرعي، وحكمه اجلينوم ،59 ،55 ص
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 للشخص العليا املصلحة على احلرص مع وليه من اإلذن أو القبول على احلصول جيب

 حبوث أي إجراء جيوز ال قبوله عن للتعبري املعين الشخص أهلية عدم حالة ويف.  املعين

 .وليه ومبوافقة مباشرة فائدة لصحته مفيدًا ذلك يكن مامل( جينومه) مبجينه تتعلق

 علما حياط أن يريد ال أو يريد كان إذا ما يقرر أن يف شخص كل حق احرتام ينبغي ( )

 .بعواقبه أو وراثي فحص أي بنتائج

 ألغراض املعدة أو احملفوظة اجلينية التشخيصات كافلة الكاملة بالسرية حتاط (4)

 ندوات من الثالثة الندوة يف املبينة احلاالت يف إال تفشى وال ، آخر غرض ألي أو البحث

 .املهنة سر حول م،925  إبريل 2  بتاري  الطبية للعلوم اإلسالمية املنظمة

 صفاته على القائم التمييز أشكال من شكل ألي شخص أي يعرض أن جيوز ال (5)

 واملساس األساسية وحرياته حقوقه من النيل نتيجته أو غرضه يكون والذي الوراثية

 .بكرامته

 البحوث، هذه تطبيقات من ألي أو البشري( اجلينوم) باجملني تتعلق حبوث ألي جيوز ال (6)

 بأحكام االلتزام على يعلو أن والطب الوراثة وعلم البيولوجيا جماالت يف سيما وال

 من ينتقص أن وال ، اإلسالم بها يعرتف اليت اإلنسان حقوق واحرتام اإلسالمية الشريعة

 ( ).أفراد جمموعة أو فرد ألي اإلنسانية والكرامة األساسية احلريات

 لصحة املستقبلي االستشراف يف املبالغة عدم:  سبق ما إىل يضاف أن وميكن   

 علم إذا طمأنينته عليه ويفسد دائم قلق يف اإلنسان يضع أن شأنه من هذا فإن اإلنسان

 ( ) تنتظره اليت األمراض ببعض

                                                           
 .75 ،   ص اخلادمي،. د الشرعي، وحكمه اجلينوم: وانظر ،  1  ص .1
 .75  ص اخلادمي،. د الشرعي، وحكمه اجلينوم: انظر .2
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 ملوضوع قرار مشروع

 "اجليين البشري واجلينوم الوراثية واهلندسة الوراثة"

 وطريقة ، ووظيفتها ، الوراثية املادة تركيب يف يبحث الذي العلم هو الوراثة علم 

 . آلخر جيل من واألمراض الصفات انتقال وكيفية ، انتقاهلا

 التغيري أو عنها معلومات باستخالص الوراثية املادة مع التعامل:  تعين الوراثية اهلندسة 

 . فيها

 مل ما ، واإلباحة اجلواز: واحليوان النبات يف الوراثية اهلندسة من االستفادة يف األصل 

 اإلسالمي الفقه جممع قرار أكده ما وهذا.  عندئذ فتحرم معتربة أضرار يصحبها

 دورته يف اإلسالمي العامل برابطة الفقهي اجملمع وقرار ، العاشرة دورته يف الدولي

 إىل االستعمال هذا يؤدي أال:  أهمها بضوابط مقيد اجلواز وهذا.  عشرة اخلامسة

 أو عبث دون ، مباح صحيح لغرض االستعمال هذا يكون وأن ، آجل أو عاجل ضرر

 أن للبيع يعرض فيما للجمهور يبني وأن ، والثقة اخلربة أصحاب يتواله وأن ، إسراف

 . الوراثية باهلندسة حمضر املنتج هذا

 الوراثي املسح: 

 علاى  ذلاك  وجياري .  الوراثياة  األماراض  تشاخيص  أجل من دم عينة استخالص به يقصد 

 حااملي  اقارتان  مان  احلاد :  مناه  والغارض .  خمتلفاة  عمرياة  مراحال  يف اجملتماع  من واسع نطاق

 .باملرض املصابة الوالدات من احلد وبالتالي ، املعتلة املورثات

 ويشارتط  ، وقوعهاا  قبال  األماراض  مان  الوقاياة  مصالحة  من حيققه ملا ؛ اجلواز : وحكمه

 وال باإلنسااان الضاارر تلحااق وال ، وآمنااة مباحااة لااذلك املسااتعملة الوساايلة تكااون أن للجااواز

 املساح  هاذا  علاى  اإلجباار  ويصح.  احلاجة بقدر إال املسح نتائج سرية على احلفاظ مع بالبيئة،

 . عامة ملصلحة حتقيقا به اإلمام أمر حالة يف أو ، معني وباء  انتشار حالة يف

 ومشاروعية  التاداوي  يف الاواردة  األحادياث  لعماوم  مشاروع :  الازواج  قبال  اجلايين  الفحص

 وهاو  ، املتوقعاة  الوراثياة  األماراض  مان  األسارة  حلماياة  وسيلة ولكونه ، األمراض من التوقي

 وبااء  انتشاار  حالاة  يف بوجوباه  القاول  وميكان  ، السليم والنسل واملودة السكن إلجياد وسيلة

 . عامة ملصلحة حتقيقا به اإلمام أمر حالة يف أو ، معني

 اليت الوظيفة إلعادة خلية إىل النووي احلمض من جزء نقل:  به يقصد اجليين العالج 

 . عملها إىل اجلني هذا بها يقوم

 للخالياااا اجلااايين العاااالج: األول الناااوع.  ناااوعني إىل املعاجلاااة اخللياااة باعتباااار وينقسااام

 للخاليااا العااالج: الثاااني والنااوع.  منهااا اجلساادية ماعاادا اجلساام خاليااا مجيااع وهااي اجلساادية

  . اجلنسية
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 فاإن  ، مناه  الغارض  حبساب  خيتلاف ( اجلسادية  للخالياا  اجلاني  نقال ) األول النوع وحكم

 مان  أعظام  ضارر  إىل العاالج  يؤدي أال أهمها بشروط األرجح على فيجوز العالج الغرض كان

 ختفياف  أو الشافاء  مصالحة  حيقق العالج هذا أن الظن على يغلب وأن ، أصاًل املوجود الضرر

 وأن ، لاه  واملتاربع  املتربع يف األعضاء نقل شروط تراعى وأن ، البديل وجود يتعذر وأن.  اآلآلم

 األدلاة  عماوم  اجلواز على ويدل ، وإتقان عالية خربة ذوو متخصصون اجلني نقل عملية جيري

 العاماة  والقواعاد  الضارر  رفاع  وقواعاد  ، التاداوي  مشاروعية  علاى  واألدلة ، اإلنسان خلق على

 . األعضاء نقل على والقياس ، لإلباحة

 األمااراض ماان الوقايااة هااو اجلساادية للخاليااا اجلاايين العااالج ماان الغاارض كااان إذا وأمااا

 :حالتان فله ، عالجها وليس

 .حياتااه ماان متااأخرة ساان يف أثااره يظهاار مااريض جلااني حاااماًل يكااون أن :األوىل احلالــة

 .اجلواز وحكمه ، العالج أجل من اجليين العالج باستخدام فيلحق

 بتاأثره  إال يظهر ال ولكنه املرض حيمل جلني حاماًل اإلنسان يكون أن :الثانية احلالة

 هاااذه وحكااام ، القادماااة األجياااال يف سااايظهر أناااه أو واإلشاااعاعات كالبيئاااة أخااارى بعوامااال

 احلاجاة  أو الضارورة  حتقاق  عادم  ماع  ، وخمااطر  حمااذير  مان  اجلايين  للعالج ملا ؛ املنع: احلالة

 . هنا

 واكتساااب التحسااني: هااو اجلساادية للخاليااا اجلاايين العااالج ماان الغاارض كااان إن أمااا 

 اخللقاة  تغايري  مان  فياه  ملاا  ؛ جياوز  فاال  ، والاذكاء  والقاوة  والشاكل  اللون:  مثل معينة صفات

 وجاود  عادم  عان  فضاال  ، اإلنساان  كراماة  وامتهاان  ، العباث  مان  فيه وملا ، شرعًا عنه املنهي

 . شرعًا املعتربة احلاجة أو الضرورة

 يف املناع  فهاو ( التناسالية ) اجلنساية  للخالياا  اجلايين  العاالج  وهاو : الثااني  النوع حكم أما

 ألن اجلسادية  اخلالياا  خطورة تفوق اليت اخلطورة من النوع هلذا ملا العالج هذا أغراض مجيع

 الوراثياة  األماراض  مان  للوقاياة  أو للعاالج  الغارض  أكاان  ،وسواء النسل إىل متعد فيها الضرر

 . التحسني لقصد أو

 البشرية اخللية نواة داخل القابعة ، البشرية الوراثية احلقيبة هو:  البشري اجلينوم ، 

 . اجلسمية واخلصائص الصفات مجيع تعطي اليت وهي

  والعالج الوراثية األمراض معرفة يف تتمثل نافعة تطبيقات البشري اجلينوم ملشروع 

 خماطر له أن كما ، عنهم نفيها أو ألصحابها احلقوق وإثبات(  اجلينات)باملورثات

 بسبب والقلق اخلوف وإشاعة ، الشخصية األسرار من الكثري كشف يف تتمثل

 ظاهرة وتعميق ، واالكتساب العمل حق وتفويت ، املستقبلية األمراض على التعرف

 . املستغل الشخص جينوم قراءة خالل من االقتصادي االستغالل
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 فيه ملا ؛ إليه مندوبًا يعد بل ، شرعًا فيه مرغوب أمر البشري اجلينوم اكتشاف يعد 

 من فيه وملا ، عالجها أو منها للوقاية رهيدًا ،  األمراض تشخيص مصلحة حتقيق من

 لتمكني السعي من ذلك يف وملا ، والتعلم والنظر بالتفكر لألمر الشرعية االستجابة

 من بكثري للمشروع السابقة الدول استئثار وعدم ، األرض هذه يف املسلمة األمة

 . أسراره

 جاءت مصاع من حيققه ملا ؛ مشروع النافعة اجملاالت يف البشري اجلينوم استخدام 

 األصل فإن وأيضًا ، األمراض من والوقاية كالتداوي حتصيلها على باحلث الشريعة

 اجلينوم استخدم إذا أما ، والفوائد املصاع حقق طاملا ، مباح فهو ، اإلباحة املنافع يف

 . للمحرم الوسيلة مبثابة حينئذ ؛ألنه حمرمًا يكون فإنه سيئًا استخدامًا

 توصية يف الواردة -البشري باجلينوم اخلاصة – الشرعية الضوابط على التأكيد 

 املنظمة نظمتها اليت(  اجليين والعالج البشري واجلينوم الوراثية واهلندسة الوراثة ندوة)

 . ها9    عام الدولي اإلسالمي الفقه جممع مع بالتعاون الطبية للعلوم اإلسالمية

 . املوفق واهلل

 الباحث

 اجلرعي أمحد بن عبدالرمحن د.أ
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 املصادر واملراجع
 . القرآن الكريم  (1)
 جملاااة يف منشاااور حباااث ،   ص ، اجلرعاااي عبااادالرمحن. د الطااايب، اإلذن أحكاااام (2)

 .9  العدد بريطانيا، ، احلكمة
 .الرياض  –سعد الشويرخ ، نشر دار كنوز اشبيليا . أحكام اهلندسة الوراثية ، د ( )
 علااي عااارف. د إسااالمي، منظااور ماان الوراثيااة األمااراض ماان والوقايااة اجلاايين االختبااار (4)

 . األردن ، النفائس دار معاصرة، طبية قضايا يف فقهية دراسات كتاب ضمن ، عارف
 الوراثيااة واهلندسااة الوراثااة ناادوة أعمااال ضاامن الزحيلااي، حممااد. د ، اجلاايين اإلرشاااد (5)

 للعلاااوم اإلساااالمية املنظماااة مطبوعاااات سلسااالة ، اجلااايين والعاااالج البشاااري واجليناااوم

 .ها     ، الكويت الطبية،
 الوراثياااة واهلندساااة الوراثاااة نااادوة أعماااال ضااامن امليماااان، ناصااار. د اجلااايين، اإلرشااااد (6)

 للعلاااوم اإلساااالمية املنظماااة مطبوعاااات سلسااالة ، اجلااايين والعاااالج البشاااري واجليناااوم

 .ها     ، الكويت الطبية،
عبدالعزيز السعيد البيومي ، حبث منشور ضامن  . أساسيات الوراثة والعالج اجليين ، د (7)

أعمال ندوة االنعكاسات األخالقية للعالج اجليين املنعقادة جبامعاة قطار يف الفارتة مان      

 . م   11 / أكتوبر     – 1 
 دحمماا . د. الشاارعية  وضااوابطها والنبااات  احليااوان يف الوراثيااة  اهلندسااة ماان  االسااتفادة (8)

 والعااالج البشااري واجلينااوم الوراثيااة واهلندسااة الوراثااة ناادوة أعمااال ضاامن ، الروكااي

 .ها     ، الكويت ، الطبية للعلوم اإلسالمية املنظمة مطبوعات سلسلة ، اجليين
االستنساخ البشري جرمية العصار ، الشاي  عرفاان بان ساليم العشاا حساونة ، املكتباة          (9)

 .بريوت ا العصرية ، صيدا 
 .مصر ، احلليب البابي مصطفى مكتبة ، السيوطي الدين جلالل ، والنظائر األشباه (11)

ضااامن أحبااااث نااادوة   . الطاااييب حمماااد. د.  اجلااايين العاااالج تكنولوجياااا وحااادود أفاااق (11)

اإلنعكاسات األخالقية لألحبااث املتقدماة يف علام الوراثاة ، املنظماة اإلساالمية للرتبياة        

 (ها    /شعبان   -  ) جامعة قطر –كلية العلوم  –والعلوم والثقافة 
 كليااة حوليااة ،    ص ، احملماادي علااي. د إسااالمي، منظااور ماان الوراثيااة األمااراض (12)

 .ها2    ،(7 ) العدد قطر، جامعة والقانون، الشريعة

 . القاهرة  –دار األقصى : عبدالستار أبو غدة ، نشر. حبوث الفقه الطيب ، د ( 1)
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 الوراثاة  نادوة  أعماال  ضامن  ، البشاري  واجليناوم  الوراثية واهلندسة الوراثة ندوة توصيات (14)

 املنظماااة مطبوعاااات سلسااالة ، اجلااايين والعاااالج البشاااري واجليناااوم الوراثياااة واهلندساااة

 .ها     ، الكويت ، الطبية للعلوم اإلسالمية
 .  ها5   / /   بتاري  ،795 العدد ، املسلمون جريدة (15)
 الوراثياااة واهلندساااة الوراثاااة نااادوة أعماااال ضااامن .حساااان حتحاااوت . اجليناااوم البشاااري د (16)

 للعلاااوم اإلساااالمية املنظماااة مطبوعاااات سلسااالة ، اجلااايين والعاااالج البشاااري واجليناااوم

  .ها     ، الكويت الطبية،
اجليناوم البشااري وتقنيااات اهلندساة الوراثيااة مقاربااات فقهياة ، أمحااد حممااد كنعااان ،     (17)

 . الرياض  ، مطابع دار البحوث( 1 )جملة البحوث الفقهية املعاصرة العدد 
نااور الاادين اخلااادمي ، حبااث منشااور ضاامن     . اجلينااوم البشااري وحكمااه الشاارعي ، د   (18)

جامعاااة اإلماااارات العربياااة   –أعماااال ماااؤرر اهلندساااة الوراثياااة باااني الشاااريعة والقاااانون   

 .م   11 ، سلسلة إصدارات جامعة اإلمارات ، العني ، املتحدة
 .، دار الفكر العربي بالقاهرة  عبدالباسط اجلمل. اجلينوم واهلندسة الوراثية ، د (19)
مريع بن عبداهلل آل جااراهلل ، دار  : خريطة اجلينوم البشري واإلثبات اجلنائي ، تأليف  (21)

 .  الرياض  –كنوز إشبيليا 
، الااادار الساااعودية للنشااار  حمماااد علاااي الباااار  . خلاااق االنساااان باااني الطاااب والقااارآن ، د  (21)

 .جدة  –والتوزيع
 ، بريوت ، احلديث دار ، السجستاني األشعث بن سليمان ، داود أبي سنن (22)

حمااب الاادين اخلطيااب ،  : صااحيح البخاااري ، حممااد باان امساعياال البخاااري، بتحقيااق    ( 2)

 . القاهرة  –وحممد فؤاد عبدالباقي ، املكتبة السلفية 
 املكتااب ، الشاااويش زهااري بإشااراف ، األلباااني الاادين ناصاار حممااد ، اجلااامع صااحيح  (24)

 . بريوت ، اإلسالمي

حمماد فاؤاد عبادالباقي ، دار    : سلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري ، بتحقيق صحيح م (25)

 . القاهرة  –احلديث 
 .م    1 / 1/  صحيفة الوطن بتاري   (26)

 . القاهرة – الرشاد دار ، 5 ص اجلمل، عبدالباسط. د ، اجلينات عصر (27)
 كاوم  دوت خصاوبة  موقاع  يف إدرياس،  عبدالفتاح. د. وعلمية شرعية رؤية اجليين العالج (28)

 .www.khosoba. com.االنرتنت شبكة على
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 جازر،  أباو  رمضاان  حمماد  ابتهاال  اإلساالمي،  الفقاه  يف البشارية  للخالياا  اجلايين  العالج (29)

 والقاانون  الشاريعة  كلياة  مان  املقاارن  الفقاه  يف املاجساتري  درجاة  الستكمال مقدم حبث

 . منشور غري ها،9    بغزة،
حباث منشاور ضامن    .  داغاي  القاره  علاي . د ، اإلساالمي  الفقاه  منظور من اجليين العالج (1 )

أعمال ندوة االنعكاسات األخالقية للعالج اجليين املنعقادة جبامعاة قطار يف الفارتة مان      

 .م   11 / أكتوبر     – 1 
 القااااهرة، ، اللبنانياااة املصااارية الااادار ، البشااارية األعضااااء واستنسااااخ اجلااايين العاااالج (1 )

 .م999 
ضاامن ناادوة  حبااث العوضااي ،  ةصااديق. األخالقيااة ، دالعااالج اجلاايين واالنعكاسااات    (2 )

 .جامعة قطر  –االنعكاسات األخالقية للعالج اجليين ، كلية العلوم 
 ، التاساع  العادد   العلماي،  اإلعجاز جملة ، العسولي حممد سفيان. د باجلينات، العالج (  )

 العااااامل لرابطااااة التابعااااة ، والساااانة الكتاااااب يف العلمااااي اإلعجاااااز هيئااااة عاااان صااااادرة

 . املكرمة مكة اإلسالمي،
ساعيد ساامل جاويلي ، ضامن أحبااث      . العالقة بني اهلندسة الوراثية وحقاوق اإلنساان ، د   (4 )

جامعااة  –كليااة الشااريعة والقااانون   –مااؤرر اهلندسااة الوراثيااة بااني الشااريعة والقااانون    

 .االمارات العربية املتحدة 
 ضمن إصدارات اجملمع.  اإلسالمي العامل لرابطة التابع االسالمي الفقه جممع قرارات (5 )
 . دمشق القلم، دار ،   ص الدولي اإلسالمي الفقه جممع وتوصيات قرارات (6 )
 نااادوة أعماااال ضااامنصااااع عبااادالعزيز كاااريّم ، . الكائناااات وهندساااة املوروثاااات ، د (7 )

 املنظماة  مطبوعات سلسلة ، اجليين والعالج البشري واجلينوم الوراثية واهلندسة الوراثة

 .ها     ، الكويت ، الطبية للعلوم اإلسالمية
 . بريوت املعارف، مؤسسة:  الناشر ، للهيثمي ، الزوائد جممع (8 )

 .موسوعة ويكيبيديا على شبكة االنرتنت  (9 )
 نادوة  أعماال  ضمنحممد بن علي البار ، . نظرة فاحصة للفحوصات الطبية اجلينية ، د (41)
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 املقدمة

  

د سيد املرسلني ومنبع العلم والسالم على نبينا حمّمبسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة 

  . واملعرفة

ة اإلنسان منذ خلقه ونزوله على األرض يدرك أن هّم فهو تاريخ البشرية يف املتأّمل أّما

الطرق  اإلنسان بنعمة العقل ليتسنى له شّق ة فطريا بالعلم واملعرفة ولقد مينكانت متعلق

 ىّدقيق هذ  الااية يتطلب السع  اجحتو. ول على نصيب من العلم واملعرفةالصعبة للحص

 .واملتواصل

وجاء القرآن الكريم ليؤكد قداسة العلم واملعرفة ويرفعها إىل درجة العبادات إذ يأمرنا 

نَساَن َما َعلََّم اإلَْ الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم  اْقَرْأ َوَربَُّك اْلَأْكَرُم   :اهلل جل جالله فى قوله تعاىل 

َلمَْ َيعََْلمَْ 
( )

 ًاَوُقل رَّبِّ ِزدَِْني ِعْلم : قوله تعاىل  يفوكذلك ،  
 التزود بالعلم بالسع   وراء ( )

دت السنة أيضا هذ  و قد أّك  .بالاة ما فتأت تتضح جليا لإلنسان إهليةوفى هذا حكمة 

 ."طلب العلم فريضة على كل مسلم "  احلديث النبوي قول حممد  يفاحلكمة،  إذ جاء 

والبشرية يدرك أيضا أن تطور كل العلوم أتاريخ العلوم الطبيعية منها مّطلع على  وكّل

الرتاكم عرب األحقاب فكل اكتشاف مهد السبيل للذي تال  كما يدرك  حصل حسب أسس

الباحث يف هذا اجملال أن تقدم العلوم اإلنسانية متيز أوال بعدم االستمرارية الزمنية والتكافؤ 

ما بني الفرتات فقد كان النهوض بالعلوم أكرب يف بعض العهود من غريها ويعكس هذا مدى 

 أما العلوم الطبيعية اليت تتولد منها التقنيات. العلومب  هتمامهاوإت ازدهار احلضارات اليت توال

احليوية فقد كان تطورها أكثر تواصال عرب األزمان ويرجع ذلك يف األساس إىل مدى 

املباشر والفوري الذي ميكن أن جينيه اإلنسان من تقدمها، فهو ما يزال يف سعى دائم  االنتفاع

ية من إلهلسبل عيشة، و لقد جعلت احلكمة اية وحتسني لضمان قوته وحل مشاكله الكون

 .تطوير العلوم سبيال له إىل إدراك هذ  الاايات 

كما ميكن أيضا أن نقف على انعكاسات تقدم العلوم على كل جوانب حياة اإلنسان 

غري جذريا  ، قد ومدى تأثريها على منط عيشه، فاكتشاف النار وأساليب الزراعة ثم العجلة

 .رفةعليه اجنس البشرى من معكل ما شب 

إذ ركزنا اهتمامنا على دراسة التاريخ احلديث للعلوم فسوف نالحظ أن تطورها  أمّا

حيصل وفق نسق تتزايد سرعته يوما بعد يوم، كما أن كمية املادة العلمية والتقنيات املوازية 

 .غزير ت من نشاطات حثيثة وإنتاجاالقد تكاثرت بنسب هائلة وذلك ملا عرفته هذ  اجمل

                                                           
 . 5-3: العلق  (  
 . 1  :  طه (  
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ومن العلوم اليت عرفت تطورا ال سابق له منذ أواسط القرن التاسع عشر؛ علم الوراثة الذي 

هذا شهد اكتشافات باهرة بلات حدودا غري متوقعة خالل القرن العشرين، ويرجع الفضل  يف 

. وابتكار تقنيات اهلندسة الوراثيةها  تطور علم األحياء اجزيئية ثإىل الثورة العلمية اليت أحد

وجاءت التطبيقات الكثرية لتشمل العديد  من اجملاالت وبدأ يتضح مدى التأثري الذي أحدثته 

إلنسان لدرجة أن كل ومازالت حتدثه هذ  العلوم على معظم النواح  احلساسة  من حياة ا

ليت مل تبلغ ذروتها بعد، كل املهتمني باملوضوع اجتمعوا على أن هذ  العلوم ااألخصائيني و

 .يف تاريخ البشرية والعشرين لتجعل منه منعطفا هاما القرن الواحد سوف تضع بصمتها على

 :حيتوى هذا النص على مخسة حماور

 ر علوم الوراثة والتقنيات اجينية احلديثةتطّو ( )

 م علم الوراثة تأثري  على تقّدمشروع اجينوم البشرى  ومدى   ( )

 لعلوم الوراثة ةاحلديثمشروع اجينوم البشرى والتقنيات تطبيقات   (3)

 املسائل القضائية واألخالقية اليت تطرحها العلوم الوراثية احلديثة   (1)

 لعلوم الوراثة احلديثة واالنعكاسات االقتصادية القراءة اإلسرتاتيجية (5)
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 احملور األول

 ر علم الوراثة والتقنيات اجلينية احلديثةتطّو

 

 

 

 

 

 :علم الوراثة إىل علوم الوراثة احلديثةمن 

إذ أن مفهومه عرف  األهمم األحياء بل رمبا وأصبح علم الوراثة واحدَا من أهم فروع عل 

أواسط القرن التاسع عشر إىل مطلع القرن الواحد والعشرين من حيث  منرا تدرجييا تطّو

 :كونه

إلدراك  الصفات عرب األجيالم انتقال هذه ونظ العلم الذي يدرس الصفات الوراثية ( )

بينها صلة القرابة كما أبرزته األحباث ابه واالختالف بني األفراد اليت أسباب التش

فى القرن  221  -  2 قريقورجوهان مندل "الشهرية اليت قام بها الراهب النمساوى 

ذا العالقة بالنوع  (Traits) اتصفمفهوم ال والذي كان أول من طرح" لتاسع عشرا

كالوزن  ت الكمية اليت ميكن قياسهاصفاأوال ،كلون البشرة أو العني والكيفية

الكائنات احلية  الصفات بني ثاألساسية لتوار والطول، واستخلص من جتاربه  القوانني

 "مندل للتشكيالت الوراثية املستقلة"اليت تتكاثر عرب التناسل واملعروفة  بقوانني 

(Mendel's Law of Independent Assortment ) كما أوضح عمل

الطراز الشكل    اليت تظهر يف توه  الصفا ةأن الصفات الوراثية منها السائد" مندل"

وقد مت . اليت تظهر يف اجيل الثان  الصفات الوراثية ه واملتنحية ومنها  األول، للجيل

حتددها جينات متنحية حممولة على  اليتو حتديد الصفات املرتبطة باجنس الحقا 

وقد طرحت نظريات مندل مسألة السند املادي لقوانني . Xالكروموسوم اجنس  

معلقا إىل أوائل القرن العشرين ليبقى األمر (  العنصر أو العامل  املادي للوراثة)التوارث 

 :تطور علم الوراثة إىل عندما

 االكتشافات اليت توصل أليهاوذلك بعد :  العلم الذي يدمج علم الوراثة وعلم اخلاليا ( )

فى نواة ( (Chromosomesسيتولوجيا الصبايات  علماء اخلاليا املتخصصون يف

الذي كان أول من " والرت سوتن"العامل األمريك   يدياخللية، وقد مت هذا الدمج على 

فى  14الكروموزومات التى عددها )أدرك الصلة بني اهليكلة امللموسة  للصبايات 

علما ) وسط نواة اخللية وانتقاهلا من اخللية األم إىل اخلاليا اجديدة ( اخللية البشرية

ة من خلية أبوية خنس: أن اخللية اجديدة تتحصل على نسختني من كل كرموزومب
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 "مندل"والطبيعة اجملردة لقوانني الوراثة التى وضعها ( األم بعد التناسلبويضة ونسخة من 

وقد وضع . العامل املادي للوراثة إىل اليت كانت تفتقد فى منتصف القرن التاسع عشر

l law of ma(Chromosoالنظرية الكروموزومية أو الصباية للوراثة " سوتن"

inheritance) للوراثة وأعطتها الدليل املادي الذي تستند " مندل"دت قوانني اليت أّك

ن هذا العمل العلم  يف مقالتني شهريتني نشرتا يف عام   وقد دّو .عليه إىل يومنا هذا

والدة فرع جديد لعلم الوراثة يعرف اليوم  "سوتن"ومتخض عن أعمال . م093 و    09 

لقرن العشرين وفى وفى منتصف ا(. Cytogenetics)حتت مسمى علم الوراثة اخللوية 

أن مادة  إىل ما أظهر" ألفرد هرشى ومرثا تشايز" توصل العاملان   ،ديدحم بالت 05 سنة 

بفضله يتم  الذي الوراث العامل  ه  (DNA)"الدنا" منزوع األكسجني ياحلمض النوو

املكون  ه ومادة الدنا . يتوارثها األجيال عند كل الكائنات احلية اليتالصفات  انتقال

جيمس واطسن "حتى  توصل ( 051 )ومل متض سنتان  . للكروموزومات األساس 

 .امض النووي وشكله احللزون  املزدوجإىل فك رموز تركيبة احل" وفرنسيس كريك

وتتألف خيوط احلمض النووي الطويلة من سلسلة من أربعة أنواع من الوحدات الفرعية 

، (ريبوزى ديوكسي-'  )الكربون  مخاس سكر :  نوكليوتيد، تتألف كل منها من

،  (C) ، سيتوزين (A) أدينني: ، وواحدة من أربع قواعد نرتوجينية  جمموعة فوسفاتو 

أو    Genomeاجينوم)املوروث البشري مع العلم أن  ،  (T)وثاميني  (G) جوانني

من احلامض  مليارات من هذ  الوحدات أو األزواج القاعدية  3يتألف  من  (  شفرة احلياة

أن تسلسل تلك القواعد على طول  هو أدركه علماء الوراثة اجزيئية ما و(. الدنا)النووى 

بالغ األهمية إذ أنه العامل الوحيد الذي يؤدي الختالف  ش ء خيوط املادة الوراثية هو

الصفات التى حيددها تسلسل القواعد النرتوجينية،  اختالفاملادة الوراثية وباألحرى 

بأنه  قطعة من الدنا  تعريفه ميكن الذياجني : ومن  ثم إىل توصيف  الوحدة الوراثية 

ينية ترمز إىل بروتني معني عرب حمددة الطول وذات تسلسل مضبوط  للقواعد النرتوج

 (tRNA) واالنتقال  rRNA)) أو إىل حامض الرنا الريبوزومى (mRNA)رسالة الرنا 

اخللية احلية  يفوبينما لقب جمموع اجينات . ااخلالي يقوم مبهام أخرى يف ذىال

يرمز هلا  اليت( الزالليات)على جمموع الربوتينات " الربوتيوم"أطلق أسم " باجينوم"

هو لود جديد يف ساللة علوم الوراثة وبهذا التقدم العلم  والتقين شهدنا والدة مو .اجينوم

الذي أحدث  طفرة علمية حنن بصدد البداية يف  إدراك وقائعها اهلائلة " اجينوم"علم 

 .ومدى تأثريها العميق على حياة اإلنسان

 
وقد . يدرس اجينات وحيدد وظائفها على أنه العلم الذي هميكن تعريف :علم اجلينوم (3)

لى تفسري وظائف أصبح هلذا العلم صدى كبري لدى معظم علوم األحياء، فبقدرته ع

إن علم . فهم الوظائف الدقيقة للخاليا عند كل الكائنات احلية اجينات ميكننا 
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اء مع تقنيات اهلندسة الوراثية  يسمح اليوم بدراسات تبدأ من الكل  الستقص" اجينوم"

طور علم وفى فرتة وجيزة من الزمن ت. فسري الكلاجزء واالنطالق من اجزء لت

 : بات وجماالت خمتلفة أهمهاوأصبحت له تشّع" اجينوم"

 
 ةاجلينومية اهليكلي ( : (Structural Genomics وهو اجملال الذي يعتين

اليت متيز كل بالتوصيف الفزيائى للجينوم ووضع اخلرائط اجينية الدقيقة واملفصلة 

 .منط من أمناط الكائنات احلية

 اجلينوميةالوظيفية  :(Functional Genomics) وهو اجملال الذي يعتين بضبط

خمتلف الظروف  يف ةة املعلومة اجينية إىل بروتينيوظائف اجينات وكيفية ترمج

يعتين بتفسري الفروق بني نشاط اجينات يف خاليا خمتلف األنسجة الفسيولوجية، كما 

و دراسة آليات تعامل اجينات مع حميطها اخلارج  وباألخص مع العوامل والظروف 

 . البيئية اخلاصة

 اجلينومية املقارنة (: (Comparative Genomics  وهو اجملال الذي خيتص

لف أمناطها من حيث الرتكيبة الفزيائية باملقارنة بني جينومات الكائنات احلية مبخت

ودراسة الفوارق بني وظائف اجينات والربوتينات مع وضع ختطيطات شجرّية للعالقات 

ملختلف الكائنات وتسلسلها حسب   (Phylogenetic trees)اجينية والوراثية

كما يهتم هذا اجملال بظبط عالقة املخزون الوراثى اخلاص لكل  ،رنظرية  التطو

 .كائن ح  بقدرته على االنسجام والتأقلم مع البيئة اليت يعيش فيها

 ةاملعلوماتية احليوي  :(Bioinformatics) تزامن تطور علوم الوراثة مع بروز علوم

املعلوماتية ومت إدماج هذ  القدرات التقنية وتوظيفها  لتطوير علم اجينوم وإحداث مناهج 

املعلومات اليت مت التوصل إليها للتصرف فيها واستاالهلا جديدة لتخزين الكم اهلائل من 

وقد عرف هذا اجملال اهتماما بالاا قاد إىل . أحسن االستاالل يف كل اجملاالت األخرى

وتقنيات اإلحصاء  واخلوارزميات د يصعب إحصاؤ  من برامج احلاسوب تطوير عد

ع املعلومات من جمموعات تتيح حتصيل  ومج املخصصة لدراسة اجينوم والربوتيوم والتى

البيانات اليت تتضمن األمناط املختلفة من  وتفسري تحليلبوتقوم  ضخمة من البيانات

 اجملهوداتوبفضل  .سالسل األمحاض األمينية و األنوية والقطع والبنى الربوتينّية

من  العديد أصبحت املعلوماتية احليوية تاطى العلم هذا احلقل  يفالكبرية التى بذلت 

 (Sequence alignment)  رتاصف التسلسلجماالت األحباث املتقدمة منها  ال

 Protein) تراصف البنية الربوتينية ،مشروع اجينوم البشري ، إجياد املورثات 

structure alignment)، تنبؤ البنية الربوتينية Protein structure) 

prediction)بالتعبري اجيين ، التنبؤ ( (Gene expression، ثريات أوت

 .التطور ، باإلضافة اىل منذجةبروتني -بروتني

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%81_%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A2%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A2%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
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الذي بلاته املعلوماتية احليوية طفرة ال سابق هلا   أحدث هذا املستوى العال  من الرقكما 

نقوم بالدراسات يف معظم علوم األحياء  يف تاريخ علوم األحياء، إذ أن بإمكاننا اليوم أن

 ال ميكنعقدة اليت مكتفني باستعمال احلاسوب بدياًل عن التجارب املعملية الطويلة وامل

ما  عرب إستعمال ما مت التوصل إليه أو نف  ديلتأك إليها اإلستاناء عنها  بل إختصارها واللجوء

 (Computational biology)  (احلاسوبية البيولوجيا)علم األحياء احلاسوب  يعرف اليوم ب

 ،اإلحصاءو ، Informatics)) املعلوماتيةو ،الرياضيات التطبيقية وهو توظيف أحدث تقنيات

نعيش بداية هذا املنهج العلمى  اآلن وحنن .وعلوم احلاسب لدراسة وحل مسائل بيولوجية حيوية

 .املثري

عنها يف مجيع  االستاناءلقد أصبحت املعلوماتية احليوية اليوم من التقنيات اليت ال ميكن 

اذية والّتة والزراعة ة ومفيدة يف جماالت الصّحألحياء وما ينجم عنها من تطبيقات هاّماعلوم 

وجيب هنا التأكيد (. Biotechnologies)احليوية  تاوكذلك البيئة وكل جماالت التقني

على أهمية بناء القدرات يف جمال املعلوماتية احليوية من حيث القدرات البشرية  واللوجستّية 

وع  ة هلذا املوضواعتمادها يف برامج التعليم والتكوين وسوف نتعرض إىل األهمية اإلسرتاتيجي

 .امسيف احملور اخل

اهلندسة الوراثية عبارة عن جمموعة من : (اجراحة اجزيئية) اهلندسة الوراثية تقنيات

وتعديل املادة الوراثية مبا يف ذلك من /ة اليت ميكن من خالهلا التحكم يفالتقنيات احليوي

حميط  يفللتعبري عن رسائلها  (Cloning)استنساخهاتايري للجينات وإعادة صياغتها ونقلها و

ويتم هذا ألن هذ  التقنيات متكن من نسخ مادة . خلوي غري احمليط الذي تنشأ فيه طبيعيا

وتايري تسلسل  ) Restriction enzymes)باستخدام إنزميات التحديد  الدنا وقصها

أخرى مصدرها غالبا ما يكون  تركيبة  (دنا)وربطها مبادة  تكون اجني ليتالنكليوتيدات ا

مصدر  " دنا"أو أحيانا ب(Plasmid) وراثية خاصة بالبكترييات تسمى البالزميد 

وبعد تكملة هذ  اجراحة على مستوى اجزيئات الوراثية، يتم زرع الرتكيبة . الفريوسات

 Escherichiaأشريشيا كوالى" ولعل أشهرها . بكترييا يفمتت هندستها  اليتاجينية 

Coli "، اخلمائر وأنواع منYeast))،  وقد  .خلية حيوانية مبا فيها اخلاليا البشريةيف أو

فى أوائل " الدنا"نسب إخرتاع وتطوير تقنيات اهلندسة الوراثية أو باألحرى هندسة املادة الوراثية 

( بوير رتهرب)و( بول برغ) السبعينيات من القرن العشرين إىل جمموعة من العلماء من بينهم

 .غريهمو( مكسام وقلربت)و ( كهورانا)و( كورنربغ)و( ستانل  كوهني)و

 الوراثيةهندسة للسية سااملراحل األ

كل خطوة مجلة  يفتعتمد عملية اهلندسة الوراثية على العديد من اخلطوات وتستعمل   

لتصبح عملية هندسة  املاض عرفت تقدما كبريا منذ سبعينيات القرن  اليتمن التقنيات 

   : يهتم بإتقانها يدرسها و وفى متناول كل من ،ما كانت عليهع اجينات سهلة نسبيا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
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. بهذا اجني  اخلاصةفى هندسته وحصر سلسلة النكليوتيدات  اجني املرغوبحتديد   ( )

جني مت ختزينه من بنوك  أليوميكن اليوم احلصول بدون مقابل على التسلسل 

   . (Gene Bank )املعلومات اجينية املتعددة وأشهرها  بنك اجينات 

واحدة من عديد التقنيات املتوفرة لعزل  باستعمالمادة الدنا املكونة للجني  عزل  ( )

املعرب  العاكسة للدناالرنا  من مادة  االنطالق يفل ثتتم  أقدم هذ  التقنياتو .اجينات

(mRNA)   للجينات  مكتبات  لتحضريخللية  يكون فيها اجني املرغوب فيه ناشطا

عزل مادة الدنا املوافقة للجني  ومن ثم    cDNA  Libraryاملنسوخة فى اخللية األم 

منها ما يستعمل  سلسلة نكليوتيدات مقتبسة من  اليتعرب واحدة من  تقنيات العزل 

تقنيات الأما  .املشعة  3سلسلة اجني   املرغوب فيه والتى حتتوى على مادة الفسفور 

 )رزميصارية من النكليوتيدات تسمى برا فرتتكز على إستعمال سالسلعزل للاجديدة 

Primers)  اجني هذا وأنزميات تنسخ ة اجني املرغوب فيهليأخذ تسلسلها من سلس 

تفاعل سلسلة  تقنية  باستخدامللجني  اتكثريالدن، و من مادة الرنا التى تعكسه

أما أحدث التقنيات .  RT-PCRوتعرف هذ  الطريقة لعزل اجينات بتقنية   ،زالبوليمري

اليوم  توجدإذ أنه    (Gene synthesis) ميائى للجيناتيتتمثل فى التخضري الكف

يبلغ طوله  آالف جني حتى ما  أليمكائن تصنع خيوط الدنا تبعا لسلسلة النكليوتيدات 

ما يتم جني إصطناعى ال خيتلف البتة ع وبهذا ميكن أن نتحصل علىالنكليوتيدات، 

ن إستعماله للتعبري عن نفس الربوتينة وإنتاجها كعزله من اخلاليا احلية إذ أنه مي

 .بكميات وجودة عاليتني

لربوتني املرغوب  أى حتوير على سلسلة النكليوتيدات املكونة للجني لتحسني اإدخال  (3)

 Site )أماكن معينة من السلسلة يفوذلك بإدخال طفرات جينية  احلصول عليه

Directed mutagenesis)  أو حتى إدخال بعض الطفرات العشوائية( 

Random mutagenesis)  لدراسة مفعوهلا على الربوتني. 

  الذى  كالبالزميد (vector )حامل  "بدنا"بربط اجني الذى مت عزله وتعديله  (1)

تكسب اخللية املضيفة صفة  (Selection marker )  يتضمن عادة عالمة متيز 

ة الت تركيبات بيولوجياأو دنا فريوسى حامل وفى بعض احل مقاومة مضاد حيوى

وأحيانا يتم .  (nanoparticules)مثل أو غريها (Liposomes)   كالليبوزم

لنقل اجني إىل خلية  (GeneGun )إىل طرق فيزيائية كبندقية اجينات  االلتجاء

 .جديدة

املضيفة أو العائله وغالبا ما تكون احلامل إىل اخللية + اجني : نقل الرتكيبة اجديدة  (5)

نقل أما أو خلية حيوانية أو حتى خلية من بعوضة ويتم ال أو مخرية (E.Coli)بكترييا  
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جتعل غشائها  كيماويةض اخللية املضيفة على مواد باستعمال التيار الكهربائى أو بعر

 .ملادة الدنا اخلارج قابال للازو 

تعدلت وراثيا  تكون قد حتصلت فعليا على احلامل للجني وبذلك اليتفصل اخلاليا  (4)

بتحصلها على اجني الذي أكسبها هذ  الصفة أو أي  احليويلمضاد للتصبح مقاومة 

اجني  ، و من ثم التحري عما إذا كانصفة أخرى تكتسب باحتواء الدنا احلامل

روف ع اخللية املضيفة فى ظار الدنا أو بوضقد مت نقله أما باستعمال مسب املرغوب فيه

 .تعبري على اجني املكتسبجية تؤدى إىل الفيزيولو

نقية الربوتينة املشفرة فى اجني الذى مت نقله ودراسة صفاتها الفزيو كيماوية وتقدير ت (7)

وتقدير مدى  (Recombinant protein)  نسبة إنتاج اخللية املضيفة هلذ  الربوتينة 

 .(Functional study )جناعتها فى أداء وظيفتها 

على تقدمها اهلائل  ونصبح  منس نا نبذة عن تقنيات أصبح إن ما تقدم ليس سوى

أيضا  و ،ةيحلياتنا املاد جذري ريبالعلوم احليوية إىل مرحلة تاي املض قدراتها العالية على و

جيعلنا أكثر علينا  بهأنعم اهلل  الذيفهذا القسط من العلم  .لقيمنا ونظرتنا إىل حياتنا الروحية

  .إن شاء اهلل وجيعلنا أقرب من سبل اليقني آياته اجليلة يفقدرة على التمعن 

حتتوى  اليتالوراثية اجينات واملعلومات  نقل ها علىتعرب قدراهلندسة الوراثية  كما أن 

معدلة   أداة منها  صنعت ،بكتريياالإىل احلية من الكائنات  ات متباعدةجمموع بني عليها

 حرارة اتعند درج هاختزين ميكن و  ستنساخاإل سهلةوهى  فائقة  سرعةتضاعف بت  وراثيا

كما أن تكلفة زراعتها  .طويلة جدا لاجآل 29- إىل 9  - من حتت الصفر  على مستوى

ومن هذا املنظار فإن للهندسة الوراثية مزايا اقتصادية كبرية سوف نقف  ،ةرخيص ومنوها

 احملور اخلامس إن شاء اهلل  يفعندها 

علوم الوراثة احلديثة لعند التعرض  معانيه  يفالوقوف عند  والتمعن ضا أي  جيبوما 

، القدرة على جتاوز من اهلل عز وجلسلطان أعطت اإلنسان بهو أنها وتقنيات اهلندسة الوراثية 

الوراثية  مادة الدنا  تتناقلو حاالت مرضية ال حاالت نادرة أ يفة إذ أنه ما عدا احلواجز الطبيعي

 طبيعية ألنواع ألاملقنن واحملدود جدا  بني ا نطاقالعرب التناسل وفى  بني الكائنات احلية إال

(Species)  أو أألجناس(Genus) .البكترييا عرب  يفية وتفعيلها إن نقل اجينات البشر

عب للُش كلى ألنواع أو األجناس فحسب بل هو جتاوزل ًات اهلندسة الوراثية  ليس جتاوزياتقن

 .والصفوف والرتب والفصائل

 

 

  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1


10 
 

 اهلندسة الوراثية ونفل اجلينات بني خمتلف الكائنات احلّية
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 احملور الثاني

 مشروع اجلينوم البشرى  ومدى  تأثريه على تقدم علم الوراثة

أو اجينوم حيمل املورث البشرى بأنه املادة الوراثية وأن  " الدنا"التعرف على  منذ أن مّت 

العمل على إحصاء اجينات ووضع اخلرائط اجينية الدقيقة لإلطالع على  بدأ ،احلياةشفرة 

العلماء أن هذ  العملية  شاقة  أدركسرعان ما  ، لكناملنظومة الوراثية على املستوى اجزيئى

من الواضح أن احلل يكمن فى التعرف على  حتديد ، و غداوتتطلب وقتا طويال يصعب 

مليارات من الوحدات (  3ال) عرب معرفة تسلسل  للمادة الوراثية ةو الكامل ةالدقيق ةالرتكيب

 .(اجملني ) ث البشري املوّر منها يتألفالتى  أو األزواج القاعدية من الدنا

 وما إن تعلقت همة العلماء بهذا احللم العلمى حتى أصبح حتقيقه هدفا وموضوع تفكري

توالت فيهما املؤمترات  027 إىل سنة  025 من سنة  تإمتدونقاش ثرى داما سنتني كاملتني 

وتنسب بلورة . مشروع املورث البشرى أو مشروع اجينوم اإلستشارات  التى تولدت عنها فكرةو

شروع اهلائل فعليا فى سنة وقد إنطلق هذا امل. “سينهاميرروبرت ”العامل  هذ  الفكرة إىل

الواليات املتحدة األمريكية ومت التصميم على العديد من املراحل واألجزاء شارك فى يف  009 

إجنازها عدد من الدول املتقدمة  منها بريطانيا وفرنسا وأملانيا واليابان ومت تقسيم العمل على 

املعهد القومى ألحباث اجينوم  رصدقد و “هيزلتاينويليام ” األستاذفريق عمل ترأسهم  9 

ذا هل ”National Human Genome Research Institute) (“NHGRI البشرى

 .عام 5  بإجناز   مدةوقدرت دوالر،من ال تمليار 3 يمتهاق ميزانيةاملشروع 

وذبابة اخلل  وقد مت بالتوازى برجمة دراسة جمني البكترييا إشريشيا كوالى وجمني الفأر

والقواعد النرتوجينية  اتالنكليوتيدتحديد تسلسل ل جديدة لتطوير وإجادة تقنيات

 .والفهم الدقيق لوظائف اجينات(  (Sequencingللدنا

 :أهداف مشروع اجلينوم

لنكليوتيدات املكونة ى على تسلل القواعد النرتوجينية  للثالثة بليون من االتعرف الكّل ( )

 (اهلدف الرئيسى)للدنا البشري 

 .البشرى( اجملني)رث اليت حيتويها املوعلى كل اجينات ف اإلحصاء الدقيق والتعّر ( )

 .التخزين املنظم للمعلومات وبناء بنوك معلومات خمصصة هلذا الارض (3)

 .تطوير آليات ونظم لتحليل املعلومات (1)

 .نقل التقنيات اليت يتم تطويرها إىل القطاع اخلاص (5)

 .     عن املشروعالضبط واالهتمام باألبعاد األخالقية واالجتماعية واملسائل القضائية املتولدة  (4)

 

 :املراحل التقنية لتحقيق اهلدف الرئيسي ملشروع اجلينوم البشرى
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مليون  59ترتاوح أحجام الصبايات من وعزل وحتضري الصبايات الواحدة تلوى األخرى   ( )

ثم ،  ةنفس العدد من القواعد النرتوجيني مليون نكليوتيد حتتوى على 59 إىل 

ودمج كل القطع بدنا حامل من نوع البالمسيد  تفكيكها إىل قطع ذوات أحجام أصار

 .أو باألحرى الكومسيد

 عة من القطع خيتلف طول الواحدة عناستعمال كل قطعة كنموذج لتحضري جممو ( )

األخرى بنكليوتيد واحد أو قاعدة واحدة ويتم التعرف على كل من هذ  القواعد عند 

  (sequencing step)مرحلة حتديد التسلسل 

عن بعضها واستخدام مواد كيماوية  تلون كل قطعة بلون خمتلف حسب فصل القطع    (3)

القاعدة النرتوجينية التى حتدد إختالف حجم القطع ويتم الفصل باستعمال التيار 

  (Gel Electrophoresis) الكهربائ  وتقنية اإللكرتوفوريز

سالت يف بعد قراءة تسلسل القواعد لكل قطع الدنا يتم استعمال احلاسوب لربط التسل (1)

قاعدة تسمى األحجام املقروءة كما يتم التثبت يف هذ   599وحدات حدد طوهلا إىل 

املرحلة من صحة التسلسالت وحتديد التسلسالت اليت ترمز إىل بروتينة ومتثل ما ميكن 

 (.جني)أن تكون وحدة جينية 

ميكن للعامة  Gene Bank مثل إدخال التسلسالت فى بنوك معلومات عمومية (5)

 . صها بدون أدنى مقابل يف مجيع أحناء املعمورةتفّح

توصل العلماء لقراءة سلسلة الثالثة مليارات من األزواج األساسية اليت   99 ويف العام 

وظهرت . البشري وبدأ فك شفرة اجينوم البشرى يتقدم خبطى ثابتة ونهائية  تؤلف جزيء الدنا

 لصبا اخلريطة الدقيقة و الكاملة  تلتها، (  0 و  4 و  5) اخلرائط البدائية للصبايات  أوال

 بتثليثاليت تتميز  (Mongolism )املناوليزم أو  ”داون ”مبتالزم املعروف بارتباطه (    )

مليون زوج من أزواج (  33)  التحقق من حجم هذا الصباى الذي يبلغ قد متو .(   ) صبا  

  .قواعد مادة الدنا

 عرب األرقام احلصاد املبدئي ملشروع اجلينوم

  قاعدة نرتوجينية  4117 3حيتوى املورث البشرى أو اجينوم على:A,C,G, T 

  وهذا العدد أدنى بكثري من العدد الذي ( وحدة جينية)جني  39999حيتوى اجينوم على

و  29999 قدر  آنذاك عدد اجينات ما بنيمت تقييمه قبل إجناز مشروع اجينوم  إذ 

 19999 . 

  من نفس النكليوتيدات توجد عند كل خملوق من اجنس  0010يقارب  نسبة ما

 %.  91ختالف مادة الدنا بني الناس يقدر بويعنى هذا أن ا البشرى

  من اجينوم يرمز مباشرة إىل بروتني حمددة%  أقل من. 
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  لكن أحجام  ،نكليوتيد وقاعدة نرتوجينية  3999يبلغ معدل حجم الوحدة اجينية

 وأكرب جني هو الذي يرمز إىل بروتينة العضالت الدسرتوفني .اجينات ختتلف

(Dystrophin)  مليون نكليوتيد 11 يبلغ حجمه  و. 

   توجد باجينوم مراكز كثافة للجينات تكثر فيها القواعد النرتجينيةG  وC  

 . Tو   A تفتقر إىل وجود اجينات تكثر فيها قواعد  أخرى مراكز

  بينما حتوى صباة حتديد  042 : على أكرب عدد من اجينات1 حتتوى الصباة رقم

  3 : على أقل عدد من اجينات Yجنس الذكر 

  من اجينوم تكمن فى تسلسالت نكليوتيدية متكررة % 59نسبة (Repeated 

sequence) ووظائف هذ  التسلسالت املتكررة غري معروفة  ،ال ترمز إىل بروتينات

تعاقب  و ومع مرور الزمن ،  االصبايات ودينامكيته بدقة لكن هلا دور فى هيكلية

األجيال تلعب هذ  التسلسالت املتكررة دورا يف إعادة تشكيل حصة اجينوم وترتيبه 

 .     وخلق جينات جديدة أو تايري اجينات املوجودة وإعادة هيكلتها

  قاعدة من نوع  39999توجد باجينوم تكتالت حتتوى علىC   وG  تتكرر بكثافة

وتتمركز قرب التكتالت اجينية وتكون حاجزا بني اجينات وبقية الدنا الذى ال يرمز 

ويعتقد أن هلا  مفعوال على األنشطة  CpGتسمى هذ  التكتالت جبزر . للربوتينات

 .اجينية

  وهذ   ،القواعد النرتوجينيةموقع فى اجملني البشرى تتاري فيها مليون  11 إكتشاف

وهلذا . Single Nucleotide: SNP Polymorphismع للتنوع تسمى املواق

االكتشاف أهمية  بالاة ألنه يسهل البحث عن املواقع الكروموزومية اليت حتتوى على 

جينات هلا عالقة باألمراض البشرية و تسلسالت للدنا ختربنا  بدقة عن التطور 

النعكاسات هذ  االكتشافات وسوف نتعرض . خالبيولوجيى للجنس البشرى عرب التاري

 .فيما يل  من احملاور

 :بنوك اجلينات التى حتتوى على كل معلومات اجلينوم البشرى

 املوقع اإللكرتونى البنك

NCBI HumanGenomeSequencing Progress www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/genome/guide/
human/ 

University of California at Santa Cruz http://genome.ucsc.edu/ 

Ensembl Genome Browser at the 
Wellcome Trust Sanger Institute and the 
EMBL-European Bioinformatics Institute 

www.ensembl.org/ 

EMBL-Bank at the European Molecular 
Biology Laboratory's Nucleotide Sequence 

Database 

www.ebi.ac.uk/embl/index/html 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/genome/guide/human/
http://genome.ucsc.edu/
http://www.ensembl.org/
http://www.ebi.ac.uk/embl/index.html
http://www.ebi.ac.uk/embl/index/html
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ثالثة ماليني إىل  أو ما يقارب%  91حوال  ن أ على فى تأكيد مشروع اجينوم البشرىو

ن ة العلمية فى أتثبيت للحّج، النرتوجينية  ختتلف بني األشخاصج  من القواعد ستة ماليني زو

ادة ري لعدم وجود تطابق تام  بني  الناس وإثبات خلصوصية املوتفس ،اجينية متعددةاألشكال  

من  اجانبعن هذا لقد متخض  و. مطلقا مبخزونه الوراثى دًاالوراثية وتفرد كل إنسان تفر

االت الطب الشرع  املعرفة واإلدراك تطبيقات أعطت قدرات جديدة وبالاة اجدوى يف جم

 الذيكما تولد من هذا االكتشاف   .ف نتعرض هلا فى احملور الثالثسو ةيوالبحوث اجنائ

من مجلة  ما حصد  مشروع اجينوم البشرى مشروع ثانوى أطلق عليه إسم مشروع  هو

 ".الفاريوم البشرى"

صمم هذا املشروع لدراسة التباين الوراثى على املستوى اجزيئى أى على مستوى  وقد

 : اثنانواألهداف  األساسية  هلذا املشروع . بني كل شعوب العامرة  "الدنا"اجملني و

األمراض الوراثية بني الشعوب وتصنيفها وربطها ربطا حمكما باملادة  شارتإندراسة  ( )

صول وتطور الوراثية بتحديد اجينات واألشكال اجينية التى تلعب األدوار املهمة فى ح

وكذلك الوقاية السريع وية للتوصل إىل التشخيص  الدقيق الاملرض وفى هذا فائدة ع

    .ختفيض التكاليفمع والعالج اجملديان 

النظرفى الفوارق األنرتوبولوجية بني الشعوب من اجانب الوراثى اجزيئى ودراستها عرب  ( )

 .التاريخ واملناخ البيئ  الذي عاشت فيه

ن رهينة وضع خطة عمل وخارطة جناح مشروع اجينوم البشرى كااجدير بالذكر أن و

يف إجناز طريق يف منتهى اإلحكام كما جيب اإلشادة بدمج القطاع اخلاص وتشريكه 

سرتاتيجية على تطوير قدرات تكنولوجية هائلة ه  اآلن بصدد املشروع وقد متخضت هذ  اإل

. إحداث تايري جذري لكل املناهج العلمية اليت كان جيرى بها العمل يف جمال البحوث العلمية

يات تطورا وإتقانا ال سابق له ومازالت هذ  التقن "الدنا"فقد عرفت تقنيات تسلسل قواعد 

كما لعب توظيف إمكانيات احلاسوب . بتوال  األيام تتحسن وجتددواملعدات اليت تسخر له  

خلزن املعلومات اهلائلة اليت أفرزها مشروع اجينوم وما يتبعه اليوم من إنتاج علم  غزير دورا 

كبريا يف إجناح املشروع وتتجلى هذ  األهمية يف بروز املعلوماتية احليوية ومدى تأثريها  

وال مشروع اجينوم ملا جنى اإلنسان كل هذ  القدرات ل و .اإلجياب  على كل العلوم الطبيعية

وبقدر ما ينتفع  اليوم اجملال العلم  من مشروع اجينوم بقدر ما يتم . بهذ  السرعة الفائقة

 .الحقا كما سنرى حتصيله على املستوى اإلقتصادى واإلجتماعى من هذا العمل الرائد
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بعد إكمال  اكتشافهامت  واليت املستعصيةاألمراض  ببعض ات  املرتبطةاجين عدد من

 .مشروع اجينوم البشرى 

ببعض  اجينات املرتبطة اكتشاف

 األمراض والصفات املورثة

 رابط املصدر

=http://www.tbeeb.net/news/articles.php?id سرطان الرئة
483 

-داء/ومجالِك-صحتِك/www.albawaba.com/ar  ةداء الصدفي

 الص

http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/1 انتشار سرطان اجلد
2/220137.html 

http://nile.eg/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8 الصداع النصفى
%B4%D8%A7%D9%81 

http://www.altabib.net/show_topic.php?c=6 الشيزوفرينيا
52&t=studies&tt=one_topic 

/http://www.islammemo.cc/monawaat/2012 "الشراهة"املسؤول عن 
03/20/146253.html 

جينات جديدة تزيد من حجم املخ وترفع 

 الذكاءمعدل 

http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=
654342&SecID=245&IssueID=0 

.http://www.dw.de/dw/article/0,,1601856,00 اجني املسئول عن إيقاع النوم
html 

 /majdah.maktoob.com/vb/majdah79741 جينات للطول

http://www.tbeeb.net/ask/showthread.php?t جينات جديدة ملرض السكري
=150310 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/201204 واألمراض العصبية التوحد
23/Con20120423497007.htm 

http://www.medislam.com/index.php?option لزهاميرآجينات مرتبطة مبرض 
=com_content&task=view&id=3029&Itemid=

43 

 http://7awa.roro44.com/magazine/9441 املسؤول عن إضطرابات وصعوبة القرآءة

 /http://health.msharkat.com/886 سرطان الدم 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/ne املسؤول عن نصف أمراض العيون 
wsid_4342000/4342733.stm 

 

  

http://www.tbeeb.net/news/articles.php?id=483
http://www.tbeeb.net/news/articles.php?id=483
http://www.albawaba.com/ar/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83%D9%90-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%90/%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A9-430510
http://www.albawaba.com/ar/صحتكِ-وجمالكِ/داء-الص
http://www.albawaba.com/ar/صحتكِ-وجمالكِ/داء-الص
http://www.albawaba.com/ar/صحتكِ-وجمالكِ/داء-الص
http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/12/220137.html
http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/12/220137.html
http://nile.eg/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
http://nile.eg/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81
http://www.altabib.net/show_topic.php?c=652&t=studies&tt=one_topic
http://www.altabib.net/show_topic.php?c=652&t=studies&tt=one_topic
http://www.islammemo.cc/monawaat/2012/03/20/146253.html
http://www.islammemo.cc/monawaat/2012/03/20/146253.html
http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=654342&SecID=245&IssueID=0
http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=654342&SecID=245&IssueID=0
http://www.dw.de/dw/article/0,,1601856,00.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,1601856,00.html
http://www.tbeeb.net/ask/showthread.php?t=150310
http://www.tbeeb.net/ask/showthread.php?t=150310
http://www.medislam.com/content/view/1017/43/
http://www.medislam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3029&Itemid=43
http://www.medislam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3029&Itemid=43
http://www.medislam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3029&Itemid=43
http://7awa.roro44.com/magazine/9441
http://health.msharkat.com/886/
http://health.msharkat.com/886/
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_4342000/4342733.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_4342000/4342733.stm
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 احملور الثالث

 احلديثة لعلوم الوراثةمشروع اجلينوم البشرى والتقنيات تطبيقات 

 

 

 

طويل و هذ  األمراض غالبا ما زمن   ذواألمراض املتوارثة معروفة منلقد كانت اإلعاقات 

ة مستعصية ال جمال للتعامل معها على كل املستويات الوقائية منها أو التشخيصي تكان

األخرية والتطور املبهر  مسةاخلالعقود  فئم الوراثة وعل ومع ما مت إدراكه من. والعالجية

للتقنيات احليوية مع الكم اهلائل من املعلومات التى جاء بها مشروع اجينوم أصبحت األمراض 

الوراثية أمرا ميكن النظر فيه على الثالثة مستويات اليت ذكرناها بتفاوت فى معرفة اجني 

فها فى احلاالت وظائبهياكلها وهلا عالقة مبرض ما ومبدى إدراكنا  اليتأو اجينات 

ها من جراء طفرة تايري أو ((deletionانعدامهاالعادية وما قد حيصل عند  الفزيولوجية

 أوال فجل األحباث اجارية تعمل.  البيئ وكذلك العالقات اليت تربط هذا اجني مع حميطه 

أن رض ميكن املمت التوصل إليه أن  إن ما .اجينات التى هلا عالقة باألمراض  حتديدعلى 

إىل جمموعة من  (Monogenic Disease)جني واحد ترتاوح من  جينية تكون له عالقة

بني هيكلة   عالقةالحتديد على تركز األحباث  و  (Polygenic disease )اجينات 

قلب منهج البحث  أنه مشروع اجينوم إحداثياتومن  . الربوتينة  التى يرمز هلا اجني ووظيفتها

ننطلق من وظيفة نهتم فى السابق  قد كنا ل .املرتبطة بوظائف فيزيولوجيةعلى اجينات 

 Forward )دراسته  استنساخه ثملعزله و عنها املسئولبدراستها للوصول إىل اجني 

genetics)  املوجودة فى اجملني البشرى   جني  999139أما اليوم فإن املعلومات التى ختص ال

التوصل إىل إسناد  هدفه الرئيسى أصبح البحث متوفرة فى بنوك املعلومات العمومية واملنهج 

فمن . (Reverse Genetics) باألمراض  ارتباطهافى  التحري ثميفة لكل اجينات ظو

 :إذا أن تكون أول تطبيقات هذ  املكاسب العلمية هى  الطبيع 

الطريقة :  على طريقتنيالتشخيص اجينى  يعتمد : التشخيص اجلينى لألمراض ( )

التايريات التى  املرض وتكمن  فى البحث عنب ة اجني املرتبطباشرة وتتطلب معرفامل

وذلك بكشف  التاريات التى قد حتصل على مستوى  قد حتصل على  هذا اجني

وميكن الكشف عن  "الدنا"ة الكروموزوم أو  الطفرات  التى  قد حتصل  فى ماد

وميكن إجراء التشخيص اجينى فى . تينة التى يرمز هلا اجنياخللل اجينى فى الربو

ستعمال اإلختبارات أو با "الدنا"ختبار مادة   احلاالت أما بتحليل الكرموزومات أو باهذ

  . الكيماوية
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فه  ال تتطلب املعرفة الدقيقة للجني املرتبط باملرض بل  والاري مباشرة أما الطريقة الثانية

وفى هذ  احلالة . باملرضأو جارافية  هلا عالقة هيكلية  نطقة اجارافية من اجينوم التىامل

 SNP Single Nucleotideمواقع تنوع النكليوتيدات   يكمن التشخيص بدراسة

polymorphism  اجينوماملنطقة املستهدفة من  املوجودة فى. 

ة جنني قبل زرعه فى كن القيام بالتشخيص اجينى  على األجنة أو حتى على خليومي

ها خيص جوانب كبري لكن هذ  التطبيقات هى األن موضوع نقاشات وجدل. رحم أمه

 كل تطور علم  أو إجتماع حسب ما شرعه اهلل وبالتوافق مع  األخالقية التى جيب حسمها 

    .ميكن النظر فيه

الشائعة وتقرر بعد هذ   ت دراسة األمراض الوراثيةاألمركية مت كونكتكتوفى والية  

مستشفى جامعة وجعل . مرضا وراثيا للصاار 13الدراسة وجوب إجراء التشخيص اجينى ل

    .يةروتين من هذا الفحص اجينى عملية مسح " يال "

فآخر التقنيات . جينوم كلهأصبح اليوم يشمل ا اجيينوما ميكن إضافته أن التشخيص 

 .فى يوم واحد وبتكلفة معقولة" جينوم"لفرد من التحصل على معلومات مورثه اخلاص متكن ا

تقدير نسبة التعرض   ميكن مرة واحدة لكل فرد وبهذا الفحص الشامل الذى جيب إجراء 

حمور وبذلك يتم فتح  األمراضالتى قد حتدث فى املستقبل  ملن ال يعانى من  إىل األمراض

تجنب احلاالت البيئية اليت ك احلدوث مرض م االستعدادالتأهب أو ب الوقاية من األمراض

 .واحلمية وغريها ميكن أن تثري املرض

 تولدت من إكتشاف (DNA Fingerprint ) "الدنا"أو بصمة  : البصمة الوراثية ( )

إختالف الرتكيبة الوراثية على مستوى مواقع فى اجينوم حيث توجد التسلسالت 

. (SNP)  النكليوتيدات تنوع مواقعو  (VNTR,STR )النكليوتيدية املتكررة

 ،واقع وعدد تكرار التسلسالت من شخص إىل آخرامل هذ  ويكمن اإلختالف فى

تورث من  الصفات اجينومية ذ فه كل شخص على إنفراد بدقة فائقة  يزمي ش ء الذىال

نسبة التمييز بني األشخاص باستخدام بصمة  تبلغو .األبوين  طبقًا لقوانني مندل الوراثية

 مليون  399 من  حواىل  اجينات  حسب عدد املواقع والتسلسالت التى يتم إعتبارها من

 399من بني شخص أى أن ( بعد إكتمال مشروع اجينوم البشرى)بليون ال لتبلغ ما فوق  

متيز  "الدنا"بصمة  كما أن. "الدنا"بصمة حيمل نفس  ميكن أن أو أكثرن أو بليو مليون

مع (Caucasoid)  األبيض  اجنس ب العامل إذ خيتلف شعو األجناس البشرية بني

%  919أو املاوىل بنسبة عامة ال تتعدى (Asian) واألصفر   (Negroid )  األسود

 .بصمة وراثية مميزةحديد تلكنها كافية ل

إىل أداة أحدثت حتولت  ما، إال أنها سرعان يةغم من حداثة تقنية البصمة اجينوبالر  

فبالبصمة الوراثية . فرة نوعية ال سابق هلا فى جماالت الطب الشرعى واألحباث اجنائيةط
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يل علمى بات أو النفى القطعى لألبوة وليس هناك سباإلثو ميكن حتديد اهلوية بدون أدنى شك

النتائج واإلكتشافات التى حصلت بعد إمتام اجينوم  وقد أعطت.  آخر للطعن فى النتائج

  )  (SNP Single Nucleotide polymorphism البشرى وخاصة بعد وضع خرائط

إىل  اكما عززت التقنيات اجديدة لعزل مادة الدنا ونسخه طريقة بصمة الدنا دقة بالاة

 "الدنا"وفحص بصمة  "الدنا"ل البصمة الوراثية إذ أنه ميكن اليوم عزل اجم ،مالييني النسخ

عينة من احليوان ،عينة صارية من أى نسيج حتى العظام ،من قطرة دم أو بقعة دم جمفف

عينة من ،شعريات من اجسم حتتوى غلى اجذور، املنوى من سائل منوي جممد أو جاف

ميكن إثبات األبوة والتحرى فى قضايا اإلغتصاب وبهذا . قطعة جلد من حتت األظافر ،اللعاب

تعيني  بصمة الدنا  جناح  وميكن أن يبلغ. وجرائم السطو، والتعرف على ضحايا الكوارث

أخصائيني  ولكن جيب إجراءها فى خمابر خمتصة على أيادى%  001000 إىل مستوى عال يبلغ

أعلى ذا الفحص اجينى  مبا فيها خاصة على كل جوانب ومتطلبات همتدربني تدريبا عاليا 

ذا إكتملت هذ  وإ. املعتمدة عامليا (الربوتوكوالت)الطرق املعملية   معايرياجودة  وإستعمال 

الدول  كما هو احلال اليوم فى كدليل جنائى "الدنا"الشروط ميكن  استخدام بصمة 

 ."الدنا"ة بصماملتقدمة وبعض الدول النامية التى طورت سياسات تظبط إستعمال 

ر هونتيجة تطبيق تقنيات اهلندسة الوراثية وآخ (Gene Therapy) :العالج اجلينى (3)

يستهدف األمراض  امّل باجينات اجينات عالجوهو .  ما توصل إليه الطب اجزيئ 

عملية زرع أو دمج جني معني سليم  الوراثية وخاصة منها األمراض املتنحية وهو مبثابة

صبح  وبذلك ت فى اخلاليا املريضة إلستبدال اجني الاائب أو إصالح  العطب اجيين 

 سبحبو. وتتقهقر العلة وتسود العافية املرادة الصفة ذ  اخلاليا قادرة على التعبري عنه

  :قسم العالج اجيين إىل قسمنيني اخلاليا املستهدفة

 خلاليا اجسديةا فيه جيناتجل اعت  األول قسمال (Somatic Gene 

Therapy)  اخلاليا  بإستثناءخاليا املريض   كل ييناجلل اخلصالح  ويشمل إ

 اجنسية 

 اخلاليا اجنسية يناتجاجل فيه عت :الثان  قسمال (Germline Gene Therapy)  إذ

يف  (وتالزجي)ة امللقحة بويضة األنثى أو احليوان املنوي للذكر أو البويض تعاجل

وفى هذ   .ة ألداء وظيفة حمددةلياخلختصص  أن مراحل النمو األوىل وقبل أن 

 .تهمن املريض إىل ذريوالصفة التى حيددها  النمط اجيين  احلالة يتم إنتقال

وبينما يركز العالج التقليدى غالبا على مقاومة األعراض املرضية يستهدف العالج 

إستئصاله كليا مما جيعله أرقى طرق العالج التى اجينى اجذور السببية للمرض وحياول 

" العالج باجينات"ليصبح  اضينياملالعقدين  وقد تطور العالج اجيين يف  .ميكن تطويرها

ويشمل األمراض التى ال تطاى عليها العوامل الوراثية بل تكون من العناصر اهلامة فى ظهورها 
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فأصبح إستعمال . حتى األمراض املعديةكأمراض السرطان والعوز املناعى واإللتهابات و

 .اجينات واردا لتقوية اجهاز املناعى أو لتصحيح أو تعديل وظيفة ما

ولكن وحلد يومنا هذا تتفاوت نتائج العالج اجينى من مريض إىل آخر وإذا أردنا إحصاء 

بل إنه قد  اتالعشر بعضيتجاوزعدد املرضى الذين إنتفعوا فعليا بهذا النوع من العالج فهو ال 

إن العالج اجينى اليوم مبثابة حقل علمى . من الوفايات نسبت للعالج اجينىعدد قليل سجل 

على املرضى من البشر تدرس فى كل  ر باخلري إال أن الرتاخيص إلجرائهجتريبى ثرى يبش

وفى هذا املساق قررت  . ستخدامإللمعايري املناسبة لل خضوعها د للتحقق منحالة على إنفرا

 993 فى سنة  (Food & Drug Administration FDA ) اهليئة األمريكية للاذاء والدواء

مبواصلة  معايري وإجراءات جديدة للسماحوضع   994 منع للعالج اجينى حتى أكملت سنة 

آليات علمية وإدارية وشروط قضائية تتماشى مع احلقائق  التجارب على البشر ووظبطت

 . للعالج اجينى خيضع ال يز املريض الذى قد خيضع أوالتى متالعلمية الدقيقة 

 :العالج املشخصو  (Pharmacogenomics) "الفرمكوجينوميكس"الصيدلة الوراثية  (1)

وهى . من تطبيق علوم الوراثة فى علوم الصيدالنيات " الفرمكوجينوميكس "إنبثقت 

خلصوصية الوراثية لألفراد ومدى ونوعية املادة اجديدة التى تدرس العالقة بني ا

عن التقاطع " الفرمكوجينوميكس"مصطلحة ر وتعّب.لفسيولوجية مع األدويةإلستجابة اا

وقد تطور هذا . الت الوراثة واجينوم كما سبق وتعرضنا هلا والعلوم الصيدالنيةابني جم

األفراد ملختلف األدوية من حيث النجاعة  كتشاف أن إستجابةإ اجملال بعد أن مّت

ختتلف بني ، التى قد تظهر و األعراض اجانبية( أو اإلستفادة اإلكلينيكية)العالجية 

نه إذا أعطى نفس الدواء إىل فقد لوحظ أ. األفراد حسب تركيبتهم اجينية اخلاصة

العالجية  يعانيان من نفس الداء وبنفس الطريقة  ميكن أن تكون النتيجة مريضني

. جل أى نتائج إجيابية عند اآلخرال تس ،فبينما يستفيد أحدهم ويتعافى، خمتلفة متاما

أن اإلستجابة لألدوية ميكن أن تتأثربالعوامل البيئية  سابقا فوعرمن املكان   مع أنهو

ال أنه إتضح أن العامل الوراثى هو أكثر إ ة الصحية للمريضواحلال والسن واألكل

وبنفس  .(Drug Dosage حتديد اجرعة الدوائية ) تى فى التجريع ح بكثري فاعلية

 ((Polymorphismالتنوع الوراثىالتقنيات التى ميكن أن منيز بها األفراد على مستوى 

وقد يكون التنوع اجينى . التنوع اجينى الذى يرتبط مع إستعمال دواء ماميكن دراسة 

تطبيقات  وللفرمكوجينومكس. اجينومفى موقع حمدد واحد أو فى عدة مواقع من 

أدوية العالج :  إستعماالعالج األورام ألن األدوية األكثر فى   خاصة هميةذات أ

هلا أعراض جانبية  كثرية ويكون التجريع املناسب  (Chemotherapy)الكميائى 

أنزمية وعلى سبيل املثال توجد لدى اإلنسان   .للإلستفادة من الدواء للمريض بالغ األهمية

تلعب دورا هاما فى العالج  TPMT (thiopurine methyltransferase)  تسمى

األدوية التى حتتوى على مادة  ن الدم عند األطفال وتقوم بتحويل الكيمائى لسرطا
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thiopurine  سبة قليلة على نوع جينى عند نب وقد عثر. مادة مركب يعاجل املرضإىل

على القيام بهذ  العملية التحويلية املهمة  قادٍر غري األنزميةالبشرى األبيض هلذ   اجنس

عند املرضى الذين حيملون هذ  الرتكيبة  thiopurines وبهذا ال نسجل أى جناعة ل

ملعرفة النمط اجينى هلذ  األنزمية وإىل تقدير نشاطها اليوم جأ األطباء ويل .اجينية

أنزميات الكبد من نوع كما أن جملموعة  .للتجريع املناسب لكل مريض

cytochrome P450 (CYP) family  من  39دور فى التعامل مع ما ال يقل عن

أنواع األدوية وخيتلف هذا التعامل مع كل منط من األمناط اجينية املوجودة عند كل 

  .شخص

أما بالنسبة للتدخني وإمكانية اإلقالع عنه فقد مت التوصل إىل أن اجني املعروف بإسم 

CYP2A6 يلعب دورا هاما فى الدورة اإلستقالبية ملادة النكوتني وأن هلذا اجني تنوعات

كل فرد فى تعامله مع  اختالف يتم بذلكمرتبطة مبدى النشاط اإلستقالبى  للنيكوتني و

بطئ للنكوتني  إستقالبىمن هذا اجني هلم نشاط    و 1110 فمن حيملون األنواع . التخني

ن التدخني على عكس من حيملون تنوعات أخرى من اجني  وهم قادرون على اإلقالع ع

CYP2A6 ،اجينوم  استكملإن وما  ملادة النكوتينو ، الذين هلم نشاط إستقالبى عادي

األدوية بالفحوصات  حتى برزت فكرة العالج املشخص وإمكانية ربط إستعمال البشرى

التى هلا  التنوعات اجينية  كما أصبحت البحوث عن  .اجينية وحتى تطوير أدوية مشخصة

أما . مع األدوية خاصة عند الشركات العاملية املصنعة لألدوية  مع اإلستجابةمكثفة  عالقة

 :آلتىعن مزايا تطبيقات علوم اجينوم واهلندسة الوراثية فى اجملال  الصيدىل فهى كا

حتديد اجرعات حسب الرتكيبة اجينية طرق  باستعمال األدويةحتسني فعالية   . 

  .للمريض

 .تطوير أدوية أكثر جناعة والتقليل أو إزالة األعراض اجانبية . 

تطويرمناهج الوقاية بتاري أسلوب عيش املرضى الذين هلم تركيبة وراثية ال تنسجم  .3

 .مع البيئة  احمليطة

 .ولقاحات جديدة أكثر فعالية وبتكلفة  معقولةتطوير أمصال  .1

ال املعلوما ت مالرتكيز على إكتشاف أدوية لألمراض املستعصية عرب إستع .5

 . اجينية املتوفرة فى بنوك املعلومات اجينية

 .صحة العموميةال التكاليف و التحكم فى النفقات فى جمالتخفيض فى ال .4

ى والتقنى اهلائل الذى عرفه تطبيقات التقدم  العلم مل تقتصر:    التطبيقات الصناعية (5)

واهلندسة الوراثية والذى عزز  مشروع اجينوم البشرى على  جمال اخلدمات  الوراثةعلم 

فى امليدان الطبى بل تعدت ذلك لتكتسح اجملال الصناعى  وتشمل امليادين الفالحية 

ب األسد إذ مت تطوير أن الصناعات الصيدلية أخذت نصيوميكن القول . والاذائية

وهو جيل جديد من األدوية  (Biopharmaceuticals) صناعة األدوية البولوجية
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يصنع بتنقيات اهلندسة الوراثية  وقد أحدث طفرة فى علوم الصيدالنيات ومن املنتظر أن 

تكتسح هذ  األنواع اجديدة من األدوية األسواق وتصبح املهيمنة على الصناعات 

بيولوجية الة وية فى حيز التطوير هى أدويمن األد% 59اليوم أن مايفوق ال درنق. الصيدلية

ويرجع هذا إىل %.  9  من يقرب افى األسواق إىل م ها  احلال بينما تصل نسبة تواجد

جناعة  النتائح املبهرة التى حتققها هذ  األدوية لعالج أمراضا كانت تشكو من قلة 

 (Antibodies)ومضادات أجسام بروتينات وإنزميات وهذ  األدوية هى عبارة عن   .األدوية

 هرمون النمو البشريو اإلنسولني أهمها ومنائر اخلمالبكترييا أو استخداميتم إنتاجها ب

 .ولقاح اإللتهاب الكبدى الفريوسى ب )  واألنرتفرونات الثالثة

 الفالحية  من احملاصيل  الطعام صناعةأما التطبيقات الصناعية األخرى فهى تشمل 

 مةقاومت تعديلها وراثيا مل احملاصيل عالية املنتوجية  إذ وعادة ما تكون هذ  . املعدلة وراثيا

بيدات مللحشرات ولمقاومة  أصبحتكما   طفيلياتلفريوسات والا األمراض الناجتة عن

أن تقلل هذ  من ميكن ومن مزايا  فالحة  املواد املعدلة وراثيا  أنها    .األعشاب

األضرار الناجتة و لتلوثل  وتضع حدا  الكيماوياتغريها من و  املبيداتو األمسدة استخدام

إال أن صناعة الطعام املعدل وراثيا  تلقى مقاومة من بعض أطراف . ياتالكيماو  عن إستعمال 

وسوف نناقش املخاوف الناجتة .األطرافاجملتمع املدنى  وتثريا جدال علميا  حادا ختتلف فيه 

تثريها تطبيقات  عن إستهالك األطعمة املعدلة وراثيا عندما نتعرض للمسائل األخالقية التى 

  .ةالتقنيات اجيني

 الطبيعة  تقوم صناعات التقنيات احليوية على مسارات مشتقة من

      

أمحاض 
 آمينية

أمحاض 

 عضوية

 وقود عضوي
مذوب عضوي 

دالوقو  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 احملور الرابع

 اليت تطرحها العلوم الوراثية احلديثةالقضائية واألخالقية املسائل 

 

 

 

  

 توقعاتنظرا ملا أتى به التقدم اهلائل لعلم الوراثة من إدراك علمى وتطبيقات فاقت ال

 ،كما سنها اهلل سبحانه  التقنية العالية التى  قد متس بقوانني احلياة إىل القدراتكذلك و

. إطار قانونى لكل اجوانبطرح  وتناقش املسائل األخالقية ويظبط إنه من الطبيعى أن تف

 وفى منافعه املستمر فى معانيهيق وعمالتفكري ال اعمال بدون فالتقدم العلمى والتقنى ال جيوز

 . ثابة جسد بال روحمبيكون  وإال  نتائجهو

احلوكمة  وضع أسس واألخالقية لكل العلوم هوواهلدف من دراسة املسائل القضائية  

يأخذ من  وتظبط األمور فى إطار أخالقىاملناسبة  نني تسن القوا التى السليمة والناجحة

وقبل أن نبدأ فى التعرض إىل البعض من هذ  املسائل ميكن لنا  .م مع السننالشريعة ويتالء

العلوم والتقنيات فى حد : "الذى يقول ملفكر الفرنسى جون سلموناللعامل والتذكري مبقولة 

 ".يرجع إىل ما يسخرها له اإلنسانفالكل ، أو سيئة حسنة ذاتها ليست

مسألة التايري التلقائى للمخزون  األخالقية األوىل التى أود التوقف عندها هى املسألةو 

أن قوانني  سبق أن ذكرنا  أننا  اومب.الوراثى للكائنات احلية جبميع أنواعها مبا فيها البشر

 ، احلية املادة الوراثية بني الكائنات انتقال قوانني بطض تعاىل اهلل وأن الوراثة بني األحياء ثابتة

تقنيات  باستعمالإال أن هذ  القوانني  أصبح من املمكن خرقها على العديد من املستويات 

اهلل سبحانه يقول  إذ  فى ما وراء هذا اخلرق الدقيق تمعنتوجب إذا اليف،  اهلندسة الوراثية

 َوَما ُأوِتيُتم مِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلياًل  : وتعاىل 
( )

من العلم الذى  هو قليل اإلنسان توصل إليهفما  .

  جعل له سلطانابه  وأن اهلل  قتمل يتم التوصل إليه إال ألن همة اإلنسان تعلوبل  ،ال يعجز اهلل

فى طياته أن كل إكتشاف جديد حيمل على  مع علماء العلوم الوراثية وجي. ومسح له بذلك

 .علم الايب هو أفق كل العلومأن ال نهاية هلا إذ  املزيد من التساؤالت العويصة فاملادة العلمية

من الناحية العلمية   التى مت حتقيقها فى  ميدان علوم الوراثة تاإلجنازوإذا نظرنا إىل 

أما من الناحية  هلا وسخر لإلنسان سبل إدراكها، اهلل مسح مبا أن ةجائز فيمكن القول أنها

فالرتكيز جيب أن يكون حول . وبالء لبنى آدم هل كإمتحان إ فيمكن النظر إليها  التطبيقية

                                                           
 . 25:  اإلسراء (  
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وهنا ميكن دراسة كل حالة على  . املكاسب العلمية اجديدة اإلنسان له سوف يسخر ما

 .جمال إىل آخر من إنفراد ألن التقنيات وأبعاد التطبيقات ختتلف

ومهما  وفى هذا السياق. ستفادةتوى اإلهو مس األول الذى ميكن احلديث فيه ستوىوامل

ابيات جياإل ثم حنصىاإلجتماعية واملعطيات العلمية  جيب أن نستند علىطبيق كان جمال الت

طرق  أحدث إستعمالوالسلبيات ثم حنسب بدقة إذا كانت اإلجيابيات تفوق السلبيات ب

الوراثة واهلندسة هناك إستفادة من أى تطبيق لعلم  اإلحصاء وبهذا يصح القول إذا كانت

 .يزعمه اإلنسانكما  الوراثية

أهمية  كد على ؤم وعدم التعارض مع الشريعة والسنن وهنا نأما املستوى الثانى فهو التالؤ

العلوم الطبيعية وعلماء الفقه ليمكن البت فى األمور األخالقية   بني أخصائي  احلوار تواصل

كل ما ميكن  نوباإلضافة فإ. حليويةوالقضائية التى تتولد عن إستعمال أحدث التقنيات ا

جب ترك باب اإلجتهاد توي إذ  ب أن ال يكون نهائيا إال فى بعض احلاالتجي التوصل إليه

مفتوحا على ما تدركه العلوم إلعادة النظروإمكانية الرجوع فى أى قرار سابق فى أى إجتا  

، السماوية  ملضرة واضحة ملن يعرف تاريخ األديان وفكرة التمعن فى اإلستفادة أو ا .كان

لينهينا  على موسى وعيسى لكى جي ء القرآن هفيما نزل وامليسرم اخلمرفاهلل عز وجل مل حيّر

َيسََْأُلوَنَك َعِن اْلَخمَِْر َواْلَميَِْسِر ُقلَْ ِفيِهَما ِإثٌَْم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّاِس   :هما بقوله تعاىلاهلل عن

 َوِإثَُْمُهَما َأْكَبُر ِمن نَّْفِعِهَما 
( )

ائدة واألمور ميكن واإلثم هنا هو املضرة التى تالوا على الف .

  .العظيمة ية اإلهليةاآل حسمها حسب هذ 

مدى اإلستفادة وإذا نظرنا إىل التشخيص اجينى واملبكر لألمراض يتجلى لنا أن مزايا  و

ن ميّكض فى تكاليفها ول عمليات املسح وخيّفيسّه دقته العلمية فهو ، فعلىجدا منه كبرية

ميّكن من إجتناب العديد من  أنه كما.  يفتح أبواب الوقاية و املناسب عالجاإلسراع بالمن 

 ميكن تفادي تكليفوعلى سبيل املثال . السلبيات املرتبطة بالداء الذى مت تشخيصه

بعض األمراض كاألمراض  األشخاص الذين مت عندهم تشخيص نسبة إحتمال التعرض إىل

 ياقة الطائرة أو القطار وما شابههاسأو املالحة اجويةك بوظائف حساسة  القلبية والعصبية

خصوصية سبة وحتديد ن الظبط الدقيق لألمراض والوظائف املعنية  وجيب هنا .من األشاال

ت تى ال يكون هناك جمال إىل التجاوزاح واملسؤولية القانونية لكل من يتداوهلا لوماتعهذ  امل

ومن باب آخر   . التأمني الصحى أو شركات أرباب العمل من قبل الوراث والوصول إىل التمييز 

يصح ، و التأثريات النفسية واالجتماعية فللتشخيص اجينى املبكر جوانب أخرى تشمل

 ؟سبل للعالج أو الوقاية أيال تتوفر عندما االختبارات هذا النوع من إجراء  وىجد التساؤل فى

من نسبة اإلعاقات  قدرته على احلّد أما عن الكشف اجينى لألجنة فهو باإلضافة إىل

وقبل زرع   لة اإلجنابا  فى حإجراؤ باب مفتوح على إختيار جنس املولود إذا ما مّت ،الوراثية

                                                           
 . 0  :  البقرة (  
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وميكن .اجنني فى رحم األم مبا فى ذلك من إمكانية واردة لإلخالل بنسبة الذكور واإلناث

 وقد تكون صفات متعلقة باألمراض كر فى التشخيص اجينى لصفات غرينفكذلك أن 

أو الذاكرة السلمية واإلنصياع وغريها رتبط بنسبة الذكاء ت شكلية ختص تنوعات جينىية

اإلحتفاظ باألجنة التى مت فيها الكشف اجينى  وإمكانية من الصفات التى حيبذها اإلنسان

عملية البت بني  وهنا تتعقد. لتى تفتقر إىل هذ  الصفاتعلى هذ  الصفات على غرار األجنة ا

علوم اإلجتماع والتاريخ  أخصائي إستشارة  تاج علماء الفقه والوراثة وحي الفائدة والضرر

إلثراء احلواروأخذ كل اآلراء بعني اإلعتبار قبل الرجوع إىل  والسياسة واجملتمع املدنى

 . الشريعة

وفى خصوص العالج اجينى فإن بالرغم عن تأخر  النسبى  عن التطبيقات األخرى لعلوم 

تصبح لقدرات الفائقة التى يتمتع بها والتى سوف تفجر فى القريب وونظرا لالوراثة احلديثة 

 قضية العالج اجينى اليوم هى قضيةإن   .أن نوليه إهتماما خاصا إاّل أننا ينبا  ،ملموسا واقعًا

طبية  فى األساس ومبا انه ال ميكن إىل حد اليوم التحكم بالّدقة الكافية فى غرس علمية و

موضع جني سليم وإصابته خطأ اجني فى مكان حمدد من اجينوم تبقى إمكانية إدخاله فى 

 عالية بنسب   إىل اإلصابة بأى نوع من أنواع األورام  ةعرضاملريض وقد يصبح . إحتماال واردا

 من اجينات املثبطة للسرطان الذى أصيب  كون هذا اجني السليمفى حالة   غري مقبولة

(Tumor Suppressor gene) من اجينات التى إذا نشطت تتحول إىل جينات  أو

كما أن إحتمال وصول اجني املنقول إىل .  oncogene Oncogene) -(Protoمورمة

ية وهذا يكون عادة غري مرغوب إذ إىل األجيال املوال اخلاليا التناسلية يطرح مشكلة اإلنتقال

وجوب احلذر  نرى هنا من .تايري للنمط البشرى ال ميكن حصر سلبياته فى الوقت احلاىلفيه 

مدى التعقيد العلمى والتقنى للعالج اجينى ومن ناحية أخرى وإستنادا على  .الفائق والرتوى

من الكشوفات على املرضى فإن تكاليفه سوف من التطوير والعديد  الزيادةواحلاجة إىل 

نتوقع أن ترتاجع هذ  التكاليف بأى حالة وسوف تكون هناك أخطار متييز   تبقى عالية وال

مادى بني املرضى للتمتع بهذا النوع من العالج وكذلك ضاوطات كبرية على ميزانيات 

 .الصحة من مجيع األطراف املعنية العامة واخلاصة

فاإلستفادة منها تكمن خاصة فى الطب  "الدنا"أما عن البصمة الوراثية أو بصمة  

دث وحروب اإلبادة العرقية التى الشرعى بتحديد هوية ضحايا الكوارث الطبيعية واحلوا

تسهّل النسبة إىل األب و الشك يضمحل حتديد األبوة إذ فىو احلديث زايدت عربالتاريخت

ال  "الدنا"أما عن التتبعات اجنائية  فبإستعمال بصمة . األعراض وحتفظ( البيولوجى) شرعىلا

ة وراء  مادال بد أن يرتك  وجد إذ إتضح أن اإلنسان أينماكان أن ينجو بفعلته  ميكن ألى

غلى تواجد  فى  ة الوراثية وفى ذلك دليل قاطعتبصم بيولوجية ميكن إستاالهلا لتحضري

سرب اإلنسان عرب ل " الدنا"بصمة  ميكن أن تستعمل أجهزة القانونلكن . مكان اجرمية

وإن ميكن أن نربر بنوك املعلومات   .و إدخاهلا فى بنوك معلومات الوراثية" بصمته"هويته أو 



25 
 

التى حتتوي على البصمة الوراثية للمجرمني املدانني ال جند سند  قانونيا او إجتماعيا يسمح 

هنا ندخل ميدان املسائل األخالقية و. فى اإلحتفاظ باملعلومات الوراثية اخلاصة للعموم

قد كثرت بعد إكمال مشروع اجينوم و. والقضائية التى تتعلق باحلريات واحلقوق الشخصية

احملاكم ك املعلومات الوراثية إىل جهات حول تسريب وإرتفعت أصوات حتذر خاوفالبشرى امل

بعض الصفات أفضلية للتمييز بني البشر من حيث  لهاقد تستعم التى و املدارس و اجيوش

املعلومات الوراثية اخلاّصة  ومن بني اجهات التى قد تهتم بإستاالل. على حساب أخرىالوراثية 

على الرعاية الصحية األفراد  على حصول  يا سلبريثأتال الصحى  ليكون  مؤسسات التأمني 

ة واخلوف كل اخلوف من صعدألخمتلف ا على مبصراعيه التمييز فتح بابيبهذا  ، وناسبةامل

 املعايري املاديةتسود  عامل الأن  و تعتمد  األجيال القادمة  خاصة معيارا إجتماعيا هذا أن يصبح

 .أكثرا فأكثرا

ناحية أخرى أبرز مشروع اجينوم حبكم الكم اهلائل واملهم من املعلومات العلمية ومن 

 وحانية من بني كلوخصوصيته الركيانه البشرى ب بل التى متس ليس فقط بصحة اإلنسان

وكما سبق أن ذكرنا توجد . العامة واخلاصة موضوع امللكية الفكرية ، الكائنات احلية

والسؤال الذى يطرح  ،وأخرى على مستوى الفرد ختص الشعوب خصوصيات وراثية عرقية

 هل ميكن إمتالك هذ  املعلومات من طرف ثان خيتلف عن الطرف الذى ختصه: نفسه هو  

هل إكتشاف ثروة فى بلد ) ؟ن هذا الطرف الثانى هو من إكتشفهاحتى ولو كا هذ  الصفات

مثل هذا  (.شركاء فيها؟ يكونونأو  يد أطراف خارجية جيعلهم ميتلكون هذ  الثروة علىما 

من الواجب ان نذكر انه من األهداف األوىل ملشروع اجينوم و  ،كاد يطرحبال الالسؤ

ى منا إذ ميكن أل :ملكا للبشرية مجعاء وهذا ما حدث ينتجه  جعل كل ما  هو البشرى

 قد و .فيما نشاءمن املعلومات التى أفرزها املشروع وإستعماهلا الدخول إىل البنوك التى تؤ

 و األخالقية للدراسة املسائ اإلمجالية ميزانيته من% ( 5) من يقارب ما املشروع خصص

، يف خمتلفا كان اتطور  لكن األمور عرفتو  .التى تتعلق خبلفياته اإلجتماعية و القانونية

بعني اإلعتبار التقاليد اإلقتصادية واإلجتماعية  ناأخذو ذلك إذا ما ، املتواضع متوقعا رأينا

 :للبلدان التى جاءت بفكرة مشروع اجينوم البشرى وقامت بإجناز  

وللتذكري فإن من خصوصيات مشروع اجينوم البشرى العام أنه أشرك القطاع اخلاص  

إضافة تقنية هامة للمشروع أفضت بإعرتاف  قدم هذا القطاع  الذى إنتفع ماديافى تنفيذ  وقد 

ومبا أن هذا القطاع ساهم فى إنتاج هذ  . إىل إكمال العمل فى وقت قياسى كل األطراف

ومبا أن هذ  املعلومات هى اليوم ملك عمومى فإنه ليس هناك عائق قانونى مينع ، املعلومات

 ذ  املعلومات لتطويرسبلالقطاع اخلاص الذى ميتلك التقنيات التى طورها من إستعمال ه

وهذا ما بدأ . تنبثق عنها يكون له فيها احلق الكامل للملكية الفكرية والتجارية جديدة 

اجينية إستعمال اخلصوصيات  ، عندما نفهموميكن التنبأ بأن األمور سوف تتعقد ،حيدث
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 للشعوب واألشخاص فى تطبيقات ختصها من تشخيص جينى لألمراض أو إنتاج أدوية حسب

 . لرتكيبة اجينية العامة واخلاصةالتى حتتاج إىل معرفة دقيقة  ل" الفرمكوجنوميا"قواعد 

أمة  حنن األهمية بالنسبة إلينا فإن هذا املوضوع فى غاية بالنسبة لارينا األمر كما هوو

وإرتباطها  فقد أدركنا منذ أن بدأنا دراسة اخلصائص اجينية عند شعوبنا ،سالماإل

 ياترى من : التسِاؤل أدركنا ،ناصناعة بنوك املعلومات التى ختّص فىوبدأنا  ،باألمراض

عندما انتبهنا اىل وجود الفراغ  ؟ تفيد منهاسومن سي الوراثية اخلاصة بأمتنا سيملك املعلومات

مع ضعف احلوكمة وقلة الدعم فى جمال له الفكرية  حييط بنا فى جمال امللكية القانونى

  .فى قمة األهمية سوف نتعرض إليها فى احملور القادمأبعاد إسرتاتيجية 

 :واإلختالق  االختالفيسودها  فاألمور الاذاء املعدل وراثيا واستهالك زراعة وفى جمال

الكائنات احلية  سم العلمى للموضوع املتعلق بسالمةيكمن فى عدم احلأما اإلختالف فهو 

يرشح الفائدة من العلماء فهناك فريق .املستعملة فى اجملال الفالحى بالنسبة للبيئة او املستهلك

التالعب  من مابة وحيذر ن السلبيات تفوق بكثري أى نفعيرى أوفريق آخر  ضرروينفى ال

واجهة بني هذين وامل .رمن هذا املنطلقوسم األما مل حتمبصائب بيئية إذ بقوانني الطبيعة ويبشر

بأنهم ينظرون إىل األمر الثانى الفريق األول إذ يّتهم أتباع الفريق  أشّدها  علىالشقني

 هم وأنهم أعداء للطبيعة وغري صاحل   ليبريال إقتصادى مالوط ومنهج  مبنظوردميارافى

العاطفيني الفالسفة أتباع الفريق األول الفريق الثانى ب خياطرون بإستدامة الكون بينما ينعت

هذ  احلالة من إنعدام التوافق أكثر من العقدين  وتدوم. الذين ال يفقهون األموروغري مسؤولني 

الذى  حيحصلتحديد املسار التقف األغلبية حائرة  طرف متمسك مبواقفه فى حني ويبقى كل

وبعد أكثر من عقدين من  يةلمن نضيفه أنه من الناحية العكن أميوما . سلكهت ان جيب

حالة  أي ى البشرىال فى اجملال البيئى وال فى اجملال الصّحمل تسجل إىل يومنا هذا  املمارسة

إال .قد ينسب إىل زراعة أو إستهالك احملاصيل املعدلة وراثيا ًاشاذة أو ما ميكن إعتبار  حادث

التقنى الذى يسمح بالتعديل الوراثى للكائنات احلية  أنه من الواجب أن نذكر أن املستوى

التحكم الطبيعى  فى نشاط  علمية البحتة الذى مت التوصل إليها فى ما خيّصال يفوق املعرفة

" الدنا"واإلنتقال والتبادل التلقائى ملادة  (Gene Expression regulation)اجينات 

كما أن . أو بني جينومات كائنات خمتلفة (DNA Transposition )فى نفس اجينوم 

قطعيا أنه ليس هناك إمكانية  (جنزم)أن نصرح لنا بك العلمى ال يسمح رااإلد املستوى من هذا

لو حصلت أى  ات احلية املعدلة وراثيا كما انهأن حتدث حادثة ما من جراء إستعمال الكائن

ومبا أن . فى الظروف احلالية لفاتهاال ميكن لنا أن نتنبأ حبجمها أو خم ال مسح اهلل حادثة

أن  بفضلها كناألمر رهينة تقدم املعرفة العلمية التى ال شك أنها ستصل بنا إىل مستويات مي

فاملسالة مسالة وقت ولذا فإن التحلى بالصرب و إتباع  ،اآلخرحنسم املواضيع علميا الواحد تلو 

 .هماييفرضان نفس الرتيث مبدأ
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القانونية التى و التجارية فى سياسة األمر املقضى واهليمنةوبالنسبة لإلختالق فهو يكمن 

العاملية  ( (Monsantoشركة منسانتو األمريكية  بعض الشركات العاملية وأوهلاتفرضها 

 جمرد من فى مجيع أحناء املعمورة اكثر إستعمال الكائنات املعدلة وراثيًا نشر التى جعلت من

 ى ة املتعجرفة غلى القطاع الفالحيياسيتها السلفرض رؤقتصادية احرب  بل جتارى هدف

لتطوير احملاصيل  الذات كانت سّباقةبوهذ  الشركة فالقطاع اخلاص . بأمجلهالعاملى 

. فى ذلك الفراغ القانونى الذى كان يعم جّل دول العامل عية والاذاء املعدل وراثيا مستالةالزرا

وراثيا التى يتم إستعماهلا لة وغري املعّدلة اإلخرتاع لعدد كبري من البذور املعّد وهى متلك براءات

املعدل وراثيا و  للفالحة والاذاء اإلنتشارالعشوائى أما أروبا فقد قاومت. عرب مجيع أحناء العامل

ومل تنجح فى منع جتارة  الزراعة على نطاق كبري من إنتشارهذ  احلّد  قد جنحت نسبيا  فى

جيرب  معتدل فى هذا املضمار قانون  لكنها توصلت إىل وضع  إطار، املواد وإستهالكها هذ 

على كان حيتوي أم ال  اكتابة الواضحة على املنتج إذبالهلكني إرشاد املست على املصنعني

بأمريكا سّن   (Vermont)حاولت والية فرمونت   9  وفى سنة. كائنات معدلة وراثيا

قاضاتها أمام احملمة الدرستورية ومت قانون فى نفس املساق إال أن شركة منسانتو هددتها مب

 .الرتاجع عن مشروع القانون

أن  (Green peace)992 سنة وأوضحت إستكشافات قامت بها منظمة قرين بيس 

فراغ قانونى   وضع ميلؤفى غياب تام لإلرشاد وفى ذلك األسواق العربية تعج باملواد الاذائية و

من وغريها   (Rio)قد وقعت معاهدة رييو أن معظم الدول اإلسالمية من كبري بالرغم

للمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجى الذى قد تهدد  زراعة احملاصيل الفالحية  املعاهدات

بات السياسية و ميكن القول أن التعقيد فى هذا املوضوع  يصل إىل حد التشع. املعدلة وراثيا 

  .على حياة البشر هامة ملا لذلك من أنعكاسات إعالء كلمة العلم والرأى الشرعىحتما وجيب 

اإلجابات إجياد وميكننا إضافة عنصر قد يفيد احلوار أال وهو طرح بعض  األسئلة البسيطة و

فى حاجة ماسة إىل  ًاحقهل العامل  - :  تعكس الواقع العلمى  التى و الشافية الشفافة

هل  -3هل أن احملصول الفالحى العاملى موزع بصفة عادلة؟  - الاذاء املعدل وراثيا؟ 

التى  األراضى الفالحية ماهى نسبة -1؟ على وشك اإلنقراض األراضى اخلصبة حول العامل

باألراضى يتم إستاالهلا بطرق علمية وإدارة بيئية حديثة  وماهى نسبة مردودها الفالحى مقارنة 

هل من بدائل علمية  -5. احلديثةاإلدارة مناهج التى ال  تستعمل فيها الطرق العلمية  و

  ؟ للكائنات املعدلة وراثيا

كما نشيد باإلسرتاتيجية  التى تتبعها أروبا فى جمال الفالحة والاذاء املعّدل وراثيا  ملا 

 .فيها واهلل أعلمفيها من منهجية أقرب للصواب ونوصى بدراستها والتأمل 
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 احملور اخلامس

 لعلوم الوراثة احلديثةاالنعكاسات االقتصادية و القراءة اإلسرتاتيجية

 

 

 

 

 دائمًاالناس تداول عامة  ،ةإستحداثات علوم الوراثة والتقنيات احليوي تطرق إىلكلّما مت ال

العلوم الوراثية والتقنيات احليوية ومدى   ملوضوعأهمية بالاة  اليوم ملاذا نول  :هوو نفس السؤال

 ؟ تقدمها

ال تايريات دخهى بصدد إ التقنياتالعلوم و ميكن ان تكون أن إستحداثات هذ  واإلجابة

نسبيا  ليفتح أبعادا  وقت وجيز جذرية فى معظم جوانب حياة اإلنسان وقد حصل هذا فى

والتقنيات  احلديثة إذ أن علوم الوراثة. العامل تقريبا دولإسرتاتيجية جديدة فى سياسة كل 

ة العمومية الصّح اتكقطاع  مشلت  قطاعات سبق أن تأكدت أهميتها اإلسرتاتيجية ةاحليوي

كل  سعتو. الرتبوى البيئة  والقطاع  وكذلك تاذية والصناعات التابعة هلاالووالفالحة 

 National بتكارلالالقومية  وضع املنظومات احلكومات مهما كان نظامها السياسى إىل

System of  Innovation)   طوير التقنيات احليوية وعلوم الوراثة وتعزيز ترمى إىل تالتى

ع لتتجاوب م سرتاتيجيةاخلطط اإل وأحكمت .قدراتها فى مجيع القطاعات املذكورة أعال 

على املشاكل  القومية التى  ختتلف من بلد إىل آخرعالوة على املشاكل  تاألولويات وتركز

احللول لوم الوراثة والتقنيات احليوية ع والتى قد توفرهلا املزمنة التى تواجه كل بلدان العامل

من  ،فرد أو جمموعة القطاع الصحى الذى ال ختفى أهميته على أى اىلوإذا تطلعنا . املناسبة

على هذا امليدان  الطفرة التى أدخلتها اهلندسة الوراثية وعلوم الوراثة اجديدة منظور

فإن معرفة الرتكيبة اجينية التى يتشارك ، ينى والفرمكوجينوميكسكالتشخيص اج

فيها اجملموعات البشرية وكذلك املعلومات اخلاصة  باألفراد جيب أن يتم فحصها وختزينها 

كذلك توفري األدوية املناسبة فى و. قية والقضائية التى تعرضنا هلايا نظرا للمسائل األخالحمّل

فهذ  املسؤلية هى مسؤلية  ،والكوارث إنتشار األوبئةكاحلاالت العادية وحاالت الطوارئ 

فهى  جنبيةطراف األاألعلى الكلى عتماد حلكومات القيام بها بدون اإلا على جيبو الدولة

قع أن كبار الشركات الصناعية سرتكز إمكانياتها على واملتو. أمورختص كل دولة حلاهلا

توفري الدواء املناسب لاري  توفري األدوية واللقاحات املناسبة ألسواقها القومية وحتى ولو قبلت

فسوف يكون ذلك بثمن فى غاية التكلفة وبعد اإلملام بالرتكيبات اجينية  أسواقها األوىل

حصرية  اخرتاعات براءات وتسجيل استمالك الشركاتحتاول هذ  توقع أن ومن امل  .اخلاصة
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سبة نااألدوية امل من الفقرية الدول حرمان إىل هذا يؤدي وقد. لة وراثياوية املفّصدلتطوير هذ  األ

الشركات فى  من صارية أعداد فيه تتحكم و الوصول إىل وضع أسعارها، لاالء ملواطنيها

 .عرب العامل وراثيا املفّصلة جتارة األدوية

وينطبق . وهنا يتوضح بعد من األبعاد اإلسرتاتيجية العديدة للهندسة الوراثية وعلوم الوراثة 

إحتمال حتكم و املنطق على تأمني وسالمة الاذاء فى كل الظروف العادية والعاجلة هذا نفس

ى وال يعن. عربقوانني امللكية الفكرية  فراد فى املؤونة الاذائية العامليةبعض الشركات واأل

يدعو باألحرى إىل إعادة  أن ذلك بل ،كل جمموعة أو دولة على نفسها إنكماشأنه جيب هذا 

هنا تربز مدى و. بني الدول واجملموعات أساليب التعاون والتبادلو املعاهدات الدولية النظر فى

واخلطط اإلسرتاتيجية للّنجاح فى إدماج التقنيات احليوية فى املسار أهمية ظبط السياسات 

وللذكر فإنه إىل جانب الدول الكربى . على السيادة الوطنية مع احملافظة التقدمى لألمم

النامية وحتى بعض الصارية منها تعرف جتارب والرائدة فى هذ  التقنيات فإن بعض الدول 

بينها جتربة  دولة كوبا التى جنحت فى بناء مسعة طيبة فى جمال  مننذكر، ناجحة

اهلند وجنوب إفريقيا واألرجنتني مع وكذلك كوريا  ،ةيات احليويللتقنالتطبيقات الطبية 

تى  لنوع من أنواع الطاقة البديلة ال عاملى وهذ  األخرية اليوم أكرب مصنع .الربازيلروسيا وو

وسر جناح هذ  الدول يرجع   .(BioEthanol)ثنول البيوإ التقنيات احليوية وهى مادة رت بطّو

واحلوكمة . طرق احلوكمة الرشيدةتطوير وتنفيذ خطط وحوكماتها  فى  أوال لنجاح

وتتضمن السياسات  .للنجاح سبل العلمية واملالية واإلداريةالن تهيئ وتضمالتى  الرشيدة هى

فالطاقة البشرية ملا هلا من . ات احليوية حمورا يتمثل فى بناء القدراتيالناجحة لتطوير التقن

دونها ال ميكن وضع خمططات تطوير التقنيات احليوية قدرات إبداعية هى املادة اخلام التى ب

 احلرجةب صقلها وتهيئتها تهيئة خاصة على مستوى عال من اجودة مع ضمان الكتلة  جفي

(Critical Mass)  لتحقيق األهداف  املربجمة.  

للتقنيات احليوية والكسب العلم  الثرى   راملبهتطورميكن القول أنه عالوة  على الكما 

فإن  ،مشروع اجينوم البشرىاهلائلة التى قدمها   حصل فى علوم الوراثة  مع اإلضافهالذى 

فاقت كل  التى قتصاديةاإل باإلنعكاسات أيضا ترتبط هلذا املوضوع بعاد اإلسرتاتيجيةاأل

 و السرعةبهذ   إقتصادي رتطومرة يتسبب فيها التقدم العلمى فى  ولعل هذ  أول. التوقعات

إلقتصاد إتفقوا  فى اكل األخصائيني إىل درجة أّن، قدرة عالية على النمومع جم كبري حب

طلح صوإقرتن م.(Bio Economy)سوف يكون قرن اإلقتصاد احليوي     القرن  على أّن

لقد و .بالتقنيات احليوية ،وله فى األوساط الرمسيةاتداليوم  كثريالذى " إقصاد املعرفة"

 (Biotechnologies industries ) الصناعات احليوية اسمما يطلق عليه اليوم اكتسح 

افة العالية وأشهرها مؤشر ضبورصات األوراق املالية التى تتداول التكنولوجيات ذات القيمة امل

DowJones إستفادت هذ  ، وفى جمال اإلستثمارات .يورك األمريكيةفى بورصة نيو

وتعدت (Venture Capital) الطفرة اإلقتصادية من منظومة رأس األموال املخاطرة 
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ففى الواليات املتحدة  .”Biotech Start Up“الشركات الصارية وإشتهرت مبسمى 

بلات ايراداتها شركة  599  كات التقنيات احليوية إىل ما يفوقاألمريكية يرتفع عدد شر

Amgen, Biogen :  ه واشهر هذ  الشركات عامليا  ،بليون دوالر 09 أكثر من  9   لسنة

Idec, Genentech), Genzyme, Life Technologies, و . Monsanto 

فهى ال حتتاج إىل الكثري من  تصادية العامة فى هذ  اجملاالت التقنيةاإلق أما املؤشرات 

تطوير  ن عود عقثالثة  من ما يقارب مضى فعلى سبيل املثال وبعد. التعليق أو التوضيح

 هناك بينما دولة تنتج الكائنات املعدلة وراثيا 0  أصبحت ،وراثيا احملاصيل الزراعية املعدلة

 ولصويا  ل% 53نسبة  االغذيةهذ   بلغ حجم التجارة فى و. هذا النوع من الاذاء دولة تستورد 39

لخدمة الدولية حليازة ل"عن  مصدر وذكر موقع أشقاء للتنمية . لقطنل%    و لذرةل% 39

املساحة املزروعة باحملاصيل   أنيف تقريرها السنوي " تطبيقات التكنولوجيا احليوية الزراعية

لتصل اىل    9  املعدلة بالتقنية احليوية ارتفعت عامليًا بنسبة مثانية باملئة يف العام املاض 

سبته عشرة باملئة يف عام مليون هكتار باخنفاض طفيف عن ارتفاع ن 49 مساحة قياسية بلات 

 59 حواىل للمحاصيل املعّدلة وراثيا العاملى حجم السوق السنوى إمجاىل متوسط وبلغ .9 9 

 .بليون دوالر

بروز املعامل  فعالوة على ،فقد عرف تطورا ال سابق له ة يالصح اخلدمات جمال وأما

تطورت  ،كل من القطاعني العام واخلاص  فى بكل أنواعها  املختصة فى التحاليل اجينية

التى تستخدم هلذ  األغراض مع إعتبار صناعة برامج احلاسوب  صناعة وجتارة املواد واألجهزة

 ظهور األدوية البيولوجية صاحب ،وفى القطاع الصيدىل . واخلدمات املعلوماتية التى تلزمها

ر من عشرين سنة على ظهور أول بعد مضى أكثو . لشركات األدوية جديدة إنتعاشة إقتصادية

فى  مركب حيوى 399من اليوم ما يقرب  أدوية بيولوجية وهى األنرتفرون واألنسولني يوجد

األسواق كما أّن أضعاف هذ  الكميات من مركبات بيولوجية جديدة توجد فى مراحل 

بل أن نسبة  أى تراجع حقيق رغم من األزمات املالية مل يعرف والقطاع بال. التطوير

لإلشارة و. عرب العقدين املاضيني ظلت عالية ااّل أنها حتى وإن تراجعت نسبيا األرباحواإلستثمار

 3 يفوقلديها فائض يف االيرادات  شركة عاملية فى هذا اجملال فإنه هناك ما يفوق اخلمسني

وقد . سنويا دوالرمليون  599نفقات األحباث والتطوير الوتتجاوز  فيها ، سنويامليارات دوالر

حتى  معدل نسبة منو متوقع بليون دوالر أمريك  مع  275،  9 9 بلغ حجم السوق فى سنة 

 . بليون 999 سنويا ليفوق احلجم  اإلمجاىل للسوق % 415يعادل  1 9 سنة 

واهلندسة الوراثية  وفى هذا دالئل واضحة على أن النشاط العلمى فى جماالت علوم الوراثة

نشاطات إقتصادية مكثفة تتمتع على خلق  قدراته يث ح االت العلمية من كل اجمل يفوق

هلذا النوع من وقد أصبح التأثري اإلجيابى . وتقدم خدمات عالية للمجتمع بقيمة مضافة عالية

  . اإلقتصاد العام واضحا فى العديد من البلدان منو على نسبة األنشطة
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                                                                                   مقاييس حجم وتقدير نسبة النمو للسوق العاملية لألدوية

 

 

 

  0220إيراداتها لسنة  إسم الشركة

 $بليون

  اإلنفاق فى البحث والتطوير

 )من اإليرادات% ($بليون

 ح الصافىربال

 $بليون

Pfizer 59 717 ( 5%) 41  

Merck & Co  711 514 (% 915) 710 

Novartis 1113 715(% 410) 012 

Sanofi-Aventis 40.9 8.5 غ م 

Glaxosmithkline 1111 41   (.9%  3) 41  

Astrazeneca 3 12 111 %( 311) 21  

Roche 1513 01 (% 91 ) 01  

Johnson & 
Johnson 

4 10 7 (%  13)  313 

Lilly 21.8 4.3 %( 012) 5.1 

Abbot 3912  17 (%210) 114 

 (0220)أكرب شركات أدوية عاملية تنتج وتسوق األدوية البيولوجية  02حوصلة لنشاط 

 غري معرف=غ م  IMAP Pharma report 2011املعلومات مشتقة من 
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  اخلامتة

. غري   على ل على اهلل الومسلمة  توّك حسن اخلوامت هو كل ما يدعو إليه كل مسلم

كمسلمني أوال ثم  حنن هلا ندعواحسن اخلامتة التى فإن ضوعنا هذا وبالنسبة ملأما 

من  فى الدين أو غري ذلكات احليوية ودارسني لعلوم الوراثة أو كفقهاء كممارسيني للتقني

 وعلوم الوراثة تقنيات احليويةو عامة األمة أن يوفقنا اهلل فى اإلملام بال أوىل األمر عالعلماء م

 ولكن جيب أن نعرف أّن علينا الكد والعطاء الازير. هاكوأن ييسر لنا سبل إدرا احلديثة

فيها اجوانب العلمية راعى لوضع إسرتاتيجيات حمكمة وخمططات ن وبذل اجهود الآلزمة

وتأخذ بعني اإلعتبار  عنا وثقافتنا اإلسالميةئية التى تناسب شرخالقية والقضاواملسائل األ

إذ . الّلحاق بالركبإن شاء اهلل ميكننا  وبهذا قد. الفوائد اإلقتصادية واإلجتماعية ألمتنا

من تطورلعلوم الوراثة  فى ما نقلنا  الدولأن مشاركة املسلمني على مستوى بقول ال يؤسفنا

من املسلمني فى ساهم نفر  حتى وأنه قد هلندسة الوراثية تكاد ال تذكر ولن يسجلها التاريخوا

 ،مستهلكني هلذ  العلوم والتقنياتأن نكون إذ إكتفينا  كما جيب علينا. بعض اإلجنازات

 أن حنسن إستعماهلا حتى نستفيد منها بأحسن قدر مستندين فى ذلك على شريعة اهلل ورسوله 

 .قل والتعقلالع ثم إىل

جيب  لكنه،  فيه من اإلعجاز العلمى ما يبهرالعقلكن التذكري به أن كتاب اهللوما مي 

اإلكتشافات العلمية التى حدثت هى التى لفتت أنظارنا إىل هذا  أن فى نفس الوقتأن نشري

فى  هية تتمثلالولكن علينا أن ندرك بسرعة أننا ننعم بنعمة إ  .وليس العكسالقرآنى اإلعجاز

كه هو واملنهج الذى ميكن أن نوصى بسلوكنز علم  مثني مدفون فى طيات قرآننا العظيم 

وإستعمال كل ماجّد من تطوير الدراسات والبحوث العلمية إنطالقا من القرآن العظيم 

التى  العلوم والتقنيات من نكون سباقني فى إستخراج الدرريات واملعلوماتية لالتقنيات واآلل

 .اهلل جل وعالأكرمنا بها 

  َربِّ اشََْرحَْ ِلي َصدَِْري  َوَيسِّرَْ ِلي َأمَِْري  َواحَُْللَْ ُعْقَدًة مِّن لَِّساِني َيْفَقُهوا َقوَِْلي 
( ) . 

  

                                                           
 . 2 59 :  طه (  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

كان قبل عقود من السنني  والغرائب وان مايتميز العصر احلاضر بأنه عصر العجائب 

اليوم واقع ملموس يف كثري  ومن قبيل املستحيالت ومن جمرد اخليال السابح يف األحالم  ه

كان يقف أمامه اإلنسان عاجزا خاضعا أصبح اليوم مسخرا  من اجملاالت وامليادين وما

 .ومستغال أوسع استغالل من قبل اإلنسان

.  العلم وذي يقف وراء هذا التحول واالنقالب اجلذري إمنا هخيتلف اثنان ان ال وال

فمسرية العلم يف تقدمها مل تتوقف منذ ان انطلقت يف فجر التاريخ ومنذ ان وجد اإلنسان 

 .على وجه البسيطة

نعم لقد شهدت مدا وجزرا وازدهارا وانكماشا وتكاد كل الشعوب واألمم ساهمت 

 .يف مسرية تقدم العلوم وازدهارها

ان نسق تقدم العلوم ويالحظ ومنذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين ه غري ان ما

واملعارف يف خمتلف امليادين شهد من حيث الكم والكيف قفزة كبرية هي يف ازدياد كل 

يوم وكل ساعة فالفارق يف أي ميدان من ميادين العلم واملعرفة بني بداية عشرية من السنني 

 .من الفارق بني بداية ونهاية قرن من الزمان يف ما مضى من العصورأكثر  وونهايتها ه

ولقد جنت البشرية اخلري العميم من جراء هذا التقدم يف ميادين العلم واملعرفة 

فاإلنسان اليوم ينعم ويستفيد االستفادة القصوى مما سخر اهلل وبث يف هذا الكون ومما 

ياة اإلنسان مبا فيها العبادات اليت يتقرب ولقد انعكس ذلك على كل شيء يف ح. أتاحه له

بها إىل اهلل تبارك وتعاىل فكم كان يعاني اإلنسان من املشاق واألتعاب يف سبيل ان يصل 

قد صلى الصبح ليؤدي واليوم خيرج  من بيته  وه إىل بيت اهلل احلرام ألداء فريضة احلج وها

ت رحلة الذهاب إىل البقاع املقدسة احلرم املدني وقد كان وصالة الظهر يف احلرم املكي أ

تستغرق عاما كامال كما تستغرق رحلة العودة عاما كامال وبني العامني مشاق وأتعاب 

الذي وراء هذا  وأليس العلم وما حتقق من تطور يف ميادين املواصالت ه. وأهوال وخماطر 

 التيسري؟

فسرتى العجب العجاب وقس على ميدان املواصالت كل امليادين األخرى بدون استثناء 

نرى  منلك إال ان نصدق ما يكاد يذهب بالعقول واأللباب ومع ذلك فإننا ال وسرتى ما

ونلمس ونسمع إن تطور العلوم واملعارف يف هذا العصر يزيدنا يقينا وتسليما بأهلية اإلنسان 

َقاَل َربَُّك َوِإْذ  : ليكون خليفة اهلل يف األرض وصدق العظيم الذي يقول يف كتابه العزيز 

 . ( ) ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة

                                                           
 . 03: البقرة  (  
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لقد اثبت اإلنسان مبا آتاه اهلل من ملكات وقدرات انه املؤهل أكثر من سواه لعمارة 

هذا الكون وإصالحه ويف تعليم اهلل تبارك وتعاىل آلدم األمساء كلها ألف مغزى على ان 

 والاملفتاح لكل أبواب الصالح والفالح فال عجب  والكتسابه هالعلم الذي أهل اإلنسان 

غرابة ان يكون العلم الذي له كل هذه األهمية وبه حتقق لإلنسان كل ما أراد يف هذه 

احلياة ال عجب أن يكون أول ما ينزل من القرآن الكريم على سيدنا حممد عليه الصالة 

َخَلَق اْلِإنَساَن  ْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ا : قوله تعاىل  ويف غار حراء ه ووالسالم وه

 .( ) َعلََّم اْلِإنَساَن َما َلْم َيْعَلْم الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم  اْقَرْأ َوَربَُّك اْلَأْكَرُم  ِمْن َعَلٍق 

وآخرها البد أن يكون موقفه من العلم  خامت األديان وإن دين اإلسالم الذي ه -

يا إىل أبعد احلدود الن إحدى ميزات اإلسالم واحد أسباب بقائه ومواكبته تقدم

يواجه التيار اجلارف  يعارض طبائع األمور واألشياء كما انه ال انه الوللمستجدات ه

، ان اإلسالم يعدل ما حيتاج إىل التعديل  يصطدم به الزاحف وإمنا  جياريه وجيانبه وال

إذا فعل ذلك كتب على نفسه ان  ويتجاهل الواقع فه  انه الويهذب ما حيتاج إىل التهذيب إال

ِإنَّ   يريده اهلل منه باعتباره الدين الذي اختاره لعباده أمجعني ال تتجاوزه األحداث وهذا ما

وال يعين هذا البتة اإلحاطة بالصغرية والكبرية من األمور يف  . ( )  الدِّيَن ِعنَد الّلِه اإِلْساَلُم

مَّا َفرَّْطَنا ِفي   : مثلما يذهب إىل ذلك البعض ويستدلون بقوله جل من قائلكل العلوم 

 . ( )   الِكَتاِب ِمن َشْيٍء

يف حتديد املفاهيم وضبط وإن ميزة اإلسالم يف جوهره ومقاصده وخطوطه العامة ه

 .تلتبس على الناس األمور احلدود حتى ال

 الدين والعلم يتكامالن

يتناقضان إال   جمال العلم، إنهما يتكامالن وال يتعارضان والغري وفمجال الدين ه -

للعيان اآلثار السلبية لذلك  وعندما يقحم احدهما يف اجملال اآلخر متحال وسرعان ما تبد

 .على الدين وعلى العلم معا

أما عندما يفهم الدين فهما عميقا بعيد املدى يضع يف االعتبار املقاصد والغايات فان 

ضرر منه على الدين ذلك ان كّل  فيه وال ضري ق يف ميادين العلم من قفزات الكل ما حتق

ما يسعد اإلنسان وتتحقق له به املصاحل العاجلة واآلجلة والفردية واجلماعية والبدنية 

والنفسية  يصبح من مقاصد الشرع احلنيف وما أروعها على كثرة ترددها على األلسنة تلك 

ملوقف اإلسالم مما يستجد يف حياة الناس وما أصدقها وما أبلغها القاعدة الذهبية امللخصة 

 . ( حيثما وجدت املصلحة فثم شرع اهلل )

                                                           
 . 5- :  العلق (  
 . 1 :  آل عمران  (  
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 الذي ينبغي عليه ووالقاعدة يف اإلسالم هي اإلباحة وليس التحريم والذي حيرم ه -

ان يقدم الربهان والدليل من النقل والعقل، والدين ونقصد بذلك اإلسالم األصل فيه 

)   َما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍجو ري ونفي احلرج التيس
 

 )،   ُيِريُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر

)  َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر
 

 ). 

 خوف على اإلسالم من التقدم العلمي البهذه الرؤية املتبصرة املستنرية واملتحررة يصبح 

ان تكون مسرية العلم وهي تتقدم وترتاد اجملهول  يف كل جماالته وميادينه شريطة

إسعاد اإلنسان وجعله يستفيد أكثر ما ميكن مما وهبه  غاية إال هدف هلا وال وتقتحمه ال

وصدق اهلل العظيم  العلم حمرابا لعبادة اهللاهلل وسخره له يف هذا الكون عند ذلك يكون 

)  ِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقَُّسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْلآَفا  ،الذي يقول 
 
) .  

ال يكون من العلم ومن جرائه إال  إن اخلطر على الدين وعلى القيم واملثل واألخالق -

إسعاد  وإذا وقع االحنراف بالعلم واملعرفة عن طريقهما القويم وصراطهما املستقيم الذي ه

يكون  يطغيه علمه فريديه وال واحلفاظ على توازنه حبيث ال اإلنسان وحتقيق مصاحله

وسيلة بني يديه يظلم بها عباد اهلل ويتهددهم ويرهبهم ويلحق بهم األضرار املادية واملعنوية 

فيعرض حياتهم إىل املخاطر واملهالك ولكي جننب العلوم واملعارف هذه املخاطر البد أن 

 .حنيد عنهما قيد أمنلة ية شريفة وهدف نبيل اليكون اكتسابنا هلا وتبحرنا فيها لغا

 ما-وذلك من حقه ومن طبيعة مساره-ومن امليادين واجملاالت اليت اقتحمها العلم 

يزال أهل الذكر من العلماء  يتوغلون يف  يتعلق بذات اإلنسان يف نشأته ومنوه وتطوره فال

من خمتصني ومتعلقني ممارسني حبوثهم وجتاربهم املخربية وقد أثار هذا التماس أهل الدين 

وتسبب يف اإلزعاج بالنسبة للبعض ويف كل مرة يدعى وبإحلاح أهل الذكر من علماء الدين 

لإلدالء برأي الدين فيما اقتحمه العلم والطب من جماالت وميادين ظلت مبنأى عنهما لقرون 

 .طويلة فبعد أطفال األنابيب وزراعة األعضاء جاء دور االستنساخ 

قال البعض إن مشس الدين قد غربت " دولي"ا ولدت قبل سنوات قليلة النعجة وعندم

ذا قد وصل إىل مضاهاة خلق اهلل  وه وان عهد احملظورات قد وىل وان اإلنسان ها

ومل تلبث أن هدأت هجمة االستنساخ حيث  ! ومشاركته فيما ظل من خصائصه جل وعال

ا مبختلف مكوناته وانكب علماء الدين ساسة ورجال دين ورأيا عام : تصدى هلا اجلميع

وجمامع الفقه ودور اإلفتاء وجلان األخالقيات يف العامل اإلسالمي والعوامل األخرى على 

املوضوع ألن التحدي عام وشامل لكل الديانات ولكل املثل والقيم وحاول اجلميع ان يبينوا 

ريبا كلمة علماء املسلمني اجلائز واملمنوع من االستنساخ وأمجعت تق :للمؤمنني باخلصوص

على خمتلف مذاهبهم وبلدانهم على ان االستنساخ يف جمال النبات واحليوان من اجل 

                                                           
 . 83:  احلج  (  
 . 35 :  البقرة  (  
 . 53:  ُفصلت  ( 0
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وان املصلحة  ، إشكال فيه حتسني النوعية واالرتقاء جبودتها  والزيادة من كميتها ال

مبا  وخيالف أي مقصد من مقاصد الدين البعيدة والقريبة وه ال أن ذلك و واضحة جلية فيه 

حتى الواجب باعتباره ضربا  وحيققه من مصاحل يرتقي من درجة املباح إىل درجة املندوب أ

من ضروب األخذ باألسباب من اجل االرتفاع مبستوى عيش اإلنسان وجتنيبه املهالك 

وتلك اجملاعات وهذا االنفجار  الندرة واملخاطر وقد أصبحت بادية للعيان متمثلة يف هذه 

تلوث البيئي وهي كلها خماطر ينبغي االحتياط هلا والعمل على جتنب الوقوع الدميغرايف وال

 .فريسة هلا

فقهاء الونية اليت تعرض على أنظار العلماء ياخلريطة اجلوومسألة اهلندسة الوراثية 

 ةاملستحدثو املستجدة القضايا  منالشرع احلكم الشرعية لبيان  تاهليأواجملامع الفقهية و

اجملتمعات  ةية اليت تفرض نفسها على واقع حياكم احلقيقة العلماليت أصبحت يف ح

 .ال قيود والبشرية يف عامل أصبح قرية ليس بني أحيائها حدود 

جملمع الفقه  اإلسالمي الدولي عندما قررت عرض هذا اوحسنا فعلت األمانة العامة 

ما أي فيليتداولوا الراخلرباء  واملوضوع الدقيق على أنظار أهل الذكر من العلماء األعضاء 

وم نياجلولتصدر عن اجملتمع قرارات تبني احلكم الشرعي يف اهلندسة الوراثية وبينهم 

املفاسد والتجارب فيها يف ضوء النظر يف املصاحل وغايات األحباث وحدود والبشري 

احلكم ووم البشري نياجلو تطبيقات اهلندسة الوراثيةتوضيح جماالت االستفادة من و

مدى احلاجة ملثل هذه التطبيقات كما أن أعضاء وينتج بطريقة التعديل الوراثي  املالشرعي 

الشرعية لتطبيقات اهلندسة الوراثية واذير العلمية احمللنظر يف لخرباءه مدعوون و اجملمع 

حدود املسؤولية عن األخطار اليت تنجم وضوابطها الشرعية ونية يالتدخل يف اخلريطة اجلو

يف املوضوع  استكتبتهمن الباحثني الذي لىة العامة يسرت عك أن األمانشالوعن التطبيق 

حددت النقاط و وم البشري اجلييننياجلواهلندسة الوراثية ووراثة الثامن لدورة هذا اجملمع ال

 . األحباثالتعرض بها يف هذه واليت ينبغي التطرق إليها 

بادر كثري من نية ياجل اخلريطةعلى كتشاف جلية النتائج األولية ال تومنذ أن بد

بصبغة  اكتستدراسات وحبوث العلماء املختصني يف هذا اجملال اىل كتابة والباحثني 

جلية واضحة والتصور هلذه املسألة العلمية املستجدة تبدوالتيسري جعلت من الرؤية و حالوضو

ات الفعلية التطبيقبرأيهم  الفقهاء كي يدلوا ومما ييسر تبعا لذلك ألهل الذكر من العلماء 

وم اجليين نياجلوما وقع التوصل إليه من أحباث علمية يف جمال اهلندسة الوراثية والعملية 

 وأعلماء الأهل الذكر من  له مدخل هلذا البحث أن نورد بعض ما عرفوال بأس كتوطئة و

ى عل باالعتمادذلك وين يوم البشري اجلنياجلواهلندسة الوراثية وال الوراثة املختصني يف جم

إسرتاجتيات املستقبل  ) ومنييف أخر كتاب العصر اجل ةاملصطلحات الواردو اتالتعريف

)تأليف الدكتور موسى اخللف( البشري 
 
(   Genome)وم نيج حيث جاء ما يلي،  (

                                                           
 . وما بعدها 0  الصفحة  (  
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( Genes)هي تتضمن على املورثات وجمموع املادة الوراثية اليت حتتويها اخللية  ووم هنياجل

وم البشري عل ما نيطة باملنطقة املورثات حيتوى اجلالوراثية احملي يضاف إليها مجيع املادة

وم نيملادة الوراثية املتمثلة يف اجلمن جمموع ا % هي تعادل ومورثة  03اىل  03يقارب 

 .( base PAIR)أساس قاعديوبليون زوج   3,2اليت تساوي والبشري 

يهدف اىل ووم نييفة اجلظووية العلم الذي يدرس بن(  genomics)  سكجينومي •

 .حتديد وظيفة كل مورثة 

فة  الربوتينات اليت تنتجها وظيوالعلم الذي يدرس بنية (   Protlomics) الربوتيكوم •

 .وم نياجل

كيمياوي لكنه  بروتني يعمل كحافز يزيد يف سرعة تفاعل بيو(   Enzyme) أنزيم •

يف بعض الكتب " يمات ظأن" و" انظيم " ظ قد ورد اللفوطبيعته والتفاعل  اجتاهال يغري 

 .املراجع العربية و

يف ( مسبب ) يعمل كحافز  إنزيم( polymerase  DNA) "د ن أ " لل بلمرة أنزيم •

  "ن أ  د"تضاعف ال

بروتينات خاصة ( DNA restriction Enzyme) "د ن أ "أنزيم قاطع لل •

طيع كل ددة حيث يستحميف أماكن " د ن أ " لماء لقطع ل بالبكترييا يستخدمها الع

 بعاتت واملئات منها سلسلة أ اآلنهناك وبعات نوتدية قصرية امنها أن يتعرف على تت

sequence » « ترتيب األمحاض األمنية يف وترتيب النوتيدات يف محض نووي أ

 .بروتني

ية يف يأكثر من األمحاض االمنوكبري يتكون من سلسلة أ يءجز (protein)بروتني  •

الربوتني عن طريق تتبع النوتينات يف  يف  ةيمحاض االمنيبع األابع معني حيدد تتاتت

هلا وظائف ولية هي الزمة لبناء اخلو( األكسونات ) نوم ياملنطقة املشفرة من اجل

 حياة اخللية وأخرى تتحكم مبوت أ

العملية اليت ترتجم بها املعلومات املشفرة   ( Gene Expression ) التعبري اجليين •

م، ز ، ) يب الرسول يمض النووى الرلتعطي احل( املناطق الفاعلة ) م ونييف مناطق اجل

 .بروتني نوعي  إىلريبوزومات ة البواسطالذي بدوره يتم ترمجته ( ن ، أ 

 من مادة وراثية هل خاليامحيوان حت  (Transgenic)نبات عرب الوراثة وحيوان أ •

اثرية على سبيل اىل ذريته عن طريق خالياه التك باستمرارتنتقل وكائن حي اخر 

خيشى العلماء أن طرق وأن اجلراثيم ومن البشر وأاملثال قد حيمل الفئران مادة وراثية 

التحسني الوراثي اليت يطالب بها البعض قد تؤدي الي حتول اجلنس البشري اىل معرب 

 ين يج



6 
 

نات يف يخارطة اليت حتمل املواقع الدقيقة للج(genetic Map) راثيةوخارطة  •

قد متكن العلماء بعد فك ودد إحداثياتها بالضبط على كل صبغي حتونوم ياجل

م املورثات اليت توجد يف معظ نرسم خارطة مقبولة توضح أماك الشفرة الوراثية من

اإلضافة يف بعض املواقع ولكن هذه اخلارطة ليست نهائية حيث يتم التغري واجلينوم 

 .يف كل يوم مير 

يشكل  والرييب املنقوص األكسوجني وهاحلمض النووي  وأ  (DNA)د، ن ، أ  •

مات الوراثية املسؤولة عن والذي حيمل املعل وهواملادة املوجودة يف داخل نواة اخللية 

 بعث احلياة يف الكائن احلي 

عادة يتكون من شريطة واحدة وهويب ياحلمض النووى الروأ  ( RNA)ر، ن ، أ  •

، أما  عفايط حلزوني مضالذي يتكون من شر" د ن أ " بذلك خيتلف عن ال وهو

ماعدا السكر الذي يدخل يف تركيبه  "د ن أ " ال البنية الكميائية فهي تشابه بنية 

لكنه حيتوي و ثاميني حيتوي على االساس املسمىوكذلك فهو Ribose  الريبوزوهو

اخللية "  ر ن أ "  Uيرمز له حبرف و  uracil يوراسيلعلى األساس اخلامس املسمى 

من املورثات أي من ال د ن أ خالل ما يسمى بعملية النسج  جيرى إنتاجه

transcription  من كل  م نسخ نوع معني من ر، ن ، أ ابتدأبشكل عادي فانه يتو

، ال ر ، ن على أقل تقدير ألف مليون نوع من هكذا ميكن التصور أنه يوجدومورثة 

ربوتني خاص التم ترمجته جيب العلم أن كل نوع من األنواع سيوا يف اخللية اإلنسانية 

ئيات يكون أقصر بكثري من جزئيات ال د ن أ ول هذه اجلزط إىل جتدر اإلشارةو

 . يقدر مبئات اىل بضعة أالف نكليوتيد وهو

الشريط  يتألف جزأي ال د ن أ من حلزون مزدوج  double helixاحللزون املضعف  •

لويوتدات يتألف تتكون كل شريطة من وحدات أساسية تسمى بالنكو( السلسلة)

، غوانني ، ثاميني ،  أدنني) الواحد منها من أحد القواعد االزوتية األربعة 

يوصف وسفاط وص األكسجني باإلضافة اىل زمرة فسكر الربوز املنقو( أوسايتوزين

جزيء ال د ن أ باحللزون املزدوج ألن الشريطني يلتفان أحدهما على األخر حول حمور 

 .وهمي 

املسؤولة عن وراثة الصفات هي حتتوى  األساسيةهي متثل الوحدة و gene املورث  •

هي عبارة واملوروثة واىل األبناء  اآلباءالبنيوية اليت تنتقل من وعلى الصفات الوظيفية 

ومات املسؤولة عن إنتاج معظم املورثات حتتوي على املعلوعن قطعة صغرية من ال د ن أ 

خللية يوجد هناك موروثة واحدة لكل حمدد أنه يف  داخل اوصنع بروتني خاص و

 .  بروتني 
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كتشفت ألوىل مرة لدى وهي نوع من املورثات اليت ا  oncogene موروثة سرطانية •

كتشف العلماء قد اوتسبب هلما السرطان ويوان احلوالفريوسات اليت تصيب اإلنسان 

تغري يف  وأ) وم البشري حيتوى على بعض املورثات اليت إن حصل عليها طفرة أن اجلين

يد لتساهم يف تووتكتسب وظيفة جديدة فإنها   proto-oncogées( النوع والكم 

 .لذلك مسيت مورثات السرطان اإلنسانية والسرطان يف اخللية 

فيها يتم زرع مورثة سليمة و ) Genetherapy )املعاجلة اجلينية ومعاجلة املورثات أ •

 املوروثةيض يعاني إصابة تلك لتصحح عمل مورثة مصابة عند شخص مرولتحل حمل أ

دمج املورثة وجيري زرع وبطفرة عطل يف عملها الوظيفي بغاية تصحيح حالته املرضية 

بعض الفريوسات  استخداممنها وعديدة  قليمة يف صبغي الشخص املصاب بطرالس

ترتك الكمية الكافية من وبعد أن تعدل وراثيا حيث تزال املورثات الفريوسية الضارة 

املراد إدخاهلا اىل صبغي  الفريوس اليت متكنه من نقل املورثة السليمة مورثات

 . املريض

 املسائل املتعلقة بالوراثة لتصور حسن الضرورية أو ديم هذه التعريفات املختصرة بعد تق

ذلك ووضوحا وبنا أن نزيد هذه املسألة  جيدر، البشري اجليين  ومياجلينواهلندسة الوراثية و

هل الذكر من العلماء املختصني يف هذا اجملال الذين استعرضوا مشار هذه أ إىلبالعودة 

العملية عرب عقود من السنوات حيث تسارعت خطى هذه االكتشافات  االكتشافات

هي اكتشاف اخلريطة اجلينية لكل ومنتهاها واملخربية لتصل اىل غايتها العملية 

جتارب بدأت بالنبات  إجراءلماء من متكن العو إنسان و حيوانوالكائنات احلية من نبات 

ختصيب هذه وبرزت مثارها اليت تتمثل يف حتسني ونتيجتها للعيان ظهرت واحليوان و

اجملال الذي تشتد  وهوالزراعي والكائنات نتجت عنه وفرة باخلصوص يف اجملال النباتي 

 املياهكميات  يف  كذلك التناقصواحلاجة اليه نظرا حملدودية املساحات الصاحلة للزراعة 

سياحية وميادين عديدة صناعية وعلى نطاق واسع يف جماالت  استهالكهااليت زاد نسق 

   اهلندسيةمنها اليت وبالتقنيات احلديثة  االستنجاد إىلدفع يبيئية فضال عن الزراعية مما و

 الوراثية  و

( لقاهرة ا) يقول الدكتور وجدي عبد الفتاح سواحل الباحث باملركز القومي للبحوث 

به دقيق بني أى إثنني من اال يوجد تش" : تقوم عليه اهلندسة الوراثية الذي مبنيا األساس 

شون يف كوكب األرض ييع ناألطفال مم وأالرجال  ون النساء أالبشر سواء كانوا م

ذلك التنوع و، الكائنات الدقيقة واحليوانات  وأتات اينطبق الشيء نفسه على النبو

حجر  ومبعنى أدق املخزون اجليين ه وهائي املوجود يف كل الكائنات احلية أاالحيائي الالن

قوانني قد ساعدت إعادة اكتشاف و اهلندسة الوراثيةالذي تقوم عليه  األساس

الظواهر االساسية يف هذه وتنوع اجليين الللوراثة على زيادة فهم اصل " جرجيويوهان مندل"

جليين لتنوع الع اجلنات اليت تولد فرصا يعادة جتمتغري ثم إو انفصال هي اليت والعملية 
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نباتات مثل القمح  اختيار من وجود هذا التنوع مكن اإلنسانواهلائل يف الكائنات احلية 

من التنوع  االنتقاءمت بعد ذلك حتسني هذه احملاصيل عن طريق واألرز لزراعتها و الشعري و

 .الذي ينتج بشكل طبيعي 

 أدخلتو بتقنيات التهجني املخص استخدمت رن املاضيمن الق يناتعبمنذ األرو

قد أمكن التهجني من والبيولوجية بهدف ختليق تكوينات جديدة والتغريات الوراثية 

يف  أسياكان ذلك وراء الثورة اخلضراء اليت شهدتها و،  احليواناتواحملاصيل  يفالزيادة 

 . ناتيأواخر الست

فا عندما وص جمال اهلندسة الوراثية " فرانسيس كريكوجيمس واطسون ، "فتح و

منذ ذلك و DNAي املختزل الريبو النوويئي احلامض زالرتكيب احللزوني املزدوج اجل

اليت  األساليبتوحيد  إىلوتنوع اجليين لل دراسة األساس اجلزئي إىلاحلني إنتقل االهتمام 

ينات ميكن أن تساعد على تكوين جمموعات جينية جديدة  عن طريق التحكم باجل

   Cloningاالستنتاج احليويو  Recombinant DNAتقنيات إعادة احتاد املادة الوراثيةو

كائنات حية  إنتاج إىلمن اهلندسة الوراثية يؤدي  اجديد اقد فتحت هذه التقنيات عاملو

أدخلت فيها بطريقة صناعية من كائن (  DNA) معدلة وراثيا إي حتتوي على مادة وراثية 

 نتسب اليهاحي أخر غري م

جاءت اهلندسة الوراثية كمحصلة طبيعية : قائال الدكتور وجدي عبد الفتاح ميضي و 

أنزميات  اكتشافثورة و( DNA)املادة الوراثية  اكتشافثورة : لثورتني علميتني هما 

قد ومن مواقع حمددة  (DNA)اليت تقوم بقص  (restriction enzymes )التحديد 

 .املادة الوراثية  وه DNA النوويالعلماء أن احلامض  اكتشفا بدأت الثورة األوىل عندم

عبارة عن شريطني متكاملني من السكر )الكيميائي  تركيبة اكتشافمت 

السيستوسني واجلوانني و ( ال د ن أ )هيوالقواعد النيرتوجنية األربعة وسفاط والفو

كانت بدايتها يف والقة ات عمشهد قفزو عديدة  قد مر البحث العلمي مبراحلو. الثيامني و

عندما أجرى الراهب  311 بالتحديد سنة والنصف الثاني من القرن التاسع عشر  أول

اىل  النمساوي جرجيوريوهان مندل جتارب على نبات البازل من خالل عمليات التهجني

 . قوانني تفسر وراثة اخلصائص البيولوجية يف الكائنات احلية  اكتشاف

 أعد   1 يف سنة وول علم البيولوجيا اىل علم جترييب دقيق حت 133 بداية من سنة و

على رسومات حشر الفاكهة الدوسوفيال  ةوجوداملمرجان أوىل خريطة للجينات 

Dorosophila   جتارب التحويل الوراثي بدأت  3 1 يف سنةgenetic transformation   يف

 103 يف سنة ورتها احلديثة للهندسة الوراثية يف صو األساساحلجر  اعتربتوالبكترييا 

 113 علم الوراثة يف سنة والكيمياء احليوية  تاليت ربط" جني لكل انزيم " ظرية ظهرت ن

مت فك الرموز الشفرة الوراثية  111 يف سنة و .  N R NAمت اكتشاف احلامض الرسول 
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 مت 188 يف سنة وكان ظهور ألول مرة تعبري جني غريب يف البكترييا  180 يف سنة و

بروتني أدمي  ولوقع إنتاج أوا يف أمريك( جينيتيك ) الوراثية  إنشاء أول شركة للهندسة

مت  183 يف سنة و  somatastatin نيهرمون املخ السوماتوستات وهو بواسطة البكترييا

مت إنشاء   13 يف سنة   Ecoliاشرييشيا كوالي "البشري من البكترييا  األنسولنيإنتاج 

مت  130 يف سنة و لرتااجنبطرق اهلندسة الوراثية يف  اآلدمياألنسولني  أول مصنع لإلنتاج

مت  135 يف سنه و وفزبالعتظهور ما مسي وجنس اخلروف والنجاح اجلمع بني جنس العنز 

البصمة اجلنسية  استخداممت  138 يف و  DNA Finger printيةينالبصمة اجل اكتشاف

مت عزل اجلني املسؤول عن مرض  131 سنة يف وكدليل جنائي يف احملاكم األمريكية  

يف سنة ومت وضع أول نظام لنقل اجلينات يف االنسان و  cysti fibrosisالتليف الكيسي

مت العالج اجليين  115 يف سنة وكعالج السرطان  االنتحاريةمت ظهور سالح اجلنات  110 

وق الكبري احلجم بدأ إنتاج السمك الذكري املتف 113 يف سنة ولتبقع اجللد الوراثي 

بدأ إنتاج العسل الدوائي عن طريق  111 يف سنة وتقنيات التحويل الوراثي  باستخدام

قطن مهندس وراثيا له القدرة مت إنتاج نبات  333 يف سنة وا النبتات مت تعديل أزهارها وراثي

طريق ذلك عن واد للعماء مت إنتاج األرز الذهيب املض  33 يف سنة وعلى إنتاج البالستيك 

 لفتامني  األساسيةهي املادة وجينات هلا القدرة على تكوين مادة اليتياكاروتني إدخال 

إنتاج النعجة واملاعز و    املزاوجة اجلينية بني العنكبوتوعن االصابة بالعماء  املسؤولية

هما يبتاج بروتني حرير العنكبوت يف حلالتني هلما القدرة على إن" ادسكمو"أختها و" ميل"

 مت إنتاج نبات السبانخ فيه جنات من اخلنازير   33 يف سنة وعالن عن اخلريطة اجلينية اإلو

املورثات ونات ييف حقل اجل االكتشافاتسرية هذه مليف نهاية هذا الغرض التارخيي و

ببعض  الدكتور وجدي عبد الفتاح سواحلما أجرى عليها من تعديالت يذكر فيها و

يف الطب حيث مت إنتاج اهلرمونات مثل االنسولني وزراعات الواملنجزات يف جمل النبتات 

منبه لتكوين اخلاليا ولتجلط الدم  ةمواد مسببومواد إلذابة جتلطات الدم و وهرمون النمو

  أمغال مضادة لألمراض الناشئة عن الفريوساتو (مضاد للسرطان)ن واالنرتفيوالليفاوية 

عن فايريس  الناشئالكبدي الوبائي  لتهاباالالطفيليات على سبيل املثال والبكترييا و

 .املالريا والبلهريسيا و

 ألمصال التجاري لالستغاللولتشخيص لأما يف اجملال احليواني فإنه يوجد وسائل 

هرمونات  إعطاءونقل اجلنينني يف احليوانات املنزلية وختصيب األنابيب و عقاقري جديدة

نات هرمونات ييف جمال السمكي مت عزل جواألغذية و اللنب إدرارو ولزيادة النموالنم

ى أما يف األخرالتجارية  األمساكنقلها اىل عدد من أنواع ومن مسك السلمون املرقط والنم

رائحة وطعم  إنتاج مكسباتولنشا اىل منتجات سكرية امت حتويل  فقداجملال الصناعي 

الغذائية االخرى املواد و نيةياألماألمحاض  استخالصوفاكهة معاجلة عصائر وحمسنات و
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أطعمة جديدة من  استخالصالفيتامينات من الطحالب الدقيقة كما مت واملواد امللونة و

  .مهجنات اخلمريةومنتجات األلبان اخلالية من الالكتوز وانزميات صناعة اجلنب والتخمر 

ما والبحث يف جماهلا  فوائدها ومسار استعرضناإذا كانت للهندسة الوراثية اليت و

الزراعي واجملال النباتي  يف  الذكر ةمكتسبات يف امليادين األنفو  فيه من إجنازاتحتقق 

هي مكاسب ال ميكن واجملال البيئي والدوائي و اجملال احليوانيواجملال الطيب الصحي و

من حيث واملضار عنه وإنكار مردودها اإلجيابي على حياة اإلنسان من حيث درء املفاسد 

التعديل اجليين و حوهلا فإن للهندسة الوراثية اختالف اليت ال جلب العديد من املصاحل

رئيسة قسم الوراثة باملركز وأستاذة  جنوى عبد اجمليد حممدهما تقول الدكتورة خماطر

هناك كابوس ينتظر مستقبل البشرية خصوصا بعدة أن متت )القومي بالبحوث بالقاهرة 

هذه  استخدامنات معدلة وراثيا فإذا مت يأستخدم يف تكوينه جوالدة أول قرد يف العامل 

حدوث مزيد من االمراض يف مرحلة متقدمة من العمر  إىلالوسيلة يف البشر فقد تؤدي 

إنتاج جتارب باهلندسة الوراثية  من فرييس اإليدزقد يكون وا مع وقوع تلوث جيين خصوص

ال يعرف  اآلن حتىو يف أملانيا األحباثجمارى أحد  إىلفقد تسربت باكترييا مصنعة وراثيا 

قد حتمل األغذية املصنعة باهلندسة الوراثية خماطر صحية يف املستقبل ومدى أضرارها 

 وليس ال ثبات خل النووياجلدير بالذكر أن اهلدف من فحص احلامض وكالسرطان مثال 

لإلصابة  بلية اإلنسانالكنه أيضا لبيان مدى قواجلنني من األمراض املوروثة فحسب 

بالتالي فتصبح هذه الفحوصات مصدرا للقلق ومراحل العمر املتقدمة املختلفة يف  باألمراض

ذات و هي السلبيات النفسية وتكون هناك بعض السلبيات اخلطرية هلذا املشروع واإلزعاج و

إذ عند التنبؤ بوجود مرض وراثي يف العائلة هل ،  االجتماعيةالعالقات والقيم  األثر على

هل و؟  أن ال يعرف من جببوالذي جيب أن يعرف  ومن هوا؟  بني افرادهاخلرب  انتشارسيتم 

؟ هل هذه العائالت ستكون منعزلة  يز بني الناس يف االمراض الوراثيةسيكون هناك متي

 اإلطالعاب العمل عند تعيني املوظفني سيكون هلم حق هل أصحو ال يتم التزاوج معها ؟ و

رفض والتمييز  إىلهل سيؤدي هذا والتعيني ؟ غات والشريط الوراثي للعاملني ضمن مس على

ما وسنوات مثال ؟  3 بعد  وعاما أ 03بعد وسرطانية ؟  ووراثية أ باإلمراضمن سيصاب 

احلالة النفسية للشخص إذا علم أنه سيصاب مبرض ما يف سن ما ؟ هل سيعيش سعيدا ؟ 

)يء يف حياته ؟سانتظار احلدث اليف  وعاني وهيأما س
 

 ) . 

أن التقدم الكبري الذي يطرأ على "  الدكتور موسى اخللفكما يذهب اىل ذلك  ويبد

 تساؤالتيطرح " تطبيقاتها على اإلنسان وخاصة يف جمال التقنيات احليوية  ممسار العلو

 امن أهم هذه األسئلة السؤال املتعلق مبا إذا كانومهمة تتعلق حبقيقة املستقبل البشري 

 ومبا إذا كان هناك رغبة لتغري أ ويت متيز بني اإلنسان أصفات احلالية الالسنرضى ب

الصفات اجلسمية " امللكات اليت ميتنع بها اجلنس البشري وتطوير الصفات وحتسني 

                                                           
 .جملة الوعي اإلسالمي  5 0 وشوال  083نظر العدد ا (  
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غرينا يف ملكات اإلنسان والعلم  استخدمنا ول والسؤال املطروح هو" الصفات العقلية و

ن اىل كائن أكثر إنسانية من اإلنسان فهل سنحول اإلنسا امع نييالثن والعقلية  اجلسمية  أ

احملسن سيكون أقل إنسانية من اإلنسان  ونسان املعدل أ؟ أم أن ذلك اإل الذي عرفه العامل

ستؤدي يف حالة يعتقد بعضهم أن هذه التحوالت والذي عرفته هذه األرض منذ وجودها ؟ 

نسان احلالي حيث اإلجنس يكون أقل إنسانية من  إىلحتول اجلنس البشري  إىلحدوثها  

غري اإلنسانية اليت ستحل حمل احلياة االنسانية احلالية ستكون أكثر قوة  ةيرى أن احليا

التقنيات احليوية املتوافرة حاليا  استخدامأن   Paul Ramseyيرى بول رمي واستعالء و

نس البشري قد تنتهي حتسني اجلنس البشري سيؤدي اىل خامتة حمزنة للجوبهدف تطوير أ

 وهوالعقل والتوازن بني الروح  على يعتقد أن التغري سيؤدي اىل التأثري وهورادي تحاره اإلبإن

يرى أن أي حماولة وأن هذا النوع من التوازن يوجد يف طبيعة اإلنسان احلالي  إىليذهب 

را على حرية اإلنسان فسا اعتداءلتغري ذلك التوازن احلساس الذي خلقنا عليه ميثل 

جل معارفه يف  الستثمارأيضا أن اإلنسان لن يكون حكيما مبا يكفي  يرى وهومته اكرو

يقول أنه ال يوجد  ثم تغري صفاته اجلسدية بق الصحيحة خاصة حني يتعلق األمر الطري

) خاصة إذا توفرت لديه كل اإلمكانيات لتحقيق ذلك الطمعوحدود ألطماع اإلنسان 
 

 ). 

أن اجملتمعات اإلنسانية  وأن أقوله هكل ما أريد و"  موسى اخللفيقول الدكتور  

هنا أخص علماء الفقه وموضوعية وقعية امنها اجملتمع العربي اإلسالمي جيب أن تفكر بوو

ليبدأ النقاش من اآلن قبل أن يتأخر أصحاب القرار السياسي وعلماء االجتماع واإلسالمي 

من األمور  االقادمة كثريخاصة يف السنوات القليلة والوقت فقد حيقق العلم بتقدمه اهلائل 

جيب علينا  وقد بدأ اجلدل من اآلن حول ما إذا كنا نستطيع أواليت توجه مسارات حياتنا 

بعبارة أخرى فهل حنن أمام ووم ري اليت تقوم على أساس علم اجلينأن نتبنى خيارات أخرى غ

جرى طرحه  ذلك على ماو القنبلة اجلينوميةميكن أن نسميه وتهديد جديد يلوح يف األفق 

ما وناغازكي ومنها القنبلة الذرية اليت رأينا أثارها على هريوشيما وسابقا من أخطار أخرى 

النزاعات املرعبة اليت نراها يف  يف  اليت نرى على بعض أثارها السكانية يسمى القنبلة

)إفريقيا 
 

 ).  

اليت تواجه  ناتج عن التهديداتويف مستقيلها هيرى بعضهم أن أهم ما يهدد البشرية و

( اللعب باملورثات ) خاصة إذا استخدمت التقنيات احلديثة وتنوع البيولوجي اإلنساني ال

حيث سيؤدي اىل حتديد التنوع البشري اىل درجة تؤدي اىل بهدف التطوير املوجه 

)هالكه
 
). 

                                                           
اهلندسة الوراثية أمل جديد لعالج األمراض املستعصية  33 ير افرباير شباط فرب عدد طبيبك اخلاصجملة نظر ا (  

 ..األستاذة الدكتورة جنوى عبد اجمليد حممد 
 لفمن العصر اجلينيوم تألف الدكتور موسى اخل 35/ 30نظر الصفحة ا (  
 .  3/ 3/ 33العصر اجلينومي تأليف الدكتور موسى اخللف الصفحات  ( 0
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وم ينحرف به اإلنسان يف جمال اجلين رغم هذه الصرخات احملذرة مما ميكن أنو

مجعاء فإن بشرية للولنفسه  اإلنسان  ما ميكن أن يتسبب بهوندسة الوراثية اهلوالبشري 

عدم والتثبت و من الرتوي ده القضايا املستحدثة يقتضي املزيالنظر العميق يف مثل هذ

املنع يف تعميم يأباه العقل السليم الرشيد الذي  إىلالدعوة وم باحلرمة كاملسارعة يف احل

 .التحقيق ويسلك مسلك التدقيق و العتدالاوالتوازن ويتوخى الوسطية 

اهلندسة وال سيما يف ميدان اجلينوم  االختصاصاتزات يف مجيع فما حققه العلم من قف

حلروف اليت يتألف منها باملائة من ا 18من من قراءة أكثر  االنتهاءالوراثية حيث مت 

مساء كثرية تصف ق العلماء أأطلو 333 من عام  ووم البشري يف شهر حزيران يونياجلين

" وأ" الوجيز " وأ" كتاب احلياة " وأ" الكتاب العظيم"   وأ" الكتاب اجملهول "  بأنه  وماجلين

 . عند بيان حكم الشرعغريه يدعونا وكل ذلك " شفرة الشفرات 

يف هذا  إليهحنكم حبرمة كل ما وقع التوصل و بإطالقيف هذه املسال ال نغلق الباب 

ما بنيت عليه الشريعة  ونطلقنا هموشعبت جماالت تدخله فرائدنا توالعلم والذي تعددت 

ما وجدت املسلمني فحيث لىتيسري عورفع للحرج وجلب املصلحة ومن درء للفسدة  اإلسالمية 

ال ختفى الفائدة املتحققة من والضرر يزال  وال ضرار وال ضرر وشرع اهلل  املصلحة فتم

معاجلتها ويف الوقاية من األمراض  اجلينية تقنية والتقدم احلاصل يف جماالت علم الوراثة 

الضرر  إحلاقعدم وحكام الشريعة أل االلتزامود يكل ذلك ينبغي أن يكون بالتقيو

اهلندسة الوراثية  استخدامعدم إباحة ويف حرمة  اثنانال خيتلف والبيئة واحليوان وباإلنسان 

ته بدعوة حتسني الساللة ونامك فيه العبث باإلنسان مبختلفكل ما والعدوان ويف الشر 

 البشرية

ما رمسته للباحثني يف النقطة الثامنة من وما طرحته األمانة العامة للمجمع  إىلبالعودة و 

وم البشري اجلينواهلندسة الوراثية وراثة بعد بيان املراد بالووذه الدورة هل  جدول األعمال

 .يف احلكم الشرعي  البحثوالتجارب فيها وغايات األحباث وحدود واجليين 

احليوانات واملفاسد فإن اهلندسة الوراثية يف النباتات واملصاحل  إىليف ضوء النظر و

املباح الذي يتحقق به للناس مصاحل هي من صميم مقاصد والبيئة تدخل يف جمال اجلائز و

وز جي" اإلسالمي حيث ورد ما يلي  الفقهيما جاء يف قرار اجملمع  وهوالشريعة اإلسالمية 

ربية احليوان شريطة األخذ بكل توأدوات علم اهلندسة الوراثية يف حقل الزراعة  استخدام

 " البيئة  واحليوان أ والبعيد باإلنسان أ املدىعلى ولومنع حدوث كل ضرر وحتياطات اال

املفاسد املرتتبة على وبإمعان النظر يف املصاحل و"  أياد أمحد إبراهيميقول الدكتور 

راثية نرى أن املصاحل أرجح من املفاسد املرتتبة عليها خاصة أن  أغلب املفاسد اهلندسة الو

قد توجد بعض  همع أنوختوفات غري واقعية وظنون  عن  غري متحقق الوقوع بل هي عبارة

بالنسبة ملا حتققه من مصاحل معتربة تقع األضرار من جراء اهلندسة الوراثية إال أنها موجودة 
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 ودرة الوقوع فهما كان من األفعال مؤديا اىل مفسدة ناو.. .احلاجيات وأيف رتبة الضروريات 

من املفسدة النادرة املرجوحة حيث  ةن املصلحة إذا كانت غالبة فال عربألعلى أصل اإلباحة 

ت لكن العربة ملا غلب فما غلبوال توجد مصلحة حمضة خالية من املفاسد حتى يف العبادات 

هذا جار ودامت مرجوحة ااملفسدة احلاصلة معه م إىلال يلتفت و إليهمصلحته توجها الطلب 

   .(  )العاداتويف العبادات 

اهلندسة الوراثية يف تشخيص األمراض ومما توصل إليه علم الوراثة  االستفادةأما 

حالة العودة اىل  لجسليم الصحيح من أالتعويضها بواستئصال الضار منها وحقيقتها  ةمعرفو

 ابنأسامة فذلك ما دعا إليه اهلدي النبوي فقد أخرج اإلمام الرتمذي عن  العافيةوالصحة 

اهلل تداووا فإن اهلل تداوى ؟ قال نعم يا عباد نيا رسول اهلل أال  بقالت األعرا" : قال شريك 

قال ؟  ويا رسول اهلل ما ه:  اقالو ،ا حداقال دواء إال داء وو، إال وضع له شفاء  مل يضع داء

         . ( )"اهلرم 

 األستاذ حممد صالح الدين املستاوي

E-mail: mestaoui.s@gnet.tn 
www.mestaoui.com      

  

                                                           
 . لدكتور إياد أمحد إبراهيملاهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط الشرع من كتاب   11نظر الصفحة ا (  
 .أمحد إبراهيم  لشرع للدكتور إيادمن كتاب اهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط ا 10نظر الصفحة ا (  
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 أواًل 

 الوراثيةاهلندسة 

 

 ملخص

املستجدة يف هذا الزمان يف جمال الطب وعلوم يتناول هذا البحث مسألة من املسائل 

 . احلياة، هي مسألة اهلندسة الوراثية

وقد مشل البحث التعريف بالعملية الوراثية واهلندسة الوراثية لتكون التعريفات متهيدًا 

 . لبيان جماالت استخدام اهلندسة الوراثية وأحكامها الشرعية

جمال صناعة الدواء والعالج، وجمال زيادة ومن أهم اجملاالت اليت تطرق إليها البحث، 

وحتسني اإلنتاج النباتي واحليواني، ثم ختم البحث بذكر بعض استعماالت اهلندسة 

 .الوراثية املتعلقة باإلنسان، مثل اختيار جنس اجلنني، وتعديل الصفات الوراثية

دة عن وظهر من خالل البحث أن أكثر املسائل اليت حتتوي على املصلحة ودفع املفس

بين اإلنسان جتيزها الشريعة بضوابط معقولة، كما أن املسائل اليت حتتوي على املفاسد 

، ال جتيزها الشريعة لعدم توافر الضوابط الشرعية إلجازة اهللوالعبث والضرر وتغيري خلق 

 .مثل تلك املسائل
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 املقدمة

رسلني سيدنا حمّمد رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء وامل هللاحلمد 

 .املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين

فال يكاد مير يوم إال وتطلع علينا مراكز األحباث يف العامل، باجلديد من : أما بعد

االكتشافات واالخرتاعات، مما مل نكن نظن من قبل أنهم سيصلون إىل ما وصلوا إليه، 

 .وتطور يف خمتلف حقول العلم واملعرفة من تقدم

وهذه االكتشافات واالبتكارات اجلديدة تنقسم إىل قسمني بالنظر إىل ماهية كل 

 :منها

 :القسم األول

 اهللوهو عبارة عن إظهار حقيقة كونية تتمثل بكشف سٍر من أسرار الوجود اليت بثها 

كون من أكسجني يف هذا الكون، ومثال ذلك اكتشاف تركيب جزيء املاء امل

وهيدروجني بنسب معينة، أو أن البشر ال يستطيعون العيش على ظهر القمر، أو أن اجلنني 

مير بعدة مراحل حتى يولد بهذا الشكل، فهذه املسائل وما شابهها عبارة عن وصف 

، هذا الوصف ال يغري من حقيقة األشياء، ولكنه يظهر ما كان خفيًا غائبًا اهللملخلوقات 

 .عنا

 :قسم الثانيال

وهو أكثر أهمية، حيث يشمل االكتشافات واالخرتاعات اليت تتضمن وسائل 

ومعاجلات مبتكرة جديدة، مل تكن مستخدمة من قبل، مثاله اكتشاف وتصنيع دواء 

جديد ملرض ما، أو ابتكار عملية جراحية جديدة بوسائل جديدة، أو صناعة جهاز جديد، 

 .نة، بسهولة ويسر، بعد أن كان القيام بها غري ممكنميكن من خالله القيام بأعمال معي

وذلك ألننا حنتاج قبل استخدام الوسيلة أو : والذي يهمنا يف هذا البحث هو القسم الثاني

اجراء العملية معرفة احلكم الشرعي فيها، أما القسم األول فال حيتاج إىل فتوى، ألنه 

ن عن نتائج واكتشافات وصلوا إليها تقرير للواقع فقط، باستثناء ما لو أخرب الباحثو

تعارض وتناقض ما جاءت به األدلة النقلية الصحيحة، مما ورد يف الكتاب والسنة، ويف 

هذه احلالة، وعلى الرغم من أننا ننفي وجودها حيث ال تعارض بني العلم وحقائق الدين، 

أننا نسمع بني احلني ينبغي تقديم ما ورد يف األدلة النقلية على النظريات العلمية، خاصة و

واآلخر بطالن نظرية سابقة باكتشاف الحق، ويف هذا تنبيه أيضًا ألولئك الذين يسارعون 

يف إجياد تفسريات من خالل بعض اآليات واألحاديث لبعض املكتشفات والنظريات 

 .العلمية، ثم إذا تغريت تلك النظريات عمدوا إىل تغيري تفسرياتهم ومناقضتها
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علوم اليت تلقى اهتمامًا وعناية من الدول واألفراد كافة، العلوم وإن من أهم ال

واالكتشافات الطبية؛ وذلك لتعلقها باإلنسان ووجوده على هذا الكوكب؛ وملا تعانيه 

البشرية من مناطق خمتلفة من األرض من انتشار األمراض املتنوعة، اليت تكلف األموال 

 .جها، عالوة على اسخسائر يف األروا  واألنفسالطائلة واجلهود املضنية، ملواجهتها وعال

هذا كله جعل األمم واألفراد يعلقون آماهلم على مراكز البحوث العلمية، الكتشاف 

األدوية الناجعة، والوسائل املفيدة، اليت ختلصهم من شبخ األمراض املستعصية، واألمراض 

 .الوراثية، واألمراض القاتلة وغريها

نا يتعلق جبانب من جوانب االكتشافات الطبية احلديثة، وهو والبحث الذي بني أيدي

جانب العملية الوراثية، وبالتحديد إمكان التحكم بالعملية الوراثية للكائن احلي 

بالدخول إىل اسخلية التناسلية وتعديل بعض املورثات احلاملة للصفات الوراثية فيها، وهو ما 

 .يعرف باهلندسة الوراثية

اليت جتري يف هذا املضمار، ال ختتص باسخلية التناسلية فحسب، بل ولكون العمليات 

يف اسخاليا اجلسدية حلثها على أداء ( اجلينات)تتعداها إىل حماولة التحكم باملورثات 

 .عملها إذا تعطلت ويف هذه احلالة يقتضينا املقام التطرق لبحثها وبيان أحكامها

متعددة حتتاج منا إىل وقفة تأمل، لنخرج  وهذه العمليات املتنوعة تندرج حتتها مسائل

بعد ذلك باحلكم الشرعي لكل مسألة، وبناء على ذلك تطرقت لبحث موضوع اهلندسة 

 :الوراثية من الوجهة الشرعية وفق اسخطة اآلتية

 :خطة البحث

 :التعريف بعلم الوراثة واهلندسة الوارثية :املطلب األول

 .التعريف بعلم الوراثة :الفرع األول

 .التعريف باهلندسة الوراثية: الفرع الثاني

 .جماالت استخدام اهلندسة الوراثية وأحكامها الشرعية :املطلب الثاني

 .تشخيص األمراض :الفرع األول

 :العالج وصناعة الدواء ويتضمن املسائل اآلتية :الفرع الثاني

 الصناعات الدوائية :أواًل

 األنسولني -1

 .هرمون السوماتوتروبني -2

 العالج بواسطة اهلندسة الوراثية :انيًاث
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 .العالج باملورثات بعد تكون الشخص -1

 .عالج اسخلية التناسلية امللقحة -2

 .التدخل يف العملية الوراثية من أجل زيادة وحتسني اإلنتاج النباتي واحليواني :الفرع الثالث

 .مسائل متفرقة تتعلق باإلنسان :الفرع الرابع

 .ات الوراثية لإلنسانتعديل الصف :أواًل

 .اختيار جنس اجلنني :ثانيًا

 اخلامتة والنتائج

 قائمة املصادر واملراجع

وكرمه، وإن أسـأت أو  اهللعلى فعله فإن أحسنت فبفضل  اهللوبعد فهذا ما قدرني 

ورسوله منه براء، وعذري فيما قدمت أنين ابتغيت وجه  اهللأخطأت فبتقصري مين، و

 اهللق خري من التمادي يف الباطل، ولنشرع يف بيان املطلوب، واحلق، والرجوع إىل احل

 .املوفق للصواب
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 املطلب األول

 التعريف بعلم الوراثة واهلندسة الوراثية

 الفرع األول

 التعريف بعلم الوراثة

على الرغم من أن علم الوراثة حديث النشأة، حيث مل تظهر الدراسات الدقيقة 

إال أن مسألة ( 11النجار ص)إال يف أواسط القرن العشرين واملوضحة لقواعد هذا العلم 

انتقال صفات األباء لألبناء، ومالحظة أوجه الشبه بني اجليل السابق والالحق، مسألة 

إشارات واضحة تدل  صلى اهلل عليه  وسلممعروفة، منذ عصور بعيدة، ويف أحاديث النيب 

 :على اهتمامهم بهذه املسألة ومن ذلك

أمر سودة بنت زمعة أن حتتجب من ابن أبيها الذي ولد على فراشه،  أن النيب  (1)

صلى وادعاه سعد بن أبي وقاص ألخيه عتبة ألنه عهد به إليه قبل موته، ولكن النيب 

وقد قال النيب « الولد للفراش»قضى به لعبد بن زمعة تطبيقًا للقاعدة  اهلل عليه  وسلم

 . (1)«اهللبه، فما رآها حتى لقي احتجيب منه، ملا رأى من شبهه بعت»: لسودة

حينما تالعن عومير العجالني وامرأته ملا قذفها بشريك بن السحماء، وفرق النيب  (2)

أنظروها، فإن جاءت به : بني املتالعنني، قال النيب بعد ذلك صلى اهلل عليه  وسلم

أمحر قصريًا مثل وحرة فال أراه إال قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعني ذا أليتني 

ففي هذا احلديث التفات إىل مسألة الشبه بني األصل  . (2)فال أحسب إال قد صدق

 .والفرع، فإذا ورث الفرع صفة كذا فهو لفالن وإن ورث صفة كذا فلآلخر

اعتماد علم القيافة من أسباب وطرق إثبات النسب، والقيافة علم معرفة النسب  (3)

دخل  صلى اهلل عليه  وسلمأن النيب بالنظر إىل أوجه الشبه بني األب واالبن، ومن ذلك 

أمل تري أن جمززًا »: عنها تربق أسارير وجهه، فقال اهللمسرورًا، على عائشة رضي 

إن هذه األقدام : نظر آنفًا إىل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال -املدجلي-

سر ألن جمززًا املدجلي الذي كان يعمل قائفًا  فالرسول   . (3)«بعضها من بعض

هد خبربته أن أقدام أسامة من أقدام زيد أي أن هذا ابن هذا؛ مع العلم أنهما كانا ش

 .مغطيني ومل يربز منهما إال األقدام

واألمثلة على هذه املسألة كثرية نكتفي مبا أوردناه، ونعود إىل تعريف علم الوراثة، 

 .وكيفية انتقال الصفات الوراثية عند اإلنسان



(
1
 . 1112حديث رقم ، كتاب البيوع ، البخاري  (

(
2
 . 7676حديث رقم ، ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  البخاري (

(
3
 . 7262رقم ، كتاب الفرائض ، البخاري  (
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هو العلم الذي يبحث يف انتقال الصفات الوراثية من جيل  (Genetics)علم الوراثة 

 .آلخر، وما يؤثر على عملية االنتقال من عوامل

فعلم الوراثة يهتم بتفسري آلية انتقال الصفات الوراثية، فهو يفسر سبب التشابه بني 

 .األب وابنه، بل يفسر أيضًا ملاذا ينتج النبات نباتًا مثله، واحليوان حيوانًا مثله

 :أما عملية االنتقال وآليتها فتتلخص مبا يأتي

يف اسخلق، أن جعل التزاوج بني الذكر واألنثى سببًا يف حصول الذرية  اهللاقتضت سنة 

، (1)وبقاء اجلنس البشري يف األرض، ومعلوم أن اجلنني ال يتكون يف رحم املرأة وال يوجد

خصاب، ومن ثم تبدأ مراحل التكوين إال بالتقاء ماء الرجل مع ماء املرأة، لتتم عملية اإل

:  سبحانه، يف أكثر من موضع من كتابه الكريم، حيث يقول سبحانه اهللاليت ذكرها 

 يا أيَُّها النَّاُس ِإن ُكنُتْم ِفي َرْيٍب مَِّن اْلَبْعِث َفِإنَّا َخَلْقَناُكْم مِّن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ ِمْن 

ْضَغٍة مَُّخلََّقٍة َوَغْيِر ُمَخلََّقٍة لُِّنَبيَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي اأَلْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَلى َأَجٍل َعَلَقٍة ُثمَّ ِمن مُّ

 . (2) مَُّسمًّى ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفاًل ُثمَّ ِلَتْبُلُغوْا َأُشدَُّكْم

قاء حيوان منوي من ولقاء ماء الرجل مع ماء املرأة، يعين يف لغة علم األجنة واألحياء، الت

مع بويضة من املرأة، واحليوان هو عبارة عن خلية تناسلية مذكرة، ( حوين)الرجل 

والبويضة خلية تناسلية مؤنثة، وبالتقاء اسخليتني التناسليتني واندماجهما، تبدأ عملية 

 والنمو إىل نهاية املراحل، ولكن كيف يتم نقل الصفات من اإلنسان األصل إىل (3)االنقسام

 .الفرع بواسطة هذه اسخلية التناسلية؟ هذا ما جييب عنه حتليل تركيب اسخلية نفسها

فكل خلية يف جسم الكائن احلي تتكون من غشاء أو غالف حيتوي بداخله على مادة 

ويف وسط السائل جسم صغري يسمى بالنواة ( Cytoplasm( )اجلبلة)سائلة تسمى 

(Nucleus)تركيب اسخلية احلية فاحلوين املنوي خلية  ، واسخاليا التناسلية هلا نفس

 .والبويضة أيضًا خلية 
ويف نواة اسخلية يكمن سر الوراثة، حيث إن النواة حتتوي على جسيمات صغرية خيطية 

ويف كل نواة خلية حية .  ( )وعربت إىل مسمى الصبغيات( كروموسومات)الشكل تسمى 

صبغية، وباحتاد اسخلية الذكرية مع األنثوية يصبح  23صبغية، ويف اسخلية التناسلية  7 

 .صبغية 7 العدد 



.ز كخلق سيدنا عيسى دون أب، وخلق آدم دون أب وأميستثنى من ذلك ما ورد على سبيل اإلعجا (1)
.1: احلج (2)
حينما تندمج اسخليتان التناسليتان خبلية واحدة، تنقسم هذه اسخلية إىل اثنتني ثم أربع ثم مثان ثم ست عشرة  ( 3)

.وهكذا، على شكل متوالية حسابية
. 21ص :  النجار. مسيت صبغية، ألن هذه اجلسيمات قابلة للتلون  (  ) 
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وهذه الصبغيات حتتوي على املادة الوراثية اليت تأتي من األب ومن األم، ولكن 

ه، ظل سرًا من األسرار املستعصية، حتى عام وآلية عمل( الكروموسوم)تركيب الصبغية 

تركيب ( Watson and Crick)م، حيث اكتشف العاملان واطسن وكريك 1113

والذي يسمى ( الكروموسوم)وتكوين احلمض النووي الريبوزي الذي يتكون منه 

حيتوي على سلسلتني حلزونيتني على شكل سلم ( كروموسوم)فكل صبغية ( DNA)بــ

 .لوليب 

وال يهمنا يف هذا املقام أن نعلم املادة اليت يتكون منها عمود السلم، ولكن يهمنا 

 .معرفة كيف حتمل العوامل الوراثية يف تركيب الصبغ

فالسلم كما نرى، يتكون من عمودين، ودرجات تربط بني العمودين، والعمودان 

عبارة عن روابط أو قواعد : احتاد مادة سكرية فسفورية، والدرجات هي مكونان من

نيرتوجينية، ففي كل درجة ركنان يتكونان من اتصال قاعدتني نرتوجينيتني والقواعد 

 Gمع Cدائمًا، و Tمع Aويرتبط( T، وثامينيc، وسايتوسنيG، وجواننيAأدنني)هي 
 .كذلك كما هو واضح يف الشكل السابق

القواعد على هذا السلم احللزوني، هو املسؤول عن وظيفة اسخلية، ويف  إن ترتيب هذ

اسخلية التناسلية يكون ترتيب هذه القواعد مشكاًل ملا يسمى باجلينات اليت حتمل 

هي ( اجلني)مصطلح املورثة فاملورثة ( Gene)الصفات الوراثية، وقد أطلق على اجلني 

هذه اجملموعة مرتبة ترتيبًا خاصًا ( تبلغ اآلالف) عبارة عن جمموعة من القواعد النيرتوجينية

 . (1) (DNAضمن سلسلة احلامض النووي )

فاألهمية األساسية يف ركن الوراثة وركن عمل اسخلية أيًا أكانت؛ إمنا يكون لرتتيب 

القواعد النيرتوجينية على ذلك السلم احللزوني، وأي خلل يف ترتيب هذه القواعد يؤدي إىل 

اسخلية، وإذا كانت خلية تناسلية فيؤدي حينئذ اسخلل إىل حدوث الطفرة أو  خلل يف أداء

إذن حيتوي على ( اجلني)فاملورثة . التشوه يف خلقة اجلنني الذي تكون من تلك اسخلية

الصفات الوراثية، من طول وقصر ولون، وغري ذلك، وهذه الصفات تكون مرتمجة على 

 .نيرتوجينيةمن ترتيب القواعد ال( شيفرة)شكل رموز 

والعلم الذي نستطيع بواسطته الوصول إىل معرفة تلك الرموز، وإىل ترتيب القواعد 

ومعرفة معانيها وداللتها، لنتمكن بعد ذلك من التحكم بتلك القواعد وتغيريها يطلق عليه 

 .وهو ما سنتحدث عنه يف الفروع واملباحث اآلتية« اهلندسة الوراثية»علم 

  



. 26-19ص  :1193، واطسون 162ص  :1111، البار 11ص: 1116انظر الصاحل  ( 1) 
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 الفرع الثاني

 ف باهلندسة الوراثيةالتعري

 Genetic Engineeringاهلندسة الوراثية 

اهلندسة : يطلق العلماء عدة مصطلحات للداللة على موضوع الدراسة، ومن ذلك

 .وغري ذلك Gene manipulationالوراثية، التقنية الوراثية، تطويع اجلني 

الصواب  أو تطويع اجلينات أقرب إىل Recombinantولعل مصطلح تعديل اجلينات 

وإن كنا سنتبع ،  (1)من استخدام هندسة اجلينات ملا يف هذا املصطلح األخري من املبالغة

 .املصطلح الشائع وهو اهلندسة الوراثية

القدرة على إجراء عمليات التحكم بالصفات الوراثية : ويقصد بهذه املصطلحات

 إجراء تبديل أو هي عبارة عن جمموعة وسائل تهدف إىل: للكائن احلي، وبعبارة أخرى

يف  DNAتعديل أو إضافة انتقائية للمادة الوراثية عن طريق الدخول للحمض النووي 

  . (2)اسخاليا احلية

ويكون هذا التعديل أو التحكم أو التغيري عن طريق وسائل خمربية بواسطتها يتم 

وراثية، فإذا الدخول إىل ترتيب القواعد النيرتوجينية، أي إىل اجلينات احلاملة للصفات ال

الذي حيمل صفة لون العني مثاًل وغرينا فيه فلسوف خيتلف ( اجلني)استطعنا الوصول إىل 

الذي حيمل الطول أو ( اجلني)لون عني اجلنني مستقباًل، وكذلك األمر إذا استطعنا معرفة 

القصر أو الذكاء، أو أي صفة كانت، فباستطاعتنا التحكم بها على حد قول علماء هذا 

 .تصاصاالخ

( املورثات)ولكن هذه املسألة ليست بالبساطة والسهولة اليت نتحدث عنها، فاجلينات 

، واستطاع العلماء 166,666اليت حتمل الصفات الوراثية تصل إىل حوالي مائة ألف مورثة، 

مل تعرف مواقعها ( 166 )منها فقط، وهذه الكمية  166 بعد جهود مضنية الوصول إىل 

مجلة فقط، ومعرفة حروف املورثات مجيعها وطريقة  1166إال ( موسومالكرو)على الصبغ 

   . (3)صفحة تقريبًا 1666,666( مليون)تسلسلها حيتاج إىل كتاب من 

  



. 13ص: ، الصاحل 13ص: انظر البكري  ( 1) 
 ,Compton,s Encyclopedia،2ت، .، خلف د13، البكري ص13، الصاحل ص129ص 1112انظرك سارة  ( 2) 

1994 .
.  بتصرف  163،16ص : 1111انظر البار   ( 3) 
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 املطلب الثاني

 وأحكامها الشرعية( اهلندسة الوراثية)جماالت استخدام تطويع اجلينات 

ديل للجينات احلاملة للصفات سنتحدث يف هذا املطلب عن جماالت استعمال عملية التع

الوراثية، وكيفية االستعمال؛ لننظر بعد ذلك يف احلكم الشرعي الجراء تلك العملية، 

ومبا أن هذا العلم يتعلق بالكائنات احلية، وهي اإلنسان واحليوان والنبات، فمن املمكن 

، لكن واقع ما يتعلق باإلنسان ثم احليوان ثم النبات: تقسيم املوضوع إىل ثالثة أقسام

املسألة ينبىء عن وجود عمليات متشابهة، ختص االنواع الثالثة معًا؛ هلذا ينبغي معاجلتها 

 .مرة واحدة خشية التكرار

وبعد استقراء حاالت استخدام تطويع اجلينات والتحكم بها، وجد أنها ال تتجاوز 

 :اجملاالت اآلتية، سواء تعلقت باإلنسان أو احليوان أو النبات

 .العالج والدواء، وتشخيص األمراض :ل األولاجملا

 .اإلنتاج وزيادته يف جمال احليوان والنبات :اجملال الثاني

 .تعديل الصفات الوراثية وتغيريها :اجملال الثالث

 .مسائل متفرقة متعلقة باإلنسان :اجملال الرابع

 وكل من اجملاالت األربعة، حيتوي على عدة مسائل، وعند كل مسألة يشار إىل

 .الوسيلة املتبعة يف إجراء التعديل إن لزم ذكرها، مع بيان احلكم املتعلق بها

 الفرع األول

 تشخيص األمراض

احلاملة ( اجلينات)إذا أمكن أخذ عينة من خاليا اجلنني ودراستها، بتحليل الصبغيات 

ود للصفات الوراثية، فإننا واحلالة هذه حنصل على معلومات عن هذا اجلنني، من حيث وج

أمراض وراثية خطرية أو عدم وجودها، وخاصة إذا كانت تلك األمراض موجودة يف األبوين 

 .من قبل

وهذه املسألة تفيد األبوين عند اختاد قرار بإجهاض اجلنني يف مثل تلك احلالة، على 

يومًا  126كأن ال يتجاوز احلمل  )وفق الضوابط الشرعية اليت حتكم مسألة اإلجهاض 

    . (1) ( مثاًل

مرضًا وراثيًا يصيب اإلنسان، منها  116وقد أثبتت الدراسات أن هناك أكثر من 

امراض خطرية ينبغي االهتمام بها، وال يوجد هلا عالج مكتشف اآلن، وهناك اختالالت 



.  111،112، النجار 312، البكري  31-3 3البار ص ( 1) 
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حتدث يف العملية الوراثية، جتعل اجلنني مشوهًا كحالة الطفل املنغولي مثاًل اليت حتدث 

 .7 بداًل من  6 حدة يف اسخلية فتكون نتيجة زيادة صبغية وا

وكلما كان اكتشاف املرض مبكرًا جدًا، كانت املسألة أسهل من الناحية الشرعية 

 .والقانونية

أما عن طريق أخذ العينة اليت ستخضع للفحص املخربي فتتم عن طريق تنظري اجلنني، 

واز مثل هذه االختبارات بواسطة إبرة دقيقة تدخل إىل احلبل السري أو املشيمة، ويشرتط جل

أن تكون مأمونة اجلانب من حيُث إحلاق الضرر باألم واجلنني، وقد ذكر العلماء 

/  -3املتخصصون يف هذا اجملال أن نسبة حدوث اإلسقاط نتيجة أخذ العينة هي من 

  . (1)تقريبًا وهي نسبة ضئيلة ال تؤدي إىل منع تلك الفحوص

صابة باألمراض الوراثية اسخطرية، إذا مت التلقيح وهناك حالة تشخص فيها األجنة امل

خارج رحم املرأة، وهو ما يسمى بطفل األنبوب، فإذا ظهر بالتحليل أن هذه البويضة امللقحة 

حتتوي على أمراض وراثية خطرية، فمن املمكن إجهاض ذلك اجلنني أو تلك البويضة يف 

أجازوا اإلجهاض قبل نفخ الرو  إذا ، وذلك عماًل برأي فريق من الفقهاء الذين  (2)مهدها

كان هناك سبب مشروع، ووالدة جنني مصاب بأمراض خطرية سبب مشروع إذا أكد 

 .األطباء الثقات ذلك

 الفرع الثاني

 العالج وصناعة الدواء

 :الصناعات الدوائية: أواًل

يف جمال صناعة ( اهلندسة الوراثية)هناك عدة استعماالت لعملية تعديل املورثات 

 :لدواء، وصناعة اهلرمونات، واألنزميات، ومن أشهر هذه الصناعات ما يأتيا

 :صناعة األنسولني ملرضى السكري -1

عن حتطيم وتعطل اسخاليا اليت تفرز مادة ( Diabetes milltus)ينتج مرض السكري 

يف البنكرياس، مما يؤدي هذا التعطل إىل اخنفاض نسبة األنسولني أو ( االنسولني)

هي املسؤولة عن تنظيم تركيز السكر ( هرمون)، ومعلوم أن مادة األنسولني فقدانها

يف الدم، فاخنفاض تلك املادة يؤدي إىل ارتفاع نسبة السكر، الذي يؤدي إىل ( اجللوكوز)

 .الوفاة يف بعض احلاالت



.  111-116، املعجم املصور، ص سارة ( 1) 
. 1117الواحد  جنم عبد ( 2) 
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وقد كانت طريقة العالج يف الغالب تكمن يف اتباع نظام خاص بالطعام عند من 

من أمراض السكر، بينما حيتاج القسم اآلخر من املرضى إىل استخدام  يصاب بنوع معني

 .حقن األنسولني ليحدث التنظيم والتعادل وبدون ذلك تتعرض حياتهم للخطر

وقد كان العلماء حيضرون األنسولني لالستعمال البشري من بنكرياس احليوانات 

حدة من املواشي ما يقارب املذبوحة، وعلى اسخصوص اسخنازير واملواشي، وينتج من كل وا

 .غم216 -266

هندسة )أما اآلن فقد مت استخراج وصناعة هرمون األنسولني بواسطة التقنية الوراثية 

بكميات أكرب وأضمن من حيث املخاطر اليت كانت حتدث من جراء استخدام ( اجلينات

 .األنسولني احليواني

لني املستخلص من خاليا حيوان األنسو( جني)أما طريقة االستخراج فتتم عن طريق دمج 

 .E)من حيث املناعية أو من اإلنسان نفسه، مع خاليا بكتريية معينة ( قريب لإلنسان)
coli ) االنسولني الذي دخل ضمن اسخاليا ( جني)بواسطة جزيئات ناقلة، ثم تكثري

 .البكتريية وتضاعفها وفق قوانني تنسيل ومضاعفة خاليا البكترييا

احلاملة حبث اسخاليا على إفراز األنسولني ( اجلني)ملية تقوم املورثة ومن خالل هذه الع

املورثة تفرزه، وهنا يأتي دور املعامل ( اجلني)كما كانت اسخلية األم اليت استخلص منها 

   . (1)اليت تستخلص مادة األنسولني املفرزة ومعاملتها لتستخدم يف االستعمال

الوراثية جائزة شرعًا إذا مت أخذ عينة املورثة وطريقة التحضري بواسطة هذه العملية 

من خلية حيوانية يشرع أكلها، وكذلك األمر إذا أخذت من إنسان؛ ألن األنسولني ( اجلني)

سيدخل عن طريق احلقن يف الدم، وتأخذ حكم استعمال احلقن بالدم، مع مالحظة أن 

زء يسري جدًا ال يرى بالعني اجلزء الذي يؤخذ من اإلنسان أو احليوان أيًا كان، إمنا هو ج

اجملردة وهلذا ميكن القول بالتسامح به، نظرًا لضآلته ولطبيعة استعماله، مع مالحظة أن 

جعل لكل داء دواء، أما  اهللهذه املسألة تدخل يف باب األمر بالتداوي املشروع، وأن 

ضرر بالنسبة استعمال مورثة إنسان فدليلها الضرورة القاضية بهذ االستعمال وانتفاء ال

للمتربع، أما وجه الضرورة فهي توفري عالج ملريض مبرض خطر يعرضه عدم استعماله 

سخطر املوت مما جيعل استعمال هذا العالج حمققًا ملقصد من مقاصد الشريعة يف احملافظة 

 .على احلياة

ة ويف هذه احلالة نتجنب احلرج من استعمال األنسولني املستخرج من احليوانات املذبوح

كاسخنزير وبقية املواشي، حيث إن كثريًا بل معظم ما يستخرج منه من احليوان إمنا يذبح 



.  ، وما بعدها21ص 1113حلمي يوسف : انظر ( 1) 
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بطريق غري مشروعة من وجهة النظر اإلسالمية، ويتعامل معه على وفق قاعدة الضرورات 

    . (1)تبيح احملظورات

 ( Somatotropin)صناعة هرمون السوماتوتروبني  -2

خامية يف اجلسم، وهو املسؤول عن منو اإلنسان، وهلذا هذا اهلرمون تفرزه الغدة الن

 .يؤدي نقص هذا اهلرمون إىل حدوث حالة التقزم

وقد كانت تستخرج هذه املادة من الغدة النخامية للجثث ثم تستخلص وتعاجل وتعطى 

 .للمريض مبرض التقزم النخامي

طريق البكترييا أما اآلن وبواسطة اهلندسة الوراثية أمكن صناعة هذا اهلرمون، عن 

حتمل صفات ( جينات)ذاتها، اليت تستخدم لصناعة األنسولني، ولكن بدجمها مبورثات 

وراثية حتث اسخاليا على إفراز هذا اهلرمون، وتأخذ هذه احلالة حكم سابقتها من حيث 

 .اجلواز الشرعي، وحكمها حكم صناعة الدواء احلالل

تينات واهلرمونات واللقاحات، اليت وهناك جتارب إلنتاج وصناعة العديد من الربو

تستخدم يف عالج الكثري من األمراض، وهذه املواد تستخلص بطرق مشابهة لطريقة 

استخراج األنسولني وصناعته عن طريق اسخاليا، واستخدام تعديل اجلينات أو اهلندسة 

اسد، الوراثية يف مثل هذه احلاالت جائز شرعًا؛ ملا حيققه من مصاحل وما يدفعه من مف

 .سبحانه أعلم اهللولعدم وجود ما يدل على املنع من استعماهلا شرعًا، و

 العالج بواسطة اهلندسة الوراثية: ثانيًا

يتحدث عنهما املتخصصون بعلم ( اجلينات)هناك منوذجان للعالج بواسطة املورثات 

 :اهلندسة الوراثية هما

 .عالج الشخص املصاب مبرض ما -1

 :ناسلية امللقحة، وبيان هذين النموذجني على النحو اآلتيمعاجلة اسخلية الت -2

 :العالج باملوروثات بعد تكون الشخص: النموذج األول

من املعلوم أن جسم اإلنسان يتكون من خاليا، وكل خلية يف اجلسم هلا عمل خاص، 

بها فاسخاليا اجلسدية هلا وظائف ختتلف عن وظائف اسخاليا التناسلية، وهلذا قد تتعطل 

 .املورثة اليت بداخل نواة تلك اسخلية( اجلني)بعض اسخاليا عن عملها نتيجة اختالل يف 

معينًا مينع من تكثف سوائل ( بروتينًا)ومن األمثلة على هذه املسألة أن خاليا الرئة تنتج 

الذي حيفز اسخلية على إصداره، ( اجلني)الرئة، وتعطل إنتاج هذا الربوتني ينتج عن خلل يف 

 .هذا اسخلل تتعرض الرئة لإلصابة بأمراض قد تؤدي يف النهاية إىل املوتوبسبب 



 . 97-92،  6حيلي، نظرية الضرورة صالز ( 1) 



 

13
 

 

ومن جتارب العالج بواسطة اهلندسة الوراثية لعالج هذه املشكلة، أن يؤخذ صبغي 

سليم من شخص آخر ويعمل له عملية تكاثر، ثم يدخل هذا العدد يف مادة ترش يف ( جني)

غيات السليمة إىل خاليا الرئة وتلتحق جمرى التنفس للشخص املريض لتدخل هذه الصب

   . (1)وتأخذ موقعها لتحث اسخاليا على إنتاج ذلك الربوتني( DNA)بالسلم احللزوني 

السليم الذي ُأخذ من جسم آخر ( اجلني)والنقطة الشرعية يف هذه العملية ترتكز يف 

 :غري جسم املريض، وهنا البد من ذكر احتماالت هلذه املسألة

 :ألولاالحتمال ا

إمكان أخذه من شخص ميت بعد إذنه قبل املوت، وهذا جائز للضرورة؛ وألن مصلحة 

احلي أوىل من امليت، وجه الضرورة ظاهر يف املشقة والضرر احلاصل للشخص املريض 

حيث إن حياته يف شقاء وعنت وتنغيص وعدم استقرار بل إن حياته مهددة، والشخص امليت 

ال يتأثر وال يتضرر بزواله بينما ينتفع األول به، املصلحتان ( اجلني السليم)الذي أخذ منه 

اللتان تعارضتا هنا هما مصلحة امليت بعدم املساس جبسده، ومصلحة احلي بانتفاعه 

 .ذلك اجلزء الضئيل الذي ال ينظر إليه لضالته( باجلني)

 :االحتمال الثاني

لة التربع بالدم، حيث أخذه من شخص حي بإذنه، وميكن ختريج هذه احلالة على مسأ

إن اجلزء الذي سيؤخذ من الشخص السليم سيكون ضئياًل جدًا حبيث يتسامح فيه 

فإذا حتققت مصلحة اآلخذ وانتفى الضرر على املأخوذ منه بتقرير األطباء . لضآلته

املعتربين، فال وجه ملنع التربع حينئذ، مع ما ترشد إليه أصول الشريعة وقواعدها من وجوب 

مبا ال يشكل خطرًا وال ضررًا، خاصة يف هذا الزمان الذي أدى تطور . ن بني املسلمنيالتعاو

العلوم الطبية وتقدمها إىل إزالة كثري من األخطار واألضرار اليت ميكن توقعها يف مثل 

  . (2)هذه املسائل يف الزمان السابق

يل، وعدم مع مالحظة اشرتاط وجود املصلحة الراجحة، بغلبة الظن، وفقدان البد

 .حصول ضرر املتربع، وال خيفى دخول هذه املسألة حتت أحباث نقل األعضاء اآلدمية

يف ( جينات سليمة)ويقال مثل هذا الكالم يف حالة معاجلة املرض املنجلي يف الدم بزرع 

  . (3)خاليا العظام، وكذلك يف عالج سرطان الدم، وقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي

ستزراع خاليا املخ يف مزارع لإلفادة منها، جواز ذلك إذا كان املصدر للخاليا املتعلق با

 . املستزرعة مشروعًا ومت احلصول عليها على الوجه املشروع

 :النموذج الثاني للعالج عالج اخللية التناسلية امللقحة



 .  11النجار  ( 1) 
 .  23، احلامد 21-26السعدي ص ( 2) 
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بها خلل يتم استخدام اهلندسة الوراثية يف عالج اسخلية التناسلية اليت حتتوي على جينات 

   . (1)سليم( جبني)أو مرض ما، عن طريق حقن اسخلية التناسلية 

 :وهلذه العملية ثالثة احتماالت

 :االحتمال األول

حال )السليم من نفس الزوج الذي لقحت البويضة خبليته التناسلية ( اجلني)أن يؤخذ 

إن مثل هذه  وهذه حالة جائزة بعد تطبيق ضوابط مسألة طفل األنبوب حيث( قيام الزوجية

 .العمليات ختتص حبالة التلقيح يف األنبوب ثم زرعها يف رحم املرأة

من خلية تناسلية من املرأة نفسها لعالج اسخلل ( جني)وإذا كان من املمكن استخدام 

 .يف جني يف اسخلية امللقحة فهذا جائز أيضًا حلصوله بني زوجني

 :االحتمال الثاني

إىل اسخلية اليت ( اجلني)انية للرجل حبيث يتم إدخال سليم من زوجة ث( جني)أن يؤخذ 

بها عيب ما، وهنا خترج هذه احلالة على حالة إجراء تلقيح بني بويضة رجل وزوجته األوىل 

 .ثم زرع هذه اسخلية امللقحة يف رحم الزوجة الثانية

وقد اختلفت آراء العلماء احملدثني يف مسألة طفل األنبوب إذا أخذت بويضة إحدى 

لزوجتني ثم لقحت وزرعت يف رحم زوجته الثانية، فرأى بعضهم أن هذه احلالة جائزة وليس ا

    . (2)فيها ما يسوغ حظرها

أما الفريق اآلخر من العلماء وعلى رأسهم جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر 

     . (3)اإلسالمي فقد رأوا أن هذه العملية حمظورة وغري جائزة شرعًا

تخريج مسألتنا على هذين الرأيني يكون االحتمال الثاني جائزًا بناء على الرأي وب

األول؛ ألنهم جييزون أخذ البويضة كاملة وزرعها يف رحم الزوجة األخرى ومن باب أوىل 

 .جيوز أخذ جزء ضئيل جدًا من تلك البويضة أو اسخلية

رأي جممع )على الرأي الثاني  حرامًا وغري جائزة بناء( االحتمال الثاني)وتكون العملية 

 (.الفقه اإلسالمي

ومع القول بأن هذه العملية خترج على مسألة طفل األنبوب وتأخذ أحكامها على وفق 

أن املرأة اليت : اسخالف الفقهي فيها، إال أننا نرى أن بني العمليتني فرقًا واختالفًا خالصته

ا بعد إخصابها من زوجها، وإمنا لن تعود إليه -يف طفل األنبوب-أخذت منها البويضة 



 . 126سارة، املعجم ص ( 1) 
 .  1/11، 1191اإلبراهيم  (2) 
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ستوضع يف رحم الزوجة الثانية اليت ستكون مبثابة وعاء لنمو اجلنني، يتغذى وينمو يف 

 .رمحها ثم خيرج حاماًل الصفات الوراثية من األوىل صاحبة البويضة

أما يف مسألة عالج اسخلية حاملة املرض اليت حنن بصددها فالبويضة اليت ستؤخذ من 

عود إليها مع تعديل طفيف لصفة وراثية واحدة هي الصفة احلاملة للمرض حيث الزوجة ست

 .عدلت وألغيث تلك الصفة بصفة أفضل

ومع هذا كله أرى عرض املسألة من جديد على اجملامع الفقهية فإن أقرته ُعمل به، 

وإن منعته التزمتا باجلماعة وقرار اجلماعة، مع احتفاظنا برأينا من أن املسألة تتعلق بالعالج 

 .أعلم اهللال أكثر و

 :االحتمال الثالث

 صاحيب اسخلية السليم من رجل أو امرأة، أجنيب عن الزوجني( اجلني)أن يؤخذ 

امللقحة، وهذه احلال ال شك يف حرمتها، ألنها يف حكم التلقيح بني خلية امرأة، وماء رجل 

السليم ( اجلني)أجنيب، فالتلقيح إمنا هو لتكوين اجلنني بصفات أبويه الشرعيني، وإدخال 

م ال السلي( اجلني)يف شخص آخر إمنا هو جزء من التلقيح أو تعديل الصفات مع مالحظة أن 

ميكن أخذه إال من خلية تناسلية، األمر الذي يؤكد احلرمة، وهو من باب ال تسق ماءك 

 أعلم؟ اهللو. زرع غريك

ومن هنا نؤكد على ضرورة وضع القيود والضوابط، واختاذ االحتياطات الالزمة، اليت 

لتناسلية، تؤكد على منع التالعب باسخلية التناسلية والتعديل فيها من غري خاليا الزوجني ا

وخالل احلياة الزوجية، وإال حدث اختالط األنساب، وتضيع احلقوق وتهدر كرامة 

 .اإلنسان

 الفرع الثالث

 التدخل يف العملية الوراثية من أجل زيادة وحتسني اإلنتاج النباتي واحليواني 

اثبتت التجارب العلمية، جنا  استخدام تعديل اجلينات للحصول على إنتاج وفري 

 .، ألنواع متعددة من النباتات واحليواناتوحمسن

ومن أهم النباتات اليت دخلتها هذه العملية شجرة النخيل، حيث إن معظم األشجار 

املنتشرة يف البالد العربية هي من النوع غري اجليد، وهناك أنواع جيدة جدًا، ولكنها قليلة 

ستطاعت مراكز األحباث يف العدد، وانتظار فروخها وزراعتها يتطلب وقتًا طوياًل، وقد ا

بعض الدول الغربية كأمريكا وفرنسا وانكلرتا إنتاج كميات كبرية من أشتال النوع 

 :ويتم استخدام اهلندسة الوراثية يف حالتني . (1)احملسن وبيعه للدول العربية بسعر مرتفع



 .  11-13النجار ص (1) 
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 استنساخ وتنسيل خاليا حتمل صفات مرغوبة، عن طريق تكاثر ومنو اسخاليا: األوىل

 .وانقسامها ومعاجلتها بالطرق املخربية

وخبصوص اإلنتاج احليواني، يتم التكثري بواسطة فصل خاليا نامية منقسمة من 

اسخلية األم اليت تتكاثر باإلنقسام، ثم زرع هذه اسخاليا اجلاهزة للنمو يف أرحام حيوانات 

 .قادرة على احلمل

، وبالتحديد إمكان تعديل املورثات (الوراثية)الدخول إىل اسخلية التناسلية : الثانية

الذي ( اجلني)احلاملة لبعض الصفات، إللغاء صفات غري مرغوبة أو تعديل ( اجلينات)

( اجلني)حيمل صفات مرغوبة لتعديل ( جني)أو إدخال . حيتوي على خلل أو عيب غري مقبول

 .األصلي

النبات واحليوان،  ، هو اجلواز الشرعي يف(االستنساخ)وحكم احلالة األوىل التنسيل 

ملشروعية املقصد والوسيلة، وملا يرتتب على هذه املسألة من مصاحل اسخلق، حيث تزيد هذه 

 .يف هذه األرض اهللالعملية من إمكانية االستفادة من اسخربات اليت بثها 

فمن حيث إلغاء الصفات املرضية وغري املرغوبة، مبكن القول : أما احلالة الثانية

ه من باب العالج، وخاصة يف كثري من النباتات واحليوانات اليت حتمل أمراضًا باجلواز، ألن

مضرة بنوعية وكمية اإلنتاج وبالتالي مضرة باإلنسان الذي يتغذى عليها، وكذلك األمر 

حمسنة لظهور نسل مفيد وحمقق ألكرب قدر من ( جينات)بالنسبة لتحسني النوعية وإدخال 

 .مصلحة الناس

مجيع احلاالت، أن تكون هذه العملية مأمونة من التغيري املؤدي ولكن يشرتط يف 

للعبث أو ملا ال فائدة منه، كأن جتعل للدجاجة جناحي نسر، أو لبعض احليوانات أعضاء 

من غريها، وهكذا فمثل هذه التعديالت والتغيريات ال حتقق مصلحة وال تدفع مفسدة، بل 

، كما يشرتط أن تكون التغيريات اهلللق فيها إضاعة للمال واجلهد، وفيها تغيري سخ

مأمونة من االنقالب إىل مسوم قاتلة أم مضرة أو منشئة ألمراض فتاكة حيث يتخوف بعض 

العلماء من بعض اآلثار السلبية لعمليات اهلندسة الوراثية واليت منها حدوث الطفرة الوراثية 

ت الوراثية نتيجة التجارب اليت تؤدي إىل عكس النتائج املرجوة، إمكان التالعب الصفا

وال ننسى أن نذكر بأن بعض . فتحدث اختالالت خطرة قد تنتقل إىل األجيال الالحقة

الشركات اليت قامت بزراعة أنواع من املزروعات املصنعة بطريقة اهلندسة الوراثية، يف 

يف أوروبا أجربت على قلع مزروعاتها نتيجة ضغط اجملتمع وختوفه منها، ومثل ذلك يقال 

أمريكا حيث صدرت أوامر جترب الشركات على وضع مجلة أو مالحظة على كل مادة 

   . (1)غذائية مصنعة بطريقة اهلندسة الوراثية، حتى يعلم مشرتيها طريقة تصنيعها
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 الفرع الرابع

 مسائل متفرقة تتعلق باإلنسان

 :غيريهاتعديل الصفات الوراثية لإلنسان عن طريق التحكم يف املورثات وت: أواًل

حتدثنا من قبل عن تعديل الصفات الوراثية للحيوان والنبات، وذكرنا جواز ذلك، إذا 

كان للحصول على نسل حمسن حمقق ملصلحة الناس، وخال من األمراض، وأن ال يكون 

 .من قبيل العبث العلمي والتالعب باملخلوقات

احلديث عنها أكثر أما تعديل الصفات وتغيريها والتحكم فيها بالنسبة لإلنسان، ف

 .خطورة وأهمية، وذلك حلرمة النفس اإلنسانية وصيانتها عن العبث واالمتهان

وبالنظر ملا تتحدث عنه األحباث املتعلقة باإلنسان، ميكن تقسيم العمليات املختصة 

 :باإلنسان إىل ما يأتي

تعديل صفة وراثية حتتوي على خلل ما أو مرض وراثي، أو مرض ناتج عن خلل يف  (1)

 .املورثات، كالتخلف العقلي أو العمى أو السرطان، أو أي مرض آخر

كما «  داء إال أنزل له شفاء اهللوما أنزل  »وهذا أمر جائز شرعًا ألنه من باب التداوي 

، وتعديل الصفة احلاملة للمرض، هي من باب الدواء، بل قد ال يكون  (1) قال النيب 

 .وقدره اهللإذن هناك دواء معروف إال هذه الطريقة، ب

وسخطورة هذه العملية وحساسيتها، ينبغي ذكر بعض الضوابط اليت ينبغي مراعاتها 

 :وهي

وجود مرض وراثي أو مرض ناتج عن خلل يف املورثات، صفة هذا املرض اسخطورة  (أ )

على حامله أو إحداث شني كبري فيه، ومن ذلك التخلف العقلي، التشوه 

  .اخل... دمالشديد، تعدد العاهات، سرطان ال
أما املرض الذي ال يؤثر كثريًا على حياة املريض، وميكنه العيش معه دون حرج 

 .كبري، فال داعي للمخاطرة مبثل هذه العمليات فيها

أن يتفق على اإلخبار بوجود املرض الوراثي فريق من اسخرباء، أقلهم اثنان ممن  (ب )

 .تقبل شهادتهم من حيث العدالة

العملية، مبعنى أن ال حتدث ضررًا أكرب من الضرر الظن جنا   أن يغلب على (ج )

املوجود أصاًل، كأن حتدث عاهًة وراثية جديدة خطرية أو مرضًا يؤثر على 

 .األجيال الالحقة
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من خاليا تناسلية مستخلصة من غري الزوج ( جينات)عدم استعمال مورثات  (د )

لية صاحب اسخلية األصل، ألّن هذا يأخذ حكم التلقيح مباء أجنيب، فاسخ

الوراثية ختتلف عن اسخلية اجلسدية، وإذا تسومح يف الثانية فال يتسامح وال يؤذن 

 .باستعمال خاليا تناسلية بني غري الزوجني

تعديل صفات وراثية يف اإلنسان من أجل احلصول على نسل حمسن، كزيادة صفة  (2)

وهذه . الذكاء، أو تغيري لون البشرة، أو العني، أو طول اليدين، أو ما شابه ذلك

 :العملية حمظورة شرعًا ملا يأتي

أن األصل يف الدخول سخلية اإلنسان التناسلية احلظر، إال لسبب مشروع وهو دفع  (أ )

 .الضرر، وليس يف هذه األشياء دفع ضرر

سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقويم، وهلذا ال جيوز التدخل  اهللأن  (ب )

الناس عليها، إمنا يكون  اهللخلق  ، بل إن تغيري الصفة اليتاهلللتغيري خلق 

َوِإن  : سبحانه وتعاىل يف سورة النساء اهللبوسوسة الشيطان، كما ذكر 

لََّعَنُه اللَُّه َوَقاَل أَلتَِّخَذنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيبًا مَّْفُروضًا  َيْدُعوَن ِإالَّ َشْيَطانًا مَِّريدًا 

  َوأَلُمَرنَُّهْم َفَلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن اأَلْنَعاِم َوأَلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق َوأُلِضلَّنَُّهْم َوأُلَمنَِّينَُّهْم

 .   (1) ًاللَِّه َوَمن َيتَِّخِذ الشَّْيَطاَن َوِلّيًا مِّن ُدوِن اللَِّه َفَقْد َخِسَر ُخْسَرانًا مُِّبينا

خلق عليها، مذموم، ألنه من أمر بغري الصفة اليت  اهللفتقطيع آذان األنعام، وتغيري خلق 

 .اهللإبليس الذي ُلعن وأبعد من رمحة 

، يعد من قبيل تغيري (اجلينات)وقد يقال هنا إن كل حاالت الدخول إىل تعديل املورثات 

هنا هو الصفة األصلية اليت خلق عليها اإلنسان واليت  اهللإن املقصود خبلق : فنقول اهللخلق 

لق اإلنسان يف أحسن تقويم، وهلذا بكون إصال  اسخلل إعادة ذكرت يف مقام آخر، وهو خ

 .إىل أصل خلقة اإلنسان

 اهللسبحانه وتعاىل قد قسم بني الناس أرزاقهم، ومن هذا الرزق ما وهبهم  اهللأن  (ج )

من ذكاء، وقوة حافظة، ومن لون أو مجال على هيئة معينة، وأصل معني، 

ق عليها، يكون من باب عدم وتغيري هذه الصفات، اليت ليست بأمراض متف

، خبالف الصفات اليت تعد أمراضًا خطرية، فعالجها من باب اهللالرضا بقدر 

 .التداوي املأمور به كما سبق

أن هذه املسائل اليت نتحدث عنها هنا، إمنا هي من باب التحسينات أو احلاجيات  (د )

خول إىل العادية، وليست من باب الضروريات، والسما  بتعديل املورثات والد

 .اسخلية التناسلية، أمر حساس وخطري ال يسمح فيه إال يف حالة الضروريات
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ال خيفى أن مثل هذه الصفات، إمنا تعرب عن رغبات شخصية، وألهداف قد ال  (ه )

تكون مقبولة عند أكثر الناس، بل هي متغرية تبعًا ألمزجة الناس، وما يرضي 

راء مثل تلك العمليات، فتحًا لباب هذا قد ال يرضي غريه، ومن هنا كان السما  بإج

 .  (1)ً َوَلِو اتََّبَع اْلَحقُّ َأْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأَلْرُض : شر ال بد من إغالقه

كما ال ننسى أن مثل هذه العمليات، قد تستغل ألغراض تهدر كرامة اإلنسان، 

 .أو العسكرينوجتعله لعبة يلهو بها بعض الباحثني، أو السياسني 

ويف الغرب ثارت ضجة عاملية واحتجاجات واسعة النطاق على جتارب اهلندسة الوراثية 

املتعلقة بتعديل صفات اإلنسان والتالعب باملورثات واسخاليا التناسلية، اشرتكت يف هذه 

االحتجاجات الكنيسة، ومجعيات حقوق اإلنسان وغريها، مما يعكس مدى خطورة إجراء 

 .ملياتمثل تلك الع

 :اختيار جنس اجلنني: ثانيًا

يقرر علماء الوراثة بأن عملية حتديد جنس اجلنني من الناحية التكوينية، تعود إىل 

، على وفق ترتيب معني، ينتج عنه املولود (الكروموسوم)التقاء زوج من الصبغيات 

 :الذكر، وترتيب آخر ينتج عنه املولود األنثى وذلك على النحو اآلتي

 .فاسخلية انثوية( XX)ت اسخلية امللقحة حتتوي على صبغيني حيمالن الرمز إذا كان

فاسخلية ذكرية ، أي املولود ( y.x)وإذا كانت اسخلية حتتوي على صبغيني خمتلفني 

 .ذكر

حيمل ( حوين منوي)وجيتمع الصبغيان يف اسخلية امللقحة، من جراء التقاء خلية الرجل 

 .Xحتمل الصبغي ( بويضة)ع خلية املرأة م( Y)أو ( X)أحد هذين الصبغيني 
فالبويضة ( الكروموسومات)زوجًا من الصبغيات  23ومعلوم أن اسخلية التناسلية حتمل 

وعند  XXألن خلية املرأة حتمل صبغيني متشابهني  Xحتمل على سبيل الدوام الصبغي 

 .Xانقسام اسخلية إىل النصف حتمل كل خلية منقسمة، املورث 
 Xوعند االنقسام، نصف اسخاليا حتمل ( YوX)حمل خليته األساسية أما الرجل فت

 .Yونصفها اآلخر حيمل 
وإذا  XXمع خلية املرأة فالناتج أنثى  xحتمل مورث ( خلية)فإذا حدث أن التقى حوين 

 .أي أن اجلنني سيكون ذكرًا XYمع خلية املرأة، فالناتج  Yالتقى احلوين احلامل ِلــ

، أمكن حينئذ دجمه (Y)الذي حيمل الصبغي ( احلوين)فإذا أمكن معرفة اسخلية 

ويكون ذكرًا، ( YX)ليحصل اجلنني على صبغيني خمتلفني ( بويضة)خبلية انثى 
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انظر تفصياًل . )انثى( مولود)أمكن احلصول على جنني  Xوكذلك احلال إذا عرف أنه 

وتدخل اهلندسة الوراثية يف مثل هذه احلاالت (. 71-76عبداحملسن صاحل ص: املسألةهلذه 

 :يكون بعدة صور أهمها

الكشف عن الصبغيات اليت حتتويها اسخلية بعد التلقيح، ليعرف اجلنني أهو ذكر أم  (1)

أنثى ويفيد هذا الكشف، إذا كانت املرأة تلد املولود مشوهًا تشوهًا كبريًا أو 

كان ذكرًا، وتلده سليمًا إذا كان أنثى، فباإلمكان هنا القول جبواز خمتاًل إذا 

اإلجهاض املبكر إذا كان املولود ذكرًا مع مراعاة األحكام اسخاصة باإلجهاض يف 

 .الشريعة اإلسالمية

أن تكشف اسخاليا األنثوية امللقحة من احليوانات الذكرية، فما وجد منها حمتويًا  (2)

زرع يف الرحم، واألخرى تتلف وتهمل، ففي هذه احلالة على اجلنس املطلوب أخذ و

 .تكون املسألة عبارة عن انتقاء الذكور، أو انتقاء اإلناث حسب الطلب

ليزرع أو يدمج مع خلية  Yأن يبحث يف اسخاليا الذكرية عن اسخلية احلاملة للصبغي  (3)

 .لينتج انثى Xلينتج ذكرًا، أو يؤخذ الصبغي ( البويضة)األنثى 

ني احلالتني تظهر عملية التحكم يف جنس اجلني ظهورًا تامًا، مما أثار جداًل ويف هات

 .وحماورة حول شرعية هذه العملية

وأول ما أثري واعرتض به على هذه العملية خمالفتها لبعض قواعد العقيدة اإلسالمية، 

  . (1): وتتمثل هذه املخالفة يف ناحيتني

 :األوىل

ِإنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َوُيَنزُِّل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم  : سبحانهمعارضتها ملفهوم ومنطوق قوله 

اللَُّه َيْعَلُم َما َتْحِمُل ُكلُّ ُأنَثى َوَما َتِغيُض اأَلْرَحاُم َوَما  : وقوله سبحانه . (2) َما ِفي اأَلْرَحاِم

  . (3) َتْزَداُد

سبحانه، وادعاء البشر ذلك  اهللرحام خمتص بففي هذه األدلة إخبار أن علم ما يف األ

 .مصادم هلذه األخبار

 :الثانية

سبحانه، فقد اقتضت  اهللأن التدخل يف اختيار جنس اجلنني، تطاول على مشيئة 

 .، أن يتم التوزيع بني اجلنسني دون تدخل من اإلنسان، ليحفظ توازن اجملتمعاهللحكمة 
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رض إىل يومنا هذا، تسري بتوازن وعناية وتدبري، والبشرية منذ أن وجد اإلنسان على األ

 .(1)وهذا من أكرب األدلة على العناية الربانية ببين البشر

وعلى وفق هذا الفهم اجته فريق من العلماء إىل تكذيب األخبار اليت تقول بإمكان 

وعدم تصديقها، وعلى رأس هذا الفريق اللجنة الدائمة . التحكم بتحديد جنس اجلنني

اء يف اململكة العربية السعودية، حيث أجابت اللجنة على سؤال يتعلق بتحديد نوع لإلفت

 :اجلنني وأن الرجل هو الذي حيدد النوع ما نصه

 :اجلواب

سبحانه وتعاىل هو وحده الذي يصور احلمل يف األرحام كيف يشاء،  اهللإن : أواًل »

ن أحوال اجلنني، وليس ذلك إىل فيجعله ذكرًا أو أنثى، كاماًل أو ناقصًا، إىل غري ذلك م

ُهَو الَِّذي ُيَصوُِّرُكْم ِفي اأَلْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء اَل ِإَلـَه ِإالَّ  : سبحانه، قال تعاىل اهللأحد سوى 

ن ِللَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض َيْخُلُق َما َيَشاُء َيَهُب ِلَم : وقال تعاىل.  ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم

َأْو ُيَزوُِّجُهْم ُذْكَرانًا َوِإَناثًا َوَيْجَعُل َمن َيَشاُء َعِقيمًا ِإنَُّه  َيَشاُء ِإَناثًا َوَيَهُب ِلَمن َيَشاُء الذُُّكوَر 

فأخرب سبحانه أنه وحده الذي له ملك السماوات واألرض، وأنه الذي خيلق .   َعِليٌم َقِديٌر

ف يشاء من ذكورة وأنوثة، وعلى أي حال شاء من ما يشاء، فيصور احلمل يف األرحام كي

نقصان أو متام ومن حسن ومجال أو قبح ودمامة إىل غري ذلك من أحوال اجلنني، ليس ذلك 

ودعوى أن زوجًا أو دكتورًا أو فيلسوفًا يقوى على أن حيدد نوع . إىل غريه وال إىل شريك معه

ثر من أن يتحرى حبماعه زمن اجلنني دعوى كاذبة، وليس إىل الزوج ومن يف حكمه أك

، وقد يتخلف ما أراد، إما لنقص اهللاإلخصاب، رجاء احلمل، وقد يتم له ما أراد بتقدير 

وذلك أن األسباب ال . لعبده اهلليف السبب، أو لوجود مانع من صديد أو عقم أو ابتالء من 

يح أمر كوني ليس إىل والتلق. أن يرتب عليها مسبباتها اهللتؤثر بنفسها، وإمنا تؤثر بتقدير 

وأما تصريفه وتكييفه وتسخريه وتدبريه برتتيب املسببات . اهللاملكلف أكثر من فعله بإذن 

ومن تدبر أحوال الناس وأقواهلم وأعماهلم، تبني له . وحده ال شريك له اهللعليه، فهو إىل 

منهم وغلوًا يف منهم املبالغة يف الدعاوى والكذب واالفرتاء يف األقوال واألفعال، جهاًل 

اعتبار العلوم احلديثة، وجتاوزًا للحد يف االعتداد باألسباب، ومن قدر األمور قدرها، مّيز 

  .(2)إىل املخلوق بتقدير منه لذلك سبحانه اهللمنها، وما جعله  اهللبني ما هو من اختصاص 

، وقد حاول بعض العلماء اإلجابة على هذه اإلشكاالت الواردة على هذه املسألة

 .ليتمكنوا من إجازة عملية االختيار والتحكم

 اهللفبالنسبة لالعرتاض األول وهو التعارض بني هذه العملية وبني إقرارنا وإمياننا بأن 

عنده علم الساعة ويعلم ما يف األرحام، فاجلواب عنها يكون حبمل علم ما يف األرحام على 
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يتعلق باجلنني املوجود يف الرحم، ومن سبحانه وتعاىل يعلم كل ما  اهللالعلم التفصيلي، ف

 . (1)ذلك عمره وحياته، قدرته سريته وأعماله، شقاؤه وسعادته يف اجلنة أم يف النار؟ 

وأؤيد هذا التفسري بوجه عام بدليل ما ورد يف كتب السنة الصحيحة عن تكوين 

رسول  قال: قال بن مسعود  اهللاإلنسان ونفخ الرو  فيه كما يف صحيح مسلم عن عبد

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يومًا، ثم يكون يف ذلك علقة مثل »:   اهلل

ذلك، ثم يكون يف ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل امللك فينفخ فيه الرو  ويؤمر بأربع 

  . (2)«يكتب رزقه، وعمله وشقي أو سعيد: كلمات

. رزق املولود( 1)هو  اهلل إذن نستنتج من منطوق احلديث، أن الذي يكتبه امللك بأمر

 .شقي أو سعيد(  . )أجله( 3. )عمله( 2)

وهذه أمور غيبية فعاًل، وال ميكن ألحد مهما أوتي من قوة وعلم أن يصل إىل واحدة 

منها، ونلحظ أن مسألة كون اجلنني ذكرًا أو أنثى غري مذكورة يف النص؛ وذلك لكون 

التلقيح، وليس عند نفخ الرو  كما يوحي  الذكورة واألنوثة مسألة تنمو مع اجلنني منذ

 .بذلك احلديث

قضًا لآليات اومن هنا نستطيع القول بأن معرفة جنس اجلنني مبكرًا ليس من

بعلمه، وذلك  اهللواألحاديث ألنها غيب من وجه دون وجه،وال تعد من الغيب الذي استأثر 

( الرحم أو البطن)رأة ألن الطبيب ال يعدو عمله إجراء كشف ملا بداخل جتويف جسم امل

 .وليس يف هذا اطالع على الغيب

تعلق بالتطاول على املشيئة واحلكمة الربانية اليت نظم الكون املالعرتاض ل وبالنسبة

على وفقها، فاإلجابة عن هذا تتلخص بأن هذا الكون مبا فيه إمنا يسري مبشيئة وإرادة 

يكون ( يف طور اسخلية)تار جنسًا معينًا ، وال يكون فيه إال ما أراده سبحانه، فالذي خياهلل

 .(3) َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأن َيَشاَء اللَُّه حتت املشيئة وحتت اإلرادة 

إننا أحيانًا حنضر خلية :  ( )وقد قال أحد األساتذة املختصني مبا يعرف بأطفال األنابيب

منويًا من الرجل ( حوينًا)سليمة متامًا وجاهزة لإلخصاب، وحنضر أيضًا ( بويضة)أنثوية 

ونقوم بدجمهما ليتم التلقيح فال يتم، وتكرر احملاولة وتأبى اسخليتان ثم ( خلية ذكرية)

نقوم حينئذ بإدخال احلوين إىل البويضة بواسطة إبرة دقيقة جمهرية ولكن البويضة : يقول

ي ملاذا ال يتم هذا ولكن ال ندر. ال تتقبل ذلك احلوين، مع العلم أن اسخليتني سليمتان متامًا
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سبحانه قد قدر أمرًا ال  اهللالتلقيح، وهنا نعلم أن هذه البويضة مل يكتب هلا التلقيح، وأن 

 .بد وأن يتم ولو قدر هلا التلقيح لتم ذلك مبجرد االلتقاء

قال بعض العلماء املعاصرين، جبواز عملية اختيار اجلنس، ولكن بشرط الضرورة وقد 

وحكمته، وزاد  اهللزلة الضرورة، وإن كان األوىل تركها ملشيئة أو احلاجة املنزلة من

بعضهم اشرتاط اقتصار العملية على النطاق الفردي، وليس على مستوى األمة، وإال حدث 

 .  (1)االختالل وعدم التوازن

وجعلها حتت الرقابة املشددة وقصرها على الضرورة أمر  هاتقييدمبنع هذه ووالقول 

الهتمام به، ملا سيسببه التحكم من خماطر فيما لو ترك وأهواء الناس بل مهم جدًا ينبغي ا

وادعاؤهم للحاجة  ،إن الظاهر من سلوك الناس يف هذه األيام عدم إمكانية ضبطهم

باملنع والتأكيد على قرار اجملمع الفقهي التابع والضرورة دون سبب أو مسوغ جيعلنا نقول 

 :فيهلرابطة العامل االسالمي والذي جاء 

 احلمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ؛ نبينا حممد ، وعلى آله
 :أما بعد، وصحبه 

دورته التاسعة عشرة  فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف

يوافقها  اليت هـ29 1/شوال/26ـ22املنعقدة مبكة املكرمة يف الفرتة من 

للبحوث  ، وبعد االستماع( اختيار جنس اجلنني : ) م قد نظر يف موضوع2666/نوفمرب/9ـ3

 .املقدمة، وعرض أهل االختصاص، واملناقشات املستفيضة
على أن األصَل يف املسلم التسليُم بقضاِء اهلل وقدره، والرضى مبا  فإن اجملمع يؤكد

ك، فاسخرية فيما ولد ، ذكرًا كان أو أنثى، وحيمد اهلل تعاىل على ذل يرزقه اهلل؛ من

وعال، ولقد جاء يف القرآن الكريم ذُم فعِل أهِل اجلاهلية من عدم  خيتاره الباري جل

 َظلَّ َوْجُهُه ْنَثىِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم ِباألَُْو : باملولود إذا كان أنثى قال تعاىل  التسليم والرضى

َما ُبشَِّر ِبِه َأُيْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َيُدسُُّه ِفي  ْن ُسوِءَيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِم* ُمْسَوّدًا َوُهَو َكِظيٌم 

 ، وال بأس أن يرغب املرء يف الولد ذكرًا كان أو أنثى، بدليل َساَء َما َيْحُكُموَن التَُّراِب َأال
ذلك  أن القرآَن الكريم أشار إىل دعاء بعض األنبياء بأن يرزقهم الولَد الذكَر، وعلى ضوء

 :اجملمع ما يليقرر 
كالنظام الغذائي، والغسول  جيوز اختياُر جنس اجلنني بالطرق الطبعية؛ :أواًل

 . أسبابًا مباحة ال حمذور فيها الكيميائي، وتوقيت اجلماع بتحري وقت اإلباضة؛ لكونها

اجلنني، إال يف حال الضرورة العالجية يف  ال جيوز أُي تدخل طيب الختيار جنس :ثانيًا

اإلناث، أو بالعكس، فيجوز حينئٍذ التدخل،  الوراثية، اليت تصيب الذكوَر دوناألمراض 



. 167: القرضاوي  ؛    21:  بريش ( 1)
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ذلك بقرار من جلنة طبية خمتصة، ال يقل عدد  بالضوابط الشرعية املقررة، على أن يكون

تقدم تقريرًا طبيًا باإلمجاع يؤكد أن حالة املريضة  أعضائها عن ثالثة من األطباء العدول،

حتى ال يصاب اجلنني باملرض الوراثي ومن ثم ُيعرض  تدخل طيبتستدعي أن يكون هناك 

  .املختصة إلصدار ما تراه يف ذلك هذا التقريُر على جهِة اإلفتاء
والدقيقة على املستشفياِت واملراكِز  ضرورة إجياد جهات للرقابة املباشرة :ثالثًا

نَع أَي خمالفة ملضمون هذا الدول اإلسالمية، لتم الطبية؛ اليت متارس مثَل هذه العملياِت يف

  .الدول اإلسالمية إصداُر األنظمِة والتعليمات يف ذلك وعلى اجلهات املختصة يف. القرار
 انتهى. نبينا حممد وآله وصحبه وصلى اهلل وسلم على

وهناك صيحات من بعض الدول تنذر مبخاطر قد حتدث من جراء عملية التحكم، 

أنه يتعني منع حتديد نوع »بع لوزارة الصحة الرتكية فقد قال اجمللس األعلى للصحة التا

اجلنني قبل احلمل، مامل تكن مثة ضرورة طبية لذلك، وإن نوع اجلنني ليس مرضًا جيب 

حتديده والقضاء عليه قبل احلمل، ووفقًا للقيم الشائعة فإنه يتعني على األسر أن تقبل دون 

يؤدي إىل إفساد التوازن الطبيعي بني  شروط، جنس املولود املقبل، كما أن هذا األمر قد

  .(1)«تعداد الذكور واإلناث يف العامل



. بتصرف 1/1111/ ة الرأي األردنية عن صحيف ( 1)
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 اخلامتة والنتائج

بعد دراسة وحتليل مسألة اهلندسة الوراثية من حيث جماالتها وطبيعة عملها، ميكننا 

 :استخالص النتائج اليت مت الوصول إليها يف النقاط اآلتية

اجلينات أو التقنية الوراثية، مصطلحات تستخدم للداللة  اهلندسة الوراثية أو تطويع  :أواًل

القدرة على إجراء عمليات التحكم بالصفات الوراثية »على معنى واحد تقريبًا هو 

للكائن احلي عن طريق جمموعة وسائل علمية متكن من إجراء تعديل أو تبديل 

 .«للمادة الوراثية

وراثية يف جماالت متعددة تتعلق باإلنسان متكن العلماء من استخدام اهلندسة ال  :ثانيًا

 .واحليوان والنبات

تشخيص األمراض بواسطة اهلندسة الوراثية أمر جائز شرعًا إذا توافرت احلاجة   :ثالثًا

الداعية للتشخيص وانتفى الضرر احلاصل منه، أو كانت املصلحة املرجتاة أكرب 

 .من الضرر املتوقع حدوثه

لعالج بواسطة اهلندسة الوراثية أمر جائز شرعًا ملا فيه من دفع صناعة الدواء وا  :رابعًا

 .الضرر وحتقيق مصاحل الناس

سليمة يف اسخاليا اجلسدية غري السليمة، لعالج بعض األمراض، أمر ( جينات)زرع   :خامسًا

جائز شرعًا وفق ضوابط إجازة زراعة األعضاء، فيجوز أخذ هذه اسخاليا احملتوية 

كما جيوز أخذها من ( ن شخص ميت بشرط إذنه قبل وفاتهم( اجلينات)على 

 ...شخص حي شريطة أن ال تلحق به ضررًا خترجيًا على نقل الدم ونقل الكلية

( اجلينات)عالج اسخلية التناسلية إذا كانت حتمل أمراضًا خطرية بواسطة املورثات   :سادسًا

 :التناسلية له حالتان

من خاليا تناسلية أجنبية، أي من غري الزوجني ( اتاجلين)أن تؤخذ املورثات   :األوىل

، وهذه احلالة حمرمة، وغري جائز التعامل بها، (صاحيب اسخلية األصل)

ألنها يف حكم إخصاب البويضة حبوين أجنيب، أو احلوين ببويضة أجنبية، 

 .وفيها من اختالط األنساب واملفاسد الشيء الكثري

تناسلية تعود ألحد الزوجني، أو من زوجة ثانية  أن تؤخذ املورثات من خلية :الثانية

للرجل صاحب اسخلية، وهذه جائزة يف الشق األول، ويف الشق الثاني جتوز 

عند من جييز أخذ البويضة من إحدى زوجيت الرجل، لزرعها يف رحم 

 .األخرى قياسًا، وحترم عماًل بقرار جممع الفقه اإلسالمي قياسًا أيضًا
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ندسة الوراثية من أجل زيادة وحتسني اإلنتاج النباتي واحليواني، وللقضاء استخدام اهل  :سابعًا

على األمراض اليت تصيبها أمرجائز شرعًا بطريقة التنسيل أو تعديل املورثات، 

 .شريطة انتفاء الضرر ووجود احلاجة الداعية هلذه العمليات

لبحث دون مسوغ كل عملية يكون اهلدف منها العبث والتسلية، أو جمرد ا  :ثامنًا

 .مشروع غري جائز، وخاصة ما يتعلق باإلنسان أو احليوان

تعديل الصفات الوراثية اليت حتتوي على أمراض مزمنة وخطرية لتصبح املورثات   :تاسعًا

سليمة وغري حاملة لتلك األمراض أمر جائز شرعًا إذا دعت احلاجة أو الضرورة 

من غري الزوجني صاحيب اسخلية شريطة أن ال تستخدم خاليا تناسلية . لذلك

جديدة فهو أوىل ( جينات)امللقحة، وإذا مت العالج دون احلاجة إلدخال مورثات 

 .باجلواز

تعديل الصفات الوراثية مبا ال يدخل حتت الضروريات غري جائز، مثال ذلك تغيري   :عاشرًا

فيه عبث لون العني أو زيادة الذكاء أو الطول أو القصر، أو لون البشرة أو ما 

وامتهان لإلنسان، وذلك لعدم الضرورة واحلاجة الداعية، وملا فيه من تغيري سخلق 

 .اهلل

اكتشاف جنس اجلنني يف مرحلة مبكرة ليس حمرمًا، وليس فيه خرق ملا  :حادي عشر

بعلمه، واألوىل عدم البحث والسؤال عن جنس اجلنني إال يف حاالت  اهللاستأثر 

بأن اجلنني حيمل مرضًا وراثيًا أو عضويًا ( ة صحيحةوفق ضوابط طبي)االشتباه 

 .خطريًا تبعًا جلنس اجلنني

فوق كل  اهللألن إرادة  اهللاختيار جنس اجلنني ليس فيه تطاول على مشيئة  :ثاني عشر

ترك هذه املسألة وعدم  واألصل. اهللشيء، ولن يتم أمر يف هذا الكون دون إرادة 

، وهي احلاالت اليت يرتتب الطبية حاالت الضرورة  يف غري وال جتوزالتدخل فيها، 

عليها حياة أو موت أو محل اجلنني ملرض ما إن كان ذكرًا أو أنثى حبسب احلالة 

 .صية طبيًايشختال

مثل األغذية واختيار توقيت املعاشرة  أما حاالت اختيار جنس اجلنني بغري التدخل الطيب

 . الزوجية وما شابه ذلك فال يدخل يف املنع

ويف اسختام أوصي بأن تولي احلكومات واجلامعات اهتمامًا مبراكز األحباث، 

واصدار قوانني تنظم عمليات اهلندسة الوراثية واملراكزاليت  وإخضاعها للرقابة املستمرة

، حتى تضبط باملوازين الشرعية، لئال ميتهن اإلنسان، ويصبح ألعوبة تتعامل بهذه التقنية

 .ري مشروعة، مما يعود على البشرية بالضرر والفسادتستغل ألغراض كثرية غ

 رب العاملني هللواحلمد 
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 ثانيًا

 االستنساخ

 مقدمة

 نسان يف أحسن تقويم، وهداه إىلالذي خلق فسوى، وقدر فهدى، خلق اإل هللاحلمد 

والصالة والسالم على نبيه الكريم، ورسوله األمني، . السبيل القويم، والصراط املستقيم

 :أما بعد وعلى من تبعه بإحسان إىل يوم الدين ،

تزال  بنازلة جديدة، وكائنة غريبة، ما  -يزالون  وال –فقد شغل الناس منذ فرتة 

، وُأقيمت من أجلها  شاغل، حتدثت عنها وسائل اإلعالمموضع اهتمامهم، وشغلهم ال

الندوات واحملاضرات،وكثرت حوهلا وعنها التكهنات واالستفتاءات ، هذه النازلة، هي 

 " االستنساخ" اليت يطلق عليها مصطلح 

وقد كنت أتتبع مسائل هذه النازلة، منذ أكثر من سنة، وذلك من خالل دراسيت  

اهلندسة الوراثية من وجهة النظر الشرعية، حيث تطرق البحث  اليت قمت بها حول موضوع

تلك املسألة اليت صدرت فيها بعض املؤلفات، منذ بضع سنوات " االستنساخ"فيها إىل مسألة 

ولكنها عادت يف هذه األيام، لتطرَ   (1)وأكثر، ولكن على شكل قصص خيال علمي

" يف بريطانيا جنا  عملية ( 2)لسياسيةبقوة وِجدية، حينما أعلنت بعض اجملالت العلمية وا

 ( .دوللي)ُأطلق عليها اسم ( نعجه)حليوان ثديي " استنساخ الجنسي

وقد كانت مراكز األحباث من قبل، قد جنحت يف عمليات مشابهه، أجريت على 

الضفادع، ومن هنا ُأثري موضوع تطبيق مثل هذه التجارب على اإلنسان، ومدى إمكان 

من العلماء بإمكان ذلك نظريًا فقط، أما على الصعيد العملي فلم حدوثة، فصر  كثري 

، بل إن  -يف حدود علمنا على االقل  -إىل اآلنناجحة ماثلة للعيان  جتر أي جتربة 

الضجة اإلعالمية والنداءات املتكررة من جهات متعددة، جعلت كثريًا من الدول حتظر 

 .تلك البحوثومتنع أي جتربة على اإلنسان، ومتنع دعم مثل 

ويف هذا البحث بذلت وسعي يف تبسيط مفاهيم ومصطلحات هذه النازلة، وبيان 

األحكام الشرعية لكل جزئية منها، حبسب ما ظهر لي من خالل األدلة والقواعد 

الشرعية، اليت ميكن أن تندرج املسألة حتتها، ثم ختمت البحث بتصحيح بعض املفاهيم 

 .ا تتداولة األلسنة عند احلديث عن هذا املوضوعواالستنتاجات غري الصحيحة، مم

 :وقد جاءت خطة البحث يف أربعة مطالب وخامتة، على النحو اآلتي 



 .م1111تناسخ األجساد، تأليف دافيدرورفيك، ترمجة ديكرن مجنجيان، طبع دار احلكمة : انظرعلى سبيل املثال ( 1)
 .ل جملة نيشر العلمية الربيطانية يف عددها الصادر يف شهر فرباير املاضي وجملة التايم اللندنية مث ( 2)
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 (التنسيل) ( االستنساخ) يف التعريف ب  :املطلب األول 

 وأحكامه الشرعية( تكثري النطفة) التنسيل اجلنيين  :املطلب الثاني. 

 كامه الشرعية وفيه فرعانالتنسيل الالجنسي، وأح :املطلب الثالث : 

o أحكام تنسيل النبات واحليوان :الفرع األول 

o  أحكام تنسيل اإلنسان  :الفرع الثاني 

  يف تصحيح بعض املفاهيم اليت وقع اسخلط والغلط فيها :اخلامتة. 

 ثم فهرست املصادر واملراجع نتائج البحث ،. 

شرعية ، ليس بالضرورة  وبعد، فهذا البحث وما فيه من آراء وأفكار، هو وجهة نظر

كنت قد " أن تكون هي وجهة النظر الشرعية ، فاملسألة اجتهادية ،والرأي مشرتك، وإن 

أحسنت فيما مجعت وكتبت، وأصبت يف الذي صنعت، ووضعت، فذلك من عميم منن 

، وجزيل فضله علي، وإن أسأت فيما فعلت، وأخطأت إذ وضعت، فما أجدر اإلنسان هللا

، وليشفع لي أنين ابتغيت فيما أتيت "وب، إذا مل يعصمه ويصنه عالم الغيوبباإلساءة والعي

سبحانه وتعاىل أعلم،  هللاحلق وحده، والرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل ،وا

 .وعليه أتوكل وإليه ُأنيب
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 املطلب األول

 (االستنساخ)التعريف بالتنسيل 

، والرتمجة املنتشرة بني الناس ملا يطلق هو املصطلح الشائع" االستنساخ"يعد مصطلح 

 "  Clonning"عليه باللغة اإلجنليزية 

وبالرجوع إىل معاجم اللغة العربية، جند أن االستنساخ من املصدر نسخ، وللنسخ 

 : معنيان

 .نسخت الشمس الظل أي أزالته: االزالة، ومنه قوهلم: األول

ته، وانتسخه واستنسخه سواء، نسخُت الكتاب نسخًا نقل: النقل، يقال: والثاني

نقل صورته اجملردة إىل كتاب : نسخ الكتاب: "منه، قال املناوي( املنتسخ)والنسخة اسم 

آخر، وذلك اليقتضي إزالة الصورة األوىل، بل إثبات مثلها يف مادة ُأخرى، كإجياد نقش 

 . (1)"اسخامت يف مشوع كثرية

وقد يعرب . بنسخ الشيء، والرتشح للنسخ التقدم: االستنساخ: "وقال الراغب األصفهاني 

  .  (2) َتنِسُخ َما ُكنُتْم َتْعَمُلونِإّنا ُكنَّا َنْس بالنسخ عن االستنساخ قال تعاىل 

تقدم أن االستنساخ يطلق على عملية النسخ، أي عملية  فالذي يفهم من جمموع ما

 .النقل، فالكتاب املنقول يسمى نسخة

خالله إجراء عمليات مايسمى بـ  ة الوراثية الذي يتم منوإذا عدنا إىل علم اهلندس

يطلق على تلك العملية أو العمليات اليت نستطيع " االستنساخ"لوجدنا أن معنى " االستنساخ "

متطابقة أو مطابقة ملصدرها من حيث الشكل " أو أجنة" "جنني"احلصول بواسطتها على 

 .والصفات الوراثية

تكون اجلنني، واجلنني نفسه، من حيث الصفات الوراثيه ونظرًا للمطابقة بني مصدر 

متامًا، كما يف نقل الكتاب ونسخه، مسيت تلك العملية باالستنساخ، ومسي اجلنني أو 

 . املولود بالنسخة

بالنسبة لإلنسان غري مقبول؛ ملا فيه من " االستنساخ "ولكننا نرى أن استخدام مصطلح 

كتاب، وغري ذلك، واإلنسان مكرم منذ أن ُخلق، لقوله تشبيه اإلنسان باآللة واجلماد وال

ومن هنا أقرت  استبدال مصطلح االستنساخ،  .   (3) َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم : سبحانه 



 . 716ص:  التوقيف ( 1)
 .717ص : م، مادة نسخ1199الرازي،  ؛ 762/:  2الفيومي، مادة نسخ ؛ 961ص : م1112األصفهاني،  ؛ 21: اجلاثية ( 2)
 .  66:  اإلسراء ( 3)
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مبصطلح التنسيل، املأخوذ من النسل، والنسل هو الولد، لكونه نساًل عن أبيه، قال 

 .  (1) َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل : تعاىل

ُثمَّ َجَعَل  : ولقوله تعاىل، (2) االنفصال عن الشيء: وتناسلوا توالدوا، وأصل النسل

 .   (3) َنْسَلُه ِمن ُساَلَلٍة مِّن مَّاٍء مَِّهنٍي

ومما يؤيد اعتماد هذا املصطلح، استعمال الفقهاء واألصوليني لكلمة النسل، للداللة 

ل املثال ال احلصر، قول اإلمام الشاطيب وهو يعدد على الذرية والولد ومن ذلك على سبي

حفظ الدين، والنفس، والنسل، : وجمموع الضروريات مخسة وهي" الضروريات اسخمس 

 .، ونظرا لشيوع مصطلح االستنساخ سنستعمل املصطلحني  ( ) ....."ل، والعقلواملا

ة العلمية، فيمكن من الناحية االصطالحي(االستنساخ )  إذا أردنا أن نعّرف بالتنسيل 

العملية اليت يتم من خالهلا احلصول على نسل متطابق مع بعضه، أو مع " القول بأنها 

 ".مصدره يف الصفات الوراثية

ومن خالل التعريف يتضح أن النسل احلاصل من العمليه تلك، يشابه أصله لدرجة 

ثال لدينا التطابق يف الصفات اليت تورث، من شكل خارجي، وتكوين جسدي، وأقرب م

 .يف هذا الباب حالة التوائم اليت تثري استغرابنا درجة الشبه بينهم

نوع يتشابه مع بعضه، ونوع آخر :  ومن خالل التعريف أيضًا اتضح لنا أن التنسيل نوعان

 .يشبه مصدره وأصله، وهو ما سنبينه يف املطالب اآلتية



 . 261 :البقرة ( 1)
 . 719:  املناوي ؛   76:  الفيومي ؛ 962:  األصفهاني؛  716:  الرازي : راجع ( 2)
 . 9:  السجدة ( 3)
 . 2/16املوافقات (  )
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 املطلب الثاني

 وأحكامه الشرعيه( لنطفةتكثري ا)اجلنيين  (االستنساخ) التنسيل

 (1)يف بيان أصوِل عمليِة تكون اجلنني: متهيد

من املعلوم أن تكون اإلنسان ينتج من التقاء الرجل باملرأة، وحصول عملية اإلخصاب 

 .واحلمل، ثم الوالدة

وهذه العملية تعين من الناحية العلمية إجراء عملية التلقيح، بني بويضة املرأة، 

 (.احلوين)ن الرجل واحليوان املنوي م

ومعلوم أيضًا، أن البويضة خلية تناسلية ُأنثوية، حتتوي من حيث املبدأ على ماحتتويه 

والنواة، كما ( السيتوبالزم)غشاء اسخلية، ومادة اجلبلة : اسخلية احلية من مكونات، وهي

 :يف الشكل اآلتي

 

 

 

 

 .وغشاءوكذلك األمر يف احلوين حيث حيتوي على نواة وجبلة 

ويف نواة اسخلية يكمن سر الوراثة، حيث حتتوي النواة على الشريط احلامل للصفات 

الوراثيه لصاحب اسخلية، ويف كل نواة خلية جسدية ستة وأربعون زوجًا من الصبغيات 

حتتوي النواة يف كل ( البويضة،احلوين)ولكن يف اسخلية التناسلية ( الكروموسومات)

 .وعشرين صبغيًا فقطواحدة منهما على ثالثة 

صبغيًا، فإذا متت عملية  23واحلوين به( كرموسوم)صبغيًا  23فالبويضة بها

اإلخصاب، بدخول احلوين إىل البويضة تتحد نواة البويضة مع نواة احلوين يف خلية واحدة، 

حتتوي نواتها على ستة وأربعني صبغيًا، وبهذا يتكون اجلنني يف مرحلته األوىل، والتى 

 .لنطفة األمشاجتسمى با

ويف مرحلة النطفة هذه تبدأ اسخلية التناسلية امللقحة باالنقسام على شكل متوالية 

حسابية، حيث تصبح هذه اسخلية خليتني، ثم أربع، ثم مثان، ثم ست عشرة خلية، ثم اثنتان 

وثالثون خلية، وهكذا ملدة ثالثة أيام، ثم تزداد حتى تصبح كالكرة اجملوفة يف اليوم 



 .من الضرورة مبكان وضع هذا التمهيد وإن كنت قد ذكرت بعضًا منه يف حبثي السابق عن اهلندسة الوراثية  ( 1)

 الجبلة
 غشاء الخلية

 النواة
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مس، ويف السادس تعلق جبدار الرحم وتصبح علقة، وتستمر يف النمو حتى الوالدة اسخا

 . (1)كما يف الشكل األتي 

 باألمشاججدول يبني مراحل منو اجلنني 

 

 :التنسيل اجلنيين

ترتبط عملية التنسيل اجلنيين بعملية تكون اجلنني، اليت حتدثنا عنها آنفًا، 

 .صابوبالتحديد مبرحلة النطفة بعد اإلخ

ففي هذه املرحلة، تنقسم اسخلية امللقحة إىل اثنتني، ثم أربع، ثم مثان، وهكذا، وهذه 

اسخاليا مبجموعها هي اجلنني يف مرحلته األوىل، وهذه اسخاليا أيضًا متطابقة مع بعضها 

متامًا، ألن أصلها خلية واحدة ثم انقسمت، فاسخاليا املنقسمة عنها مبثابة نسخ عن اسخلية 

 .األوىل

ويف هذه املرحلة، إذا فصلنا خلية من جمموع اسخاليا املذكور، وزرعت هذه اسخلية يف 

رحم مستعد الستقباهلا، فإنها ستنمو، وتنقسم، وتكون جنينًا مطابقًا للجنني الذي فصلنا 

منه تلك اسخلية املنزوعة، وإذا كررنا العملية، وفصلنا أكثر من خلية، من جمموع اسخاليا 

اسخلية األوىل يف طورها األول، وزرعناها يف أرحام متعدده، أو زرعناها يف  املنقسمة عن

 .الرحم نفسه، فلسوف حنصل على أجنة متطابقة يف الصفات الوراثية



 البار،:  «اإلنسان النامي» د البار عن اجلنني املشوه، وقد نقله عن كتاب كيث مور حمم. هذا الشكل مأخوذ عن كتاب د ( 1)
1111  :31 -31 . 
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وأسهل طريقة تتم فيها هذه العملية، إجراء اإلخصاب عن طريق طفل األنبوب خارج 

ا منقسمة عنها، دون التأثري الرحم، حيث يسهل التعامل مع اسخلية امللقحة، ونزع خالي

 .عليها

ومتهيدًا لبيان احلكم الشرعي يف هذه املسألة، وهذا النوع من التنسيل، نؤكد بأن 

هذا النوع من التنسيل، إمنا يبنى على أساس وجود خلية تناسلية ملقحة، وهلذا يكون 

النطفة اجلنني يف مرحلة )البحث يف مشروعية، أو عدم مشروعية هذه اسخلية امللقحة 

 .خارجًا عن حمل النزاع، ولنفرتض أنه جنني تكون بني زوجني( األمشاج

 :ومن هنا ينحصر البحث فيما يتعلق بهذا النوع من التنسيل، باملسائل اآلتية

 (  فصل اسخلية عن النطفة)مسألة فصل اسخلية عن جمموع اسخاليا املنقسمة  :األوىل

 (اسخلية امللقحة)م اليت أخذت منها النطفة فصل اسخلية، وزرعها يف رحم األ :الثانية

 .فصل اسخلية، وزرعها يف رحم الزوجة الثانية لزوج صاحبة النطفة :الثالثة

 .نسل اسخلية، وزرعها يف رحم أجنبية عن الزوجني صاحيب النطفة :الرابعة

وبالنسبة للمسألة األوىل، الميكننا القول بإباحة التصرف، والتعامل مع اسخلية 

حة؛ ألنها تشكل أصل تكون اإلنسان، واإلنسان مكّرم وهو جنني منذ تكونه، امللق

فالنطفة جزء من بدن اإلنسان، اليصح العبث بها، والمساسها دون حاجة داعية لذلك، قال 

وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة يف الرحم، وختتلط مباء املرأة، وتستعد لقبول : "الغزالي

 . (1) ...."ةاحلياة، وإفساد ذلك جناي

واحتمال إجهاض النطفة أثناء العملية وارد، وهلذا يتجه القول جبعل التعامل مع النطفة 

 .(2)حمرمًا كقاعدة عامة، وتستثنى منها حالة الضرورة، ومنها العالج

 :وجهة نظر أخرى

وقد يعرتض معرتض على هذا االجتاه الذي قرر آنفًا، بأن العلماء خمتلفون يف حكم 

نطفة، وكثري منهم جييز إجهاضها وإتالفها، وإذا كان األمر كذلك، أفال إجهاض ال

؟ مع تذكرينا بأن أصول  جيوز حينئذ أخذ جزء منها، لتنميته وتكثريه من باب أوىل

،  اإلسالم وقواعده، حتث على النسل وتكثريه، كما ورد يف أحاديث متعدده عن النيب 

اإلسالمي احملافظة على النسل، وتكثريه،  بل أكثر من ذلك، عد علماء أصول التشريع

  . (3)وحفظه، من مقاصد الشريعة اإلسالمية، اليت تسمى بالكليات اسخمس



 . 2/71اإلحياء  (1)
أي عالج النطفة إذا كانت مصابة أو حاملة ملرض وراثي معني وميكن عالجه وهي يف طور التكوين بواسطة  ( 2)

 .عمليات اهلندسة الوراثية 
 .  313ص:  والعامل؛  2/16 : راجع الشاطيب ( 3)
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وبناًء على الفرض األول القاضي باملنع، ُتمنع املسائل الثالث الباقية، ألنها مبنية على 

 .ة جمالاألوىل، أما على فرض صحة القول الثاني، فيكون للبحث يف املسائل الباقي

 :حكم املسألة الثانية

إن أقرب مسألة تقاس عليها أحكام هذه املسألة، هي حالة طفل األنبوب، إذا لقحت 

البويضة حبوين من الزوج وُأعيدت البويضة امللقحة إىل رحم الزوجة نفسها، ولكن يف 

مل مسألتنا هذه يكون اسخالف يف تعدد األجنة، بسبب التنسيل، وهلذا ستلد املرأة احلا

 .عدة توائم

وينبغي مالحظة ضوابط وشروط طفل األنبوب، من الناحية الشرعية، وإضافة قيد 

جديد، وهو أن املرأة رمبا تتضرر بزيادة األجنة، وكذلك اسخلية األم األوىل، رمبا تضعف 

أو تتأثر بسبب التنسيل، وبناء على هذه االحتماالت إذا رجح أصحاب االختصاص، أن زيادة 

ثر سلبيًا على املرأة، أو على اجلنني األصلي، أو على بقية األجنة، من حيث احلمل سيؤ

الضعف، أو نقص الغذاء، أو حدوث مرض، أو طفرة وراثية، فينبغي حينئذ القول باملنع 

 .واحلظر

 :حكم املسألة الثالثة

لية اسخ)يف رحم الزوجة الثانية لزوج صاحبة النطفة ( اسخلية)تنسيل النطفة وزرع النسيلة 

، وهذه املسألة أيضًا تأخذ أحكام طفل األنبوب حالة زرع البويضة يف رحم الزوجة (األم

الثانية، ومعلوم أن بعض الفقهاء املعاصرين يقولون جبواز ذلك يف طفل األنبوب 

مع مالحظة أن اجملمع ،  (1)يف حني أعلن اجملمع الفقهي حرمة هذه احلالة(  1/11عقلة)

الذي سبقه، ثم رجع عن هذا الرأي، واستقر على املنع، نظرًا ملا  نفسه أجازها يف قراره

والذي أراه يف هذا . (2)ميكن أن يسببه من مشكالت، من حيث النسبة ألمه، أو غريها

املقام االلتزام بقرار اجملمع الفقهي من باب االحتياط، وسد الذريعة، فيمنع زرع طفل 

على هذا، مينع زرع نسيلة النطفة يف رحم األنبوب يف رحم الزوجة األخرى، وخترجيًا 



 .     م1197عّمان عام ،  3/6/97د  ( ) رقم جممع الفقه اإلسالمي الدولي ، قرار  (1)
يف مناقشته ملوضوع طفل األنبوب الذي حبثه اجملمع الفقهي يف دورة ÷ قال أستاذنا الشيخ مصطفى الزرقا حفظه ا ( 2)

 : إخواني الكرام" ما نصه  1197عمان 
يف دورته السابعه أبا  احلالتني اللتني كنت قدمت يف حلهما تقريرًا وهما اللتان ذكرتا اآلن يف التلقيح  جممع مكه 

العثيمني هو الذي طر  احلالة الثالثة بني ÷ هناك وهو الشيخ عبدا. الداخلي بني الزوجني والتلقيح اسخارجي أيضًا
هي تعدد الزوجات، فيا ترى لو أن إحدى الزوجتني رمحها حنن يف اجملتمع اإلسالمي لدينا طريق، و: الضرتني، وقال

منزوع وضرتها رمحها سليم، واألوىل مبيضها سليم فهل ممكن أن تؤخذ البويضه منها ؟ أي من الضرة منزوعة 
 .الرحم أو املعطل رمحها، وأن تزرع بعد تلقيحها يف وعاء االختبار يف رحم ضرتها

مانع منها باعتبار أن االثنتني زوجتان لرجل واحد، وهنا تطرق باملناسبة  بدئيًا الحبث اجملمع هذه النقطة ورأى أنها م 
وحبكم الضرورة إىل نتيجة الولد ونسبه فقرر اجملمع أنه يف هذه احلالة إذا مت احلمل وولدت الضره هذا الولد 

الضرة اليت زرع يف املزروع من بذرة ضرتها يكون نسب الولد احلقيقي لصاحبة البييضة، أي لضرتها وتكون 
 .هذا ماقرره اجملمع إذ ذاك وكان هذا باإلمجاع. رمحها تأخذ حكم األم املرضعة باألولوية ألنها أكثر من رضاع

جملة اجملمع ......." وأحب أن أقول هذا بالنسبة ملا تفضل به فضيلة الرئيس من أن قرار اجملمع كان باألكثريه  
 .    ار النهائيوفيها بقية املناقشة ثم القر 16 ص
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؛ ملا تسببه تلك العملية من نزاعات  الزوجة الثانيه، لعدم احلاجة امللحة أو الضرورة

 .ومشكالت

وحجة املخالفني الذين أجازوا زرع طفل األنبوب يف رحم الزوجة األخرى، وجود صلة 

ولد ألبيه وألمه صاحبة بني البويضة وصاحبة الرحم والزوج، ويف احلالتني سينسب ال

البويضة، أما صاحبة الرحم اليت محلت به فحكمها حكم األم املرضع باألولوية، 

  . (1)فالتحريم ثابت من هذه الناحية

 :حكم املسألة الرابعة

يف رحم أجنبية عن الزوجني ( اسخلية)أما املسألة الرابعة وهي اليت تتعلق بزرع النسيلة 

مقطوع حبرمتها، ومنع حماولتها بالخالف بني العلماء؛ ملا تشتمل صاحيب اسخلية األم، فهذه 

عليه من مفاسد، وحماذير، خبصوص النسب، وحصول محل من غري زواج، وغري ذلك، 

 .(2)وختريج هذه املسألة على طفل األنبوب واضح

 : قرار اجملمع الفقهي

 16د/166/2م ، صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي رق وقبل صدور هذا البحث مطبوعًا

 .، ومنها هذه اليت نتحدث عنها  القاضي بتحريم االستنساخ البشري جبميع صوره



 .  1/11عقلة  ؛16 ص : جممع الفقه اإلسالمي الدولي جملة  (1)
القضايا : البار. بعدها وما 23 م ص1169 1ج 3أبوزيد، طرق اإلجناب، جملة اجملمع عدد: ) راجع يف طفل األنبوب ( 2)

 1/112نظام األسرة: حممد عقلة. 11 األخالقية النامجة عن التحكم يف تقنيات اإلجناب، جملة اجملمع ص
 (71، ص1199السنبهلي، . ومابعدها
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 املطلب الثالث

 التنسـيل الالجنسي

واستبداله بنواة خليه (احليوان املنوي)هذا النوع من التنسيل يتم باالستغناء عن احلوين 

 :جسدية، وبيان هذا النوع على النحو اآلتي 

املطلب السابق، أن اجلنني يف مرحلة تكوينه، يبدأ نتيجة التقاء  سبق أن ذكرنا يف

 (.اسخلية التناسلية األنثوية)مع بويضة ( خلية تناسلية ذكرية)احلوين 

صبغيًا كروموسومًا، وكذلك  23ومعلوم أيضًا، أن احلوين حيتوي يف نواته على 

صل على نواة حتتوي البويضة حتتوي على العدد نفسه، وباجتماعهما حيدث اإلخصاب، وحن

 (.كروموسومًا)صبغيًا  7 على 

الذي جرب على الضفادع سابقًا، وعلى اسخراف ( اجلسدي)ويف التنسيل الالجنسي 

 :حاليًا، تتم اجراءات العملية على النحو اآلتي

 إحضار بويضة (1)

 

 

 

 

 

فتصبح البويضة ( بأي وسيلة يعرفها أهل االختصاص)تنزع نواة هذه البويضه  (2)

 :نئذ، منزوعة النواة، هكذاحي

 

 

 

 

 

 

حتضــر خليــة جســدية، مــن أي جــزء مــن أجــزاء اجلســم، شــريطة أن تكــون تلــك   (3)

 (.كالثدي)اسخلية مما يقبل االنقسام 

 (كروموسوماً )صبغياً  32نواة بها 

 بويضة

 سيتوبالزم) جبلة

 غشاء الخلية
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 (بطريقة علمية. )تنزع نواة اسخلية ( )

تنقــل النــواة املنزوعــة مــن اسخليــة اجلســدية، وتــزرع يف البويضــة منزوعــة النــواة،       (1)

لبويضـــه كاملـــة األجـــزاء ونواتهـــا حتتـــوي علـــى ســـتة وأربعـــني صـــبغيًا   فتصـــبح ا

 هكذا ( كروموسومًا)

 

 

 

 

 

 

 

تنقل البويضة اجلاهزة، للرحم لتنمو، وتنقسـم، حتـى تصـبح جنينـًا، ثـم مولـودًا         (7)

مطابقـًا يف الصـفات الوراثيــة، لصـاحب اسخليـة اجلســدية، الـيت زرعـت نواتهــا يف       

 .البويضة

 :ت العلمية والعمليةحتليل هذه اخلطوا

إن وضع نواة اسخلية اجلسدية داخل البويضة املنزوعة النواة، جيعلها خلية كاملة، 

، لتستمر عملية االنقسام (صبغيًا 7 )حتتوي نواتها على العدد املطلوب من الصبغيات 

 23والنمو اجلنيين، متامًا كما لو لقحت البويضة باحلوين املنوي، فاحلوين نواته بها 

صبغيًا، وهنا ما يقام به من نزع نواة  7 صبغيًا، فاجملموع  23غيًا، والبويضة بها صب

البويضة، وزرع نواة خلية جسدية مكانها، املقصود به؛ االستغناء عن نواة احليوان املنوي 

ونواة البويضة أيضًا، فالفرق يف النتيجة بني وضع نواة خلية جسدية، وبني ضم نواة احلوين 

ملاذا ننزع نواة البويضة؟ فيجاب على هذا، بأن مجع : بويضة، وقد يسأل سائلإىل نواة ال

، وهذا 71، فيكون اجملموع23ونواة البويضة 7 النواتني اليتم؛ ألن نواة اسخلية اجلسدية بها

 (كروموسوم)صبغياً 64نواة بها 

 (مثلً )خلية من الثدي 

 بويضة

 (كروموسوم)صبغياً 64نواة بها 
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يلغي العملية بأمجعها، وأي خلل يف عدد الصبغيات زيادة ونقصانًا، ولو صبغيًا واحدًا يعين 

 .أو خملوق آخر، فالبد إذن من نزع نواة البويضةتكون جنني مشوه، 

( الشيفرة الوراثية الكاملة)بقي أن نذكر بأن نواة اسخلية اجلسدية، حتتوي على 

جلميع صفات الكائن احلي صاحب اسخلية، فالنواة مبثابة صورة مصغرة عنه، ومن هنا 

ثية، من حيث خيرج اجلنني مطابقًا لصاحب نواة اسخلية اجلسدية، يف الصفات الورا

 .الشكل والصورة

، ثم إذا جنحت (حوين)وكل ما يف املسألة، أن العملية هذه تتم دون حيوان منوي 

اسخلية يف االنقسام ومن ثم احلياة، فالبد من زرعها يف رحم امرأة، لكي تأخذ دورها 

من مضغة، إىل علقة، إىل آخر مدة احلمل ونفخ الرو  يف : وأطوارها احليوية يف النمو

 .موعدها، كأي جنني آخر مت دون تنسيل جسدي

إن هذه العملية تشبه إىل حد كبري، عمليات تنسيل النبات بتجذير وزرع الفسائل 

الصغرية، املأخوذة من بعض الشجر، وزرعها مستقلة عن أصلها، لتنتج شجرًا مشابهًا 

 .ألصله الذي أخذ منه

ة بهذا النوع من التنسيل، أحب أن وقبل أن أنتقل إىل بيان األحكام الشرعية، املتعلق

أذكر بأن الضجة اإلعالمية املفتعلة، أو غري املفتعلة، قد جعلت للموضوع أبعادًا أكثر مما 

قد ساهم ببث بعض بل كثري من  -أي اإلعالم-وصل إليه التقدم العلمي، كما أنه 

ل السبق املفاهيم غري الصحيحة، املتعلقة باملوضوع، وذلك كله بسبب الرغبة بتسجي

 .الصحفي أو األعالمي يف هذا اجملال

 :نظرة شرعية للتنسيل الالجنسي 

 :هناك حقيقتان تتصالن بهذا املوضوع، والبد من ذكرهما قبل الشروع يف املقصود

أن عمليات التنسيل قد جربت على النبات واحليوان، وجنحت فعاًل، : احلقيقة األوىل

علمًا بأن التنسيل الالجنسي هو ( الثديات)املتقدمة يف النبات، ويف بعض أنواع احليوانات 

 .ذاتيًا دون تزاوج( االستنساخ)وسيلة التكاثر يف املخلوقات وحيدة اسخلية، حيث تتم عملية 

إن تنسيل اإلنسان مل يتم على أرض الواقع لآلن، واألمر اليعدو : احلقيقة الثانية

 .نظريات علمية، يفرتض أنها ممكنة احلدوث

بالنسبة للنبات ( االستنساخ)على هاتني احلقيقتني، نذكر أحكام التنسيل  وتفريعًا

 :واحليوان، ونتبعها بأحكام التنسيل بالنسبة لإلنسان يف الفرعني اآلتيني
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 الفرع األول

 أحكام تنسيل النبات واحليوان

يف الكون من النبات واحليوان واجلماد  سبحانه بأن سخر ما هلللقد جتلت حكمة ا

َأَلْم َتَرْوْا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم مَّا ِفي السََّماَواِت  : سبحانه وتعاىل  هللاإلنسان، يقول ا سخدمة

 . (1) َوَما ِفي اأَلْرِض

َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم مِّن َشَعاِئِر اللَِّه َلُكْم ِفيَها َخْيٌر َفاْذُكُروْا اْسَم  : وقوله سبحانه 

ْيَها َصَوافَّ َفِإَذا َوَجَبْت ُجُنوُبَها َفُكُلوْا ِمْنَها َوَأْطِعُموْا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَترَّ َكذِلَك اللَِّه َعَل

َلن َيَناَل اللََّه ُلُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلـِكن َيَناُلُه التَّْقَوى ِمنُكْم * َسخَّْرَناَها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

  .  (2)  َها َلُكْم ِلُتَكبُِّروْا اللََّه َعَلى َما َهَداُكْمَكذِلَك َسخََّر

تتعلق بتسخري احليوان سخدمة اإلنسان، وهناك أدلة  -وغريها كثري -فهذه اآليات 

َأمَّْن َخَلَق السََّماَواِت  :  كثرية تدل على تسخري النبات لإلنسان، ومن ذلك قوله سبحانه

   .  (3)  مَِّن السََّماِء َماًء َفَأنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍةَواأَلْرَض َوَأنَزَل َلُكْم 

   . ( )   ُينِبُت َلُكْم ِبِه الزَّْرَع َوالزَّْيُتوَن َوالنَِّخيَل َواأَلْعَناَب :  وقوله سبحانه 

تفاع ومبا أنها مسخرة ملصلحة اإلنسان، وتلبية حاجاته منها، فإن كل ما ُيعيُنه على االن

بها، أو حتسني االنتفاع وتكثريه، يكون مشروعًا ومطلوبًا، وخاصًة إذا كانت حاجة 

 . الناس ماسة وقائمة ملثل ذلك االنتفاع

فإذا كان تنسيل النبات واحليوان من أجل زيادة النسل وتكثريه، ومن أجل إنتاج أنواع 

شرعًا، واملقاصد  حمسنة خالية من األمراض، وحتقيق مصلحة البشرية، فال مانع منه

العامة للشريعة وروحها، تؤيد وتشجع ما فيه اسخري واملصلحة للناس، وكما قال شيخ 

تعاىل بعَث الرسل بتحصيل املصاحل وتكميلها،  هللإن ا» : هللاإلسالم ابن تيمية رمحه ا

   . (7)ومن قبله قرر هذه القاعده اإلمام العز بن عبدالسالم   . (1)"وتعطيل املفاسد وتقليلها

 :ولكن ينبغي تقييد عمليات التنسيل املتعلقة بالنبات واحليوان بقيدين

أن اليؤدي هذا التنسيل إىل الضرر، بنشوء مرض جديد، أو طفرة مغريٍة لبعض : األول

 .الصفات من النفع للضرر وهكذا، ودرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل كما هو معلوم



 . 26:  لقمان ( 1)
 . 36-37:  احلج ( 2)
 . 76: النمل ( 3)
 . 11: النحل (  )
 . 13/17الفتاوى  ( 1)
 .  32الفوائد يف اختصار املقاصد ص ( 7)
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وخاصة يف احليوان، حيث نسمع  هللللعبث وتغيري خلق ا أن التتخذ هذه العملية: والثاني

كثريًا عن بعض التجارب، اليت تهدف إىل إخراج حيوان من حيوانات أخرى مبواصفات 

 .جديدة وأشكال غريبة

وال ننسى أن الفقهاء قد رتبوا أحكامًا على بعض أنواع التكاثر بني احليوانات اليت  

نوعه، وإن تشابها إمجااًل، ومن األحكام اليت تثار تنتج عن التقاء حيوان بآخر من غري 

مسألة حل األكل من عدمها، ومسألة النجاسة، ومسألة الزكاة، وأذكر للمثال : حينئذ

حيث يقول وهو يعدد األحكام املتعلقة بالولد ،  (1)ال للحصر ما ذكره اإلمام السيوطي

 :مايعترب باألبوين معًا وذلك وفيه فروع"

 .، فال بد من كون أبويه مأكولنيحل األكل: منها

 .ما جيزئ يف األضحية : ومنها

 .ما جيزئ يف جزاء الصيد: ومنها

 .الزكاة، فال جتب يف املتولد بني النعم والظباء: ومنها

 "إخل...استحقاق سهم الغنيمة، فال سهم للبغل املتولد بني الفرس واحلمار : ومنها

 .العتبار عند تنسيل احليوانفمثل هذه األحكام وتفاصيلها تؤخذ بعني ا

 .سبحانه أعلم  هللوا

 الفرع الثاني

 أحكام تنسيل اإلنسان ال جنسيًا

؛ وذلك ألنها متس أكرم  تعد هذه املسألة من أكثر املسائل حساسية وأهمية  

، وملا يرتتب عليها من آثار وتبعات ومشكالت ، إذا أطلقنا العنان (اإلنسان)املخلوقات 

 . هرة من املهتمني بهذه العلوم للباحثني عن الش

وقبل أن أجل يف تأصيل احلكم الشرعي هلذه املسألة، أنبه إىل أن البحث يف   

حكمها الشرعي، مبين على فرض صحة النظرية العلمية القائلة بإمكان حدوث هذا 

م كما قال اإلمام األعظ. التنسيل، وحبثنا يف املسألة من باب االستعداد للبالء قبل نزوله 

 .، الذي ُأثر عنه الفقه االفرتاضي(2) هللأبو حنيفة النعمان رمحه ا



 .   267ص : األشباه والنظائر  ( 1)
 .القرن الثامن اهلجري حملمد بلتاجيراجع يف هذا مناهج التشريع اإلسالمي يف  ( 2)
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ومع التحفظ على إمكان حصول التنسيل الالجنسي بالنسبة لإلنسان، إال أننا منهد  

لبيان احلكم الشرعي يف هذه النازلة بذكر قاعدتني من قواعد التشريع اإلسالمي 

 : من املستجدات العامة، حتكمان مسائل البحث العلمي، وغريها 

ليس كل ما هو ممكن علميًا هو جائزشرعًا، فهناك الكثري من : القاعدة األوىل

القضايا واألمور العلمية، بل والعملية املمكنة احلدوث، بل يتعامل فيها يف أماكن خمتلفة 

 . من العامل، ولكن هذه املسألة حمظورة شرعًا، وال جيوز التعامل بها

التشريع اإلسالمي علم تقوميي وليس تقريريًا، هدف التشريع إن : القاعدة الثانية

حتقيق مصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة، ولن يتحقق هذا إال بطاعة الناس للتشريع، وليس 

املقصد من ":  هللرمحه ا  -تطويع التشريع ليوافق رغبات الناس، يقول االمام الشاطيب

اختيارًا، كما هو عبد  هللحتى يكون عبدًا وضع الشريعة إخراج املكلف عن داعية هواه، 

 .  (1)"اضطرارا  هلل

، أو  وتفريعًا على هذه القاعدة لسنا ملزمني مبا هو مبا  وجائز يف شريعة غري شريعتنا

 .، فلكل وجهة هو موليها جمتمع غري إسالمي

 : احلكم الشرعي للتنسيل الالجنسي لإلنسان 

  :هلذه النازلة املفرتضة عدة صور هي 

وتزرع فيها نواة خلية جسـدية منتزعـة مـن رجـل     ( بعد نزع نواتها )أن تؤخذ بويضة املرأة  (1)

 .أجنيب 

وتزرع فيها نواة خلية جسدية منتزعة مـن امـرأة   ( بعد نزع نواتها )أن تؤخذ بويضة املرأة  (2)

 .أخرى 

ملـرأة  وتزرع فيها نواة خلية جسدية منتزعـة مـن ا  ( بعد نزع نواتها )أن تؤخذ بويضة املرأة  (3)

 .نفسها 

وتزرع فيهـا نـواة خليـة جسـدية منتزعـة مـن زوج       ( بعد نزع نواتها )أن تؤخذ بويضة املرأة  ( )

 .املرأة صاحبة البويضة 

أما مصري البويضة بعد تلقيحها، فهذه مسألة خارجة عن موضوع حبثنا هنا، وهي 

 . متفرعة ومبنية على احلكم يف هذه الصور 

زلة، مل يسبق فيها القول من فقهائنا السابقني، لعدم ومبا أن هذه الصور، وهذه النا

وقوعها أو افرتاضها، فينبغي ردها إىل نظائرها، فإن مل توجد فإىل القواعد والضوابط 

 . العامة



 . 2/179املوافقات  (1)
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احلصول على جنني، ينمو يف رحم امرأة، : ومبا أن هذا النوع من التنسيل هدفه النهائي

وواجباته؛ فال بد من االلتفات إىل أحكام احلمل، ليولد فيما بعد إنسانًا كاماًل له حقوقه 

 . والنسب، والتلقيح، واألبوة، وغريها مما له تعلق بالولد وأحكامه 

وبناًء على هذه املعطيات؛ تكون الصورة األوىل والثانية، والثالثة، حمرمة لذاتها، 

الرابطة الزوجية نتيجتها محل بني رجل وامرأة أجنبية عنه، فهو سفا ، لعدم وجود : فاألوىل

 . بينهما

والصورة الثانية محل بني امرأة وامرأة، فعلى فرض وقوعه ال حيل المرأة أن حتمل من 

 .غري زوجها الذي ترتبط به بعقد شرعي، وكذلك احلال يف الصورة الثالثة 

وملخالفتها  أما الصورة الرابعة فهي حمرمة، أيضًا، سخلل يف ذات طريق التنسيل،

جمموعة من القواعد الشرعية اليت سنذكرها بعد قليل، ولكن قد يعرتض شخص على 

حتريم هذه الصورة ويرى أنها جائزة وال حمظورفيها، وأفرتض قول هذا املعرتض وحججه 

 : فيما يأتي

إن هذه الصورة ختتلف عن مثيالتها، فهي تتم بني زوجني، يرتبطان بعقد شرعي؛ " 

حلمل الناتج محاًل شرعيًا، تثبت له حقوقه الشرعية التامة، فالبويضة من ُأمه ولذا يكون ا

 . والنواة من أبيه 

أن الزوج قد يكون عقيمًا لتلف يف خالياه التناسلية، : ومن املسوغات هلذا الرأي

ومعلوم أن حب الولد غريزة يف النفس اإلنسانية، فما املانع من أخذ نواة من خاليا جسده، 

 !..ها يف بويضة زوجته، لتحمل وتلد له ولدًا ؟ثم زرع

وكل ما يف املسألة أنها ستلد شخصًا يشبه أباه متامًا، إذا قدرت له احلياة، فاحلاجة 

 ..." داعية هلذا التنسيل، ملن كان عقيمًا ويرغب بالولد 

وهذا الرأي كما قلت مل يقل به أحد، وإمنا افرتضته افرتاضًا ليشمله الرد من خالل 

رض األدلة القاضية حبظر التنسيل الالجنسي لإلنسان، سواء مت ذلك بني الزوجني، أو ع

 .غريهما أو من املرأة نفسها 

 : إن فتح باب التنسيل الالجنسي خيالف القواعد واالعتبارات الشرعية اآلتية

ج، أن مسألة االجناب والنسل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنظام األسرة، وأحكام الزوا: أواًل

وأي نسل أو ولد ينتج عن غري طريق الزواج، غري معتد به على وجه العموم، قال العالمة 

تبتدئ آصرة القرابة : "  مؤكدًا هذا املقصد بقوله ، (1)هللحممد الطاهر بن عاشور رمحه ا

بنسبة البنوة واأُلبوة، ولكن النسل املعترب شرعًا هو الناشئ عن اتصال الزوجني بواسطة 

واستقراء مقصد الشريعة يف النسب . كا  املتقدمة، املنتفي عنها الشك يف النسب عقدة الن
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أفادنا أنها تقصد إىل نسب ال شك فيه، وال حميد به عن طريق النكا ، بصفاته اليت 

 .اهـ....." قررناها 

وتكون احملافظة على نظام . ويف عملية التنسيل خمالفة هلذه القاعدة وهذا املقصد

فظًة على مقصد من مقاصد الشريعة العامة، وفتح باب التنسيل إهدار هلذا الزواج، حما

 . املقصد 

للحصول على  هللأن يف التنسيل الالجنسي خمالفة للطريق الفطري الذي قدره ا:  ثانيًا 

، وهيأ كاًل منهما لدوره يف هذه  للزوجني وسائل اإلجناب هلل، فقد خلق ا النسل والولد

،  هلل، وتغيري ملا خلقه ا ، تغيري هلذا النظام عن الطريق الفطري إىل غريه، والعدول  العملية

وكل ما كان كذلك يدخل يف عموم قوله سبحانه حكاية عن الشيطان الرجيم الذي 

اَن َوأُلِضلَّنَُّهْم َوأُلَمنَِّينَُّهْم َوأَلُمَرنَُّهْم َفَلُيَبتُِّكنَّ آَذ الناس تعهد بأن يبذل جهده إلغواء وإضالل 

َخِسَر اأَلْنَعاِم َوأَلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق اللَِّه َوَمن َيتَِّخِذ الشَّْيَطاَن َوِلّيًا مِّن ُدوِن اللَِّه َفَقْد 

 .  (1) ُخْسَرانًا مُِّبينًا

، وهذا اجلزء يتمثل بالبويضة  أن يف التنسيل معاجلة ومساسًا جبزء من اإلنسان: ثالثًا 

،  ، أو ُيمس جسده ، وليس هناك سبب يدعو ألن ُيكشف على اإلنسان سخلية ثانيًاأواًل وا

،  ، وال يصح املساُس به إال لسبب موجب ، وال جزءًا منه فاإلنسان ال ميلك جسَده

، وإذا قلنا بأن العقم يشكل  ، وليس يف التنسيل شيء من ذلك ، أو حاجة ملحة كضرورة

، ومل يبق أحد حتى نلجأ إىل  ، هل انقطع النسل ووجهها، فما هو مستند الضرورة  ضرورة

 .هذا النوع من التناسل ؟ 

فاجلسد وأجزاؤه أمانة، والسما  بالتنسيل فيه مساس بتلك األمانة دون سبب، وإن 

كرامة اإلنسان حمفوظة حيًا و ميتًا، وينبغي حفظها كذلك، وهو نطفة، ويف مجيع 

 . مراحل حياته

ماء مبحاولة التجربة على اإلنسان، جيعل البشر يف مقام وإن جمرد تفكري العل

 .احليوان، واالمتهان إلجراء التجارب عليه 

فإذا طبقنا هذه القاعدة، رأينا ما يرتتب على  : قاعدة اعتبار املصاحل واملفاسد : رابعًا

 .عملية التنسيل من مصاحل ومفاسد، وباملوازنة بني طريف املعادلة يتضح احلكم 

فهي احلصول على الولد والنسل، وهذه مصلحة : صاحل اليت ميكن أن توجدأما امل

 .  (2)معتربة، وكفى بها إلجازة املسألة، وخاصة ملن يعاني من العقم 

 : وأما املفاسد اليت ميكن أن ترتتب فتتمثل باآلتي 
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عـدم إمكانيـة ضـبط هـذه العمليـة، وخضـوعها للـهوى والرغبـات، ومـا كـان كــذلك            (1)

إن كل عمل كان املتبـع فيـه اهلـوى بـإطالق مـن      : " هللل الشاطيب رمحه افممنوع، يقو

غري التفات إىل األمر أو النهي أو التخيري فهو باطل بإطالق، ألنه ال بد للعمل من حامـل  

فـإذا مل يكـن لتلبيـة الشـارع يف ذلـك مـدخل، فلـيس إال        . حيمل عليه، وداع يـدعو إليـه   

فهــو باطــل بــإطالق، ألنــه خــالف احلــق     مقتضــى اهلــوى والشــهوة ومــا كــان كــذلك،   

 .  (1)...." بإطالق 

وهـــذا مـــا صـــر  بـــه أهـــل . إمكـــان حـــدوث خلـــل أثنـــاء العمليـــة، ينـــتج أجنـــة مشـــوهة   (2)

 . (2)االختصاص

إمكان نقل األمراص من جيل إىل آخر، حيث إن الشخص صـاحب اسخليـة، إذا كـان     (3)

ه احلــتم يف النســل مصــابًا مبــرض، أو نــاقاًل لــه، فلســوف جيعــل هــذا املــرض علــى وجــ   

 . املطابق له؛ ألنه نسل من خليته 

إمكان التالعب باألجنـة واسخاليـا وارد، حيـث ال حتتـاج املسـألة ألكثـر مـن جمموعـة          ( )

خاليــا لتــزرع يف البويضــات، ومــن ثــم إنتــاج األجنــة، ويف هــذا مســخ لإلنســان وامتهــان     

 . لكرامته 

ــاج      (1) ــاج إلنت اجلــنني إال األم صــاحبة البويضــة،   إمكــان االســتغناء عــن اأُلســرة إذ ال ُيحت

 . وميكن أن تكون النواة منها أيضًا 

إذا جنحت التجربة، وأمكن احلصـول علـى جمموعـة مـن االشـخاص املتشـابهني حتمـًا         (7)

يف بصماتهم، فمن املمكن استخدامهم لبعض اجلرائم، وبعض االستخدامات الـيت ال  

 .أمر عسري  ختدم اجملتمع، بل لنقل إن اكتشاف صاحب البصمة منهم

إن املضــي يف هــذا النــوع مــن التنســيل، يــؤدي إىل جتميــع البشــر أو جمموعــات كــبرية      (6)

ومعلــوم أن هــذه احلالــة تســبب مشــكالت أمنيــة ،  (3)مــنهم، بصــفات وأشــكال واحــدة

 .واجتماعية، اجملتمع يف غنى عنها

ن قد حيدث خلل يف نسبة الذكور، إذا مـا قورنـت بنسـبة اإلنـاث أو العكـس؛ وذلـك أل       (9)

 . تنسيل الذكور ذكور، وتنسيل اإلناث إناث 

وباملوازنة بني املصاحل املفرتضة واملفاسد املتوقعة، جند أن املفاسَد تربو على املصاحل، 

بل إن املصاحل ال تكاد تذكر، ومن هنا ُتمنع هذه املسألة، درءًا للمفاسد، ودرء املفاسد 

مع املفسدة، فكيف اذا كانت مقدم على جلب املصاحل، وهذا إذا تساوت املصلحة 

مع مالحظة أن أهل االختصاص من األطباء، وعلماء األحياء، وأكثر ! املفاسد أكثر ؟
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فإذا كان املشتغلون بهذا ،  (1)اهليئات الدينية، بشتى اجتاهاتها، ترى حظر هذه املسألة

الت، العلم يرون منعه، وعدم استخدامه على اإلنسان، ملا يرتتب عليه من مفاسد ومشك

 . فمن باب أوىل أن يتقرر منعه ملنع وقوع الضرر ، ولدفع املفسدة عن اإلنسان 

إن املضي يف عملية التنسيل، تعين جميء جيل متشابه، ومطابق لسلفه وأصله : خامسًا 

-الذي أخذ منه، وهذا يعين أيضًا أن اسخاليا اليت أخذت من الذكور ستنتج ذكورًا

ستؤخذ من اإلناث ستنتج إناثًا ، وإذا قلنا مبنع استخدام واسخاليا اليت  -حسب النظرية

اسخاليا من اإلناث واكتفينا خباليا الزوج مثاًل فإن اجملتمع سيمتلئ بالذكور ، وهنا 

 . سيختل نظام التوازن بني الذكور واإلناث 

كما أن نظام التوازن املبين على سنة االختالف يف األجيال، وصفاتهم، وطبائعهم، 

،  ، وأنهم ليسوا متماثلني ؛ ألن احلكمة الربانية تكمن يف اختالف الناس أيضًاسيختل 

َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي  :  سبحانه هلليقول ا

، وهي قوله  ة الزواج مباشرةــــبعد آية ــوقد جاءت هذه اآلي ،  (2) ذِلَك آلَياٍت لِّْلَعاَلِمنَي

ًة َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِّتْسُكُنوْا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَم :  تعاىل

 .   (3) ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّروَن

علينا ، والنسل نتيجة هلذه النعمة ، وقد قدر  هللونعمة أنعمها ا هللفالزواج آية من آيات ا

أن يكون النسل حاماًل لصفات من أبيه وأمه، وليس مطابقًا هلما أو ألحدهما متامًا،  هللا

أن اجلنني حيمل نصف العوامل الوراثية من األب، : والعلماء املشتغلون بهذا العلم يقررون

زوجًا صبغيًا  23ية تناسلية من أحدهما حتمل والنصف من األم، ألن كل خل

ويف هذا االختالف حكمة ويف التنوع حكمة ، ولو كان الناس شكاًل ( كروموسومًا)

واحدًا لفسدت احلياة، والناس متفاوتون يف رغباتهم ومطالبهم، فهذا حيب اللون األبيض، 

اآلخر حيبه دون أي وآخر حيب األزرق، وثالث حيب األمحر ، وهذا يشرب شرابه حلوًا، و

قدر من السكر ،وهكذا يفعل الناس بل جبلوا على أمزجة خمتلفة، فمن يكون أو 

تكون مجيلة يف نظر شخص ما، ال يكون أو تكون كذلك يف نظر آخر، أو آخرين، 

فاملسألة نسبية وشخصية، ال تتعلق بقانون لألشكال، أو األلوان، وال ببلد أو شعب، أو فئة 

 .سدهاوالتدخل فيها يف

 : استنباط احلكم الشرعي من الدليل العلمي 

ولنفرتض أنها من املرأة ( صبغيًا  23)حينما قلنا سابقًا بأن اجلنني يتكون من بويضة 

B  ولنفرتض أنها من الرجل (صبغيًا 23)، وحيوان منوي  ، A. 
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( . صبغيًا  7 )الذي حيتوي على ( أ)ينتج اجلنني   Aمع حوين  B ومن التقاء بويضة 

ومنوه إىل عدة خاليا متشابهة، وأخذنا واحدة منها لكانت هذه الواحدة ( أ)عند انقسام 

 (.ب)ولُنسمِّ هذا التوأم  B+Aوهذا التوأم هو ابن لـ ( أ)توأمًا لـ

ينمو ليصبح إنسانًا كاماًل يولد ويكرب ثم أخذنا منه خلية جسدية ( أ)اآلن لو تركنا 

ضة منزوعة النواة ألصبح لدينا بويضة ملقحة كاملة حتتوي ونزعنا نواتها وزرعناها يف بوي

، ثم نظرنا إىل الرتكيب ( ج)ولنطلق عليها رمز ( 7 )على العدد الكامل من الصبغيات 

هو ابن ( أ)لوجدنا أنها متطابقة ، فإذا كان ذلك يكون ( ج)ثم ( ب)ثم ( أ)الوراثي للخلية 

وليس لـ ( B+A)هو ابن لـ(  ج)ية الوراثية ومن الناح( B+A)ابن لـ( ب)وكذلك ( B+A)لـ  

وبالتالي ( B+A)هي نفسها اليت تشكلت من ( ج)، ألن نواه اسخلية اليت تكون منها ( أ)

 (.أ)وليس لـ ( B+A)تكون حقًا لـ 

 :العامل ومنع االستنساخ 

اجمللس ( الدول األربعون)أضف إىل هذا ، أن قمة الدول األوربية الشرقية والغربية 

م حتريم االستنساخ البشري احرتامًا 11/16/1116وروبي يف سرتاسبورغ قررت يف األ

كما أن . لإلنسانية ولتضمن كرامة كل فرد ومتيزه دون فرض قيود على البحث العلمي 

 .اجملمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي قرر حتريم االستنساخ كما أسلفنا 

الالجنسي يعارض اآليات  ( التنسيل )االستنساخ  أرى أن اىل هذا كله  وباإلضافة.

  : اآلتية

يَأيَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها   :  قوله تعاىل: أواًل 

 .   (1) َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثريًا َوِنَساًء

، لقوله  ، ناتج عن الزوجني ( وهم الذرية )أن بث الرجال والنساء  فهذه اآلية تقرر

 .والقول بأن اإلجناب يصح من املرأة نفسها يعارض هذه اآلية   َوَبثَّ ِمْنُهَما  :سبحانه 

 .    (2) َوِمن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْيِن َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن : قوله سبحانه : ثانيًا 

ُكْم َأْزَواجًا َوِمَن اأَلْنَعاِم َأْزواجًا َيْذَرُؤُكْم ـــَجَعَل َلُكم مِّْن َأنُفِس :  بحانهــقوله س: ثالثًا

 .  ( )" نسٌل بعد نسل" قال ابن عباس عن معناها .   (3)  ِهـــِفي

َها َزْوَجَها ِلَيْسُكَن ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْن :   قوله سبحانه: رابعًا 

 آَتْيَتَنا ِإَلْيَها َفَلماَّ َتَغشَّاَها َحَمَلْت َحْماًل َخِفيفًا َفَمرَّْت ِبِه َفَلمَّا َأْثَقَلْت دََّعَوا اللََّه َربَُّهَما َلِئْن

 .   (1) َصاِلحًا لََّنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكِريَن
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َلُكْم مِّْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواجًا َوَجَعَل َلُكْم مِّْن َأْزَواِجُكم  َواللَُّه َجَعَل :  قوله سبحانه:  خامسًا 

 .   (1)َ َبِننَي َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم مَِّن الطَّيَِّباِت َأَفِباْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِة اللَِّه ُهْم َيْكُفُرون

 .ووجه الداللة من اآلية واضح كاآليات اليت قبلها

ِللَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض َيْخُلُق َما َيَشاُء َيَهُب ِلَمن َيَشاُء ِإَناثًا َوَيَهُب ِلَمن   : سادسًا 

 .  (2) َأْو ُيَزوُِّجُهْم ُذْكَرانًا َوِإَناثًا َوَيْجَعُل َمن َيَشاُء َعِقيمًا ِإنَُّه َعِليٌم َقِديٌر َيَشاُء الذُُّكوَر 

الناس أربعة أقسام  " هللجعل ا:  هللاإلمام ابن كثري رمحه ا ففي هذه اآلية كما قال

، ومنهم من يعطيه من النوعني ذكورًا  ، ومنهم من يعطيه البنني منهم من يعطيه البنات

 .  (3)"وإناثًا، ومنهم من مينعه هذا وهذا، فيجعله عقيمًا النسل له والولد له

الالجنسي، فتتمثل يف اجلزء األخري،  أما وجه التعارض بني اآلية وبني عملية التنسيل

وهو حالة العقم فبناء على قوهلم بإمكان احلصول على جنني من اسخلية اجلسدية، فهذا 

 .يعين أنه لن يكون هناك شخص عقيم

ُثمَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى * َأَلْم َيُك ُنْطَفًة مِّن مَِّنيٍّ ُيْمَنى  : قوله سبحانه : سابعًا

 َجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْيِن الذََّكَر َواأُلنَثىَف   ( )    .  أي أما كان " قال ابن كثري يف تفسريها

 . (1)"اإلنسان نطفة ضعيفة من ماء مهني، مبين يراق من األصالب يف األرحام؟

َيْخُرُج ِمن *  ُخِلَق ِمن مَّاٍء َداِفٍق* َفْلَينُظِر اإِلنَساُن ِممَّ ُخِلَق  : قوله سبحانه: ثامنًا

ُخِلَق :  وقوله تعاىل: " (6)قال ابن كثري يف تفسري هذه اآليات ،   (7) َبْيِن الصُّْلِب َوالتََّراِئِب

ُخِلَق ِمن مَّاٍء َداِفٍق    يعين املين خيرج دافقًا من الرجل ومن املرأة فيتولد منهما الولد بإذن

يعين صلب الرجل وترائب    ْلِب َوالتََّراِئِبَيْخُرُج ِمن َبْيِن الصُّ : عزوجل، وهلذا قال هللا

َيْخُرُج ِمن َبْيِن الصُّْلِب  وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس . املرأة وهو صدرها

 .اهـ....صلب الرجل وترائب املرأة أصفر رقيق اليكون الولد، إال منهما   َوالتََّراِئِب

يكون نتيجة لقاء مشرتك بني الرجل واملرأة،  ففي هاتني اآليتني تقرير إهلي بأن الولد

 .ويف التنسيل استبعاد للرجل يف بعض حاالته، وهذا نقض لآلية

وميكن اإلجابة على التساؤالت السابق ذكرها، وحل التعارض الظاهري بني 

االستنساخ واآليات القرآنية بأن القرآن يعرض الطريق الفطري الطبيعي الذي تسري عليه 

 .س فيها ما يدل على منع االستنساخ أو عدم إمكان حصولهاحلياة، ولي



 . 62: النحل (1)
 . 16: الشورى (2)
 .121/  :  ابن كثري (3)
 . 31: القيامة ( )
 . 12 /  :  ابن كثري (1)
 . 6-1:  الطارق (7)
 . 19 /  :  ابن كثري (6)
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إذا اعتمدنا ،    (1) َبَلى َقاِدِريَن َعَلى َأن نَُّسوَِّي َبَناَنُه " يف قوله سبحانه : تاسعًا

ه بصمة األصبع اليت ثبت علميًا أنها ال تتشابه ــود بــــالتفسري املعاصر القائل بأن البنان مقص

 .  (2)مع غريها 

فإذا قلنا جبواز التنسيل الالجنسي املؤدي إىل تشابه وتطابق البصمات، فإن ذلك 

 .سيؤدي حتمًا إىل إلغاء تفسري البنان بالبصمة أو مشوهلا هلا



 .   : القيامة (1)
 . 319/ 2: جوهري ؛  6 1-126 : 1191،  هند شليب؛ 166، 163-79 :  عزايزة: راجع يف هذا املقام  (2)
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 اخلامتـة

 يف بيان بعض املفاهيم اليت وقع اخلطأ واخللط فيها

وحماضرات،  ، وما أقيم حوله من ندوات(االستنساخ)من خالل تتبعي ملوضوع التنسيل 

وحتقيقات صحفية، واستفتاءات شرعية، وعلمية، الحظت بعض املتحدثني خيلطون يف فهم 

بعض املسائل، أو االستنتاجات، واليت تتبعها بعض فتاوى غري صحيحة؛ ألنها بنيت على 

تصور غري صحيح، وقد رأيت أن أنبه يف هذه اسخامتة إىل بعض ما وقع، لتصحيح املفاهيم 

لنقد وإظهار أخطاء اآلخرين، مع أننا نلتمس العذر لبعضهم، فمسألة التنسيل ال حمبة يف ا

 .(1)عنها  الالجنسي نازلة تشبه الُغلوطات، اليت نهى النيب 

 .هي املسألة الصعبة اليت يغلط بها العلماء فتحدث بها فتنة : والُغلوطة

ة عملية التكاثر، أن هذه االكتشافات العلمية، ما هي إال كشف حلقيقة وماهي: اواًل

 هلل، فكل ماحيدث يف هذا الكون إمنا يتم بقدر ا هللوهلذا التعد َخلقًا والحتديًا إلرادة ا

ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َلن َيْخُلُقوْا ُذَبابًا َوَلِو اْجَتَمُعوْا َلُه َوِإن َيْسُلْبُهُم الذَُّباُب  وإرادته 

  .  (2) نِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُبَشْيئًا الَّ َيْسَت

، مصداقًا  ، وبعظمته وقدرته هلل، هذه االكتشافات تزيدنا إميانًا با بل على العكس

،    (3) َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اآلَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ :  لقوله سبحانه

  .  ( )   َفْلَينُظِر اإِلنَساُن ِممَّ ُخِلَق :  وقوله سبحانه

لنسمة أن تتكون ستكون، وإذا مل يقدر هلا ذلك فلن تكون، ولواجتمع  هللوإذا أراد ا

 . هلا كل من يف األرض والسماء ، ألن اإلرادة اإلهلية مل تشأ أن تكون تلك النسمة

أن خترج ، إال هي  هللفإنه ليست نسمٌة كتب ا" :  ملا سئل عن العزل  هللقال رسول ا 

 . (1)"كائنة 

لقد تردد على ألسنة بعض املتكلمني يف املوضوع مسألة إمكان االستفادة من :  ثانيًا 

إلنتاج قطع غيار لإلنسان، كالكلية والقلب والقرنية، وغريها ( االستنساخ) التنسيل 

واحدة يعيش بها، وأخرى حتفظ، فإذا  ،(نسخة) مبعنى أن اإلنسان جيعل منه أكثر من 

 !!أراد منها قطعة استبدهلا بها

 ! ممكن، فهل هذه املقولة األغلوطة مقبولة؟( االستنساخ ) ولو فرضنا أن 



 .  3161كتاب العلم رقم  أبو داود ، ؛  22161أمحد ، املسند، رقم  (1)
 . 26:  حلالن (2)
 . 13:  فصلت (3)
 . 1:  الطارق ( )
 . 7113البخاري ،اجلامع الصحيح، كتاب القدر، رقم  (1)
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إن جمرد ترديدها من قبل املشتغلني بهذا العلم، واملتحدثني عنه يف الندوات : أقول 

نه ينزل مبستوى احلديث العلمي  إىل واحملاضرات، هلو نوع من العبثية والتضليل، كما أ

 .احلضيض

ولنفرض أن العملية متت، وهناك عدة أنسال مطابقة للشخص صاحب اسخلية األم، أال 

يعلم كل الناس أن كل نسيلة ستكون، إنسانًا كاماًل له شخصيته، وحياته، 

سيستطيع واستقالليته وحقوقه وواجباته؟ أليس بشرًا له رو ، وله حق يف احلياة، ثم متى 

إن مسألة التنسيل مرتبطة فقط بعملية . أخذ القطعة منه؟ وهو نطفة أم وهو رجل له كيانه

تلقيح البويضة أما املراحل اليت ستليها، فاجلنني الطبيعي واملستنسل حكمهما واحد 

متامًا، فمن أراد القطعة سينتظر عشرين عامًا، ليولد اجلنني وتنمو أعضاؤه ثم حنكم 

 !!.لنأخذ املطلوب؟عليه باملوت 

أو جهاز ( سيارة)هل وصلت أخالقنا إىل احلد الذي نتحدث فيه عن اإلنسان وكأنه 

 .أو قطعة أثاث خياطة ،

واألعجب من هذا أن ُيلبِّس بعض املتخصصني بهذا العلم، على بعض علماء الشريعة 

من  إذا كان" ويوهموهم بأن هذا األمر ممكن، فريى بعضهم حرمة االستنساخ ولكن 

املمكن أن تتجه الدراسات لنفع البشرية وحل مشكالتها يف قضية استنساخ العضو 

 . (1)املطلوب فقط فهذا جائز 

ذكر بعض املتحدثني يف املوضوع وبعض الذين ذكروا حكمه الشرعي أن : ثالثًا

األشرار، والذين عانت منهم البشرية، كما أنه باإلمكان ( استنساخ) باإلمكان 

وهذه املقوله حتمل يف طياتها .  (2)ألخيار والعباقرة كآينشتاين ونيوتن وغريهما( استنساخ)

 :مغالطة كبرية حيث ينبين على هذا أمران 

مع أننا مل نتلق خربًا أكيدًا بأن التجربة جنحت ( استنساخ األموات)إمكانية : األول 

 على األحياء فكيف باألموات؟

.  (3)لطبية حيكمون باستحالة استنساخ األمواتمع العلم أن بعض أساتذه علم الوراثه ا

وعلى فرض صحة املسألة علميًا وحرمته شرعيًا كما تقدم فإن املغالطة باقية وهي األمر 

 .الثاني 

حتى الفكر واألخالق !! تشمل كل شيء( االستنساخ)أن عملية التنسيل : األمر الثاني

م، ونسل الغيب غيب، والعبقري والعلم وامليول والنزعات، وعلى ذلك نسل اجملرم جمر



والكالم لسماحة مفيت مصر، ولو أراد ما يتعلق باهلندسة الوراثية من إنتاج األنسولني وغريه مما يفيد اإلنسان عن  ( 1)
 .  2ص : اجملتمع  ؛ خ عضو من اجلسم طريق اهلندسة الوراثية لكان أوىل من الكالم عن استنسا

 . 16ص 3/1/1116، جملة اجمللة، 6 ، ص 21/3/1116صحيفة الرأي : انظر  ( 2)
 .  2ص : اجملتمع  ( 3)
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عبقري، ونسَي هؤالء أن التنسيل الينقُل إال الصفات الوراثية فقط، أي ما يورث ، دون ما 

 .وما يتأثر به اإلنسان من احتكاكه بالبيئة واجملتمع. يكتسب من السلوك والعلم واسخربة 
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 نتائج البحـث

 :ث يف النقاط اآلتيةميكن تلخيص النتائج اليت وصلنا إليها يف هذا البح 

 .هو التنسيل( االستنساخ) املصطلح الصحيح ملا يسمى بـ 

 .جنيين، وتنسيل الجنسي: التنسيل نوعان  

التنسيل اجلنيين يكون بأخذ خلية من النطفة امللقحة بعد انقسامها وزرع اسخلية 

 .املأخوذه يف الرحم نفسه، أو غريه لنحصل على نسل متشابه مع بعضه

جلنيين إذا زرعت النسيلة يف غري رحم صاحبة البويضة حمرم لذاته خترجيًا التنسيل ا

على مسألة طفل األنبوب ، أما زرعة يف رحم األم نفسها واحلصول على توائم متشابهة 

فالقول فيها خمتلف، واألوىل منعه سدًا للذريعة، وعند القول باجلواز تلتزم الضوابط 

 .الشرعية

أخذ بويضة منزوعة النواة، وزرع نواة سخلية جسدية فيها التنسيل الالجنسي يكون ب

 .ليخرج اجلنني مطابقًا لصاحب اسخلية اجلسدية يف الصفات الوراثية

التنسيل الالجنسي حرام شرعًا ملخالفته للفطرة وملقاصد الشريعة، وملا قد يسببه من 

 .ضرر على فرض جناحه علميًا 

. يًا جائز بشرط عدم العبث وتغيري اسخلقتنسيل النبات واحليوان جنينيًا وال جنس

 .وأن ال يؤدي إىل ضرر. وحتقيق املصلحة املعتربة شرعًا

وال ما يكتسبه اإلنسان . التنسيل ينقل الصفات الوراثية فقط، وال ينقل السلوك

 .باسخربة ومن البيئة احمليطة

خالل  هناك مفاهيم تتعلق بالتنسيل الالجنسي حتتاج إىل تصحيح بعد شيوعها من

 .وسائل اإلعالم اليت سارعت بنشر األخبار دون تثبت وال متحيص 

 .، فال خري يف علم بال تقوى من اسخري للبشرية أن تلتزم بأوامر ربها وجتتنب نواهيه 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة

سيدنا وموالنا حممد ، وعلى اآلل والصحب احلمد هلل وحده والصالة والسالم على 

 ..الكرام 

وهل جيوز شرعًا العالج   إلنسان؟ثار تطبيقها على اآما و  ؟ما هي  ..اهلندسة الوراثية 

  باستخدام اهلندسة الوراثية ؟

اجلينوم على فحص هل جيوز إجراء و  ؟( اجلينوم البشري ) ما هي اخلريطة اجلينية 

  أي شخص دون أن يطلب ذلك ؟

ما هي و  هل جيوز إجراء ذلك على الزوج والزوجة بطلب أحدهما أو كليهما ؟

  ؟ ى أوالدهماعل انعكاسات اخلريطة اجلينية

وفى أي األمراض ميكن أن يكون اإلرشاد  ؟ وحماذيراإلرشاد الوراثي ةما هي ضرور

  اخلاصة ألحد الزوجني ؟ الوراثية هل جيوز إفشاء سر التحاليلو جبًا ؟االوراثي و

هل جيوز معاملة الشخص بناء على و من الذي له حق تداول معلومات اجلينوم البشري ؟

  ن تعيني يف الوظائف أو الفصل منها ؟اخلريطة اجلينية م

 .!!أسئلة كثرية تطرح يف كل حني وحتتاج إىل جواب

 ،يبحث يف قضايا دقيقةوأهدافه، وهو  اهلندسة الوراثية علمًا له أصوله وقواعده وتعترب

 .الكون ومن فيه هذا راملزيد من أسرا تكشف

ظمة اخلالق ع ا يككدكل يوم خيرج علينا هذا العلم مبا هو جديد ومثري، مميف و 

 اليت أودعها األسرار إدراك يفالعلم احلديث بوسائله وعلمائه  قصوروقدرته يف الكون، و

 . هاهلل يف خلق

 ثارأ ممااهلندسة الوراثية،  تطبيقات يفواألخالقية  بعض التجاوزات العلمية حدثتقد و

 وعبثًا، املشروعية بعض جتاوزًا حلدود العلى مستوى العامل كله، واعتربه  ضجة كبرية

 .واعتداء على كرامة البشر ، باحلياة اإلنسانية

اليت ال تزال بعيدة  معظم الدول اإلسالمية تدخل يف نطاق الدول الناميةلألسف فإن و

الصناعية  فاهلندسة الوراثية حمتكرة يف الدول. اهلندسة الوراثية تجماالعن أكثر 

إىل  نايدفع وهذا ما. أساء البعض استخدامهاتكون سالحًا مدمرًا لو  نالكربى وميكن أ

يعتمد على  حتى ال، هذا اجملال احليوي املهم ي املطالبة بضرورة دخول العامل اإلسالم
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 يف بالد احليوية قضايااجلديد يف بعض اليف توظيف هذا العلم  ،علماء الغرب وحدهم

 .!ةاحلالة مضمون الضوابط األخالقية يف هذه فقد ال تكوناملسلمني؛ 

 يفجممع الفقه اإلسالمي الدولي من قبل موضوع الوراثة واهلندسة الوراثية  حبثوقدُ 

هـ، املوافق 4141رجب  03-52مكمتره احلادي عشر باملنامة يف مملكة البحرين، من 

تأجيل إصدار قرار يف موضوع حينها قرر اجملمع و.م4111( نوفمرب)تشرين األول  41 -41

 .ثية واجلينوم البشري اجليين ملزيد من البحث والدراسةالوراثة واهلندسة الورا

، فطلبت مين جمددًاوقد ارتأى جممع الفقه اإلسالمي الدولي حبث هذا املوضوع املهم 

حتت " الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري اجليين" أمانة اجملمع الكتابة يف موضوع 

 :احملاور التالية 

هلندسة الوراثية، واجلينوم البشري اجليين ، وحدود وغايات بيان املراد بالوراثة وا (4)

ضوء النظر إىل املصاحل  األحباث والتجارب فيها، واحلكم الشرعي هلا، يف

 .واملفاسد

توضيح جماالت االستفادة من تطبيقات اهلندسة الوراثية واجلينوم البشري ، واحلكم  (5)

 .جة إىل مثل هذا اإلنتاجالشرعي ملا ينتج بطريق التعديل الوراثي، ومدى احلا

بيان احملاذير العلمية والشرعية لتطبيقات اهلندسة الوراثية والتدخل يف اخلريطة  (0)

 .اجلينية وضوابطها الشرعية 

بيان حدود املسكولية عن األخطاء واألضرار اليت قد تنجم عن التطبيق، واجلهة اليت  (1)

  . ”تتحملها

ط األمور الطبية قدر اإلمكان، فإن فصول ،وحاولت تبسي سبعة وقد جعلت البحث يف

 . رت فمن نفسي وفقت فلله احلمد واملنة ، وإن قّص

 .واهلل اهلادي إىل سواء السبيل 
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 الفصل األول 

 اجلينوم البشري

البشرية، واكتشاف املزيد من أسرارها،  ثفة ملعرفة اجليناتمك ًايبذل العلماء جهود

 .احلديثة املزودة بأحدث التقنيات ويستعينون لتحقيق هذا اهلدف العظيم باملختربات

اجلينوم البشري و
4

أن يتعرف البشــــر على  من خالله هو كتاب احلياة الذي ميكن 

 .DNAذه الرتكيبة الكيميائية ها يف هاليت أودع اهلل سّر، طبيعــة خلقهم املادية 

هو مصطلح جديد يف علم الوراثة جيمع بني جزئي  genome  جينوم ومصطلح

اليت تعين باللغة  geneوهي األحرف الثالثة األوىل لكلمة  genكلمتني إجنليزيتني هما 

، واجلزء الثاني هو األحرف الثالثة األخرية من كلمة (اجلني)ث العربية املوّر

chromosome  وهيome (الكروموزومات)تعين باللغة العربية الصبغيات و. 

لقابعة داخل احلقيبة الوراثية البشرية ا": العلمية هلذا املصطلح فهي لإلنسان الداللةأما 

 .وهي اليت تعطي مجيع الصفات واخلصائص اجلسمية والنفسية، " نواة اخللية البشرية

 (:اجلينوم)مشروع 

 50) قد مجعها اهلل مناصفة( كروموزومًا)صبغًا  14على  حتوي نواة اخللية البشرية

( اجلينات)ويبلغ عدد املورثات  . البييضة واحلوين املنويمن  (صبًغا من كل من األب واألم

ترتتب هذه املورثات وثة، ألف موّر ة اخللية الواحدة ما يقرب من ثالثنياملوجودة يف نوا

ات تسلسل بني أربع قواعد نيرتوجينية هي بطريقة تتابعية وعلى شكل صيغ كيميائية ذ

 (.G)، واجلوانني (C)، والسيتوزين (T)والثيمني ( A)األدنني 

  

 

 

                                                 
جني وكروموسوم، ويعرب بها عن كتلة املادة الوراثية مجيعها، ولكنها مسجلة  مركب من كلمة  كلمة جينوم  4

 حبروف هجائها األساسية تفصيليًا
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وقد قامت مكسسة يف الواليات املتحدة األمريكية مبتابعة هذا العمل أطلقت على 

خصصت لذلك مبلًغا قدره و  Human Genome Organization (Hugo)نفسها 

وذلك ،   Genetic Mappingبهدف قراءة اخلارطة الوراثية فقط  مليون دوالر( 00333)

يعين بالدرجة األوىل فتل الكروموزومات وفك تلك الصيغ الكيميائية للجينات على كل 

ومعرفة ترتيب املعلومات الوراثية الكاملة عند اإلنسان من خالل حتديد نوع  ،كروموزوم

 .genome”" ةوتسلسل اجلينات املوجودة يف احلقيبة الوراثي

رر أن ينتهي خالل مخسة م وكان من املق4113بدأ تنفيذ مشروع اجلينوم البشري عام 

سّرع يف  دعم املشروع ماليًا وتقنّيًااشرتاك عدة دول فيه و، لكن (م5332)عشر عامًا 

واالنتهاء منه ونشره كأطلس وراثي للخصائص والصفات  خطوات فك رموز املورثات، 

 (. م5333)عام يونيو من  54شرية، يف مساء الب

 :أهداف املشروع

 .اإلنسان DNAيف ( جني)ث ألف موّر التعرف على الثالثني (4)

 حتديد تسلسل الثالثة باليني صيغة كيميائية للكروموزومات (5)

 (.معلومات)ختزين تلك املعلومات يف قاعدة بيانات  (0)

 .تطوير ذلك من خالل حتليل تلك املعلومات (1)

 .القطاع اخلاص لالستفادة منهاحتويل تلك التقنيات إىل  (2)

 .4متابعة اإلصدارات األخالقية والتنظيمية واالجتماعية للمشروع (4)

  :الغايات التالية حتقيق إىل املشروع هذا العلماء أن يهدف يتوقعو

  .التعرف على أسباب األمراض الوراثية (4)

خريطته اجلينية ومن  التعرف على الرتكيب الوراثي ألي إنسان من حيث (5)

 لقابلية حلدوث أمراض معينة كضغط الدم والنوبات القلبيةحيث ا

  .والسكر وحنوها

  .العالج اجليين لألمراض الوراثية (0)

 .للنمو والعالج إنتاج مواد بيولوجية وهرمونات حيتاجها اإلنسان (1)

معرفة تسلسل الثالثة باليني  أصبح باإلمكان والعشرين بداية القرن احلادي منذو

وقد  .مببلغ ألف دوالرفقط( وجينومه اخلاص)ومات ألي فرد صيغة كيميائية للكروس

 5342دوالر فقط وذلك منذ عام  433تعهدت شركة صينية بأن تقوم بذلك ألي فرد مببلغ 

                                                 
آن والسنة ، صاحل عبد العزيز الكرّيم ،جملة اإلعجاز العلمي يف القر. د:  كتاب احلياة... اجلينوم البشري البشري   4

 بتصرف
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، دوالربليون  0333حيث كلف هذا املشروع  ،، وهو أمر مذهل يف ختفيض الكلفة!!

   .للغاية ولكن التقدم يف هذا اجملال أصبح مذهاًل

 تطبيقات اجلينوم البشري احملتملة ؟ما هي 

 . التعرف على األمراض الوراثية اليت حتدث بسبب خلل يف مورثة واحدة بشكل أفضل (4)

: اليت تهيئ اإلنسان لإلصابة بأمراض شائعة مثل ( اجلينات ) اكتشاف املورثات  (5)

 ..أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وغريها 

 .ميكن أن تزيد من احتمال إصابة اإلنسان بالسرطان التعرف على املورثات اليت  (0)

العالج : استحداث طرق جديدة يف معاجلة العديد من األمراض الشائعة، ومن ذلك  (1)

ويكتنف هذا النوع األخري من العالج الكثري . باخلاليا اجلذعية ،والعالج باملورثات 

 .من املخاطر واملصاعب 

كيبتهم الوراثية ، ومدى استجابتهم للعالجات دراسة آثار االختالف بني الناس يف تر (2)

 .املختلفة 

 .التعرف على املادة الوراثية يف العديد من اجلراثيم املسببة لألمراض اإلنتانية  (4)

 .حتديد شخصية اإلنسان  (7)

 !هل يف املشروع ثورة طبية؟

هناك تهويل فيما خيص الناحية الطبية هلذا املشروع ،فقدُ صّور للناس على أنه ثورة 

من أي مرض  طبية سوف تقضي على مجيع األمراض الوراثية، وأنه سيتحكم يف احلّد

طوة األوىل لبوابة ذي عالقة بالناحية الوراثية كالسرطان وغريه، وقد يكون هو اخل

 .هذه األمراض العالج أو منع حدوث

االنتهاء من املشروع نفسه ال ميثل ثورة طبية سحرية سوف تقضي على  واحلقيقة أن 

 وليس صحيًحا أن معرفة مواقع اجلينات لألمراض الوراثية سوف ينهي . !يع األمراضمج

 Sickle cellاألمراض مثل مرض األنيميا املنجلية تلك األمراض ، بدليل أن بعض 

anemia  وهو من أشهر األمراض  ،الذي ميوت بسببه مثانون ألف طفل كل عام،و

وهو من أكثر األمراض  Thalassemiaيا الوراثية املتنحية ، وكذلك مرض الثالسيم

أمكن التعرف على  -املنجلية والثالسيميا  -وكالهما ،الوراثية انتشاًرا يف العامل 

، أي قبل بدء مشروع نهما منذ ما يزيد على عشرين عامًااجلني املسبب لكل واحد م

 .!حتى اآلن اجلينوم بوقت طويل، ومع ذلك مل يكتشف هلما أي عالج حاسم وسريع

دون أن يظهر خرب يف وسائل اإلعالم عن وجود جني أو سبب وراثي وال مير شهر واحد  

 .حمتمل ألحد األمراض
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مشروع )وهذا ال يقلل بأي شكل من األشكال من أهمية هذا املشروع العمالق 

وصل إىل ، بل هو يعترب خطوة، هلا من املستقبل ما هلا، و جيب أن تتبعها خطوات ت(اجلينوم

 .كي تتم السيطرة على األمراض الوراثيةاالكتشافات،  مزيد من

 :واألخالقيات( اجلينوم)

أجهزة اجلنني  كلَّ ،(اجلينات)على مستوى املورثات ، وجعل اهلل يف النطفة األمشاج

 .شكاًل ووظيفة 

 

 ! ملاذا خيتلف البشر عن بعضهم البعض رغم أن اجلميع من آدم وحواء؟ ولكن

وهي أنه يف حالة متايز ، لنظرية احلديثة يف التمايز اخللوي جتيب على هذا السكال ا

تنشيط لبعض اجلينات ،يف حني حيـدث تثبيط لباقي  لية من اخلاليا ، حيدثخ

ما عدا  Inactive genesأن مجيع اجلينات تصبح مثبطة وغري نشطة  اجلينات،أي

 .اجلزء املسكول عن صفات اخللية املتمايزة 

لكنها تظهر عند أناس  ،ية بشرية بها مجيع الصفات البشريةكل خلفإن  ومبعنى آخر

 ،وقبائل  سبحانه وتعاىل جعل الناس شعوبًاوعلى ضوء هذا فإن اهلل. وختتفي عند آخرين

َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأنَزَل ِمَن السََّماء َماء   :قال تعاىل، خمتلفني يف اللون واألشكال والصفات 

َمَراٍت مُّْخَتِلًفا َأْلَواُنَها َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر مُّْخَتِلٌف َأْلَواُنَها َوَغَراِبيُب َفَأْخَرْجَنا ِبِه َث

 . ( 51،57:طر فا)   َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواْلَأْنَعاِم ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُه ُسوٌد 

حصر ، فقد تنم البشري االحنراف األخالقي يف التعامل مع اجلينووخيشى من 

خاصة تلك الشعوب اليت تعاني من  ،بقية الشعوبلعامل األول وتهمل االستفادة منه  ل

 .األمراض الوراثية الكبرية
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جموعات البشرية مستقباًل ، قد يفسح اجملال لللعب الوراثية للم كما أن فك الرموز 

متابعة " :شروع أال وهيفقرة يف امل بإضافة جاء التحذير باملورثات البشرية؛ وهلذا 

فيكون  ،اإلصدارات األخالقية والتنظيمية واالجتماعية للمشروع حتى ال تنعدم األخالق

،   4 "هناك من يفكر يف إعادة برجمة اجلنس البشري أو خيلط بني الكائنات احلية

 (.441)النساء ( للَِّهَوآلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغـيُِّرنَّ َخْلَق ا: )وينطبق عليهم بالتالي قول اهلل تعاىل

إذا ُأطلق لكن كبرية للبشرية، و ال شك يف أن إدراك أسرار اجلينات حيقق مصاحلو

لو اشرتطت ف .وخطرية كثرية اكلمش نشأفسوف ت، دون ضوابط من  تلك األحباث عنان

 املصابني عدم تعيني ألدى ذلك إىل ،الكشف اجليينإجراء  -مثاًل–جهات العمل 

  .التأمني على احلياة احملتملة ، واألمر أشد يف التأمني الصحي، أو ة وراثيباألمراض ال

 : حكم استخدام اجلينوم البشري

ليس ما فعله الباحثون يف مشروع اجلينوم البشري إال اكتشاف سّنة من سنن اهلل يف 

 .خلقه ، ثم استخدام ذلك لبعض األغراض املفيدة لإلنسان 

ة، كتشخيص األمراض،وتطوير سبل الوقاية البشري استخدامات متعدد وللجينوم

منها وعالجها ، ومنها ما يتعلق بتصنيع عقاقري جديدة تستخدم يف معاجلة األمراض 

 .املستعصية 

وقد ذهب الباحثون املعاصرون إىل مشروعية استخدام اجلينوم البشري يف هذه 

 5.اجملاالت 

                                                 
 املرجع السابق  4
 77ص  5337كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع ،الرياض  ،سعد بن عبدالعزيز الشويرخ. د:أحكام اهلندسة الوراثية   5
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 الفصل الثاني

 (Genetic Engineering)اهلندسة الوراثية 

وتعترب ثورة تقنية . التطبيقية لعلم الوراثة اهلندسة الوراثية البشرية هي إحدى الفروع

إىل الكائن احلي صفات مل تكن موجودة  حتمل، جبارة تهدف إىل إضافة جينات جديدة 

بقصد إصالح ، إىل تراكيب جينية أفضل  جاوز الرتاكيب الوراثية املوجودةتتو من قبل،

العامة لألفراد عن طريق إعادة صياغة  ة الوراثية أو حتسني الصفاتعيب أو خلل يف املاد

 .اخلريطة اجلينية

و هو اسم  "اهلندسة الوراثية"ُأطلق على عملية نسخ و تعديل و زرع اجلينات اسم وقد 

كل ما يقام به يف تغيري أو تعديل )، ولكنه يعين ة حيدد فكرة معينة أو تقنيه حمددعام ال

 .(املادة الوراثية

 .وتعددت العبارات يف تعريف اهلندسة الوراثية 

توجيه املسار الطبيعي لعوامل الوراثة إىل مسار آخر بقصد تغيري واقع غري : " ومنها 

 4"مرغوب ، أو حتقيق وصف مطلوب 

التحكم يف وضع املورثات وترتيب صيغتها الكيميائية فكًا ووصاًل باستخدام " ومنها 

 5" الطرق املعملية 

علم يهتم بدراسة الرتكيب الوراثي للخلية احلية، ويستهدف معرفة القوانني "  ومنها

اليت تتحكم بالصفات الوراثية ، من أجل التدخل فيها وتعديلها وإصالح العيوب اليت تطرأ 

"عليها 
0

 

التعامل مع املادة الوراثية " وقد يكون من املناسب تعريف اهلندسة الوراثية بأنها 

 ".ت عنها أو التغيري فيها باستخالص معلوما

والزراعة طياتها آمااًل كبرية للطب  وتعترب اهلندسة الوراثية أداة قوية حتمل فى

ر انتش حتى   تقدمًا كبريًااألحباث  حيث تقدمت ،والبيئة يوالصناعة واألمن الغذائ

 تثري الكثري من املسائل احلساسة ، ومع ذلك فهى"الوراثية ثورة اهلندسة"احلديث عن 

 .واجتماعيًا يًا وقانونيًاقأخال

ويشرتط على  .ظهرت يف األسواق بعض األدوية اليت تدخل فيها مواد معدلة وراثيًاو

 .الشركات املصنعة هلذه األدوية تبيان ذلك بوضوع على عبوات الدواء

                                                 
 455حممود مهران ص . د: األحكام الشرعية والقانونية للتدخل يف عوامل الوراثة والتكاثر   4
 02صاحل كريم ص . د: احلقيقية واملستقبل  اهلندسة الوراثية وتكوين األجنة  5
 154أمحد كنعان ص . د: املوسوعة الطبية الفقهية   0
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وقد صدر بهذا الشأن قرار عن جملس اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته 

يدعو اجمللس الشركات واملصانع املنتجة للمواد الغذائية والطبية "  : عشر جاء فيهاخلامسة 

وغريها من املواد املستفادة من علم اهلندسة الوراثية على البيان عن تركيب هذه املواد، 

 4"ليتم التعامل واالستعمال على بينة، حذرًا مما يضر أو حيرم شرعًا 

 :خماطر اهلندسة الوراثية

مصاحل بعض  لصاحل البشرية، وال تنحرف خلدمة اهلندسة الوراثيةتستخدم  جيب أن 

البيولوجية اجلديدة  ن االستخدام غري احلكيم للتقنياتإفراد أو اجملتمعات املتطرفة؛ إذ األ

 .ميكن أن يفرز نتائج مفزعة

الصحيح من جانب أصحاب املذاهب  لقد حدث جنوح باهلندسة الوراثية عن مسارهاو

وبالغوا يف تقديسها ومتجيدها؛ مما  ، ات اليت ختلت عن اإلميان والسمو الروحيوالفلسف

ون كل شيء إىل العلم الذين يرّد " ةفالنزعة العلمية املتطر"ور أصحاب أدى إىل ظه

إليها؛ سواء أكانت نظرية أم  مون إال مبنهجه واحلقائق اليت يتوصلالبشرى، وال يسّل

 ."عملية

يف  حيسبون أنفسهم األقدر الذين" التقنية املتطرفة النزعة"كما ظهر أصحاب 

 . والسيطرة عليه إدراة اجملتمع البشرىالتحكم يف هندسة املعرفة و

عن القيم  بعيدًا-وإذا ما غرق العلم والتقنية يف ذاتية اإلنسان على هذا النحو 

 وينحرف ،تهفإّن كاًل منهما سوف خيفق ال حمالة يف مهم -اإلسالمية اهلاديةاإلنسانية و

 .5بالناس عن جادة الطريق املستقيم

ميكن للعامل اإلسالمي أن يلحق بركب ثورة  كيف: والسكال الذي يطرح نفسه هو

 ثوابتنا؟  اهلندسة الوراثية دون أن يكثر ذلك يف

 ،منه املسلمون  يكيف ميكن اخلروج من التخلف العلمي والتقين الذي يعانو

 والسنة؟ ية تستند يف مضمونها إىل القرآنومواجهة روح العصر بلغة إسالم

 يفرض على العامل اإلسالمي أن تكون لديه رؤية مستقبلية يف جمال اهلندسة وهذا ما

 :الوراثية والتقنية احليوية ترتكز على األسس اآلتية

تلتزم تعاليم اإلسالم، ومتثل  وضع منهجية إسالمية رشيدة لألخالقيات، حبيث (4)

البحث والتفكري؛ ألن  دون أن تعطل العقل أو تعوق حريةمقاصده وقيمه وغاياته 

احلية اليت خلقها  مادة البحث اليت تتعرض هلا اهلندسة الوراثية هي كل الكائنات

إعمار احلياة  اهلل سبحانه وتعاىل، وألن واجب البحث فيها فريضة إسالمية من أجل

 .على األرض وترقيتها

                                                 
 . 040م  ص  5335 \هـ 4150قرارات جممع الفقه االسالمي  .  اإلسالميرابطة العامل   4
 . بتصرف (إسالم أون الين) سواحل وجدي عبد الفتاح.د : رؤية إسالمية -الوراثية حتديات اهلندسة  5

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/01/2000/article8.shtml
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/01/2000/article8.shtml
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اهلندسة الوراثية حلماية  لف قضاياتوضيح موقف الشريعة اإلسالمية من خمت (5)

وإبراز البعد  اجملتمعات املسلمة من أخطارها وما جتلبه من مفاسد وشرور،

الغرب  اإلسالمي يف خدمة اإلنسان واجملتمع، ووقايته وحتصينه ضد اندفاعات

.اإلسالم املتهورة، اليت تضر باإلنسان وفطرته السليمة وتتنافى مع تعاليم
4

 

 :حرب اجلينات

يكتف اإلنسان بالكائنات التى تتحور وتتحول إىل كائنات ممرضة، بل أخذ  مل

فهندسة اجلينات كعلم حديث . يبحث عن طرق صناعية لتخليق كائنات ممرضة جديدة

فكما أمكن استخدامه فى العديد من اجملاالت املفيدة لإلنسان ميكن : سالح ذو حدين

 .استخدامه لتدمري احلياة على سطح هذا الكوكب

 يعد جمرد أفكار وخواطر ، بل إن مل واالستخدام اخلاطئ لثمار هذه الثورة العلمية 

األحباث غري األخالقية أصبحت حقيقة ال ميكن إنكارها، ومن االستخدامات اخلاطئة 

 ".أسلحة الدمار الوراثية الشاملة"للتقدم التقين يف علم اجلينات صناعة ما ميكن أن نسميه 

 ، ها بعدة طرق، ومن أبرزها طريقتاناثية الشاملة ميكن عملفأسلحة الدمار الور

ما ميكن : ومحلها يف كائنات جرثومية، والطريقة الثانية عزل املورثة املمرضة : أوالهما

 ".التطهري الوراثي"أن يطلق عليه عملية 

املورثة املمرضة، تتمثل يف تطوير عناصر هذه األسلحة بواسطة عزل :  فالطريقة األوىل

 و ميكن جعل هذه اجلراثيم. كائنات جرثومية صغرية جدًا هي البكترييا لها بواسطةومح

 . مقاومة ألشد املضادات احليوية فتكًا بالبكترييا

أما الطريقة األخرى اليت قد تستخدم يف بناء أسلحة الدمار الوراثية الشاملة فهي ما 

صميم اهلندسي الوراثي لتفمن املمكن القيام با". التطهري الوراثي"ميكن أن نسميه 

والتأثري عليها تأثريًا عينة خاصة بعرق أو فئة معينة ، يقوم مبهامجة مورثة  م كسالح فتاك،

دون احلاجة  ،ممرضًا أو مميتًا بشكل يكدي إىل القضاء على هذا العرق أو الفئة من الناس

عمليات التطهري إىل عمليات القتل والتشريد وهدم املنازل وغري ذلك مما حيصل عادة يف 

 !!.العرقي 

و يكفي للداللة على مدى خطورة هذه األسلحة البيولوجية أن نشري إىل أن أول عملية  

استخدام ألسلحة الدمار الشامل وأكثرها فتكًا عرب التاريخ قد استخدمها األمريكان 

 ندما مت نشر داء اجلدري بينهم ،وعند قدومهم إىل أمريكا ضد سكانها األصليني ع

 .يني سبب يف قتل املالت

                                                 
 املرجع السابق  4
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ة ما حصل من فضيحة علمية شابها الكثري من العمل غري ــومن األمثلة احلديث

األخالقي ، ومن قبل أحد أكرب املراكز العلمية املرموقة يف العامل ، حني قام فريق حبثي 

ة من جامعة هارفارد يف الواليات املتحدة األمريكية جبمع مئات اآلالف من العينات احليوي

 الصينيني مع ذلك الفريق م ، بعد تواطىء أحد الباحثني4117ملواطنني صينيني عام 

البحث سوف يسهم يف الرقي بالرعاية  لى إقناع أولئك املواطنني بأن، حيث عمل عالبحثي

م اكتفى مدير جامعة هارفارد 5333وبعد افتضاح األمر عام .  الصحية املقدمة هلم

بينما بقيت تلك العينات يف  ،هذا العمل غري األخالقيباالعتذار حلكومة الصني عن 

يبكي عند طرحه هلذه " يانغ . د" جعل العامل الصيين  وهذا. ل حتى اليوممكان جمهو

احلادثة يف املكمتر العاملي الثالث للعينات الوراثية والذي عقد يف مونرتيال بكندا يف شهر 

 . م5335سبتمرب 

 يف كل دولة عربية ، مينع مصرف وراثي  ادوال شك أن هناك حاجة ماسة إلجي

يف أضيق خارج حدود بالدهم، وجعل ذلك  ت إىل املراكز البحثيةمن إرسال العيناالباحثني 

  .يتم مراقبتها بشكل صارم احلدود ووفق ضوابط

ولألسف فإن بعض األحباث الوراثية اليت مّت إجراؤها يف بعض البالد العربية مل تتقّيد 

ومات حيث نشرت بعض اجملالت الطبية العلمية أن القبيلة الفالنية يف املنطقة بسرَية املعل

من الوصمة ضد  ًاكذا لديها استعداد وراثي للمرض الفالني، وهذا يعترب إفشاء للسر ونوع

 .!تلك القبيلة

وقد اعترب اجلينوم البشري بأكمله ملكًا لإلنسانية وال جيوز احتكاره والتحّكم فيه 

وبالتالي ال جيوز بيع املعلومات الوراثية لشركات متخصصة تبحث عنها . قهوبيعه وتسوي

 . لتقوم باحتكارها وتسويقها

 هل ميكن لدولة أن تبيع أسرار شعبها إلحدى الشركات ؟ 

أسرار شعبها  قبل أعوامنعم هذا ما حصل بالفعل فقد  باعت احلكومة اآليسلندية 

حلكومة اآليسلندية على بيع األسرار اجلينية و أقدمت ا. !!مقابل مثانية ماليني جنيه

منحت رخصة لشركة جتارية ألف نسمة، و  573ي يبلغ تعداده الوراثية اليت متيز شعبها الذ

نها من دراسة السجالت الطبية واملعلومات الوراثية اليت تتعلق بشجرة العائلة اخلاصة متّك

مسافة قصرية من القطب  فالشعب اآليسلندي الذي يسكن على. بكل مواطن آيسلندي

 .جتانسًا على وجه األرض الشمالي له ميزة خاصة، حيث يعترب أكثر اجملتمعات

ب أسباب األمراض، وسيقوم العلماء يف تعّق وبسبب هذه احلقيقة يتوقع العلماء جناحًا

. بعد مجع هذه املعلومات بتخزينها يف قاعدة بيانات على احلاسوب الستخدامها مستقباًل

ن هذه التجربة قد حصلت على إشارة البدء من احلكومة إال أن صيحات املعارضة ورغم أ
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مل تهدأ حتى اآلن، فليس هناك دولة يف العامل أقدمت من قبل على بيع املرياث اجليين 

 !!.آيسلندا  لتلشعبها مثلما فع

 ةجملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي بشأن اهلندسة الوراثي قرار

وقد أصدر جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته اخلامسة 

 :عشرة قرارًا بشأن استفادة املسلمني من علم اهلندسة الوراثية ،و قرر اجمللس ما يلي

تأكيد القرار الصادر عن جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املكمتر اإلسالمي،   :أواًل

يف الدورة العاشرة املنعقدة جبدة يف  43/ د /  5/  433  برقم بشأن االستنساخ

 .هـ4141صفر  51-50الفرتة من 

االستفادة من علم اهلندسة الوراثية يف الوقاية من املرض أو عالجه، أو ختفيف   : ثانيًا

 .ضرره، بشرط أن ال يرتتب على ذلك ضرر أكرب

ندسة الوراثية ووسائله يف األغراض الشريرة ال جيوز استخدام أي من أدوات علم اهل  : ثالثًا

 .والعدوانية، ويف كل ما حيرم شرعًا

ال جيوز استخدام أي من أدوات علم اهلندسة الوراثية ووسائله، للعبث بشخصية   : رابعًا

بدعوى  -اجلينات-اإلنسان ومسئوليته الفردية، أو للتدخل يف بنية املورثات 

 .حتسني الساللة البشرية

ال جيوز إجراء أي حبث، أو القيام بأية معاجلة أو تشخيص يتعلق مبورثات إنسان ما  :خامسًا

إال للضرورة، وبعد إجراء تقويم دقيق وسابق لألخطار والفوائد احملتملة املرتبطة 

بهذه األنشطة، وبعد احلصول على املوافقة املقبولة شرعًا، مع احلفاظ على السرية 

ام الشريعة اإلسالمية الغراء القاضية باحرتام الكاملة للنتائج، ورعاية أحك

 .اإلنسان وكرامته

جيوز استخدام أدوات علم اهلندسة الوراثية ووسائله يف حقل الزراعة وتربية  :سادسًا

ولو على املدى –احليوان، شريطة األخذ بكل االحتياطات ملنع حدوث أي ضرر 

 .باإلنسان أو احليوان أو البيئة -البعيد

عو اجمللس الشركات واملصانع املنتجة للمواد الغذائية والطبية وغريهما من املواد يد :سابعًا

املستفادة من علم اهلندسة الوراثية، إىل البيان عن تركيب هذه املواد؛ ليتم التعامل 

 .واالستعمال عن بينة حذرًا مما يضر أو حيرم شرعًا

ات بتقوى اهلل تعاىل، واستشعار يوصي اجمللس األطباء وأصحاب املعامل واملخترب :ثامنًا

 .رقابته، والبعد عن اإلضرار بالفرد واجملتمع والبيئة

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثريًا، واحلمد هلل رب 

 .العاملني
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 الفصل الثالث

 الوراثة والقرابة

 :األمراض الوراثية

 :أقسام رئيسة ةمراض الوراثية إىل أربعم األطباء أسباب العيوب اخللقية و األيقّس 

  :(الصبغيات)األمراض املتعلقة بالكرموسومات  :القسم األول 

. وهذا النوع يف العادة ليس له عالقة بالقرابة، و أسباب حدوثها يف الغالب غري معروفه

( . و كما يعرف عند العامة بالطفل املنغوليأ) "تالزمة داونم" شهر أمراض هذا القسمأومن 

من العدد الطبيعي  بداًل 17و متالزمة داون ناجتة عن زيادة يف عدد الكروموسومات إىل 

14. 

  : األمراض الناجتة عن خلل يف اجلينات :القسم الثاني

األمراض  ،ألمراض املتنحيةا:أنواع من األمراض  ةع من هذا القسم أربعويتفّر

 .نس السائدة و األمراض املرتبطة باجل،  األمراض املرتبطة باجلنس املتنحية و،  السائدة

هي أمراض تصيب  األمراض املتنحية (4)

الذكور و اإلناث بالتساوي ويكون كال 

ا ال يعانيان مللمرض مع أنه اًلاألبوين حام

 من أي مشاكل صحية هلا عالقة باملرض

 .قرابة ةيكون بني الزوجني صلما عادة ،و

ولذلك تنتشر هذه األمراض يف املناطق 

كبعض  اليت يكثر فيها زواج األقارب

شهر هذه أومن . املناطق يف العامل العربي 

خاصة واألمراض أمراض الدم الوراثية، 

( األنيميا املنجلية)مرض فقر الدم املنجلي 

  .وأمراض التمثيل الغذائي بأنواعها( الثالسيميا )وفقر دم البحر املتوسط 

أحد الوالدين  وتتميز بإصابة ،( زواج األقاربليس هلا عالقة ب و) :األمراض السائدة (5)

ومع أن هذا النوع من  ."متالزمة مارفان"شهر أمراض هذا النوع أو .بنفس املرض

زواج اثنني مصابني بنفس  إال أنه يف حال زواج األقارب ،األمراض ليس له عالقة  ب

شد أقد تكون اإلصابة يف أطفاهلم ، ف( نسب  ةوقد يكون بينهما صل)املرض 

 .ى جرعتني من املرض من كال والديهوذلك حلصول الطفل عل، خطر وأ

 .هذه األمراض السائدة نتيجة طفرة يف اجلينات ويف الغالب تكون

http://www.werathah.com/down/index.htm
http://www.werathah.com/genetic/aut_rece.htm
http://www.werathah.com/genetic/aut_dom.htm
http://www.werathah.com/genetic/aut_dom.htm
http://www.werathah.com/genetic/aut_dom.htm
http://www.werathah.com/genetic/aut_dom.htm
http://www.werathah.com/genetic/x_link.htm
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وهذا النوع من األمراض ينتقل من األم احلاملة  :األمراض املرتبطة باجلنس املتنحية  (0)

شهر هذه األمراض مرض نقص أو. للمرض فيصيب أطفاهلا الذكور فقط

عادة عالقة بزواج األقارب،  النوعليس هلذا و.( بأنيميا الفول أو ما يسمى) G6PD مخرية

ولكن املرض قد يصيب البنات إذا تزوج رجل 

مصاب باملرض بإحدى قريباته احلاملة 

 .للمرض

هي من و : األمراض املرتبطة باجلنس السائدة (1)

 تنتقل عادة من األم إىل األمراض النادرة اليت

 ًاوقد يكون شديد ،اإلناثو أطفاهلا الذكور

 .باإلناث ةيف الذكور مقارن

 : األمراض املتعددة األسباب:القسم الثالث  

، وارتفاع ضغط الدم  ،مرض السكرك ،ومعظم األمراض تدخل حتت هذا القسم 

 .وغريها من األمراض ، الشفة األرنبية و ،الصلب املشقوقو ووالرب

 وتعرض ،ال حتدث هذه األمراض إال يف األشخاص الذين لديهم استعداد وراثيو

 . عوامل بيئية معينةإىل أحدهم 

 انإذا تزوج شخص،إال أنه راض دوث هذه األمحبعالقة  عادة ليس لزواج األقارب و

حد أبإصابة  ةاحتمال إصابة األطفال مقارن داديز، فقد بأي نوع من هذه األمراض  انمصاب

 .الوالدين فقط باملرض

 واليت يصعب حصرها  :جمموعه من األمراض املتفرقة:القسم الرابع 

م فقط إىل بقيه املرتبطة بامليتوكندريا واليت تنتقل من األ تلكشهر هذه األمراض أومن 

 .4أطفاهلا

 :عالقة األمراض الوراثية بالقرابة

ويشتد هذا . رض وراثيباء بالذنب عندما يولد هلم طفل مصاب مبيشعر بعض اآل

 (.ندما يكون لديهما قرابة دم أي ع) ن أقارب لبعضهما اإلحساس قوة عندما يكون الوالدا

ني تزيد من احتمال إجنابهم ألطفال مصاب  أن زواج أبناء العم واخلالهذا العتقادهم يرجع  و

 . بأمراض وراثية 

وراثية حدوث األمراض ال قارب من بعضهم البعض يزيد من نسبةن زواج األصحيح أ

 . ة ولكن هذه النسبة حمدودم ، بشكل عا

                                                 
 عبد الرمحن السويد ، موقع الوراثة الطبية على اإلنرتنت. د: الفحص الطيب  قبل الزواج   4

http://www.werathah.com/blood/G6PD/index.htm
http://www.werathah.com/m/multi.htm
http://www.werathah.com/multi/cleft.htm
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حالة  433ي يف كل أ)لكل املواليد% 0 لقي هو ه عيب خنسبه احتمال والدة طفل لديف

دون ولو نظرنا إىل أولئك األطفال الذين يول (.ابون بعيب خلقيطفال مصأ يولد ثالثة والدة 

ويف  ،%1ن نسبة حدوث العيوب اخللقية لديهم تصل إىل من أبوين يربطهم عرق قرابة ، فإ

 %. 4أقصى اإلحصائيات تصل إىل 

لنا أن تضح ال% 1 وأ% 0، ولكن لو قارنها ب قليلة  تبدو ألول وهلة  %(4) هذه الزيادةو

الضعف حتمال حدوث العيوب اخللقية قد تزيد إىل ا أي أن نسبة. نسبة وصلت إىل الضعف ال

 .عند املواليد الذين يولدون ألبوين قريبني من بعضهما البعض بالنسب

 خطًأ ،ها بعض الناس حال إىل األرقام العالية اليت يعتقد وهذه األرقام التصل بأية

 . لوالدة طفل به عيوب خلقيهًا حتميأن زواج األقارب يكدي فالبعض يظن 

 من أقاربهم هي األمراض اليت راثية شيوعًا بني مواليد املتزوجنيكثر األمراض الووأ 

 . "األمراض املنقولة عن طريق الوراثة املتنحية"يطلق عليها األطباء 

أحد األجداد املشرتك بني من  معتّلةالنتقال مورثات  الزيادة ويرجع السبب يف هذه 

وإذا  .ك اجلد إىل أبنائه ثم إىل أحفادهمن ذل( املعطوب) املعتّلوينتقل هذا املورث  ين،األبو

يعطي النسخة كل واحد منهما ميكن أن هذان احلفيدان من بعضهما البعض فتزوج 

مما يكدي ، ن فيصبح لدى هذا الطفل مورثان معطوبا ، د التخصيباملعطوبة ألحد أبنائه عن

  .ث املنقولنوعه باختالف نوع املوّرحلدوث مرض وراثي خيتلف 

  - 4365 النظر عن عمره أو حالته الصحية حوالي  لدى كل إنسان بغّض، فوراثيًا 

نسخة  هن اإلنسان لديأل،ملن حيملها  ًاوهذه اجلينات املعطوبة ال تسبب مرض.  ًامعطوب جينًا

قد حيصل ف،  عند زواج طرفني لديهما نفس اجلني املعطوبو. أخرى سليمة من اجلني

و األم  ًامعطوب ًاأي أن األب يعطي جين) على جرعة مزدوجة من هذا اجلني املعطوبطفال األ

 . حسب نوع اجلني املعطوب وهنا حتدث مشكلة صحية ، (أيضا تعطي نفس اجلني املعطوب

يلتقي شخصان لديهما  أن و يندر ،خرآلشخص  منختتلف أنواع اجلينات املعطوبة و

فهناك ، بني األقارب عادة ت املعطوبة تتشابهاجلينا هذهولكن .!!عطوبنفس اجلني امل

 . !نفس اجلينات املعطوبةو اخلال و اخلالة أأبناء العم و العمة لدى ن يكون ألاحتمال كبري 

 احتمال ليت تنتقل بالوراثة املتنحية ال يكوننه حتى يف األمراض اواحلقيقة أ

 . يف كل محل% 52صل إىل نسبة قد يولكن  إطالقا،% 433املرض يف العائلة تكرر

أنه إذا مل يوجد يف العائلة أي مرض وراثي ، فإن نسبة احتمال والدة طفل  :واخلالصة 

أبناء العم أو أبناء العمة أو اخلال أو )نسب  عيوب خلقية من أبوين تربطهما عالقة لديه

طفل يولد  يفاليت  تلك طبع أعلى منالهذه النسبة بو%. 4إىل % 1تكون حوالي  (اخلالة 

 % . 0 ذكرناألبوين ال تربطهما عالقة نسب، وهي كما 
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أن  ،الكثري ممن تزوجوا من أقاربهم وليس يف عائالتهم مرض وراثي معروف ويعتقد

طبع الوب .الزواج من ذلك ملنعهم  ب طفل مصاب مبرض وراثي ليس كافيًازيادة احتمال إجنا

  .4إجناب األطفالال يستطيع أحد منعهما من الزواج و

                                                 
 بتصرفى اإلنرتنت موقع الوراثة الطبية علعبد الرمحن السويد .الوراثة والقرابة  د  4
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 الرابعلفصل ا

 قبل الزواج الفحص الطيب الوراثي

الزواج يف اإلسالم ركيزة أساسية يف بناء األسرة واجملتمع وميثاق غليظ له حقوقه 

ومن األمور املعروفة شرعًا أنه جيب عدم كتم العيوب الظاهرة واخلفية يف  .وواجباته

عندما خطبها الرسول صلى ،ضي اهلل عنها ر ةويستدل على ذلك بقول أم سلم،  الزوجني

وقول الرسول  ، "أم أّيام وأنا شديدة الغرية يإني امرأة قد أبدر سين وإن"اهلل عليه وسلم 

انظر إليها فإن يف أعني األنصار  : " صلى اهلل عليه وسلم لرجل خطب امرأة حيث قال له

4 " شيئًا
. 

ورد يف األثر عن اخلليفة الراشد  ولقد

حينما رأى  ،اخلطاب رضي اهلل عنهعمر بن 

أناسًا ضعاف البنية يظهر فيهم اهلزال، فهاله 

إننا : "ما هم فيه فسأهلم عن السبب فقالوا

اغرتبوا وال ": فقال عمر ،"نتزوج من قرابتنا

  .أي ال حيدث فيكم الضعف واهلزال  "تضووا

يهدف الفحص الطيب بصفة عامة إىل و

كشف عن أو ال،التوصل إىل تشخيص املرض

أو احتمال محل الصفة ،إمكانية اإلصابة 

لدى الشخص الذي ، املرضية مبرض ما 

ض الذرية هلذا مما قد يعّر ،جيرى له الفحص

 .املرض
الطيب قبل الزواج قضية  الفحصو

وتقويتها، وباملقابل شائكة هلا أبعاد متباينة، فقد تكون سببًا يف جناح املعاملة الزوجية 

 .إلنفصال يف ا ميكن أن تساعد

هي أن الفحص الطيب قبل احلقيقة اليت ال تقبل اجلدل كانت تلك النتائج ف ومهما

لتفادي حدوث مشاكل مستقبلية تكثر بشدة على العالقة الزوجية،  الزواج أمر مهم

حتقيقًا لقوانني اخلليفة من األمراض وتقليلها،  فالفحص الطيب قبل الزواج هو للوقاية

 (.نفّر من قدر اهلل إىل قدر اهلل ) رضي اهلل عنه  العادل عمر بن اخلطاب

يرفض وبشدة هذه الفحوصات، ويعتربها جمااًل ال ينبغي اجملتمع ما زال  ولكن

 .!!اخلوض فيه، ألنه حيمل يف داخله إهانة للطرف اآلخر

                                                 
 .3247  صحيح النسائي  4

http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1


18 

 

فيما إذا كان هو و، الطرف اآلخرطباع الطرفني ب ففي فرتة اخلطوبة يهتم كل من

نب الصحي ومدى ا يتجاهالن اجلام، إال أنه!ث عنه ويتوافق مع طباعهالشخص الذي يبح

اكل قد تكدي إىل ــــمن مش، بعد ذلك  ببـــالتوافق بينهما ، رغم ما ميكن أن يس

 4.االنفصال 

 :قبل الزواج أهمية الفحص الطيب الوراثي 

 :متعددة  وتأتي أهمية هذا الفحص من نواٍح

 وتستمر مدى ، تعصية يصعب عالجها ـأمراض مساألمراض الوراثية يف جمملها ف

جلية ويأتي مرض األنيميا املن. كما أنها حتتاج إىل رعاية طبية مستمرة ، احلياة

السيميا يف مقدمة هذه األمراض اليت حتتاج إىل الكثري من العناية واجلهد املستمر ثوال

 .لعالجهما

 نتاجية هذا اجملتمع وصحتهإن انتشار هذه األمراض يف أي جمتمع يكثر سلبًا على إ، 

 .املختلفة ويشكل عبئًا ماليًا كبريًا على القطاعات الصحية

 :األهداف املرجوة من الفحص الطيب الوراثي قبل الزواج

   نشر الوعي بني الناس عن وجود هذه األمراض وضرورة الوقاية منها. 

  صحي سليم احلد من انتشار هذه األمراض يف اجملتمع والعمل على بناء جمتمع. 

  احلد من األعباء االقتصادية هلذه األمراض على الفرد واألسرة واجملتمع والدولة. 

 جتنيب األسر املعاناة النفسية واالجتماعية املصاحبة هلذه األمراض. 

 :أنواع الفحص الطيب 

وميكن تقسيم الفحوصات اليت تتم 

 :لراغيب الزواج إىل ثالثة أقسام

أي من فحوصات ملعرفة إن كان   (4)

الطرفني حيمل أمراضًا قابلة للنقل من 

طرف إىل آخر عرب االتصال اجلنسي 

 .أو املخالطة الالصقة

فحوصات للكشف عن األمراض   (5)

  .الوراثية

 .فحوصات ملعرفة قدرة اخلاطبني على الزواج واجناب االطفال   (0)

                                                 
 . 5343دار الفكر والقانون ، املنصورة . دراسة مقارنة  الطيب بو حالة ، : الفحوصات الطبية قبل الزواج  4
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ء فحوصات يقوم الرجل واملرأة املقبلني على الزواج  بإجراحص الطيب الوراثي فالويف 

معينة يكون الغرض األساسي منها جتنب إجناب ذرية مصابة بأمراض وراثية وهذا النوع ال 

 :خيلو من أحد احلاالت التالية

لصفة وراثية مرضية قد تنتقل  حاملنيمعرفة إذا كان الرجل أو املرأة أو كالهما  (4)

الذرية بناء على  منهما إىل الذرية بإرادة اهلل، وهناك نسب معينة لإلصابة باملرض لدى

 .نوع الصفة الوراثية املرضية، وهذا النوع من الفحص هو األكثر شيوعًا

وذلك أن  ،مبرض وراثي معني مصابنيمعرفة إذا كان الرجل أو املرأة أو كالهما  (5)

بعض األمراض الوراثية قد ال تظهر بشكل واضح حتى عند البالغني ما مل يتم إجراء 

 .فحص سريري وخمربي دقيق
 :مراض الوراثية اليت ميكن فحصها بصفة عامةاأل

 : هناك حقائق مهمة ال بد أن نعرفهالكن و، األمراض الوراثية كثرية جدًا

  ال ميكن ألي فحص مهما بلغت دقته أن يضمن خلو الشخص من مجيع األمراض

الوراثية وبالتالي ال ميكن ألي فحص أن يستثين احتمال حدوث مجيع األمراض 

 .لذريةالوراثية يف ا

 
 
 
 

 
  كما ذكرنا سابقًا فإن فحوصات ما قبل الزواج هي يف الغالب للكشف عن محل

الشخص ملرض وراثي ما، وهذا يعين بالضرورة أن األمراض اليت ميكن فحصها هي 

قد يكون هذا سهاًل و.اليت ميكن لنا حتديد الشخص احلامل هلا بفحص خمربي دقيق

وقد يكون يف غاية الصعوبة يف مرض  "ميا املنجليةاألني": لبعض األمراض الوراثية مثل

حيث يتطلب حتلياًل جينيًا دقيقًا يصعب توفره حتى يف  "ضمور العضالت اخللقي"مثل 

 .املراكز الطبية املتقدمة

  من املهم مراجعة الطبيب املختص وخاصة أطباء األمراض الوراثية قبل عمل الفحص

الب الفحص األمر الذي يساعد على معرفة أخذ التاريخ املرضي لعائلة ط  حتى يتم

 .األمراض املوجودة، وبالتالي توجيه الفحص يف املسار الصحيح
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أما األمراض الوراثية األكثر شيوعًا واليت ميكن فحصها قبل الزواج فهي مرض 

 وهناك أمراض. ، وهي أمراض وراثية متنحية  "االعتالالت الثالسيمية"و "األنيميا املنجلية"

أمراض "أخرى ميكن الفحص عنها إذا كان باإلمكان حتديد حاملي املرض بدقة مثل 

  .بنسب أقل من أمراض الدم الوراثية بالدناوهي منتشرة أيضًا يف ،  "التمثيل الغذائي
 :اعرتاضات على إجراء الفحص الطيب

 :جراء الفحص الطيب قبل الزواج منهاهناك بعض االعرتاضات على إ

  وهذا غري صحيح.. مراضص الطيب قبل الزواج سيقيهم من األأن الفحإيهام الناس. 

 ،وكذا إيهامهم أن زواج األقارب هو السبب املباشر هلذه األمراض، وهو غري صحيح 

 حباط االجتماعي نظرًا خلوف تسرب نتيجة ما قد يكدي إجراؤه إىل نوع من اإلك

، إذا ما مت إخبار الفحص الطيب، كما قد جيعل حياة بعض الناس قلقة مكتئبة

الشخص أنه سيصاب مبرض عضال ال شفاء منه، وكذا تكلفته املادية اليت ال يقدر 

 .عليها كل الناس

  وقد يكدي مرضه إىل حرمان بعض الناس من فرص العمل واخلدمات والتأمينات

 4.االجتماعية إذا ما تبني وجود املرض فيهم

 :إخبار اخلاطبْين

و هذا أمر عصيب ليس فقط على .يف هذه الفحوصات قد تظهر نتائج غري مرغوبة 

 .طريقة مالئمةالطبيب الذي عليه أن يوصل تلك املعلومات ب علىبل ،  هلهمأالطرفني و 

إذا  عما ألمراض الوراثية هي للكشف اللكشف عن  ىفالفحوصات اليت سوف جتر

 . للمرض أم ال كان الشخص حاماًل

، بل هو شخص سليم و لكنه حيمل ًامريض ًاوالشخص احلامل للمرض ليس شخص

 صفات 

                                                 
 .املرجع السابق   4
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 حاماًل كانت زوجته أو كان زوجها أيضًاأن وراثية ميكن أن ينقلها لذريته إذا حدث 

 . لنفس املرض

 أحدكان  إنليس هناك بإذن اهلل مشكلة و

. للمرض و الطرف األخر ليس حاماًل الطرفني حاماًل

املشكلة حتدث فقط إذا كان الطرفان حاملني ف

 .رضللم

الطرفني حاملني لنفس  كان كال أنلو حدث ف

و يشرح هلما االحتماالت اليت ميكن  ،ن بشكل سري عن نتيجة التحليلاغاملرض فانهما يبّل

 .أن حتدث لذريتهما لو تزوجا

يف اختاذ احلرية التامة  نفللخاطبْي ،ال يتدخل يف القرار النهائيأالطبيب وينبغي على 

و لو حدث و تزوجا مع . عليهما إال أن يستخريا يف قرار الزواج  و ما.القرار املناسب هلما

فان معرفتهما بهذا االحتمال  ،مبرض وراثي نيأن يرزقا بأطفال مصاب بإمكانيةعلمهما 

 .4 يقوي من ترابطهما قداهلل  بإذن

ويظل القرار من ذلك  ،  احلق يف منعهما -لوراثة حتى أخصائي ا-وليس لألطباء 

 .لوليهما قبل الزواجهلما وحدهما و

، وشرح بعض ( باألرقام إن أمكن)أما دور الطبيب فيتمثل فقط يف إعطاء االحتماالت 

األمراض اليت يرتجح لديه أنه من املمكن أن يصيبهما ، ويساعدهما إن أمكن يف جتنب 

 .هذه األمراض

 :الفحص الطيب قبل الزواج واألحكام الفقهية

بأدلة من السنة النبوية واآلثار، مع اشرتاط الوسيلة  الطيب قبل الزواج مشروع والفحص

 .املباحة اآلمنة، ويكيده الطب احلديث

 .النكاح وقبل إعالن واشهار اخلطبةاجراء الفحص الطيب، هو بعد العزم على  ووقت

وال بأس من طلب الفحص الطيب قبل الزواج إذا انتشر مرض معني يف منطقة معينة، وكان 

 .معرضون النتقال األمراض الوراثية واملعدية املنطقة املصابةتزوجون من أهل امل

 :قبل الزواج حص الطيب الوراثيفال حكم 

 :اختلف أهل العلم يف حكم إجرائه على قولني  وقد

                                                 
 ن السويد بتصرفعبد الرمح. د: الفحص الطيب  قبل الزواج   4
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أن إجراء الفحص اجليين قبل الزواج جائز شرعًا ، وبذلك صدرت توصية : القول األول 

 5.به مجٌع من أهل العلم  وقال 4املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية 

ال حاجة إلجراء الفحص اجليين وأن األْوىل تركه ، وهذا قول بعض : والقول الثاني 

 0.أهل العلم 

وال مانع من أن يشرتط أحد اخلاطبني على اآلخر إجراء الفحص الطيب قبل الزواج، 

ة تعود ألنه شرط ال خيالف احلكم الشرعي، كما أن يف حتقيقه مصلحة لكليهما وفائد

 1.عليهما وعلى أجياهلما

 :ما حكم كشف سر الفحص اجليين 

ماذا لو قام اخلاطب واملخطوبة بإجراء الفحص اجليين يف أحد املراكز املتخصصة ثم 

أراد أحدهما اإلطالع على نتيجة اآلخر ؟ فهل يكون إخبار الطبيب لذلك الطرف من قبيل 

 ؟ النصيحة، أو أنه يعّد من قبيل كشف سر املريض

واحلقيقة أن نتائج الفحص اجليين تعترب من خصوصيات الشخص املفحوص وأسراره 

 .اليت ال جيوز نشرها ألحد أو إبالغها غريه دون موافقة صاحب الشأن 

وجيب على الطرف املعيب مصارحة الطرف اآلخر حبقيقة مرضه قبل الزواج، ألن من 

أن يكتم من هذا األمر شيئًا، وإال  حق الطرف اآلخر أن يعرف هذه احلقيقة، وال جيوز له

 .اعترب يف هذه احلالة غشًا وتدليسًا، واإلسالم ينهى عن ذلك

 :حالة

إذا حضر رجل وامرأة مقبالن على الزواج، وطلبا فحص ما قبل الزواج، ومت اكتشاف  •

مرض معني يف أحدهما قد يكدي إىل احتمال إجناب طفل مشوَّه؛ فهل يقوم الطبيب 

السليم؟ وهل يستتبع ذلك شرعًا مساءلة ما؟ وهل يتم إخبار الطرف بإخبار الطرف 

  املريض نفسه؟
قدوم الطرفني مجيعا للفحص يقتضي إخبارهما بالنتيجة، وإال فإن الطبيب يكون قد 

 . خدعهما ومل يكد واجبه يف إطالعهما على حقيقة وضعهما
وز له كشف السرت أنصحكما بعدم إمتام الزواج، فال جي: ولكن يكفي منه أن يقول

 .2عما زاد

                                                 
 ( 4324 \ 5) ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري ، رؤية اسالمية    4
 454أحكام اهلندسة الوراثية ، للدكتور سعد بن عبدالعزيز الشويرخ ص   5
 457املرجع السابق ص   0
دار . ، عبدالفتاح أمحد أبو كيلة.د (:رسالة ماجستري ) لفحص الطيب قبل الزواج واألحكام الفقهية املتعلقة به ا 1

 5331الفكر اجلامعي ، االسكندرية 
 www.islamset.com، حممد سليمان األشقر: لدكتور ل  "إفشاء السر يف الشريعة اإلسالمية   2
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إذا أظهرت الفحوصات الطبية إصابة " :حممد املختار السالمي   ويقول فضيلة الشيخ

أحد الطرفني مبرض، أو احتمال إصابته يف املستقبل، فإنه جيوز للطبيب أن يكشف سر 

الفحص الطيب، ألنهما قد قدما إليه ليتأكدا من سالمة بناء العائلة اليت هي غرضهما 

 4" ألساسيا

وإذا مل خيربهما الطبيب يكون قد خدعهما ومل يكد واجبه يف إطالعهما على حقيقة 

 .وضعهما

شخص اآلخر، بل يكتفي بنصحه بعدم وجيب عدم اإلفصاح عن العيب املوجود عند ال

 5متام الزواج دون تفصيلإ

ح وجيب على الطبيب إذا أفشى سر الفحوصات الطبية أن يكتفي بالتعريض يف النص

 .واالستشارة وال يعدل إىل التصريح

 هل جيوز للمريض أن يفشي سر مرضه ملن له مصلحة يف ذلك؟: وهنا يثور سكال 

فاجلواب على اخلاطب ذكر ما فيه من العيوب كالعقم الذي ثبت عدم الشفاء منه، 

أو األمراض اليت تكدي بضرر الزوجة كاإلمراض املعدية، حتى يكون كل منهما على علم 

 0.لة اآلخر، وهو ما يتفق مع مقاصد الشريعة يف دفع الضررحبا

والبد من التنّبه إىل استعمال ألطف األلفاظ يف التعبري، ولنا يف رسول اهلل صلى اهلل 

 .عليه وسلم أسوة حسنة ، فيتلفظ الطبيب بالعبارة املكدية للغرض فقط
دون ذكر تفاصيل مثاًل تكفي لإلخبار عن حالة الشخص مثاًل “  غري الئق”فكلمة 

 . املرض

 :وأخريًا نقرتح ما يلي

ال بد من الرتكيز على ابراز أهمية الفحص الطيب قبل الزواج من الناحية الشرعية  (4)

والطبية واالجتماعية واالقتصادية، وذلك من خالل برامج التثقيف املختلفة اليت جيب 

ئل االعالم أن تشمل املدارس والكليات واجلامعات واجلمعيات، ومن خالل وسا

 .املختلفة املقروءة واملسموعة واملرئية

 –الرتكيز على أهمية مرضني ظاهرين، ألن آثارهما السلبية معروفة للعامة واخلاصة  (5)

وجعل الفحص هلما جمانًا وسريًا، حبيث يتعود الناس على األمر من حيث  –كنماذج 

 .قبل الزواجاملبدأ، ويتالشى احلاجز النفسي عند الناس جتاه الفحص الطيب 

عدم إلزامية اجراء مجيع الفحوصات يف املرحلة الراهنة، ريثما يتم تهيئة اجملتمع  (0)

نفسيًا ملثل هذا األمر، من خالل برنامج تثقيفي طويل األمد، ينتهي باالقبال الطوعي 
                                                 

  534ص  5334، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت للشيخ حممد املختار السالمي  اإلميانالطب يف ضوء   4
 154ص 5حممد رأفت عثمان جـ. د: يف األمراض الوراثيةنظرة فقهية   5
 501ص  دار الفكر اجلامعي ، علي حممد علي أمحد . د. إفشاء السر الطيب وأثره يف الفقه اإلسالمي  0
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والتلقائي على اجرائها، ألن جعلها إلزامية بدون قناعة ال جتدي، إذ ال يعدم بعض 

 .على التحاليل وااللتفاف على النصالناس القدرة 

رفع مستوى الصحة العامة وحتديث برامج التطعيم وخاصة ضد األمراض املعدية   (1)

 .اليت هلا مساس بالذرية والتشوهات اخللقية كاحلصبة األملانية مثاًل

 .على اجلامعات أن جتعل دراسات مربجمة ومكثفة حول الثقافة الطبية  (2)
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 اخلامسالفصل 

 جليين بعد الزواجالفحص ا

فمنه ما يكون قبل احلمل ، ومنه ما : يقسم الفحص اجليين بعد الزواج إىل نوعني 

 .يكون بعد احلمل 

 :الفحص اجليين قبل احلمل  ( أ
وقد انتشر هذا النوع بعد انتشار طرائق التلقيح خارج الرحم يف حتقيق اإلجناب، وهذا 

 ..-ارج اجلسدخ–ما يعطي فرصة تشخيص بعض األمراض يف اللقيحة 

ويقوم الطبيب بتلقيح بييضات 

الزوجة مبيّن الزوج يف أنبوب 

االختبار، وبعد حدوث التلقيح 

وتكاثر خاليا اللقيحة تكخذ خلية 

واحدة إلجراء الفحص اجليين 

، والتعرف فيما إذا كانت عليها

مصابة باملرض الوراثي املطلوب 

 .فحصه أم ال 

ُ ومن مزايا هذه الطريقة متكني اأُل ولد فيها طفل مصاب مبرض سر اليت سبق أن

 .ثناء احلمل خماطر إجراء الفحص اجليين أيتقى فيها وراثي من جتنب هذا املرض ، كماُ 

واختلف أهل العلم يف حكم اجراء الفحص اجليين على اخللية اجلنسية للتعرف على 

 :وجود مرض وراثي فيها أم ال على قولني 

راء الفحص اجليين على البييضة امللّقحة ملعرفة ما إذا كانت أنه جيوز إج: القول األول 

حد الزوجني أو كليهما ، وميكن له أن ينتقل إىل موجودًا عند أ حتمل مرضًا وراثيًا معينًا

 4.الذرية ، وهو قول بعض الباحثني

أنه حيرم اجراء الفحص اجليين على اخللية اجلنسية، وهو قول بعض : والثاني 

 5. الباحثني أيضًا

 :آثار الفحص اجليين قبل احلمل 

قد ينجم عن إجراء الفحص اجليين آثار معينة كفسخ عقد النكاح ، ومنع احلمل 

 . واختيار جنس اجلنني

                                                 
ص :  5330دار الفتح للدراسات والنشر،إياد أمحد ابراهيم . د: اهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط الشرع   4

13 – 14 . 
 231ص  4154صفر  45ناصر امليمان ، جملة جامعة أم القرى ، اجمللد . د:اجليين  لإلرشادنظرة فقهية   5
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فقد تكدي معرفة املصاب باملرض الوراثي إىل أن يطلب الطرف السليم فسخ عقد 

 .النكاح بسبب إصابة اآلخر 

وف أن من األمراض الوراثية ما ينتقل عن وأما اختيار جنس اجلنني ، فمن املعر

 .طريق الصبغي اجلنسي ، فيصاب به الذكور دون اإلناث أو العكس 

وهناك طرق عديدة قد يلجأ هلا الطبيب الختيار جنس اجلنني، وذلك لتجنب والدة 

 .طفل مصاب مبرض وراثي 

 :وقد اختلف أهل العلم يف حكم ذلك على قولني

اجلنني لوجود احلاجة إىل ذلك، وهو أن املرض الوراثي  جواز اختيار جنس: األول 

 .4يصيب جنسًا دون آخر، وهذا قول أكثر الباحثني 

 5.أنه حيرم اختيار جنس اجلنني ، وهو رأي بعض أهل العلم : الثاني 

 : الفحص اجليين أثناء احلمل  ( ب

ض ن الباحثون من تشخيص بعض األمرامع تقدم الوسائل التقنية احلديثة ، متّك

 .الوراثية اليت حيملها اجلنني، وذلك بأخذ عينة من خاليا اجلنني ودراسة جيناتها 

ويهدف الباحثون من وراء إجراء الفحص اجليين أثناء احلمل إىل اكتشاف املرض 

الوراثي عند اجلنني مبكرًا ، ومن ثم تزويد الوالدين باالستشارة الوراثية الختاذ القرار 

 .املناسب 

 :سائل للكشف املبكر عن األمراض الوراثية أثناء احلمل ، وهي وهناك ثالث و

 .فحص السائل األمنيوسي احمليط باجلنني  (4)

 .أخذ عينة من املشيمة  (5)

 .أخذ عينة دم من احلبل السري للجنني  (0)

 

 :فحص السائل األمنيوسي  (1)

وهو السائل الذي حييط باجلنني يف الرحم ، وفيه 

ن بسحب عينة من أنواع من خاليا جسم اجلنني ، وميك

هذا السائل التعرف على الرتكيب الوراثي للجنني، وال 

يسمح باجراء هذا الفحص إال حني تكون هناك دالئل 

                                                 
، قضايا طبية معاصرة يف ضوء الشريعة  74عبدالرشيد قاسم ، ص . د: اختيار جنس اجلنني ، دراسة فقهية طبية   4

 . 531، أحكام اهلندسة الوراثية ص (  044-043/  5) االسالمية 
 \ 5) ، وقضايا طبية معاصرة يف ضوء الشريعة االسالمية  45 – 44اختيار جنس اجلنني ، دراسة فقهية طبية ، ص   5

514- 511 ) 
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قوية تشري إىل أن اجلنني مصاب بتشوه خلقي أو بأحد األمراض الوراثية ، حيث أن هذه 

 .الطريقة قد تزيد قلياًل من نسبة االجهاض 

سهلة متوفرة يف أكثر املراكز الطبية ، إال أن إجراءها وتتميز هذه الطريقة بأنها 

 1قد يكون يف وقت متأخر من احلمل ، وقد ال تظهر النتائج إال بعد مضي أكثر من 

 .أشهر على احلمل 

 :أخذ عينة من املشيمة (2)

من املعروف أنه يوجد يف املشيمة خاليا من اجلنني، 

عنق الرحم  وبالتالي ميكن أخذ عينة منها بإدخال قسطار عرب

) أو من خالل جدار البطن ، ومن ثم التعرف على اجلينات 

 .املعتّلة احلاملة للمرض الوراثي ( املورثات 

وجيرى هذا الفحص عادة يف األسبوع السابع أو الثامن من 

 .احلمل 

أي قبل ) ومتتاز هذه الطريقة بأنها تعطي نتائجها يف مرحلة مبكرة من احلمل 

فوق املعدل % 5، إال أنها قد تزيد نسبة االجهاض بنسبة (من احلمل  األسبوع الثاني عشر

 .الطبيعي 

 :أخذ عينة دم من احلبل السري  (3)

وتعترب هذه الطريقة أسهل من غريها ، وفيها يتم أخذ عينة من دم اجلنني من احلبل 

يوم من  453أي بعد ) جترى عادة إال يف وقت متأخر من احلمل السري ، إال أنها الُ 

 4(حلمل ا

 :حكم الفحص اجليين أثناء احلمل 

 :اختلف أهل العلم يف هذا احلكم على قولني

 .5التحريم ، وهو رأي بعض الباحثني : األول 

 :اجلواز بشرطني : والثاني

شري إىل إصابة احلمل أن تتوفر احلاجة الداعية للتشخيص ، كأن توجد دالئل قوية ت (4)

 .مبرض وراثي

 0.لى األم واجلنني ، وهو قول مجع من الباحثني انتفاء الضرر من الفحص ع (5)

                                                 
. د: ، التشخيص املبكر لألمراض الوراثية  54 – 50حممد علي البار ص . د: الفحص قبل الزواج واالستشارة الوراثية   4

 .النعكاسات األخالقية للعالج اجليين حمسن احلازمي ضمن حبوث ندوة ا
 21عبدالفتاح حممود ادريس ، جملة البحوث الطبية الفقهية املعاصرة العدد . د: الفحص اجليين يف نظر االسالم   5

 454ص ( هـ 4151)
،  " عاصرة دراسات فقهية يف قضايا طبية م" عبدالناصر أبو البصل ، ضمن . د: اهلندسة الوراثية من املنظور الشرعي   0

 " 511سعد الشويرخ ص . د: ناصر امليمان  ، و أحكام اهلندسة الوراثية. د: نظرة فقهية لالرشاد اجليين
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 السادسالفصل 

 العالج اجليين

 .ال شك أن جمال اهلندسة الوراثية هو تشخيص األمراض الوراثية وعالجها 

ويتم األمر األول بالفحص اجليين الذي تعرضنا إليه يف فصل سابق، والغرض منه 

صابة بها ، وذلك بعدم الزواج فيما بني املصابني معرفة حاملي املورثات املعتّلة للوقاية من اإل

 .بها 

نقل " العالج اجليين"واألمر الثاني هو معاجلة املرض الوراثي بنقل اجلينات ، ويقصد ب

 ".جزء من احلمض النووي إىل خلية إلعادة الوظيفة اليت يقوم بها هذا اجلني إىل طبيعتها

مرض يصيب  1333عاجلة أكثر من ويأمل الباحثون أن يتمكنوا يف املستقبل من م

 .االنسان بسبب خلل يف اجلينات 

البد من التأكيد على أن جتارب العالج اجليين مازالت تنطوي على ورغم ذلك ، 

 :وإن عملية نقل اجلينات تتعرض لعدة انتقادات منها ،  خماطر كبرية

 .أنه ليست هناك خربة كافية وجتارب طويلة  (4)

قد يرتتب على بعض احلاالت خماطر تهدد االنسان ، وخاصة يف حتضري الناقالت  (5)

 .الفريوسية

 4.احتمال ظهور أمراض جديدة قد ال يعرف هلا عالج طيب  (0)

وهلذا فال ينبغي النظر إىل أن نقل اجلينات سيشفي األمراض الوراثية دون احتمال 

  .لعالج باملورثات حتى اآلن وهلذا مل تظهر فاعلية ا. حدوث أضرار أثناء تطبيقها 

 :العالج اجليينطرق 

تطويرها، أو استئصال اجلني  العالج اجليين يعين إصالح اخللل يف اجلينات، أوو

املسبب للمرض واستبدال جني سليم 

الطريقتني  به، وذلك بإحدى

  :التاليتني

عن طريق : الطريقة اأُلوىل

بإدخال  وذلك : اخللية العادية

طلوبة وحقنها التعديالت امل

للمصاب، فإدخال اجلني إىل 

                                                 
ضمن حبوث ندوة االنعكاسات األخالقية يف العالج " صديقة العوضي . د: العالج اجليين واالنعكاسات االخالقية   4

 " 41 -40اجليين ص 
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جيب أن يكون يف موقع حمدد، ألن اإلدخال العشوائي قد يرتتب  الكروموسوم يف اخللية

كيميائية، أو  ومن املعلوم أن توصيل اجلينات ميكن أن يتم بطرق .عليه أضرار كبرية

 فيزيائية، أو بالفريوسات

   .يضةيعلى احليوان املنوي، أو الب طلوبةعن طريق إدخال تعديالت م: الطريقة الثانية

وقد اتفقت مجيع الدوائر على منع هذه الطريقة يف الوقت احلاضر حتى يتم حدوث 

 .تقدم علمي يضمن عدم حدوث ضرر يف األجيال القادمة

الطريقة اأُلوىل شبهة أخالقية،  وقد ُأثريت الشبهات حول الطريقتني، حيث أثريت على

 بنه؟ إل راثية هلذا الشخص ستكون مطابقةهل البصمة الو: وهي

أو  املنوي تأثري إدخال التعديالت على احليوان كما أثريت على الطريقة الثانية شبهة

يضةيالب
4  

األخالقي وهو أن العالج يف احلالتني ال بدَّ  اجلانبولذلك ال بّد من التأكيد على هذا  

  .5التأثري يف البنية اجلينية، والساللة الوراثية أالَّ يكدي بأي حال من األحوال إىل

 :منافع العالج اجليين

العالج اجليين ميكن أن نذكر  هناك فوائد كبرية ومنافع كثرية تتحقق من خالل

  :أهمها

حينئذ منع وقوعها أصاًل بإذن اهلل،  الوراثية، وميكناالكتشاف املبكر لألمراض  (4)

آالف  4املكتشفة أكثر من  أو اإلسراع بعالجها، حيث بلغت األمراض الوراثية

  .اجليين د املاليني من مثل هذا العالجيستفيمرض، وبالتالي 

االسرتشاد اجليين، واالستشارة  تقليل دائرة املرض داخل اجملتمع، وذلك عن طريق (5)

  .ثيةالورا

املكونات الوراثية، ومعرفة الرتكيب  إثراء املعرفة العلمية عن طريق التعرف على (0)

ضغط الدم ارتفاع معينة ك الوراثي لإلنسان، مبا فيه القابلية حلدوث أمراض

  .والنوبات القلبية، والسكري وحنوها

  .وبالتالي احلد من الوالدات املشوهة احلد من اقرتان حاملي اجلينات املريضة، (1)

 . اإلنسان للنمو والعالج إنتاج مواد بيولوجية، وهرمونات حيتاجها جسم (2)

                                                 
 ناصر. ، ود"قراءة اجلينوم البشري " حسان حتحوت . ، ود"فاحصة للفحوصات الطبية  نظرة" حممد علي البار . د  4

للعلوم الطبية املنعقدة يف الكويت  حبث مقدم إىل الندوة احلادية عشرة للمنظمة اإلسالمية" اإلرشاد اجليين " امليمان 
عمر . ىل الندوة اآلنفة الذكر، ودحبث مقدم إ" للجينوم البشري  الوصف الشرعي" عجيل النشمي . هـ، ود4141عام 

 ." البشري اجلينوم" األلفي 
 .، حبث على اإلنرتنت علي حميي الدين القرة داغي. د.أ:  من منظور الفقه اإلسالمي.. اجليين العالج  5
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  :وأخطاره سلبيات العالج اجليين

  :ية، منهانواحي اجتماعية ونفس لعالج اجليين بعض السلبيات يفترتتب على ا 

لعدم القبول يف  ،من خالل كشف بعض األمراض الوراثيةلفرد ايتعرض قد  (4)

بصورة عامة، واالمتناع عن الزواج منه رجاًل كان أو امرأة؛ مما  الوظائف، أو التأمني

أنه رغم  ًامريض هذا الشخص قد ال يصبحو .دون ذنب اقرتفه يرتتب عليه إضرار به

امل للمرض مريض، وال كل مرض متوقع يتحتم كل ح للجني املريض، فليس حامل

  .وقوعه

من املستقبل املظلم؛ مما يرتتب عليه أمراض ثقة اإلنسان بنفسه، واخلوف التأثري على  (5)

  .خطرية نفسية

نمط ككبري على إحداث األمراض  هلا تأثري، جانب الوراثة إىل هناك عوامل أخرى  (0)

 يضة أو احليوانيث يف البحتدقد  اجلينية اليت إضافة إىل الطفرات .وغريه احلياة

  4. املنوي

الطول حيث الصفات اخِللِقية من  تناول العالج اجليين ما وهناك مفاسد أخرى إذا (1)

بتحسني الساللة البشرية، مما  سمىوحنو ذلك، أو ما ي والقصر، والبياض والسواد،

 .يدخل يف باب تغيري خلق اهلل وهو حمرَّم أصاًل

 :أنواع العالج اجليين

 :ويقسم العالج اجليين إىل نوعني 

 (. التناسلية ) نقل اجلني إىل اخلاليا اجلنسية : أواًل 

 .نقل اجلني إىل اخلاليا اجلسدية: ثانيًا 

 (:التناسلية ) نسية نقل اجلني إىل اخلاليا اجل: أواًل 

السليم إىل اخلاليا ( املورث ) ويتم فيه نقل اجلني 

التناسلية املذكرة أو املكنثة قبل متايز خالياها، ويكدي 

 .ذلك إىل انتقال اجلني إىل مجيع خاليا اجلسم 

وهذا ما جعل كثريًا من األطباء يرى ضرورة منع استخدام هذه التقنية،كما أن 

 .لدولية متنع املساس بها القوانني الطبية ا

                                                 
 بيةاإلسالمية للعلوم الط حبث مقدم إىل ندوة املنظمة" الكائنات وهندسة املورثات  :صاحل عبد العزيز كريم. د  4

 احلادية عشرة
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ويهدف نقل اجلني إىل اخللية التناسلية إما إىل معاجلة األمراض الوراثية اليت ميكن أن 

تصيب املولود يف املستقبل، أو إىل حتسني صفات املولود كأن يكون أكثر طواًل أو أعظم 

 !!.قوة 

 :حكم نقل اجلني من أحد الزوجني لغرض عالجي 

حكم نقل اجلني من أحد الزوجني إىل اخللية اجلنسية إذا كان اختلف أهل العلم يف 

 :القصد منه عالج األمراض الوراثية إىل قولني 

حيّرم نقل اجلني إىل اخللية التناسلية ، وهو قول كثري من الباحثني ، وبه : القول األول 

للعالج  وندوة اإلنعكاسات األخالقية 4صدرت توصيات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية 

 5اجليين

جييز نقل اجلني من أحد الزوجني إىل اخللية التناسلية بشروط،وبه قال : والقول الثاني 

 0.بعض الباحثني

 :حكم نقل اجلني من أحد الزوجني لغرض غري عالجي 

اتفق أهل العلم على حرمة نقل اجلني املأخوذ من أحد الزوجني إىل اخللية التناسلية إذا 

تعديل صفات املولود، وبه صدرت قرارات وتوصيات اجملمع الفقه  كان الغرض من ذلك

وندوة  2واملنظمة االسالمية للعلوم الطبية 1االسالمي التابع لرابطة العامل االسالمي

 .خالقية للعالج اجليين االنعكاسات األ

 :حكم نقل اجلني من غري الزوجني 

 :أن يكون النقل لغرض عالجي ( أ 

ل اجلني املأخوذ من أحد الزوجني ، فقد رأى أيضًا حتريم نقل من ذهب إىل حتريم نق

 .اجلني املأخوذ من غري الزوجني من باب أوىل 

أما من قال جبواز نقل اجلني املأخوذ من أحد الزوجني ، فقد اختلفوا فيما إذا كان من 

 :غري الزوجني على قولني 

إىل اخللية التناسلية، وهذا هو  م نقل اجلني املأخوذ من غري الزوجنيحيّر: القول األول 

 .رأي مجع من الباحثني 

 .جييزه بشروط : القول الثاني 

                                                 
 هـ 4141مجادي اآلخرة  –رؤية اسالمية : ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج اجليين   4
 5334أوكتوبر  53األخالقية للعالج اجليين  االنعكاساتأعمال ندوة   5
هـ ، وأحكام اهلندسة الوراثية  4150م إياد أمحد ابراهي. د: اهلندسة الوراثية بني معطيات العلم وضوابط الشرع   0

 530 - 535سعد الشويرخ ص .د
 هـ  4141الدورة اخلامسة عشرة رجب   1
 هـ  4141مجادي اآلخرة  –ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج اجليين   2
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 :أن يكون النقل لغرض حتسيين ( ب 

اتفق أهل العلم على حتريم نقل اجلني املأخوذ من غري الزوجني إىل اخللية التناسلية إن 

السالمي التابع كان بقصد تغيري صفات املولود ، وبه صدرت فتاوى من جممع الفقه ا

 .5واملنظمة االسالمية للعلوم الطبية  4لرابطة العامل االسالمي 

 : نقل اجلني إىل اخلاليا اجلسدية: ثانيًا 

ويتم ذلك بأخذ اجلني السليم من إنسان آخر غري مصاب باملرض، ثم يستنسخ يف 

ا اإلنسان املخترب إلنتاج كميات أكرب منه، ومن ثم ينقل بواسطة ناقل مناسب إىل خالي

 . املريض 

 :وخيتلف نقل اجلني إىل اخللية اجلسدية عن نقله إىل اخللية التناسلية يف عدة أمور 

يف حالة النقل اجليين للخاليا اجلسدية ، يكون النقل خلاليا معينة كخاليا الكبد  (4)

 .أو القلب أو غريه 

الكبد أو أن هذا النقل حيدث تغيريًا يف الرتكيب الوراثي خلاليا عضو معني ك (5)

، فإن التغيري حيدث يف نقل اجلني إىل اخلاليا التناسليةالقلب مثاًل ، أما يف حالة 

 .الرتكيب الوراثي خلاليا اجلنني كلها 

تتم عملية نقل اخلاليا اجلسدية بعد والدة اإلنسان وإصابته باملرض ، أما يف حالة  (0)

 .اخلاليا التناسلية فتتم يف بداية تشكل اجلنني 

جارب املتعلقة بالعالج اجليين جترى على اخلاليا اجلسدية ، ومينع طبيًا مجيع الت (1)

 0. اجراؤها على اخلاليا التناسلية 

 :حكم نقل اجلني إىل اخلاليا اجلسدية 

 :  نقل اجلني لغرض عالجي (1)

حيث ينقل اجلني السليم إىل خاليا املريض ليكدي وظيفة اجلني املتعطل ، ويعود العضو 

 .و يعود العضو إىل أداء وظيفته الطبيعية. الطبيعية  إىل أداء وظيفته

واختلف أهل العلم يف حكم نقل اجلني من خلية سليمة إىل أخرى مريضة بقصد العالج 

 :إىل قولني 

                                                 
 هـ 4141الدورة اخلامسة عشرة رجب   4
 هـ 4141مجادي اآلخرة  –واجلينوم البشري والعالج اجليين ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية   5
، أحكام اهلندسة  41، نظرة يف العالج اجليين ص  412 – 411/ 5قضايا طبية معاصرة يف ضوء الشريعة االسالمية   0

 .بتصرف  051الوراثية ص 
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جييز نقل اجلني إىل اخللية اجلسدية، وهو قول مجهور الباحثني، وبه : القول األول 

 4تابع لرابطة العامل االسالمي باألكثريةصدرت توصيات كٍل من جممع الفقه االسالمي ال

 . 0، وندوة اإلنعكاسات األخالقية للعالج اجليين 5، واملنظمة االسالمية للعلوم الطبية

وذلك بشرط أّلا يكدي إىل ضرر أعظم ، وأن تتحقق املصلحة من إجرائه وأن يكون 

 .الوسيلة الوحيدة لعالج املرض 

 .اخللية اجلسدية، وهو قول بعض الباحثني حيرم نقل اجلني إىل:  القول الثاني

 :نقل اجلني لغرض حتسيين  (2)

ويكون الغرض منه إحداث تغيري يف صفات اإلنسان من حيث الشكل أو القوة أو 

 :الذكاء ، واختلف أهل العلم يف حكمه على قولني 

 حيّرم نقل اجلني إىل اخللية اجلسدية ،وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه: القول األول 

 1صدرت توصية كل من جممع الفقه االسالمي التابع لرابطة العامل االسالمي باألكثرية

 . 4وندوة االنعكاسات االخالقية للعالج اجليين 2واملنظمة االسالمية للعلوم الطبية

 7.جييز نقل اجلني إىل اخللية اجلسدية وهو قول بعض الباحثني: القول الثاني 

 : إطارها مباشرة العالج اجليين  يفالضوابط الشرعية اليت ينبغي 

 الشرعي مرتبط بأخذ كل االحتياطات العلمية والتقنية والفنية واملعملية  اجلواز

وضرورة . لتفادي كل األضرار اليت ميكن أن ترتتب على العالج اجليين واالحرتازية؛

يعة اإلسالمية فالشر. على احليوانات احملوَّرة وراثيًا من اجلينات الغريبة تفادي ما يرتتب

حتقيق املصاحل ودرء املفاسد، فأينما تكن املصلحة احلقيقية فـَثمَّ شرع اهلل  مبنية على

 .تعاىل

 تكون املنافع املتوخاة من العالج حمققة يف حدود الظن الغالب، أما إذا كانت آثاره أن 

ز ، فال جيو"مصاحل موهومة: "اإلجيابية مشكوكًا فيها، أو كانت بعبارة الفقهاء

  .على اإلنسان إجراؤه

 كدي إىل هالك تضرر أكرب، فال  اتكون نتائج العالج اجليين مأمونة ال يرتتب عليه أن

  .أو النسل، أو النسب بالبدن، أو العقل، أو ضرر

                                                 
 هـ  4141الدورة اخلامسة عشرة رجب   4
 هـ 4141مجادي اآلخرة  –نوم البشري والعالج اجليين ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلي  5
 5334أكتوبر  53األخالقية للعالج اجليين  االنعكاساتأعمال ندوة   0
 هـ  4141الدورة اخلامسة عشرة رجب   1
 4141مجادي اآلخرة  –ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج اجليين   2
 5334أكتوبر  53األخالقية للعالج اجليين  اتاالنعكاسأعمال ندوة   4
 سعد الشويرخ. وأحكام اهلندسة الوراثية د 414اهلندسة الوراثية ومقاصد الشريعة ص   7
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 يكون العالج يف حدود األغراض الشريفة، وأن يكون بعيدًا عن العبث والفوضى؛  أن

  .فقط، دون أن يرتتب عليه منافع للبشرية يكون ألجل إثبات قوة العلم وذلك بأال

  يكون العالج اجليين يف جمال التأثري على الساللة البشرية وعلى فطرة اإلنسان  أال

 .شكاًل وموضوعًا، وبعبارة أخرى ال يكدي إىل تغيري خلق اهلل السليمة

  رهايكون العالج بالطيبات ال باحملرمات إاّل يف حاالت الضرورة اليت تقدر بقد أن.  

  يكدي العالج إىل اإلضرار بالبيئة، وإىل تعذيب احليوان أن ال. 

  يتجاوز التعامل بالعالج اجليين حدود االعتدال فال يصل إىل حدود التبذير أال 

  .واإلسراف

  أي عالج جيين على اإلنسان إاّل بعد التأكد من جناحه بنسبة كبرية ىجير أال.  

 بالعالج اجليين من ذوي اإلخالص واالختصاص يكون القائمون بهذه التجارب و أن

  .واخلربة والتجربة

  تكون املختربات اخلاصة باجلينات والعالج حتت مراقبة وإشراف الدولة، أو  أن

املوثوق بها؛ وذلك خلطورة هذه االختبارات اجلينية وآثارها املدمرة إن مل تكن  اجلهات

  . املراقبة حتت

                                                 
  .، حبث على اإلنرتنت بتصرف علي حميي الدين القرة داغي. د.أ من منظور الفقه اإلسالمي اجليين العالج  4

 

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/07/articlecv2.shtml


35 

 

 السابعالفصل 

 يةاألحباث الوراث

 (:املورثات)األحباث يف جمال الوراثة واجلينات 

اتفقت اهليئات الدولية ومنها منظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونسكو وغريها من 

 .اهليئات الدولية على اإلعالن العاملي للمجني البشري وحقوق اإلنسان

جلميع أعضاء ني البشري هو قوام الوحدة األساسية أن اجل: ملادة األوىل فيه تنص علىوا

األسرة البشرية وقوام االعرتاف بكرامتهم ،  وتنوعهم ،  وهو باملعنى الرمزي ، تراث 

 .اإلنسانية

أن لكل إنسان احلق يف أن حترتم كرامته وحقوقه أيًا كانت : وتنص املادة الثانية

 .مساته الوراثية

ه الطبيعية عدم جواز استخدام اجملني البشري يف حالت: وتنص املادة الرابعة على

 .للحصول على مكاسب مالية

ال جيوز إجراء أي حبث أو القيام مبعاجلة أو تشخيص : وتنص املادة اخلامسة على أنه

شخص ما، إال بعد إجراء تقييم صارم ومسبق لألخطار والفوائد ( موروثات)يتعلق مبجني 

أن، ة يف هذا الشاحملتملة املرتبطة بهذه األنشطة مع االلتزام بأحكام التشريعات الوطني

ويف حالة عدم أهليته . الواعي واملتبصر من الشخص املعينكما ينبغي احلصول على اإلذن 

وينبغي احرتام حق كل شخص يف أن ... ينبغي احلصول على إذن وليه الشرعي والقانوني

وجيب أن ختضع . حياط علمًا بنتائج أي فحص وراثي وعواقبه، أو رغبته يف عدم املعرفة

وال جيوز إجراء أي . والت البحوث إىل تقييم صارم وفقًا للمعايري الدولية والوطنيةبروتوك

حبث ال ترجى منه فائدة مباشرة ملن جيرى عليه البحث، وخاصة إذا كان قاصرًا أو ناقص 

وإذا حدث هلم ضرر ، وينبغي محاية حقوق كافة األفراد الذين جيرى عليهم البحث. األهلية

من حقهم احلصول على التعويض العادل كما تقرره هيئة علمية جسدي أو معنوي فإن 

وال ُبدَّ من احلفاظ على سرية البيانات . قانونية، أو القضاء من تلك املنطقة من العامل

وإذا حدث إفشاء هلذا السر خارج جمال . الوراثية اخلاصة بشخص ميكن حتديد هويته

كما أن من حق الشخص املتضرر  ،البحث احملدد فإن الشخص املسئول عن ذلك يعاقب

 .املطالبة بالتعويض العادل

وال جيوز ألي حبث مهما كانت أهميته العلمية أن يعلو على احرتام حقوق اإلنسان 

البشري ( االستنساخ)كمل ال جيوز إجراء أحباث متعلقة باالستنسال ، والكرامة اإلنسانية

 .العلمية اليت تكدي إىل استنساخ البشر وتكاثرهم بهذه الطرق
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أن يدركوا مدى التبعات ( ثاتاملور)البشري  وعلى الباحثني يف جماالت اجملني

كما أن أصحاب القرار يف . األخالقية واالجتماعية امللقاة على عاتقهم واملرتتبة على أحباثهم

اجملاالت العلمية والبحثية يف هذا اجملال يتحملون املسكولية عن األضرار اليت ميكن أن 

وال بد من تقييم هذه األحباث قبل أن . ألفراد أو اجملتمع من جراء هذه البحوثتصيب ا

، وطرق البحث، جترى  من قبل جلان علمية وأخالقية بعد حتديد أهدافها ومنافعها املرجوة

، واحتماالت الضرر، واجملموعة اليت سيتم البحث عليها، وكيفية احلصول على املعلومات

وأن يعرف الذين سيقع عليهم البحث هذه االحتماالت . البداية وأن يكون ذلك واضحًا منذ

 .كافة وأن تكون موافقتهم متبصرة وواعية

وينبغي للدول أن تقر بأهمية العمل على إنشاء جلان لألخالقيات املتعلقة بهذه البحوث 

وهلا حق قبول أو رفض أي حبث ال يلتزم باملعايري  ،وأن تكون مستقلة ومتعددة التخصصات

كما أن من واجبها مراقبة سري تلك األحباث وعدم حصول أي  ،لدولية والوطنية احملليةا

 .أو أي خلل يف تنظيمها وسري عملها ،ضرر منها

وينبغي للدول أن حترتم وتشجع قيام تضامن إجيابي جتاه األفراد واألسر وفئات 

ويتعني عليها . بهاالسكان املعرضني بوجه خاص لألمراض والعاهات الوراثية أو املصابني 

أو األمراض اليت تكثر فيها  ،تشجيع البحوث الرامية إىل اكتشاف األمراض الوراثية

وعالجها عند حدوثها أو التخفيف من ، من أجل إجياد وسائل ناجعة للوقاية منها،الوراثة

وعلى الدول كافة أن تتعاون يف جمال البحوث الوراثية وتشجيع الدول . آثارها الضارة

وتشجيع التبادل احلر ، مية على امتالك القدرات العلمية والبحثية يف هذا اجملالالنا

وعدم احتكارها يف جماالت البيولوجيا ، واجملني البشري ، للمعلومات واملعارف العلمية

 .، والطب(  الوراثة)

يف املدارس ( اجلينات ) كما ينبغي لكل دولة أن تعمق نشر املعلومات عن املورثات 

، والعمل على نشر الروح العلمية يف هذه اجملاالت، معات وأجهزة اإلعالم دون تهويلواجلا

مع تعريفه باملخاطر واملزالق، والسماح ، وإحاطة اجلمهور باملزايا العلمية يف هذه اجملاالت

 .4بإجراء حوار على مستويات متعددة حول هذه القضايا الشائكة

رؤية إسالمية يف : اثية واجلينوم البشري العالجأقيمت ندوة الوراثة واهلندسة الور وقد

أكتوبر  42 - 40/ هـ 4141مجادى اآلخرة ( 52-50)دولة الكويت يف الفرتة من 

واملكتب اإلقليمي ملنظمة ، (الكويت)مبشاركة املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ،م4111

مة اإلسالمية للرتبية واملنظ، جدة-وجممع الفقه اإلسالمي، (اإلسكندرية)الصحة العاملية 

وسارت يف توصياتها على سنن اإلعالن العاملي للمجني البشري وحقوق ، والعلوم والثقافة

 .اإلنسان

                                                 
 م  5331حسان مشسي باشا ، دار القلم ، دار البشري جدة   ، .د حممد علي البار و . د :أخالقيات البحوث الطبية   4
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يضات واحليوانات البي)عت استخدام اخلاليا اجلنسية ويف جمال اهلندسة الوراثية من

ومبا .. عرب األجيالسينتقل ( اجلينومي)أو اللقائح ألن أي تغيري يف تركيبها الوراثي ( املنوية

( Germ Cell)أن األحباث يف هذا اجملال ال تزال يف بدايتها فإن حبث اخلاليا اجلنسية 

ولذا ينبغي أن . كدي إىل أضرار بالغة اخلطورةها بواسطة اهلندسة الوراثية قد يوتغيري

مبنع استعمال اهلندسة  شرية على اخلاليا اجلسدية العامة،تنحصر هندسة اجلينات الب

كما نادت مبنع ، الوراثية يف اإلنسان لغري هدف التداوي من األمراض الوراثية اخلطرية

استعمال استخدام اهلندسة الوراثية فيما يسمى حتسني الساللة البشرية أو حماولة العبث 

وأدانت بشدة أي استعمال هلندسة . اجليين بشخصية اإلنسان وأهليته وطباعه وميوله

لشريرة أو ختطي احلاجز اجليين بني أجناس خمتلفة من املخلوقات اجلينات يف اإلغراض ا

 .وخاصة تلك اليت تكثر على اجلينوم البشري

وأصدر جممع الفقه اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة قرارات 

 1-أكتوبر  04/ هـ 4141رجب  42- 44)مشابهة يف دورته اخلامسة عشرة 

رار األول على تأكيد ودعم القرار الصادر عن جممع الفقه وقد أكد الق(. م4111نوفمرب

اإلسالمي التابع ملنظمة املكمتر اإلسالمي بشأن االستنساخ البشري والتأكيد على منع 

 .األحباث فيه

وأكد اجملمع على االستفادة من علم اهلندسة لوراثية يف الوقاية من املرض أو عالجه أو 

وتشجيع كافة األحباث املتعلقة بهذا ، ذلك ضرر أكربختفيف ضرره بشرط أال يرتتب على 

 (.بالشروط السابقة)اخلصوص 

كما أكد اجملمع على عدم جواز استخدام علوم اهلندسة الوراثية يف األغراض 

ومنع منعًا باتًا أي حبث أو إجراء يكدي إىل . الشريرة والعدوانية ويف كل ما حيرم شرعًا

الفردية أو أي تدخل يف بنية املورثات بدعوى حتسني  العبث بشخصية اإلنسان ومسكوليته

 .الساللة البشرية

وقرر بأنه ال جيوز إجراء أي حبث أو القيام بأية معاجلة أو تشخيص يتعلق مبورثات 

احملتملة املرتبطة بهذه  ان ما إال بعد إجراء تقويم دقيق وسابق لألخطار والفوائدـإنس

ة املقبولة شرعًا مع احلفاظ على السرية الكاملة وبعد احلصول على املوافق، األنشطة 

ورعاية أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء القاضية باحرتام حقوق اإلنسان ، للنتائج

 .وكرامته

ونبه اجملمع إىل احلذر ومراقبة املنتجات املهندسة وراثيُا يف حقل الزراعة وتربية احليوان 

 .ملدى البعيد  ،باإلنسان أو احليوان أو البيئةملنع حدوث أي ضرر من استعماهلا ولو على ا
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 :يف األحباث الوراثية  احلفاظ على سرية املعلومات

السر هو الذي يفضي به إنسان إىل غريه، أو يطلع عليه حبكم معاشرته أو مهنته 

ويستكتم عليه أو دّلت القرائن على طلب الكتمان، أو كان من شأنه يف العادة أن 

ررًا، أو عيبًا يكره اطالع الناس عليه، أو تضمن إفشاؤه اإلفساد بينه ُيكتم، أو تضمن ض

 .وبني غريه

 .وإفشاء السر حمرم يف األصل، ويزداد التحريم إن تضمن إفسادًا أو ذكرًا لعيب فيه

قد  لكنه يف الطبيب آكد وألزم ، ألنهال فرق يف إذاعة السر بني الطبيب وغريه ، وو

فيكون بذلك مع إمثه خائنا لألمانة . وراتهم وأسرارهم أمنه الناس على أعراضهم وع

  4. ومفرطا يف الواجب الذي نيط به ، ويأخذ حكمه من كان يف مثل وضعه

وينبغي على الباحث مراعاة أحكام السر الطيب خالل كل مراحل البحث ، واختاذ 

ى عليهم البحث،  إجراءات أمان وقائية حلماية سرية املعلومات املتعلقة باملرضى الذين ُيجر

 .وجيب عليه إبالغهم بذلك

 .فيما يتعلق  بالبحث العلمي على املواد الوراثية ، فإن األمر  فيه أشدو

يف اململكة  "نظام مزاولة البحث على املخلوقات احلية"من  75ت املادة وقد حدد 

 :التاليشروط القيام بالبحث العلمي على املواد الوراثية على الشكل  العربية السعودية

جيب أن يتم البحث العلمي املتعلق باملادة الوراثية باألسلوب الذي يضمن مطابقة البحث "

إعداد خطة ( أو فريق البحث)وعلى الباحث . لألسس العلمية املقبولة واملتعارف عليها دوليًا

بل تفصيلية تتضمن هدف البحث وأسلوب املعاجلة والنتائج احملتملة والقيود اليت ترد عليه ق

. عرضه على اللجنة احمللية ملراجعته وحتكيمه، وإعطاء موافقتها النهائية على املباشرة فيه

وعلى اللجنة احمللية أن تتأكد من أن فريق البحث العلمي ميلك اخلربة والتدريب املالئمني 

لنوعية البحث خاصة فيما يتعلق بالطرق والتقنيات املخربية، وأن تكون خطة البحث قد 

كافة اإلجراءات الوقائية والتعقيمية العلمية الضرورية يف مثل هذه احلاالت املعمول تضمنت 

 .بها يف املختربات العاملية

يف األحباث  احلفاظ على سرية املعلوماتنصت املادة الرابعة والسبعون على أهمية و

لى البحث ، جيب على الباحث مراعاة السرية التامة وخصوصية النتائج املرتتبة ع" : الوراثية

 ".خاصة عندما يتم احلصول على عينات البحث من قبل مرضى أو أسر أو قبائل

مجيع النتائج املستخلصة من إجراء البحث " : وأكدت املادة اخلامسة والسبعون على أن

تعترب ملكًا وطنيًا ال ( خاصة إذا كانت ذات صبغة عالجية وتشخيصية)على املادة الوراثية 

                                                 
: حامد اجلدعاني . و د ائد ،، موقع صيد الفو الرؤية الشرعية لقضايا سرية املرضى:اجلبري  الدكتور هاني عبد اهلل  4

 جامعة أم القرى. رسالة دكتوراة. ، حكم إفشاء السر الطيب يف الفقه اإلسالمي
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منحه ، أو التصرف به ألي جهة داخلية أو خارجية بدون إذن رمسي ( حثنيالبا)حيق للباحث 

من اللجنة الوطنية لألخالقيات احليوية والطبية مع احملافظة التامة على حقوق الباحث 

 .4"املادية والعلمية( الباحثني)

 :االختبارات الوراثية

او للطبيب املعاجل،  إذا كان من املقرر  إبالغ  نتائج االختبارات الوراثية  للمريض

فيجب إعالم املريض بهذا قبل الشروع يف البحث و جيب ابالغه بأن العينات اليت سيتم 

 .اختبارها ستدون عليها بياناته بشكل جلي

وال جيوز للباحثني إفشاء نتائج االختبارات الوراثية أو التشخيصية إىل أقارب املرضى 

فيها عادة أقارب املرضى الذين تربطهم بهم  دون موافقتهم، أما يف األماكن اليت يتوقع

عالقة وثيقة أن يطلعوا على مثل هذه النتائج ، فيجب أن تشري خطة البحث إىل االحتياطات 

املالئمة اليت يتعني اختاذها ملنع إفشاء النتائج دون موافقة املرضى ، كما توضح هذا جلنة 

اءات بشكل واضح أثناء عملية احلصول وعلى الباحثني شرح هذه االجر. مراقبة آداب املهنة 

 .على موافقة مبنية على إدراك كامل بالعواقب املرتتبة عليها

 :أهمية سرية املعلومات عن الفرد والقبيلة واجملتمع يف األحباث الوراثية واجلينية

احملافظة على سرية ( رابطة العامل اإلسالمي)لقد تضّمن القرار السابق للمجمع الفقهي 

ات الكاملة للنتائج ورعاية أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء القاضية باحرتام املعلوم

 (.حتت بند خامسًا)اإلنسان ورعايته 

ولألسف فإن بعض األحباث الوراثية اليت مّت إجراؤها يف بعض البالد العربية مل تتقّيد 

نية يف املنطقة بهذا الشرط اهلام حيث نشرت بعض اجملالت الطبية العلمية أن القبيلة الفال

من الوصمة ضد  ًاكذا لديها استعداد وراثي للمرض الفالني، وهذا يعترب إفشاء للسر ونوع

 .تلك القبيلة

وإذا مّت  ،والشيء ذاته ُيقال عن كشف املعلومات الوراثية لشركات التأمني الصحي 

ه ذلك فإن شركة التأمني إما أن ترفض التأمني الصحي على مثل ذلك الشخص وأسرت

أو تطلب مبالغ إضافية كبرية حتى تواجه االحتمال ( اجلينات)احلاملني لتلك املورثات 

 .الكبري باإلصابة مبرض وراثي خطري يكّلف مبالغ باهظة يف عالجه

وكذلك تفعل بعض الشركات يف بعض البالد املتقّدمة حيث تفرض على املتقّدم على 

األحباث الوراثية اليت توّضح أن هذا  العمل إجراء فحوص اللياقة الطبية، ومن ضمنها

 الشخص لديه استعداد باإلصابة مبرض القلب أو نوع من السرطان أو أمراض وراثية أخرى

وبالتالي ترفض الشركة قبول هذا الشخص للوظيفة رغم أنه كفك هلا، وال يعاني . خطرية

                                                 
 "نظام مزاولة البحث على املخلوقات احلية"  4
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ثي عضال يف من أي مرض عضال يف ذلك الوقت، وهناك جمّرد احتمال لإلصابة مبرض ورا

ومبا أن بعض الدول تفرض على الشركة أو جهة العمل أن تداوي منسوبيها . مستقبل األيام

 .فإن جهة العمل تلك تقوم برفض توظيف مثل تلك احلاالت

وقد قامت الدول اليت يتم فيها مثل هذا اإلجراء بفرض قوانني تعاقب من يقوم بذلك من 

ء األشخاص الذين مل يذنبوا ومل يكن هلم دور يف جهات العمل باعتباره متييزًا ضد هكال

ولكن . محل هذه اجلينات اليت جتعلهم معّرضني لإلصابة بهذه األمراض يف مستقبل األيام

تلك اإلصابة غري مككدة وقد ال حتدث أبدًا، واجلدل احلاد ال يزال حمتدمًا يف بعض البالد 

حال إىل الدولة أو جهات خمتصة األخرى، حبيث تتخلى الشركة عن هذه املسكوليات وُت

 .تقوم بعالج مثل هذه احلاالت عند حدوثها

 : الوراثية املعلوماتبنوك 

 يف كل دولة إسالمية ، وهذا ما مصرف وراثي  ال شك أن هناك حاجة ماسة إلجياد

سيكبح مجاح الباحثني والفاحصني من إرسال العينات إىل املراكز البحثية والتشخيصية 

دهم، وجعل ذلك يف أضيق احلدود ووفق ضوابط وأنظمة يتم مراقبتها خارج حدود بال

معلومات عن كيفية انتقال املادة الوراثية بني األجيال وتأثريات  سيوفرو .بشكل صارم

 .ة الكيميائية وغريها من العوامل على املادة الوراثي املواد

من هذه الظاهرة هو يف احلد  -إىل حد كبري  -ولعل من العوامل املكثرة اليت تسهم 

إنشاء مراكز لألحباث والفحوصات الوراثية املتخصصة على املستوى احمللي ، خاصة وأن 

لدى الدول اإلسالمية  من الكوادر، ما يسهل ليس فقط إنشاءها ، بل حتى نقل وتوطني 

راثية إن اإلرسال العشوائي لعينات املادة الو. الكثري من التقنيات الوراثيةالعاملية احلديثة 

وبصورة غري مربرة قد يصل إىل حد اعتباره نوعًا من العقوق واجلحود ليس لشعوبنا وبالدنا 

سوأ من ذلك هو بل إن األ. فحسب ،  بل هو نوع من العقوق واجلحود ملستقبل ذواتنا وأسرنا

ن جنين على الكثري من أجيالنا القادمة ، لرغبة أو نزوة علمية قد أن يصل بنا األمر أ

ا الكثري من حتقيق الشهرة بأقصر الطرق فضاًل عن كون الدور الرئيس لبعض يشوبه

جهده هذا بأنه نوع من التعاون  -بعد ذلك  -ينعت الباحثني هو توفري العينات فقط ثمُ 

  .العلمي مع املراكز العاملية 

وقد أنشئ يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بنك مركزي حلفظ املعلومات 

تعلقة باملادة الوراثية وتنظيم االستفادة منها وفق أسس مستمدة من الشريعة اإلسالمية، امل

تقوم مصارف املادة الوراثية و .مبا يضمن محاية احلقوق الفردية لألشخاص واجملتمع

بقواعد معلومات موحدة مبدينة امللك عبدالعزيز  واألنسجة املختلفة بربط أنظمتها آليًا

                                                 
 مقال على اإلنرتنتهل فات األوان؟.... مننا اجليين أ :إبراهيم برجس العبد الكريم . د  4
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 بعد استكمال إنشاء املصارف يتم توعية العاملني يف القطاعات الصحيةو.للعلوم والتقنية

 .بأهمية حفظ عينات جلميع أمناط األمراض يف مصارف املنطقة

 :إجياد بنوك وراثية وبيع املعلومات الوراثية

ُيعترب إجياد بنوك وراثية يف بلد ما أمرًا ذا فائدة ملعرفة املخاطر واألضرار احملتملة، 

سة صحية يف هذا اجلانب تعتمد على املعلومات امليدانية، حبيث تقوم اجلهات ولوضع سيا

املختصة بوضع السياسة الصحية املطلوبة ملعاجلة تلك املشكلة واليت ختتلف من منطقة إىل 

 .أخرى يف تلك الدولة

ولكن أمر البنوك الوراثية أيضًا حيتاج إىل حزم يف تطبيق السرية الكاملة بالنسبة 

 .والقبائل واجملتمعات حبيث ال تتعّرض للمخاطر واألضرار والوصمة االجتماعية لألشخاص

الوراثية ملكا لألمة وال تستطيع شركة أو هيئة خاصة احتكارها  املادةوتعترب 

وهو ما يتم لألسف الشديد يف الواليات املتحدة بصورة خاصة، باعتبار أن ذلك . وتسويقها

احثني والشركات يف هذا اجملال إلجياد فحوص جديدة يشّجع البحث العلمي، ويشّجع الب

اليت حتمل االستعداد للعديد من ( اجلينات)تستطيع التعّرف على مزيد من املورثات 

 .األمراض الوراثية

وهناك نقاش حاد يف الواليات املتحدة حول هذه النقطة، وقد اعترب اجلينوم البشري 

 .والتحّكم فيه وبيعه وتسويقه بأكمله ملكًا لإلنسانية وال جيوز احتكاره

وبالتالي ال جيوز بيع املعلومات الوراثية لشركات متخصصة تبحث عنها لتقوم 

وينبغي التنبه ملا يتم من أحباث يف هذا اجملال بني الدول النامية . باحتكارها وتسويقها

الدول والدول املتقدمة تكنولوجيًا حيث تقوم الشركات الضخمة يف تلك ( العامل الثالث)

باالستفادة من املواد الوراثية املوجودة يف العامل الثالث وإجياد فحوص حتتكرها تلك 

الشركات للتعرف على تلك اجلينات املمرضة أو املكهبة للمرض ثم تقوم ببيعها إىل خمتلف 

 .دول العامل بأمثان باهظة وتستفيد منها ماليًا يف جماالت متعّددة

ارية العاملية ماديًا بينما ال يستفيد األشخاص الذين وتستفيد هذه الشركات االحتك

 .مّت مجع مادتهم الوراثية ودراستها، كما ال تستفيد دوهلم وجمتمعاتهم من هذه املكتشفات

وتقتضي أصول العدالة يف البحث العلمي أن يكون املردود ألي مكسب مادي عاداًل 

عاتهم والشركات االحتكارية وموزعًا بني األشخاص الذين ُأجري البحث عليهم وجمتم

 .الكربى

كما أن أي عالج يكتشف هلذه األمراض ينبغي أن يقّدم جمانًا لألشخاص الذين 

ُأجري عليهم البحث وبثمن رمزي جملتمعاتهم،وهي يف الغالب جمتمعات فقرية ال تستطيع أن 

 .تقّدم الثمن الباهظ الذي تطلبه تلك الشركات
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وث سواء كانت متعّلقة باجلينات أو غريها من وهذا األمر ينطبق على كل البح

 .األحباث

وينبغي بصورة خاصة أن تستفيد الدول الفقرية يف العامل الثالث من األحباث اليت ُتجرى 

على أرضها وسكانها، وذلك باحلصول على فوائد طبية من تلك األحباث، وعلى احلصول 

تلك الدولة اليت ساهمت يف الوصول على العالج إذا مّت اكتشافه أو اخرتاعه بثمن رمزي ل

 .إليه، وأن حيصل األشخاص الذين اشرتكوا يف التجربة على العالج هلذا املرض جمانًا

وجيب تعويض أي فرد أو جمموعة أفراد تعّرضوا للضرر املادي أو املعنوي نتيجة هذه 

 4.سياألحباث أو كشف معلومات عنهم أّدت إىل الضرر املادي أو االجتماعي أو النف

                                                 
 ، مرجع سابقحسان مشسي باشا ، دار القلم ، دمشق.حممد علي البار و د .  د:أخالقيات البحوث الطبية   4
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 توصيات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية

الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم " بعنوانندوة املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية  تعقد

، وذلك مبشاركة جممع الفقه اإلسالمي جبدة "رؤية إسالمية -البشري والعالج اجليين 

ة واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم واملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية باإلسكندري

 42 - 40هـ الذي يوافقه 4141مجادى اآلخرة  52 - 50والثقافـة ، وذلك يف الفرتة من 

إىل التوصيات   توصلت الندوة يف ختام عملهاو .م 4111أكتوبر / من شهر تشرين األول

  :التالية 

 مبادئ عامــــة  :أوال 

، وكّرمه على سائر املخلوقات ، وإن العبــث  خلق اهلل اإلنسان يف أحسن تقويم (4)

مبكونــات اإلنسان وإخضاعه لتجارب اهلندسة الوراثية بال هدف أمر يتنافى مع 

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني  :  ان مصداقا لقوله تعاىلـالكرامة اليت أسبغها اهلل على اإلنس

  .(  73: اإلسراء )   آَدَم

ِذيَن َيْعَلُموَن َهْل َيْسَتِوي الَّ : كما جاء يف قوله تعاىل اإلسالم دين العلم واملعرفة (5)

، وهو ال حيجر على العقل اإلنساني يف جمال البحث ( 1:  الزمر)  َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل

العلمي النافع ، ولكن حصيلة هذا البحث ونتائجـه ال جيوز أن تنتقــل تلقائيا إىل 

ية ، فما وافق الشريعة تعرض على الضوابط الشرعجمال التطبيقات العملية حتى 

ككل  -وإن علم الوراثة جبوانبه املختلفة هو. ، وما خالفها مل جيز منها أجيز

مما حيض عليه اإلسالم ، وكان أوىل بعلماء املسلمني أن  -إضافة إىل املعرفة 

  .يكونوا فيه على رأس الركب 

َواَل  يوصي به اإلسالم وحيض عليه إن احلرص على الصحة والتوقي من املرض مما  (0)

والتداوي يف ". ومن يتوّق الشر يوقه" ، (  412:  البقرة)   ُتْلُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة

وال يتعارض . أصله مطلوب شرعا ال فرق يف ذلك بني مرض مكتسب ومرض وراثي 

  ذلك مع فضيلة الصرب واحتساب األجر والتوكل على اهلل

  .ل إنسان احلق يف أن حترتم كرامته وحقوقه أيا كانت مساته الوراثية لك (1)

( جينوم)ال جيوز إجراء أي حبث أو القيام بأي معاجلة أو تشخيص يتعلق مبجني  (2)

شخص ما ، إال بعد إجراء تقييم صارم ومسبق لألخطار والفوائد احملتملة املرتبطة 

ذا الشأن ، واحلصول على القبول بهذه األنشطة مع االلتزام بأحكام الشريعة يف ه

املسبق واحلر والواعي من الشخص املعين ، ويف حالة عدم أهليته لإلعراب عن هذا 

القبول ، وجيب احلصول على القبول أو اإلذن من وليه مع احلرص على املصلحة العليا 

ويف حالة عدم قدرة الشخص املعين على التعبري عن قبوله ال جيوز . للشخص املعين 
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كن ذلك مفيدا لصحته فائدة ما مل ي(  جينومه )إجراء أي حبوث تتعلق مبجينه 

 . مباشرة

ينبغي احرتام حق كل شخص يف أن يقرر ما إذا كان يريد أو ال يريد أن حياط علما  (4)

  بنتائج أي فحص وراثي أو بعواقبه

حتاط بالسرية الكاملة كافة التشخيصات اجلينية احملفوظة أو املعّدة ألغراض  (7)

البحث أو ألي غرض آخر ، وال تفشى إال يف احلاالت املبينة فــي النــدوة الثالثــة مــن 

  .م حول سر املهنة 4117إبريل  41نــدوات املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بتاريخ 

ال جيوز أن يعرض أي شخص ألي شكل من أشكال التمييز القائم على صفاته  (1)

نتيجته النيل من حقوقه وحرياته األساسية واملساس الوراثية والذي يكون غرضه أو 

  .بكرامته 

، ري أو ألي من تطبيقات هذه البحوثالبش( اجلينوم)ال جيوز ألي حبوث تتعلق باجملني  (1)

وال سيما يف جماالت البيولوجيا وعلم الوراثة والطب أن يعلو على االلتزام بأحكام 

ريات األساسية والكرامة اإلنسانية الشريعة اإلسالمية واحرتام حقوق اإلنسان واحل

 .ألي فرد أو جمموعة أفراد 

ينبغي أن تدخل الدول اإلسالمية مضمار اهلندسة الوراثية بإنشاء مراكز لألحباث يف  (43)

هذا اجملال ، تتطابق منطلقاتها مع الشريعة اإلسالمية ،وتتكامل يف ما بينها بقدر 

  .اجملال  اإلمكان ، وتأهيل األطر البشرية للعمل يف هذا

ينبغي على املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية االهتمام بتشكيل جلان تهتم باجلوانب  (44)

اخللقية للممارسات الطبية داخل كل دولة من الدول اإلسالمية متهيدا لتشكيل 

 .االحتاد اإلسالمي لألخالق الطبية يف جمال التكنولوجيا احليوية 

لفات لتبسيط املعلومات العلمية عن الوراثة ينبغي لعلماء األمة اإلسالمية نشر مك (45)

 .واهلندسة الوراثية لنشر الوعي وتدعيمه عن هذا املوضوع 

ينبغي للدول اإلسالمية إدخال اهلندسة الوراثية ضمن برامج التعليم يف مراحله املختلفة  (40)

  .مع زيادة االهتمام بهذه املواضيع بالدراسات اجلامعية والدراسات العليا 

ى الدول اإلسالمية االهتمام بزيادة الوعي مبوضوع الوراثة واهلندسة الوراثية ينبغي عل (41)

عن طريق وسائل اإلعالم احمللية مع بيان احلكم اإلسالمي يف كل موضوع من هذه 

  .املواضيع 

تكليف املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية مبتابعة التطورات العلمية هلذا املوضوع وعقد  (42)

  .ذ التوصيات الالزمة إن جد جديد ندوات مشابهة الختا
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  : البشري( اجملني ) اجلينوم  -ثانيا 

إن مشروع قراءة اجلينوم البشري وهو رسم خريطة اجلينات الكاملة لإلنسان ، هو 

 : ه واستكناه سنة اهلل يف خلقه وإعمال لآلية الكرميةـــان على نفســجزء من تعرف اإلنس

 َفاِق َوِفي َأنُفِسِهْمَسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اآْل  (  20: فصلت  ) ومثيالتها من اآليات ، وملا

كانت قراءة اجلينوم وسيلة للتعرف على بعض األمراض الوراثية أو القابلية هلا ، فهي 

إضافة قّيمة إىل العلوم الصحية والطبية يف مسعاها ملنع األمراض أو عالجها ، مما يدخل يف 

  .اجملتمع باب الفروض الكفائية يف 

 :اهلندسة الوراثية  :ثالثا 

تدارست الندوة موضوع اهلندسة الوراثية وما اكتنفها منذ ميالدها يف السبعينات من 

هذا القرن من خماوف مرتقبة إن دخلت حيز التنفيذ بال ضوابط ، فإنها سالح ذو حدين 

  .قابل لالستعمال يف اخلري أو يف الشر 

يف منع املرض أو عالجه أو ختفيف أذاه ، سواء باجلراحة  ورأت الندوة جواز استعماهلا

اجلينية اليت تبدل جينا جبني أو توجل جينا يف خاليا مريض ، وكذلك إيداع جني يف كائن 

آخر للحصول على كميات كبرية من إفراز هذا اجلني الستعماله دواء لبعض األمراض ، 

ملا فيه من حماذير  germ cellsنسية مع منع استخدام اهلندسة الوراثية على اخلاليا اجل

 شرعية 

وتككد الندوة على ضرورة أن تتوىل الدول توفري مثل هذه اخلدمات لرعاياها 

  .احملتاجني هلا من ذوي الدخول املتواضعة نظرا الرتفاع تكاليف إنتاجها

ة ، أو وترى الندوة أنه ال جيوز استعمال اهلندسة الوراثية يف األغراض الشريرة والعدواني

يف ختطي احلاجز اجليين بني أجناس خمتلفة من املخلوقات ، قصد ختليق كائنات 

  .خمتلطة اخللقة ، بدافع التسلية أو حب االستطالع العلمي 

كذلك ترى الندوة أنه ال جيوز استخدام اهلندسة الوراثية سياسة لتبديل البنية اجلينية 

اولة للعبث اجليين بشخصية اإلنسان أو يف ما يسمى بتحسني الساللة البشرية ، وأي حم

 .التدخل يف أهليته للمسئولية الفردية أمر حمظور شرعا 

وحتذر الندوة من أن يكون التقدم العلمي جماال لالحتكار واحلصول على الربح هو 

اهلدف األكرب ، مما حيول بني الفقراء وبني االستفادة من هذه اإلجنازات، وتكيد توجه 

يف هذا اجملال يف إنشاء مراكز لألحباث للهندسة الوراثية يف الدول النامية  األمم املتحدة

وال ترى الندوة  كانيات الالزمة ملثل هذه املراكزوتأهيل األطر البشرية الالزمة وتوفري اإلم

حرجا شرعيا باستخدام اهلندسة الوراثية يف حقل الزراعة وتربية احليوان ، ولكن الندوة ال 

اليت حذرت مكخرا من احتماالت حدوث أضرار على املدى البعيد تضر تهمل األصوات 
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وترى أن على الشركات واملصانع املنتجة للمواد . باإلنسان أو احليوان أو الزرع أو البيئة 

الغذائية ذات املصدر احليواني أو النباتي أن تبّين للجمهور ما يعرض للبيع مما هو حمضر 

كما توصي الندوة الدول باليقظة العلمية التامة يف . ء عن بينة باهلندسة الوراثية ليتم الشرا

رصد تلك النتائج ، واألخذ بتوصيات وقرارات منظمة األغذية واألدوية األمريكية ومنظمة 

  .الصحة العاملية ومنظمة األغذية العاملية يف هذا اخلصوص 

  .الدول اإلسالمية توصي الندوة بضرورة إنشاء مكسسات حلماية املستهلك ونوعيته يف 

:البصمة الوراثية  :رابعا 

تدارست الندوة موضوع البصمة الوراثية ، وهي البنية اجلينية التفصيلية اليت تدل على 

والبصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة ال تكاد ختطئ يف . هوية كل فرد بعينه 

.  سيما يف جمال الطب الشرعي التحقق من الوالدية البيولوجية ، والتحقق من الشخصية وال

وهي ترقى إىل مستوى القرائن القطعية اليت يأخذ بها مجهور الفقهاء يف غري قضايا احلدود 

الشرعية ، ومتثل تطورا عصريا ضخما يف جمال القيافة الذي تعتد به مجهرة املذاهب 

  .الفقهية ، على أن تكخذ هذه القرنية من عـدة خمتربات 

بات النسب بهذه الوسيلة ونظرا ملا خيالط هذا املوضوع من آراء فقهية أما بالنسبة إلث

تدعو احلاجة لتعميق الدراسة يف جوانبها املختلفة ، فقد رأت املنظمة عقد حلقة نقاشية من 

  .املختصني من الفقهاء والعلماء للوصول إىل توصيات مناسبة حول املوضوع 

( : ين اإلرشاد اجلي) اإلرشاد الوراثي  :خامسا 

يتوخى تزويد طالبيه باملعرفة الصحيحة  genetic counselingاإلرشاد اجليين 

والتوقعات احملتملة ونسبتها اإلحصائية تاركا اختاذ القرار متاما لذوي العالقة يف ما بينهم 

وقد تدارست الندوة هذا . وبني الطبيب املعاجل ، دون أي حماولة للتأثري يف اجتاه معّين

 :أوصت مبا يلي املوضوع و

ينبغي تهيئة خدمات اإلرشاد اجليين لألسر أو املقبلني على الزواج على نطاق واسع  (أ )

وتزويدها باألكفاء من املختصني مع نشر الوعي وتثقيف اجلمهور بشتى الوسائل لتعم 

 .الفائدة

  .ال يكون اإلرشاد اجليين إجباريا ، وال ينبغي أن تفضي نتائجه إىل إجراء إجباري  (ب )

  .بغي حياطة نتائج اإلرشاد اجليين بالسرية التامة ين (ج )

ينبغي توسيع مساحة املعرفة باإلرشاد اجليين يف املعاهد الطبية والصحية واملدارس  (د )

 .ويف وسائل اإلعالم واملساجد بعد التحضري الكايف ملن يقومون بذلك 
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وب مصح( رغم أنه مباح شرعا)ملا كانت اإلحصاءات تدل على أن زواج األقارب  (ه )

مبعدل أعلى من العيوب اخللقية ، فيجب تثقيف اجلمهور يف ذلك حتى يكون 

  .االختيار على بصرية ، وال سيما األسر اليت تشكو تارخيا ملرض وراثي 

:األمراض اليت جيب أن يكون االختبار الوراثي فيها إجباريا أو اختياريا  :سادسا 

  .على تقليل انتشارها السعي إىل التوعية باألمراض الوراثية والعمل  (4)

تشجيع إجراء االختبار الوراثي قبل الزواج وذلك من خالل نشر الوعي عن طريق  (5)

  .وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية والندوات واملساجد 

تناشد السلطات الصحية بزيادة أعداد وحدات الوراثة البشرية لتوفري الطبيب  (0)

طاق اخلدمات الصحية املقدمة للحامل املتخصص يف تقديم اإلرشاد اجليين وتعميم ن

  .يف جمال الوراثة التشخيصية والعالجية بهدف حتسني الصحة اإلجنابية 

  .ال جيوز إجبار أي شخص إلجراء االختبار الوراثي  (1)
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 الفهرس

 الصفحة املوضوع

 4 مقدمة 

  3 اجلينوم البشري :الفصل األول 

 0 مشروع اجلينوم •

 1 أهداف املشروع •

 2 يقات اجلينوم البشري احملتملةما هي تطب •

 2 هل يف املشروع ثورة طبية •

 4 اجلينوم واألخالقيات •

 7 حكم استخدام اجلينوم البشري •

  اهلندسة الوراثية : الفصل الثاني (genetic engineering ) 1   

 1 خماطر اهلندسة الوراثية •

 43 حرب اجلينات •

 44 لشركات ؟هل ميكن لدولة أن تبيع أسرار شعبها إلحدى ا •

 45 قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي •

  40 الوراثة والقرابة: الفصل الثالث 

 40 األمراض الوراثية •

 41 (الصبغيات ) األمراض املتعلقة بالكرموسومات : القسم األول  •

 40 األمراض الناجتة عن خلل يف اجلينات: القسم الثاني  •

 41 مراض املتعددة األسباباأل: القسم الثالث  •

 41 جمموعة من األمراض املتفرقة واليت يصعب حصرها: القسم الرابع  •

 41 عالقة األمراض الوراثية بالقرابة •

  47 الفحص الطيب الوراثي قبل الزواج: الفصل الرابع 

 41 أهمية الفحص الطيب الوراثي قبل الزواج •

 41 قبل الزواجاألهداف املرجوة من الفحص الطيب الوراثي  •

 41 أنواع الفحص الطيب •

 41 األمراض الوراثية اليت ميكن فحصها بصفة عامة •

 53 اعرتاضات على أجراء الفحص الطيب •

 53 أخبار اخلاطبني •

 54 الفحص الطيب قبل الزواج واألحكام الفقهية •

 54 حكم الفحص الطيب الوراثي قبل الزواج •

 55 ما حكم كشف سر الفحص اجليين •

 52 الفحص اجليين بعد الزواج: ل اخلامس الفص 

 52 الفحص اجليين قبل احلمل •
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 52 آثار الفحص اجليين قبل احلمل •

 54 الفحص اجليين أثناء احلمل •

 54 فحص السائل األمنيوسي •

 57 أخذ عينة من املشيمة •

 57 أخذ عينة دم من احلبل السري •

 57 حكم الفحص اجليين أثناء احلمل •

 51 لعالج اجليين ا: الفصل السادس  •

  طرق العالج اجليين •

 51 منافع العالج اجليين •

 03 سلبيات العالج اجليين وأخطاره •

 03 أنواع العالج اجليين •

 03 (التناسلية ) نقل اجلني إىل اخلاليا اجلنسية  •

 04 حكم نقل اجلني من أحد الزوجني لغرض عالجي •

 04 حكم نقل اجلني من أحد الزوجني لغرض غري عالجي •

 04 حكم نقل اجلني من غري الزوجني •

 05 نقل اجلني إىل اخلاليا اجلسدية •

 05 حكم نقل اجليني إىل اخلاليا اجلسدية •

 00 الضوابط الشرعية اليت ينبغي يف إطارها مباشرة العالج اجليين •

  02 األحباث الوراثية: الفصل السابع 

 02 (املورثات ) األحباث يف جمال الوراثة واجلينات  •

 01 احلفاظ على سرية املعلومات يف األحباث الوراثية •

 01 االختبارات الوراثية •

أهمية سرية املعلومات عن الفرد والقبيلة واجملتمع يف االحباث الوراقية  •

 واجلينية

01 

 13 بنوك املعلومات الوراثية •

 14 يةثإجياد بنوم وراثية وبيع املعلومات الورا •

 10 لعلوم الطبيةتوصيات املنظمة اإلسالمية ل 

 11 الفهرس 

 





 

 الدورة العشرون

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 

 

 

 األماراتالقرائن واإلثبات ب

 (املستجدات ) 
 

 

 

 

 إعداد

 د حممد بن حييى ين حسن النجيمي.أ

 األستاذ باملعهد العالي للقضاء

 اململكة العربية السعودية



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 مقدمة

منن   فره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنااحلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغ

يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هناي  لنه أوأشنهد أ  ل  لنه  ل اهلل والنده ل شنري  لنه        

 .أما بعد.وأشهد أ  حممد عبده ورسوله صلى اهلل عليه وسلم 

يهننا الاليننا تعلةننا بالةضنناأ مننن أهننم الدراسننات امعاصننر  النن  حنتننا   ل فنن   الدراسننات ام

والذ  تتسارع فينه امسنتادات وتنتغل الفنروط الةارلنا علنى الننال ولبند للةاةن  ا الا نا           

بتل  التغلات ويكو  الةضاأ على معرفا مبا استاد من قنرالن وأيلنا أوهنذا البانذ النذ       

ه  الدول  يف يورته العشرين هنو يف هنذا السنياه وهنو النفنر يف   بنات       ةأتةدم به للمامع الف

منوا  والنسنل   واأل واألعراضوبها حتفظ األنفس أ ا اوى بةرالن جديد  يتغل احلكم بهالدع

 .وقبل هذا حيفظ للمرأ يينه 

حبنا  وقند شنرع     صر  حيتا  مثنل هنذه الدراسنات واأل      معاجلا كثل من األيلا امعا

 وةنوع  فيها بينا  سنبا ام   مةدما على  بتوفيق اهلل تعاىل وكتب  حبثا يف هذا اموةوع حيتو

 ومتهينند يف تعريننق الةننرالن والايتهننا أومباثننا  أاألو  يف الةننرالن الةداننا عننند الفةهنناأ أ   

ويف .وفهننارل وقالمننا بننامراجع    فيهننا أهننم النتننال  أ   وخامتنناوالثننان  يف الةننرالن امعاصننر  أ  

 . واهلل أعلم وأعلى وأجل.اخلتام نسأ  اهلل تعاىل أ  يوفق ما حيبه ويرةى
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 متهيد

 وأقسامها وحجيتها القرائن يف تعريف

 :تعريف القرينة 

وقنا   "امصناالبا قنا  تعناىل   و مؤنذ الةرين ومجعها قرالن من امةارنا وه  امالزما  :لغا

ومننن يعنن  عننن ذكننر الننر ن نةننيف لننه شننيةانا فهننو لننه    " وقننا "قرينننه هننذا مننا لنند  عتينند 

 يومئنذ مةنرنني يف   ترى اجملرمني"وقر  الش أ بالش أ وصله وشده.أ  مالزم ومصاالا".قرين

 .أ  مكتفني مشدويين" األصفاي

مل يعرفها الفةهاأ األوالل لكن أشاروا هلا يف الدعاوى والبيننات وعننوا بهنا    :واصةالالا

  .العالما واألمار 

 .أمر يشل  ىل امةلوب : فةالوا وعرفها امتأخرو  منهم

أننه منبهم مل ينبني    -2.غل جامع ألنه عرط الةرينا عموما يف اللغنا  -1:وهذا التعريق

 .الةيةا الةرينا بل أشار للةرينا الضعيفا ال  يللتها جمري  شار 

وعلينننه منننا علنننى .كنننل أمنننار  تننناهر  تةنننار  شنننيئا خفينننا فتننند  علينننه  : الزرقنننا وعرفهنننا

 .كما أنه عرط الةرينا باألمار  وهما مرتايفا  .مع ما فيه من يور لستخدامه تةار .السابق

 .األمار  البالغا الد اليةني ه  : الةرينا الةا عا:العدليا وعرفتها جملا األالكام

 .وعرفها بامرايط.وهو غل جامع ألنه الصرها يف الةا عا

ويؤخننذ عليننه مننا .األمننار  النن  يفهمهننا الةاةنن  مةارنننا للاننق يالننا عليننه:وعرفهننا شننلتوت

 . سبق

يهم أو اسنتنتاها  األمار  ال  نص عليها الشارع أو استنبةها ألما الشريعا باجتهنا :وقيل

 .وهو قاصر.الةاة  من احلاي ا وتروفها وما يكتنفها من أالوا 

كل أمر تاهر يصاالا شنيئا   :فيكو  مع تعديله أهو تعريق الزرقا :والتعريق امختار

 .خفيا فيد  عليه

سكوت البكر قرينا رةاها والرةنا أمنر خفن  ي  علينه قريننا      :وهذا جامع مانع مثا 

 .تاهر  ه  السكوت

 :ام القرائنأقس

 :اجلهة املستخلصة منها أو باعتبار مصدرها (1)

 :نصية (أ )

ْ  َوُهدَو    :  كةوله تعاىلأ  ابتا بالكتاب أو السنا ِإن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُقُبٍل َفَصدَدَق

ْ  َوُهَو ِمن الصَّداِدِقنَي   ِمَن الَكاِذِبنَي  ق الةمنيص  فشن  ،  َوِإن  َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َفَكَذَب
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ِإنَّ ِفدددي َذِلدددَا  َيدددات     : منننن اخللنننق قريننننا علنننى صنننده يوسنننق وكنننذب امنننرأ  وقولنننه   

عنن عالشنا   :والسنا.والتوسم هو التفعل من الوسم وهو العالما وهو العالماK    لِّْلُمَتَوسِِّمنَي

رة  اهلل عنها قال  يخل عل  رسو  اهلل صنلى اهلل علينه وسنلم ذات ينوم وهنو مسنرور فةنا         

يننا عالشننا أمل تننر  أ  جمننززا امنندجل  يخننل فننرأى أسنناما وزينندا وعليهمننا قةيفننا قنند غةيننا     

 .متفق عليه.رأسيهما وبدت أقدامهما فةا     هذه األقدام بعضها من بعف

 :فقهية (ب )

 :ما استنبةها الفةهاأ باجتهايهم واستدلوا بها ومثاهلا

ا سننوأ الةصنند لالتمننا   منننع امنندين امفلننس مننن التصننرط يف مالننه اراننور عليننه لةريننن    (1)

تلائننا أموالننه أو يؤجرهننا بةصنند  خفالهننا فأجنناز اجلمهننور خالفننا للانفيننا وابننن الننزم        

 .احلار على امدين امفلس

   كا  عليه عالما امسلمني فهو كنز و   علنم بعالمنا الصنليا أو     :قوهلم يف الركاز (2)

 .بصور  أو اسم مل  من ملوك الروم فهو ركاز

لسنننتكراه علنننى الزننننا    وجننندت أمنننار  تننند  علينننه كالصنننيا    قبنننو  قنننو  امنننرأ  يف ا (3)

 .والستغا ا

 :قضائية (ج )

وامنندعى عليننه وتننروط النندعوى   أالننوا  امنندع هنن  مننا اسننتنبةه الةاةنن  بفةنتننه مننن  

هذه مسنألا كنبل  عفيمنا النفنع جليلنا      :"قا  ابن الةيم .ولبد من ةبط تل  الةرالن بالشرع

ةناع الةنا كنثلا وأقنام بنا ال كنثلا و   توسنع فيهنا         الةدر    أهملنها احلناكم أو النوال  أ   

ول  :"وقنننا ".وجعننل معولننه عليهننا يو  األوةننناع الشننرعيا وقننع يف أنننواع منننن الفلننم والفسنناي        

 :يتمكن امف  ول احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق  ل بنوعني من الفهم

واألمننارات  واسننتنباع علننم الةيةننا مننا وقننع بننالةرالن   والفةننه فيننه   فهننم الواقننع أالنندهما 

يف الواقننع وهنو فهننم الكننم اهلل   فهنم الواجننا والعالمنات التننى حينيط بننه علمننا والننوع الثننان     

 " الذ  الكم به يف كتابه أو على لسا  رسوله يف هذا الواقع  م يةبق أالدهما على اآلخر

 :عناصر القرينة القضائية

دعوى تبعنا لسنلةته   وهنو الواقعنا الثابتنا الن  هتارهنا الةاةن  منن بنني وقنالع الن          :اماي  (1)

 .ليستخلص منها قرالنه الةضاليا

فننالةرالن  وبهننذا.أ  يسننتنبط مننن تلنن  الوقننالع الثابتننا قننرالن تنند  علننى اجملهننو   :امعنننو  (2)

وهن  كنثل  متعندي     .الةضاليا يليل يف   بات يةني الةاة  للوصنو  للاكنم الصناي    

 :ومن أمثلتهابتعدي الدعوى 
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يعا فأنكره فةا  له الةاة  أين سنلمته  يناه   ايعى رجل أنه سلم غراا له مال وي (أ )

قا  مبسناد نناأ عنن البلند قنا  اذهنا فانئص مننه مبصناق أاللنق علينه فمضنى             

 .واعتةل الةاة  الغريم  م قا  له أتراه بلغ امساد قا  ل فألزمه باما 

 ننن  أعننرط يف أكثننر    :فةننا  الةاةنن   "قصننا أبنن  خننازم احلنفنن  الةاةنن  وفيهننا      (ب )

وم وجننه ارننق مننن امبةننل وقنند صننارت لنن  بننذل  يربننا ل  األالننوا  يف وجننوه اخلصنن

 ."تكاي ختةئ

 :تقسيمها باعتبار عالقتها مبدلوهلا (2)

 وهن  منا تكنو  العالقنا بينهنا وبنني مندلوهلا  ابتنا ل تنتغل يف مجينع          :عةلينا قرالن  (أ )

واجلننر  قرينننا اآللننا يف  .الفننروط كوجننوي احلمننل مننن غننل امتزوجننا قرينننا الزنننا    

 .الشرعيا غالبا عةليا وليس  عرفيا ألنها  ابتا ل تتغل وهلذا الةرالن.الةتل

 تكو  العالقا فيهنا راجعنا للعنرط والعناي  وهن  غنل  ابتنا كشنراأ        :عرفياقرالن  (ب )

 . شا  يوم األةاى قرينا األةايا وشراأ الصالغ خامتا قرينا التاار 

 :تقسيمها حبسب قوتها يف اإلثبات (3)

لثابتا وما يستنت  منها لكشق واقعا مبهما وهن   الةرينا يف ا  بات توصل بني األمور ا

 :ليس  بدرجا واالد  فتنةسم  ىل

كخننرو  رجننل مننن يار .وهنن  أمننار  يةينيننا تصننل األمننر مةةوعننا بننه :قويننا يللتهننا قرينننا (أ )

بسننكني عليهننا يمنناأ مضننةربا خلننق يف النندار قتننيال ولننيس فيهننا غلهمننا فهننذه قرينننا     

والةرينا ال  قام  على غلبا الفنن أل   نره   .قةعيا على أنه الةاتل واالتما  غله بعيد

ا  بات مهما قوي  فه  تنينا والنيةني قلينل حتةةنه وقنو  الةريننا يف الصنو  الةمأنيننا         

 .بها

ول يكفنن  العتمنناي عليهننا بننل حتتننا  لةننرالن    .وهنن  مننا تةبننل   بننات عكسننها  :ةننعيفا (ب )

الهما مال  لكنن  كالزوجني تنازعا يف متاع البي  فالةرينا هنا اليد فك:مثاهلا.أخرى

ل تكف  هنذه الةريننا فيلانأ لةريننا امناسنبا فمنا ناسنا الرجنل كالعمنالم يةبنل قولنه            

 .وما ناسا امرأ  كاحلل  وامغاز  فيةبل قوهلا فيه وما يصل  هلما يةسم

وجناأوا علنى قميصنه بندم     "مال تفيد شيئا من العلم ول الفن كةصا يوسنق   :الكاذبا (  )

يننل هلننم يصنده يعننواهم بأكننل النذلا لننه لكنهننا قرينننا   فالنندم علننى الةمنيص يل "كنذب 

كاذبا معارةتها قرينا أقوى منها وه  استاالا عدم متزه الةمنيص منع الفنرتال لنذا     

 .فةةع بكذبهم"بل سول  لكم أنفسكم أمرا"قا  عليه السالم

 يف يللتنه علنى احلنق والضنعيق مفتةنر ألخنرى وهنو        منن الةنرالن منا كنا  قوينا      فامعترب

 .انا على آخر والكاذبا ل يلتف  هلامرج  جل
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 :حكم العمل بالقرائن

عمل بها ألما امذاها األربعا والةضاأ ل اكن أ  يستغص عنهنافال ينربأ امنتهم مةلةنا     

 ل    مل يكن مستند لتهامه ومل تذكر الةرالن يف  ره ا  بنات حلاجتهنا لنذكاأ وفةننا     

 :قولنييف اعتبارها من وسالل ا  بات على التى ل تكو  وسيلا للفلم لذل  وقع اخلالط 

ابن الغرل وابن عابدين والةرابلسن  ومنن امالكينا    :جواز العمل بها قا  به من احلنفيا (1)

ومنن  .ابن فرالو  وابنن جنز  ومنن الشنافعيا العنزوابن أبن  الندم ومنن احلنابلنا ابنن الةنيم           

ا عملينننا سنننبق منننن الفةهننناأ مل يعننندوها صنننراالا منننن  نننره ا  بنننات لكننننهم عملنننوا بهننن  

كالزيلع  والكاسان  من احلنفيا واماوري  من الشافعيا وابن قداما وابن تيميا وابنن  

 .رجا من احلنابلا ول هلو كتاب فةه من اعتبار الةرينا

قالننه بعننف متننأخر  احلنفيننا كننالرمل  وحممنندبن عابنندين ومننن    :منننع العمننل بننالةرالن  (2)

 .امالكيا الةرايف

 :يل استدلوا مبا  : أدلة اجمليزين

أ  يعةوب علينه السنالم اعتمند    :ووجه الدللا."وجاأوا على قميصه بدم كذب:"الكتاب (1)

 :الةرينا يف كذبهم وهذه الةرينا ه 

 .عدم متزه قميص يوسق عليه السالم قرينا كذبهم يف افرتال الذلا هلم (أ )

اك علنى  خوتن    ين بص ل تةصص رؤ قا  يا"علمه السابق بأنهم يضمرو  له احلسد (ب )

 ".كيدا فيكيدوا ل 

اةننةرابهم بعنندما أنكننر علننيهم فةننا  بعضننهم قتلننه اللصننو  فأجننابهم كيننق        (  )

 .فهذه أقوى من قرينا الدم لفهورها.تركوا قميصه وهم أالو   ليه من قتله

وشننهد شنناهد مننن أهلننها    كننا  قميصننه قنند مننن قبننل فصنندق  وهننو مننن      "قننا  تعنناىل (2)

ا شننق الةمننيص تكننو  فننالةرالن فصننل  يف تبننيني امننتهم مننن الننرب أ أل  جهنن "الكنناذبني

تبعا للاها ال  شد منها ف ذا شد من اخللنق كنا  متزيةنه منن اخللنق وأيضنا  ذا شند        

من اخللق كا  صاالبه مدبرا غالبا وهكذا يف عكسه فتميز بةد الةميص الصنايه  

االنت  بهنا منن قنا       يف الدعوى من الكاذب فالةند قريننا مرجانا قررهنا اهلل تعناىل لنذا      

واعرتض على هذين الندليلني بأننه شنرع منن قبلننا وهنو        .الغرل باألمارات كما قا  ابن

 .لنا ليس شرعا

 :اجلواب

 ."فبهداهم اقتده"كل ما قصه اهلل علينا وأنزله هو لفالد  ومنفعا وقا   (أ )

اجلمهور يرونه الانا منا مل ينري يلينل اننع أو ناسنر ومل ينري منا ينسنر ول يلينل            (ب )

 .بالسنا عتبار الةرالن يف شرعناانع من الستدل  بهاتني اآليتني بل وري ا
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ُِيُعوَن َبدر بيا ِفدي اأَلر ِ          : قا  تعاىل (3) ِلْلُفَقَراء الَِّذيَن ُأحِصُروْا ِفدي َسدِبيِل الِلدِه َي َيس دَت

أ (1) َيح َسُبُهُم اْلَجاِهُل َأْغِنَياء ِمَن التََّعفُِّف َتع ِرُفُهم ِبِسيَماُهم  َي َيس َأُلوَن النَّاَس ِإْلَحاًفا

للفةننراأ الننذين أالصننروا يف سننبيل اهلل ل يسننتةيعو  ةننربا يف األرض حيسننبهم اجلاهننل 

فيهنا يلينل جنواز العمنل     .."أغنياأ من التعفنق تعنرفهم بسنيماهم ل يسنألو  الننال  حلافنا      

 :بالةرالن من وجهني

جعننل تعفننق الفةننراأ عننن السننؤا  مننع الةنندر  عليننه قرينننا علننى الغنننى مننن جهننل        (أ )

 .الاهلم

أ  بعالمنتهم الن  تفهنر علنيهم منن أ نر اجلهند        أ  ع ِرُفُهم ِبِسيَماُهم  َت  : قوله (ب )

فلسيما أ نر يف اعتبنار    .والتواةع وةعق البنيا فهذه قرينا اعتربها يليل فةرهم

مننا يفهننر فمننن مننات وعليننه زنننار غننل ستننو  يف ييننار ا سننالم فننال ينندفن مننع           

 امسلمني فزناره قرينا

َلدو  َنَشداء َلَأَري َنداَكُهم  َفَلَعدَرْفَتُهم ِبِسديَماُهم  َوَلَتع دِرَفنَُّهم  ِفدي        َ و :  ومثل تل  اآلينا كنثل   (4)

ِسديَماُهم    أ و    َوَعَلى اأَلع َراِف ِرَجدال  َيع ِرُفدوَن ُكداِل ِبِسديَماُهم       وأ  َلح ِن اْلَقو ِل 

فهنذه كلنها   أ    َن ِبِسديَماُهم  ُيع دَرُف اْلُمج ِرُمدو    وأ   ِفي ُوُجوِهِهم مِّن  َأَثدِر السجدُجودِ  

 .جتوز األخذ بالةرالن

فنالناوم وةنع  عالمنات لالهتنداأ      .  َوَعالَمدات  َوِبدالنَّج ِم ُهدم  َيه َتدُدونَ     :  قوله تعاىل (5)

 .فكذا الةرالن تهد  للاكم

َُلََّقاُت َيَتَربَّص َن ِبَأنُفِسِهنَّ َثاَلَثَة ُقُرَوء  :  قوله تعاىل (6) الشرع الةرأ عالمنا  فاعل   َواْلُم

 .على عدم احلمل وهو قرينا

 َوِإَذا ُتت َلى َعَلي ِهم  آَياُتَنا َبيَِّنات  َتع دِرُف ِفدي ُوُجدوِا الَّدِذيَن َكَفدُروا اْلُمنَكدَر        :  قوله تعاىل (7)

ففهور امنكر من العبول والتربم على وجوه الكافرين الني تالو  اآليات علنيهم قريننا   

 .هذا عمل بالةرينا الفاهر  وجعلها الاا شرعياف.على بغضهم لإلسالم

 َوَقاَل َلُهم  ِنِبيجُهم  ِإنَّ آَيَة ُمْلِكِه َأن َيْأِتَيُكُم التَّاُبوُت ِفيِه َسِكيَنٌة مِّن رَّبُِّكدم    :  وقا  تعاىل (8)
 .وهذا أمار  شرعيا الاا.فرجوع التابوت لبص  سراليل قرينا على صده نبيهم

َسدُنِريِهم  آَياِتَندا ِفدي     و  ُقِل اْلَحم دُد ِللَّدِه َسدُيِريُكم  آَياِتدِه َفَتع ِرُفوَنَهدا     َو : وقا  عز وجل  (9)

َوِفي  َوِفي اْلَأر ِ  آَيات  لِّْلُموِقِننَي  و  اْلآَفاِق َوِفي َأنُفِسِهم  َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهم  َأنَُّه اْلَحقج

ات يف الكو  تد  على تواليد اهلل تعاىل فوجا النةياي فاآلي.   َأنُفِسُكم  َأَفَلا ُتب ِصُروَن

 .لشرعه

                                                 
 . 273: البةر   (1)
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َيا َأيجَها النَِّبيج ُقل لَِّأز َواِجَا َوَبَناِتَا َوِنَساء اْلُمؤ ِمِننَي ُيد ِننَي َعَلي ِهنَّ ِمدن   :  قوله تعاىل (11)

 . مع فال ار  العفا واحلريافاحلااب أم.   َجَلاِبيِبِهنَّ َذِلَا َأد َنى َأن ُيع َرْفَن َفَلا ُيؤ َذي َن 

 :أدلة اجمليزين للعمل بالقرائن من السنة

جاأ رجنل  ىل رسنو  اهلل صنلى اهلل علينه وسنلم فسنأله       "الديذ زيد بن خالد اجلهص قا  (1)

عننن اللةةننا فةننا  اعننرط عفاصننها ووكاأهننا  ننم عرفهننا سنننا فنن   جنناأ صنناالبها و ل         

لوعناأ وهنذا تنزينل الوصنق     فرتنا ري اللةةنا لصناالبها علنى وصنق العفنا  وا      ".فشأن 

بنأ  األوصناط تتشنابه فنال تنيةن يف معرفنا احلنق        :واعرتض.مةام البينا والكم بالةرالن

 .فالبد من البينا

 :وأجيب

لكنن اختلفنوا يف ا لنزام    .اتفق الفةهاأ على اعتبار العفا  الانا لنري اللةةنا لصناالبها     (1)

حلنديذ صنري  يف ري اللةةنا    بتل  الةرينا فيارب على األياأ بها يو  بيننا أم ل ربنربو وا  

ومالن  الشن أ أعنرط بنه وأجنرى امالكينا       .بالعفا  والوكاأ وهو اعتبنار الةنرالن أيلنا   

 .السرقا على الكم اللةةا فاكموا بدفع الش أ امسروه من يدعيه ويذكر صفته

عن أب  هرير  رة  اهلل عنه أ  رسنو  اهلل صنلى اهلل علينه وسنلم قنا  كانن  امرأتنا          (2)

ا فانناأ الننذلا فننذها بننابن  الننداهما فةالنن  صنناالبتها   ننا ذهننا بابننن    معهمننا ابناهمنن

وقال  األخرى   ا ذهنا بابنن  فتااكمتنا  ىل ياوي علينه السنالم فةضنى بنه للكنربى         

فخرجتا علنى سنليما  بنن ياوي عليهمنا السنالم فأخربتناه فةنا  التنون  بالسنكني أشنةه           

الشنيخا  وجنه   .ةضى بنه للصنغرى  بينهما فةال  الصغرى ل تفعل ير   اهلل هو ابنها ف

أ  سليما  عليه وعلنى نبيننا الصنال  والسنالم اسنتد  منن قريننا رفنف الصنغرى          :الدللا

شننق الةفننل أنهننا أمننه للشننفةا ورةننى الكننربى أنهننا ليسنن  أمننه وقنندم تلنن  الةرينننا علننى 

ول يعنرتض علنى   . قرارها وقوهلا هو ابنها ورسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقر وسنك  

فهو شرع لنا ما مل ينسخه شرعنا ول يليل علنى اختصاصنه بهنم    .نه شرع من قبلناهذا بأ

ويليننل تلنن  الةرينننا العةننل الننذ  عننرط فةننر  النننال وشننفةا األم علننى ولنندها وهنن  ل        

جننواز اسننتعما  احليننل يف األالكننام لسننتخرا  :ختتلننق يف أ  شننرع قننا  ابننن الاننر فيننه

كننام هرجننو  األالكننام بالفراسننا ومل يننز  الننذاه احل:وتوسننع ابننن الةننيم قننا .احلةننوه

 .واألمار 

عبنند الننر ن بننن عننوط قنا  بينننا أنننا واقننق يف الصننق ينوم بنندر فنفننرت عننن اننيص    عنن  (3)

ومشال  ف ذا أنا بغالمني من األنصار الديثا أسنانهما متني  أ  أكو  بني أةلع منهمنا  

ن أخن   فغمزن  أالدهما فةا  يا عم هل تعرط أبا جهنل قلن  نعنم منا الاجتن   لينه ينا ابن        

قا  أخربت أننه يسنا رسنو  اهلل صنلى اهلل علينه وسنلم والنذ  نفسن  بينده لنئن رأيتنه ل            

يفاره سنواي  سنوايه التنى انوت األعانل مننا فتعابن  لنذل  فغمزنن  اآلخنر فةنا  لن              
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مثلنها فلنم أنشنا أ  نفنرت  ىل أبن  جهنل ربنو  يف الننال قلن  أل    هنذا صناالبكما            

فضرباه التى قتاله  نم انصنرفا  ىل رسنو  اهلل صنلى      الذ  سألتمان  فابتدراه بسيفيهما

هننل :اهلل علينه وسنلم فنأخرباه فةننا  أيكمنا قتلنه قننا  كنل واالند منهمنا أنننا قتلتنه فةنا           

مساتما سيفيكما قال ل فنفر يف السيفني فةا  كالكما قتله سلبه معاذ بن عمنرو  

 .بن اجلمو 

 :وجه ايستديل 

ن اجلمنو  يو  صناالبه ألننه أكثنر   خاننا وأعمنق       قضاأ النيب بالسلا معاذ بنن عمنرو بن   

 .ةربا ما نفر يف سيفيهما فاستد  بالةرينا على احلكم

ل تننك  األينم التنى تسنتأمر ول تننك       :عن هرير  أ  النيب صنلى اهلل علينه وسنلم قنا      (4)

ووجننه .م ع.البكننر التننى تسننتأذ  قننالوا يننا رسننو  اهلل وكيننق  ذنهننا قننا  أ  تسننك          

هلل صنلى اهلل علينه وسنلم سنكوت البكنر يلنيال علنى رةناها منا          اعتنرب رسنو  ا  :الدللا

قيننل    .فنن   اعننرتض علننى أ  السننكوت قنند يكننو  خوفننا أو هيبننا     .عننرط مننن اليالهننا 

 .السكوت هو قرينا الرةا باخلا ا غالبا ل مةلةا 

عننن عالشننا أ رةنن  اهلل عنهننا قالنن     رسننو  اهلل صننلى اهلل عليننه وسننلم يخننل علنن            (5)

وجهه فةا  أمل تر  أ  جمززا نفر آنفا  ىل زيد بن الار نا وأسناما   مسرورا تربه أسارير 

فنر  الننيب صنلى اهلل علينه     :ووجنه الدللنا  .بن زيد فةا     هذه األقدام بعضها منن بعنف  

وسلم ب حلاه نسا أساما لزيد من جمزز امدجل  بةرينا التشابه بني األرجل منع تغةينا   

 .بالةرينا وجوههما واختالط األلوا  وفراله تةرير لألخذ

 ننم قننا  رسننو  اهلل صننلى اهلل عليننه وسننلم انفننروا فنن   جنناأت بننه    : قصننا امالعنننا وفيهننا  (6)

أسام أيعن  العيننني عفنيم األلينتني خندا السناقني فنال أالسنا عنوارا  ل قند صنده            

عليها و   جاأت به أاليمر كأنه والر  فال أالسا عوارا  ل قد كذب عليهنا فاناأت   

رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسنلم منن تصنديق عنوار فكنا       به على النع  الذ  نع  به 

 .اعتبار الشبه يف  بوت حلوه النسا:ووجه الدللا.بعد ينسا  ىل أمه

ل يللا فيه ألنه صلى اهلل علينه وسنلم مل حيكنم بالشنبه منع      :واعرتض على هذا الدليل

 .وجوي الشبه ومل حيد امرأ  فالشبه ملغى يف األنساب

  :اجلواب

ل و رشنناي للعمننل بالةافننا وأ  الشننبه لننه  يننهايل  صننلى اهلل عليننه وسننلم أبصننرو قننو  النننيب

مدخل يف احلكم ولذل  فةا  فهو لعوار وتةديم اللعا  على الشبه ليس  لغاأ للشبه مةلةا 

وترك احلد لألاا  قنا  لنول األانا  لكنا  لن       .مل يعارض بل تةديم األقوى والشبه الاا ما

والنسننا لننيس  .ن  قامننا احلنند ل يضننعق عننن  حلنناه النسننا    و   ةننعق الشننبه عنن  .وهلننا شننأ  
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كالزنا ل يثب  احلد  ل بأقوى البينات وهو ا قرار أو أكثرها عديا بنل النسنا يثبن  بةنو      

 .فال يستو   قاما احلد ونف  الشبه.امرأ  واالد  عند احلنفيا واحلنابلا بل مباري الدعوى

ى اهلل عليننه وسننلم يننوم قريفننا    عرةنننا علننى رسننو  اهلل صننل  :عننن عةيننا الةرتنن  يةننو    (7)

 .أ د.فكا  من أنب  قتل ومن مل ينب  خل  سبيله

 :ووجه الديلة

بنأ  ا نبنات لنو جعنل عالمنا      :اعنرتض علنى هنذا   .جعل الشنرع ا نبنات عالمنا علنى البلنو      

أبني  ذلن  للااجنا    :اجلنواب .للبلو  أليى لكشق العورات وهو ممنوع فال يص  ا نبنات قريننا  

 .   ذا مرة  لكن الضرور  تةدر بةدرهاوللضرور  كامرأ

عننن جننابر بننن عبنند اهلل قننا  أريت اخلننرو   ىل خيننرب فأتينن  رسننو  اهلل صننلى اهلل عليننه     (8)

فخنذ   وكيلن  فةنا   ذا أتين     أريت اخلنرو   ىل خينرب    نن  وسلم فسلم  علينه وقلن  لنه    

فهننذا يليننل علننى .منننه ةسننا عشننر وسننةا فنن   ابتغننى مننن  آيننا فضننع ينندك علننى ترقوتننه   

فنرتك العمنل بنالةرالن مفننا ةنياع      .بار الةريننا وأقنام الشنارع العالمنا مةنام الشناهد      اعت

 .احلةوه بل بعضها يةو  ليصل لدرجا الشهاي  وا قرار

 :اإلمجاع

الكننى ابننن قدامننا ا مجنناع علننى العمننل      :اسننتد  اجمليننزو  للعمننل بننالةرالن با مجنناع    

هلم يف عصرهم سنالق فيكنو     هذا قو  ساي  الصاابا ومل يفهر:"بالةرالن عن الصاابا 

 " مجاعا

 :املعقول

 :استدلوا بامعةو  كذل  من وجوه

الةرالن ياخلا يف نةاه البينا أل  البينا ه  احلاا لغا واصنةالالا اسنم لكنل منا ينبني       (1)

ومنن خصنها بالشناهدين أو األربعنا أو     .والبينا اسم ما ينبني احلنق  .احلق ويوةاه ويفهره

ننننا مل حتصنننر يف الشننناهدين بنننل هننن  احلانننا والربهنننا    مل يوفهنننا الةهنننا والبي الشننناهد

وقوله البينا على امدع  هو ما يصا  يعواه ويبني أ  "قل  ن  على بينا من رب "والدليل

واألصنل  :قنا  ابنن تيمينا    احلق له كدللا احلا  والشهوي وقد تةوى الدللا على الشهوي

 .ا اسم ما يبني احلقأقوى اجلانبني والبين  يفعند مجهورهم أ  اليمني مشروعا 

تننرك  عمننا  الةننرالن مضننيعا للاةننوه وهننذا فننت  بنناب شننر فنناجملرم قنند يننرتك اجلراننا      (2)

سافا الستدل  عليه بالةرينا ال  خلفتها جراته والعند  مل حيصنر  ريةنه بنل كنل      

والعرب  ه   تهار احلق ول يتوقق على  رينق  . ريق أبا  واستخر  العد  فثم شرع اهلل

معه عماما وعلنى رأسنه عمامنا وخلفنه مكشنوط رأسنه ربنر  خلفنه لنيس          بعينه كمن 

 .عايته كشق رأسه فةرينا احلال  تةدم بينا اليد
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 :أدلة املانعني العمل بالقرائن

عن أب  هرير  أ  رجال أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فةا  يا رسو  اهلل ولد لن  غنالم    (1)

وانها قنا   نر قنا  هنل فيهنا منن أوره       هل ل  من  بل قا  نعم قا  ما أل: أسوي أ فةا  

أ  :ووجنه الدللنا  .قا  نعم قا  فأنى ذل  قا  لعله نزعه عره قنا  فلعنل ابنن  هنذا نزعنه     

النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يعتنرب قريننا الشنبه يف اخنتالط اللنو  بنني الولند وصناالا         

ألقنوى منهنا يف   ألغى قرينا الشنبه لوجنوي قريننا الفنراش ا    :اجلواب.وهذا  لغاأ هلا.الفراش

 بوت النسا وأيضا احلديذ مل يلغ الشبه بل أالا  على شنبه آخنر وهنو ننزع العنره وهنو       

 .أليق بالفراش

 لو كن  رامجا أالدا بغل بيننا :قا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم:عن ابن عبال قا   (2)

وجنننه .فةننند تهنننر منهنننا الريبنننا يف منةةهنننا وهيئتهنننا ومنننن يننندخل عليهنننا   لرمجننن  فالننننا

 .أنه لو جاز العمل بالةرينا لرجم امرأ  لوةو  قرينا الزنا:االدلل

 :اجلواب وجها 

ترك احلد ليس لعدم اعتبار الةرينا من  ره ا  بات بل ي  الدليل علنى اعتبنار الةنرالن     .1

وهذه الةرينا الدالا على الزنا ليس  قويا خلصوصيا الزنا واعتمايه على أقنوى الةنرالن   

والريبنا هن    "فةند تهنر منهنا الريبنا    "ا  صلى اهلل عليه وسنلم وأكثر الشهوي عديا وقد ق

التهمننا والشنن  ول تصننل  يلننيال للانند بننل صننارت شننبها ينندرأ بهننا احلنند واحلنندوي تنندرا      

 .بالشبهات

لننو سننلمنا بننأ  احلننديذ انننع مننن العمننل بننالةرالن فننال انننع مةلةننا بننل غايتننه امنننع يف         (2)

كاحلةوه لثبوت الفره بني احلدوي  احلدوي فةط ويبةى  عما  الةرالن يف غل احلدوي

 .واحلةوه فاحلدوي تدرأ بالشبهات واحلةوه ليس  كذل 

بنأ  الةنرالن تةنوم علنى الفنن والنتخمني وليسنا يلنيال         -أ:واستدلوا بامعةو  من وجهنني  (3)

وقنا   "و   الفن ل يغص من احلق شيئا"و"   يتبعو   ل الفن وما تهوى األنفس"قا  تعاىل

اجلننواب عننن هننذا   " ينناكم والفننن فنن   الفننن أكننذب احلننديذ    "مصننلى اهلل عليننه وسننل  

أ  الفننن هننو الضننعيق الننذ  يةننوم علننى الشنن  ولننيس كننل الفننن مننذموما بننل         :الوجننه

وصده الفنو  غالا وكذبها ناير فلنو تنرك العمنل بهنا خنوط      "   بعف الفن   م"بعضه

ك وتعناىل  الناير لتعةل  مصاحل والفن يذم العمل به يف موةع العلم كمعرفا اهلل تبنار 

والةرالن امعترب  ه  امفيند  لغلبنا الفنن وهنو ملانق      .والنه  ليس عن كل تن بل بعضه

باليةني يف وجوب العمل واحلاجنا ياعينا لةبنو  احلانا الفنينا قضناأ و   مل نصنر هلنذا         

 :اقتض  أمرين

 هما  النفنر يف النواي  مل يةنم عليهنا يلينل قةعن  لندى الةاةن  وهنذا فسناي يف            .1

 .لاةوهاألرض وةياع ل
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وارتكناب  .النزو  عن الةةع  للفص مصاحله أكرب من مفاسنده وصنوابه أكثنر    .2

ول تضنيق يالنر  ا  بنات وهنذا هنو يسنر الشنريعا وسنهولتها         .أخق الضررين متعني

الوجنه الثنان  منن معةنوهلم يف نفن        -ب.يف سهولا وصوهلا للاق لتاةيق امصاحل

منضننبةا بننل تةننوى يف الننني   أ  الةننرالن ليسنن  مضننةري  ول   :لنااحلاننا يف الةننر 

 .وتضعق يف الني آخر

 :اجلواب

الالتياع الةو  لتةمئن نفنس الةاةن   ليهنا وهنذا ل يننايف      : الةرالن يشرتع للعمل بها 

تةنره هلنا    منع قوتهنا   كونها الانا أل  كنل يلينل يتةنره  لينه الالتمنا  كنا قرار والشنهاي         

 ر للواقع قالم ومنع ذلن  يعمنل بهنا    الالتما  فاالتما  كذب الشهوي قالم وعدم مةابةا ا قرا

فالةرينننا أوىل والعننرب  بةننو  الةرينننا وقنن  الةضنناأ بهننا ووسننالل ا  بننات تنيننا تننرج  جانننا          

 .الصده فيعمل بامتا  مع احلاجا

 :الرتجيح

تضنييع احلةنوه    أهملن  الةنرالن     -1:جواز العمل بالةرالن لةنو  األيلنا ولوجنوه أربعنا    

وترك العمل بها ةاع الةا خاصا يف هذا العصر فالشهوي قند  فلو مل يكن للمدع   ل قرينا 

ل يدركو  الةيةا اجلراا للسرعا والتةانيات احلديثا يف اجلراا وا قنرار قند يصنعا منع     

تننناقف الةنناللني بعنندم -2.امتمرسننني يف اجلننرالم فتعنندي وسننالل ا  بننات معننني علننى التاةننق

أنكننر علننى ابننن الغننرل ذكننره الةرينننا    فنناخلل الرملنن .فةنند منعوهننا  ننم عملننوا بهننا  :اجلننواز

وما سئل عن رجل تلةنى  "ما ذكره ابن الغرل غريا عن اجلاي  فال ينبغ  التعويل عليها"فةا 

بيتا عنن والنده وتصنرط فينه كوالنده يو  مننازع ةسنني سننا  نم تهنر مجاعنا ايعنوا البين               

فهنل تسنمع يعنواهم    جلدهم األعلى مع علمهم بتصرفه يف البي  ول مانع انعهم من الندعوى  

وأيضنننا حممننند بنننن ابنننن عابننندين قنننا  الةريننننا ممنننا انفنننري بنننه ابنننن       .قنننا  ل تسنننمع الننندعوى 

وأيضا الةرايف الذ  نفى كو  قنرالن األالنوا  يثبن  بهنا الكمنا      .وعمل بها يف فتاويه.الغرل

فمنن أنكنر الةنرالن    . م ما عدي الاا  احلاكم قا  ه  سبعا عشر   نم ذكنر منهنا الةنرالن    

 .أقوا  أهل العلم مجيعا فةد ذهل عن

حتةيننق العدالننا مننن كننل سننبلها واجننا مةصننوي      -4.يخننو  الةننرالن يف مفهننوم البينننا   (4)

لةننند أرسنننلنا رسنننلنا بالبيننننات وأنزلننننا معهنننم الكتننناب وامينننزا  ليةنننوم الننننال       "للشنننرع

فرتك العمل بالةرالن فنت  بناب للشنر وغلةنه منن مةاصند الشنريع وقند تةنورت          "بالةسط

مننننن الدقننننا واخلةننننور  فالبنننند مننننن اعتبننننار وسننننالل ا  بننننات    اجلراننننا وبلغنننن  مبننننالغ 

فياا العمل بالةرالن كما قنا  اجلمهنور ويعملنو  بنالةرالن الةوينا عنند عندم        .اممكنا

وربنا التنأن  يف األخنذ    .وترك العمنل بنالةرالن  ةنعاط للشنريعا    .البينا أو عدم كفايتها
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النننفس العننام وارتبا ننه    بالةرينننا والتنندقيق الشننديد والةاةنن  لبنند لننه مننن  مننام بعلننم        

 .بالةضاأ
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 املبحث األول

 .عند الفقهاء قدمياووسائل اإلثبات القرائن 

 :قد تنوع  الةرالن عند الفةهاأ قداا فذكروا

 .هو ايعرتاف :اإلقرار (1)

 .1ا خبار بثبوت احلق على النفس ولو يف امستةبل :اصةالالا

ا قننرار  خبننار ل  :"باه والنفنالر قننا  يف األشنن:و نشنناأ مننن وجنه  2رار  خبننار مننن وجنه قن وا 

 نشاأ ؛ فال يةينا لنه لنو كنا  كاذبنا  ل يف مسنالل أ ف نشناأ يرتند بنالري ول يفهنر يف النق            

اختلنق مشناهنا يف ا قنرار هنل      :أوقنا  الشنار  يف غمنز عينو  البصنالر     "الزوالد امستهلكا

 "هو  خبار أو  نشاأ والصاي  األو 

ط امنذكور عناع يعنوى األمنوا  واألعينا  بنناأ علنى        يبتص على الخنتال  :أ ر الختالط

لصناي  امفتنى بنه كمنا ذكنره ابنن       ا قرار وعدمها فمن قا  بأنه  خبار قنا  ل تسنمع وهنو ا   

 .رل ومن قا  بأنه  نشاأ قا  تسمع فال

قنند الصننل خننالط بننني الفةهنناأ يف هننل أ  :"قننا  يف يرر احلكننام شننر  جملننا األالكننام 

 ننه متلين  يف احلنا     : أ أ فةا  بعضنهم بأننه  خبنار أ وقنا  اآلخنرو       ا قرار  خبار أ أو  نشا

أ   نشاأ أ وقد مجع الدمرياش وغله من الفةهاأ بني هذين الةولني أ وقا  بأ  ا قنرار هنو   

 .3"من وجه  خبار ومن وجه  نشاأ وفرع عن اجلهتني بعف امسالل

رار باعتبنناره  خبننارا ولننو  لننو أقننر رجننل لمننرأ  بالزوجيننا صنن  ا قنن    :ويفهننر الفننره جليننا 

لنو أقنر لوار نه بندين يف     :ل يصن  أل  النزوا  ل يكنو   ل بنول  وشهويأوأيضنا       نشناأ اعتربناه 

مننرض امننوت ل يةبننل ألنننه تننربع يف مننرض امننوت ول يصنن  ويأخننذ الكننم الوصننيا ول وصننيا       

 .لوار  أل  ا قرار يكو  هنا  نشاأ ولو كا   خبارا ص  ذل  ا قرار

ويف األخنننرل ا شنننار  امفهومنننا  .هنننو اللفنننظ الننندا  علنننى  بنننوت احلنننق   :ارركنننن ا قنننر

 .والكتابا

شنهداأ  كونوا قوامني بالةسط ) بت  الايته بالكتاب والسنا قا  تعاىل:الايا ا قرار

ومنن السننا قبنو  الننيب صنلى اهلل      .والشنهاي  علنى الننفس هن  ا قنرار      (هلل ولو على أنفسكم

 .عليه وسلم من ماعز  قرارهأ

                                                 
 219 /7بدالع الصنالع   -1
 و317 /2الاشننيا الرملنن    و 328 /2ا قننناع للشننربيص   و 87 /5امغننص   و 256 /11ا نصنناط للمننرياو    -2

قا   118 /1يرر احلكام شر  جملا األالكام   و 141 /6س   امبسوع للسرخ و 221 /11احلاو  الكبل  
 .ا قرار  خبار وليس ب نشاأ

3- 11/491 
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 .انعةد على الايته وأل  العاقل ل يةر على نفسه ما ليس عليه: مجاعوا 

 ..الاا قاصر  على امةر ل يتعداه ألنه ل وليا له  ل على نفسه:ا قرار 

 :شروط اإلقرار

 .املقر:أوي

ول يصن   -2.يكو  بالغا عاقال ستارا فال يصن  منن الصنيب واجملننو  وامكنره      -1

ل احلنفينا يف  قنرار النذ  شنرب اخلمنر  العنا  ل يف النري  أو        من السنكرا  عنند اجلمهنور     

ل يكو  متهما كما لنو أقنر يف منرض امنات مبنا       -3.احلد ألنهما من الةوه اهلل اخلالصا

 .لوار ه لتهما امرض وارابا 

 .املقر به:ثانيا

ل يكنو  حمنال عةنال وشنرعا والعةلن  كنأ  يسنتايل ا قنرار بنه كمنن أقنر لشننخص            

 .نا وقد مات قبل وق  الدين والشرع  كتسويا البن  بالولد يف املا مال يي

 .املقر له:ثالثا

ويكنننو  أهنننال  .ول لننندار مبنننا  فنننال يصننن  ا قنننرار لبهيمننناأ   أ  يصننن   بنننوت احلنننق لنننه  

 .لالستاةاه

 .املقر مبا ي يبُل إقرارا ادعاء: رابعا

نا ؛ أل  األصل عدم غيناب  لو ايعى ا كراه لزمه البينا ولو ايعى غياب العةل لزمه البي

 .العةل وعدم ا كراه

 :الشهادة (2)

 .و ذا أ لةوا البينا أرايوا الشهاي أ وه  آكد احلا  يف ا  بات 

 . خبار صايه يف جملس احلكم بلفظ الشهاي    بات الق على الغل: تعريفها

 :حكم حتملها

وا الشنهاي  ومنن   ول تكتمن )وقولنه ( ول ينأبى الشنهداأ  ذا منا يعنوا    )من فروض الكفايا 

و ذا قام بها ا نا  سةط عن البناقني و   مل يةومنوا بهنا أ نم منن يةندر       ( يكتمها ف نه آ م قلبه

 .ول ةرر ول ةرار (ول يضار كاتا ول شهيد)ول يضر بسببها لةوله

أمننا  ذا مل يكننن عليننه ةننرر يف حتمننل الشننهاي  وامتنننع عننن أيالهننا مننع وجننوي غننله فهننل  

 :يأ م

 (.ول يأبى الشهداأ  ذا ما يعوا)ع يتعني عليه  ل الشهاي  لةوله نعم يأ م ألن (أ )

 .ل يأ م لوجوي غله فلم تتعني عليه (ب )
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 البةر (ول تكتموا الشهاي  ومن يكتمها ف نه آ م قلبه)ول ربوز كتم الشهاي  

 :شروط قبول الشهادة

 .شروع يف الشاهد (1)

ف ننه يتةندم بالشنهاي  وتكنو       ل يف شنهاي  احلسنبا   .تةندم الندعوى بناحلق امشنهوي بنه     2 (2)

 .يعوى وشهاي 

 . لا امدع  أياأ الشهاي  من الشاهد (3)

 . ذ  الةاة  للشاهد بأياأ شهايته4 (4)

 .النةق بلفظ أشهد واختار ابن الزم بأنه ل يلزم (5)

 .القتصار يف شهايته على ما ايعاه امدع  (6)

 .أ  يصر  مبا يشهد به ول ربمل الكالم (7)

 .أو فهم أو تن بل يشهد مبا رأىل تكو  الشهاي  عن استنتا   (8)

  :شهادة احلسبة

كمنا قينل ل تةندم بنندعوى احلنق بنل تكنو  يعننوى وشنهاي  وتةبنل يف الةنوه اهلل تعنناىل          

كاللزنا واخلمر والسرقا وقةع الةريق والزكنا  والعتنق والوصنيا والوقنق والةناله والعند        

 .واخللع

 :الشهادة على الشهادة

األمر كذا وكذا وهن  جنالز   مجاعنا يف األمنوا      ه  أ  يشهد شاهد أ  غله يشهد ب

ل يف احلنندوي عننند النخعنن  واحلنابلننا واحلنفيننا وعننند مالنن  والشننافع  وأبنن   ننور تةبننل يف          

ويف الةصننا  تنناهر كننالم احلنندوي لثبوتهننا بشننهاي  األصننل فتثبنن  بالشننهاي  علننى الشننهاي أ 

 فع  وأبو  ورأ د وهو امذها وأبو النيفا عدم قبوهلا فيه وخالق مال  والشا

 :شروط الشهادة على الشهادة

لن  وأبن  النيفنا    رض مةعند أو النبس عنند احلنابلنا وما    أ  تتعذر شهاي  األصل موت أو م (1)

قياسنا علنى    والشافع  وخالق حممد بن احلسن جبوازها مع الةدر  على شنهاي  األصنل  

 .الروايا

 .تتاةق شروع الشهاي  األصليا من عدالا يف األصل والفرع (2)

 .على كل شاهد لألصل شاهدا  يف الفرع أو رجل وامرأتا  أ  يشهد (3)

 .أ  ينيبه األصل ليشهد على شهايته (4)

 .أ  يعني شاهد الفرع شاهد األصل (5)
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 :الشهادة على النفي

 . ل  ذا كا  النف  شر ا   بات الشهاي  و ذا تواتر النف  ل تةبل الشهاي  على النف 

 :شهادةاجلعل على ال

 .وتعين  عليه الشهاي  لشهاي   ذا مل تكن له كفاياربوز أخذ اجلعل على ا

 :شروط الشاهد 

 .يشرتع يف الشاهد أ  يكو  بالغا عاقال مسلما عدل غل متهم بصلا متكلما

وأشنهدوا ذو   )وقولنه  ( واستشنهدوا شنهيدين منن رجنالكم    )لةولنه تعناىل  : البلو  والعةل  (1)

د اجلمهنور  ل مالكنا ورواينا    فال يةبل شهاي  اجملننو  اتفاقنا والصنيب عنن    ( عد  منكم

 .عن أ د جوزا شهاي  الصيب يف اجلرا  بينهم قبل تفرقهم

ول تةق منا لنيس لن     )و(  ل من شهد باحلق وهم يعلمو )لةوله:عاما مبا شهد به يكو  (2)

 :وهذا يعتمد على الرؤيا( به علم

بالسنماع   السماع قد يكتفى بالسنماع  ل أبنا النيفنا والشنافع  مل ربنوزا الكتفناأ      أما 

 .ولبد من الرؤيا

مننن األخبننار واسننتفاض يف النكننا  واملنن  والةنناله والوقننق وامننوت  :الشننهاي  مبننا تننواتر

 .والعتق والولأ والوليا ما عدا النسا والولي 

باتفناه يشنرتع ا سنالم يف الشناهد    كنا  امشنهوي علينه        : أ  يكنو  الشناهد مسنلما    (3)

وبعضننهم جننوز  ( أو آخننرا  مننن غلكننم )لةولننه  مسننلما أ ل يف وصننيا امسننلم يف السننفر  

 .شهاي  غل امسلم يف كل ةرور 

أمننا    كننا  امشننهوي عليننه غننل مسننلم فتاننوز شننهاي  غننل امسننلم عننند احلنفيننا ومنعهننا  

 .غلهم

 وهو من عدل  أالوالنه يف ييننه وأفعالنه فنال كنبل  ول صنغل       :أ  يكو  الشاهد عدل (4)

 :كياأوتعرط عدالا الشاهد بأموروأكثر الاله الةاعا كما عند امال

علم الةاة  حباله قبنل الشنهاي  أو أ  يثبن  امشنهوي علينه جرالنا فينهأأما امسنلم          (أ )

فننأبو النيفننا يةبننل شننهايته أل  امسننلمني بعضننهم عنندو  علننى بعننف وهننو    :امسننتور 

وأمننا مالنن  والشننافع  وأ نند وأبننو يوسننق وحممنند أوجبننوا أ  يزكننى         .الفنناهر

فالبد من ارتضناله ول يكنو   ل   ( ترةو  من الشهداأ ممن)مستور احلا  لةوله 

 .مبعرفته

 :إجراء تزكية الشهود من القابي

يةوم الةاة  بسماع الشهاي   م يكتا أعاأ الشهوي وينتسبو  له ويرفعو  يف النسنا  

 شنهوي علينه وبنه     به من مالم  ويكتا الشناهد وام مبا ايزهم ويكتا كناهم وما يتميزو
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النذين يشنرتع فنيهم     سلم الةاة  الرقاع ألرباب امسنالل أو أصنااب امسنالل   ومةدار احلق وي

 .أل يعرفوا

 :نصاب الشهادة

 :هتلق النصاب من اليذ عدي الشهوي وجنسهم باختالط ما تتعلق به الشهاي 

 ل يةبل  ل أربعا رجا  عدو  مسنلمني وأ  تثبن  عندالتهم باحلنذ والتانر       :شهاي  الزنا

 .ومن وافةهعلى قو  أب  النيفا 

  نصابها يف باق  احلدوي والةصا: 

يننا احلنندوي كالسننرقا والةننذط واحلرابنننا وشننرب اخلمننر والةصننا  فنصنننابها        ويف بة

 .شهاي  رجلني عدلني مزكيني على  ريةا أب  النيفا

  نصابها يف غل احلدوي والةصا  واألموا: 

ر والتوكيننل ويف غننل مننا سننبق كالنكننا  والةنناله والرجعننا والعتنناه وا يننالأ والفهننا    

فامعو  عليه عند احلنابلا شهاي  رجلني ول تةبنل شنهاي  النسناأ وهنو منذها الشنافعيا أيضنا        

 .وقا  احلنفيا نصابها رجال  أو رجل وامرأتا  

  كالةروض والتالط واألروش والديات والبيوع وا جنارات وامالينات   :نصابها يف األموا

رجنال  أو رجنل وامرأتنا  وهنو منذها       وقتل اخلةأ وكل جراالات توجا مال فنصابها

 ذا تننداينتم بنندين  ىل أجننل مسننمى   )قننا  تعنناىل .احلنابلننا والشننافعيا وامالكيننا وغلهننم  

 .البةر (فاكتبوه واستشهدوا شهيدين من رجالكم اآليا

  ذها أكثر أهنل العلنم  بنوت شنهاي  امنا  مدعينه بشناهد        :الشاهد الواالد واني امدع

عمنر بنن عبند العزينز وشنري  والشنافع        : و  اخللفناأ األربعنا  واالد واني امدع  وهنو قن  

وأ نند وقننا  الشننعيب والنخعنن  واحلنفيننا ل ربننوز أ  يةضنن  يف امننا  بشنناهد واننني          

واحلكننم بشننهاي  (فرجننل....واشتشننهدوا شننهيد  مننن رجننالكم  )امنندع  والاننتهم اآليننا 

لواالنند واننني والننراج  قننو  اجلننواز بالشنناهد ا.الواالنند زينناي  علننى نننص اآليننا وهننو نسننر 

ابنننن عبنننال أ  رسنننو  اهلل قضنننى بالشننناهد الواالننند وانننني :" امننندع  يف األمنننوا  أليلنننا

قضننى  "وعننن علنن  أ  رسنو  اهلل صننلى اهلل علينه وسننلم  .مسننلم أ ند وابننن ماجنا  "امندع  

 .أ د والدارقض .وقضى به عل  يف العراه"..بالشاهد الواالد مع اني امدع 

  يف قبوهلنا والندهن يو  أ  يكنو  معهنن رجنا  ومنهنا        ل خالط:شهاي  النساأ منفريات

 1.عند احلنابلا الولي  والستهال  والرةاع والعيوب كالرتق والةر  وانةضاأ العد 

                                                 
وابنن أبن  الندم    ... 143 11  79وارلنى لبنن النزم     282:  8ونيل األو نار    66والةره احلكميا  147\9راجع امغص -1

 395. 
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 :اليمني والنكول عنها

 ذا نكل امدع  عليه عن اليمني يكو  نكولنه  قنرار يللنا ولكننه فينه شنبها       :اليمني

لنيال و   مل يكنن قا عنا علنى كذبنه  ذ لنو كنا         أل  امدع  عليه عن اللق اليمني يعةن  ي 

ألنننه لننيس قا عننا ألنننه قنند  صننايقا مننا امتنننع عننن الننيمني الصننايقا امشننروعا لكننن فيننه شننبها 

يكو  حممول علنى البنذ  بنذ  احلنق امندعى بنه منع عندم وجوبنه علينه للنورع عنن احللنق أو              

الالتمنا  قنا  أبنو النيفنا      ولوجوي ذل .خوفا من عاقبا اليمني أو ترفعا عنها مع علمه بصدقه

النكننو  حيتمننل ا قننرار والبننذ  لننذل  اشننرتع يف احلننق امنندعى عليننه أ  يكننو  احلننق ممننا    

يص  فيه البذ  وا قرار أمنا صناالبيه فةند غلبنا جاننا فثنه معننى ا قنرار فاشنرتع يف احلنق           

 .الذيذ ربر  فيه احللق أ  يكو  مما ص  فيه ا قرار فةط وهو قو  اجلمهور

 :ني على املدعيرد اليم

 : ذا نكل امدعى عليه عن اليمني فهل يةض  باحلق امدعى به فلهم آراأ  ال ا

يةض  باحلق امدعى به على امدعى عليه ول يري اليمني علنى امندع  وهنذا قنو  أ ند       .1

 ذا كا  امدعى به مال أو مةصويا به اما  أما الةصا  ل يةضى به بالنكو  بل بنري  

دع  فنن   اللننق الكننم لننه و   نكننل ري الةاةنن  يعننواه وعننند مننا  يف    الننيمني علننى امنن 

 2.قضايا األموا  خاصا
ل تننري الننيمني علننى امنندعى عليننه يف األمننوا  أمننا الةصننا  يةضننى فيمننا يو  النننفس           .2

بننالنكو  أمننا يف النننفس فنن   امنندعى عليننه ل حيلننق بننل حيننبس التننى يةننر عننند أبنن             

  بالنكو  ول ينري النيمن والةضناأ هننا ل     أما الصاالبا  فلو  أ  الةاة  يةض.النيفا

 .حيكم بالةصا  من الةاتل بل بأياأ الديا أل  الةصا  يسةط بالشبهات

تري النيمني علنى امندع  عنند الشنافع  يف مجينع الندعاو  و   نكنل امندعى علينه عنن             .3

اليمني قا  له الةاة  ل  ري اليمني على امدع  ف    لبها امدع  أجابنه الةاةن  فن      

أ  :"واسننتد  حبننديذ  .لننق امنندع  الكننم الةاةنن  لننه و   نكننل ري الةاةنن  يعننواه    ال

 ".النيب ري اليمني على  الا احلق

 .1ولعل الراج  أ  األمر يعوي لجتها الةاة  

 :علم القابي:رابعا

فهننل يةضنن  بعلمننه بأصننااب   .علمننه بوقننالع النندعوى وأسننباب  بوتهننا وأالننوا  أصنناابها   

 الدعوى و

علنم الةاةنن  امتاصنل يف جملنس الةضنناأ ل خنالط يف صنناا     :وىليفنره بنني الننالتني األ  

الكم الةاة  بعلمه امتاصنل لدينه يف جملنس الةضناأ منن وقنالع الندعوى والبيننات واأليلنا          

 .امةدما من أ راط الدعوى

                                                 
 .114\4لفتاوى اهلندياوا 191\1وتبصر  احلكام  238-235\9انفر فيما سبق امغص- 1
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أ وهن  علنم الةاةن  خنار  جملنس الةضناأ كمنن        علمه امتاصل خار  الةضاأ :الثانيا

لنس الةضناأ أو رأى منن يتلنق منال خنار  الةضناأأفاختلق        عع رجال يةلق امرأتنه خنار  جم  

 :عدم جواز الكم الةاة  بعلمه امتاصل خار  الةضاأ ما يل :الفةهاأ والراج 

لةننو  أيلننا امننانعني ولوجننوي نصننو  متنننع  نكننم ختتصننمو   لنن  ولعننل بعضننكم أحلننن     (1)

 .فةا  على حنو مما أعع ل مبا أعلم ...حباته

منننع احلنناكم مننن احلكننم بعلمننه وهننم أعلننم مبننا يلنن  عليننه    آ ننار الصنناابا الدالننا علننى (2)

النصنننو  كنننأب  بكنننر وعمنننر وابنننن عنننوط وابنننن عبنننال امننننع منننن ذلننن  ول سنننالق   

 .فكا   مجاعا.هلم

اعتبار التهمنا فيةنام هلنا وز  واعتبنار وتنؤ ر يف ترتينا األالكنام يف الشنهايات وا قنرار           (3)

النا أصناابها ل يةند  فنيهم  ل     و اله امريف ومن هنا ل تةبل بعنف الشنهايات منع عد   

بالةرابننا والعننداو  ول يةضنن  الةاةنن  مننن ل تةبننل شننهايته لننه خوفننا مننن        التننأ لتهمننا 

الحنياز لةرابا بينهما وحنو ذل  كمنا ل يةبنل الكنم الةاةن  لنفسنه للتهمنا ومنريف        

مرض اموت للتهما وقنو  امنرأ  علنى ةنرتها بالرةناعا للتهماأولةند كنا  الننيب صنلى          

 عليه وسلم يعلم من امنافةيه ما يبني  يمنالهم وأمنواهلم ول حيكنم بعلمنه منع براأتنه        اهلل

 .من كل تهما لئال يةا   نه يةتل أصاابه

ومنعه من احلكم بعلمه حيكم الةريق علنى الكنام السنوأ وانعنه منن احلكنم علنى         (4)

ر الفنامل حبانا   امستور لعداو  بينهم وبينه أو تنفيذا ألهوالهم أو  اعا لول  األمن  الرب أ

لنول قضناأ السنوأ لةلننا    احلناكم حيكنم بعلمنه وهنو قنو  ابنن           :علمهم قا  الشنافع  

بعلمننه والفتننوى علننى خالفننه لفسنناي  وأصننل امننذها اجلننواز بعمننل الةاةنن :"عابنندين قننا 

رجن  قنو  امنانعني فينتعني السنم مناي  جتنويز        :"وهنو كنالم ابنن الانر يف الفنت      " الةضا 

  1".الةاة الةاة  بالعلم أ  بعلم 

 :القسامة:سادسا 

ل جتنا الةسناما  ذا عنرط الةاتنل     .وه  األاا  امكرر  يف يعوى الةتل بشنروع معيننا  

واختلفنوا يف   .اللنو  أو الشنبها    اوجتا  ذا مل يعرط الةاتنل ووجندو   هوشهد الشهوي على جرم

ر امةتنو  بنأ    منهم من قا  شاهد واالد على  قنرا  :الشبها ال  تثب  بها الةساما على أقوا  

أو يشهد شاهدا  بوجوي عداو  بنني الةتينل وامندعى علنيهم أو وجنوي تهديند بينهمنا        .فالنا قتله

وحنوه من الشبهات أو يوجد يف حملا أو قبيلا أو قريا خار  امصر ول يعنرط قاتلنه والصنواب    

يف أ  كلها ننوع منن اللنو  وللةسناما كيفينا معروفنا يف كتنا الفةنه وقند أجناي الصننعان             

 .فلرتاجع 343\3سبل السالم 

                                                 
 .169و 139\13فت  البار   - 1
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 :القيافة

واختلفننوا يف .هنن  السننتدل  بشننبه ا نسننا  لغننله علننى النسننا والننذ  يعننرط بهننا قننالق  

اعتبارها يف   بات النسا فاجلمهور من مالكيا والشافعيا واحلنابلا يةنرو  بهنا وخنالق أبنو     

يذ عالشا أ  الننيب قنا    حبد واجلمهور حيتاو .النيفا فال يعدها ألنها الرز وختمني ل ربوز

نفنننر آنفنننا  ىل زيننند وأسننناما وقننند غةينننا رؤوسنننهما وبننندت   مسنننرورا أرأيننن  جمنننززا امننندجل  

وعمر قضى به حبضر  الصاابا فكنا   .ولول صدقها ما فر  بها.أقدامهما قا  هذه من هذه

 .1كاخلرباأ. مجاعا وهو الكم بفن غالا وتن راج 

 :القرعة

هلل عليه وسلم قد استعملها فيمن يبدأ بناحللق قبنل   شروعا ويليها أ  النيب صلى اه  م

قنا  الةنرايف اعلنم أ  منن تعينن       :ولكنن متنى ربنوز األخنذ بهنا     .غلهم وكالةرعا يف السنفر  

امصلاا أو احلق يف جهتنه فنال ربنوز ا قنراع بيننه وبنني غنله و ذا تسناوت احلةنوه وامصناحل           

السننفر واخلصننوم عننند احلكننام   مشننروعا يف احلضننانا والزوجننات يف:وقننا  .أقيمنن  الةرعننا

 ..2وعتق العبيد  ذا أوصى بعتةهم
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 املبحث الثاني

 أنواع القرائن املعاصرة

الةرالن امعاصر  مرتبةا بنوعيا اجلرالم وبتةور العلم وهن  ترجنع لالستشنارات الفنينا     

والباو  واخلربات والباذ اجلننال  وتتننوع وتنرتبط بكافنا جواننا امعرفنا واكنن ذكنر         

مةارنننا اخلةننوع والكتابننات عننند التزويننر بننناأ علننى تةريننر اخلننبل الفننص امتبننع  -1:بعضننها

مبننايث  ابتننا كةريةننا كتابننا احلننروط واجتاههننا واففاةننها وامسننافات بينهننا وبننني كننل     

الفاص الةيب كمعرفا وجوي الكاو  والسموم يف الندم  -2.كلما وأخرى ووةع النةاع

لينا مايينات اجلرانا الفناهر  واخلفينا كا نار الشنعر        التااليل امعم-3.ومعرفا سبا الوفا 

األجهننز  -4.وامةننذوفات الناريننا واألقنندام واآللت والبصننمات والننروال  وفاننص النندم وامننص 

 .اللكرتونيا كأجهز  التصوير والتسايل

 القضاء بقرينة املستندات اخلُية:األول

الل ا  بنات لشننيوعها  أصنبا  الكتابننا منن أهنم وسنن   :مكاننا الكتابنا يف ا سننالم  :أول

 :وسهولتها وما يل 

 . مكانيا بةاأها واستمرارها يو  ارتباع بكاتبها خالط الوسالل األخرى (1)

ومل يفري الفةهناأ الكتابنا   .فساي الذمم الباعذ على شهاي  الزور مع  مكا  النسيا  (2)

استةالل كالشهاي  وا قرار واليمني وقد اختلفنوا يف كونهنا منن  نره ا  بنات علنى       

 :قولني
أنها وسيلا يعتمد عليها يف   بات الندعوى أو نفيهنا وقنا  بنه بعنف احلنفينا وبعنف         .1

 2.امالكيا وروايا عن أ د
 .اخلط ليس الاا قاله بعف احلنفيا وبعف امالكيا والشافعيا وروايا عن أ د .2

يأيها :"الكتاب-1من الكتاب والسنا وامعةو  :كونها من أيلا ا  بات  أدلة اجمليزن

ذين آمنوا  ذا تداينتم بدين  ىل أجل مسنمى فناكتبوه وليكتنا بيننكم كاتنا بالعند  ول       ال

ووجنه الدللنا أ    "يأب كاتا أ  يكتنا كمنا علمنه اهلل فليكتنا وليملنل النذ  علينه احلنق        

فالكتابنننا قريننننا قوينننا يف   بنننات مضنننمونها   .األمنننر بالكتابنننا صنننري  يشنننمل الننندين وغنننله   

علننى الكتنناب وقنند سننئل أ نند عننن بلنند يسننتول  عليننه     كالكتابننا علننى النندار أنننه وقننق أو 

الكفننار  ننم يفتاننه امسننلمو  فيوجنند فيننه أبننواب عليهننا كتابننا امسننلمني أنهننا وقننق فأجنناب      

 .حيكم بذل 

لنو الكنم قناض يف قضنيا ويو  منا الكنم بنه  نم         -1:تفهنر يف مسنالل   :مثر  اخلنالط 

يف السننال علننى  عنرض عليننه الكمنه بعنند منند  فنسن  ومل يتننذكره فعلنى الةاةنن   نفنناذ منا     

لننو شننهد شنناهد يف -2.وعلننى الثننان  لننيس عليننه ذلنن  التننى يتننذكر .الةننو  بننأ  اخلننط قرينننا
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الاي ا وسال  يف كتاب  م االتي   ليها بعد مد  وعرط أنه خةه ومل يتنذكر فعلنى اجلنواز    

 ذا وجند  -3.وعلنى الةنو  بنامنع فنال يشنهد التنى يتنذكر       .له أ  يشهد اعتمايا على الكتناب 

مور ه أ  له عند فال  كنذا وكنذا أو أنن  أيين  لفنال  منا علن  فهنل حيلنق           الوار  يف يفرت

لننو ايعننى شننخص علننى آخننر مبلغننا   -4.و ل فننال.لننو كاننن  الكتابننا الاننا اللننق  :علننى ذلنن 

فأنكر امدعى عليه هذا اما  فأبرز امدع  ما يثب  الةه مبوجا ورقا كتبهنا امندعى علينه    

 .بها على الثان فياكم بها على الةو  األو  ول حيكم .بيده

 :اخلُية املعدة للتوثيق القضاء بقرينة املستندات

 .رعيا وغل رعيا :مستندات التو يق قسما 

موتنق عنام هنتص اختصاصنا موةنوعيا      ه  ما يصندر منن    :الةيةتها :الرمسية :أوي

الكتابنا النن  يثبن  فيهننا موتنق عننام أو    :والسننند الرعن  هننو .واختصاصنا مكانيننا وزمانينا  

خبدما عامنا منا ب بنني يدينه أو تلةناه منن ذو  الشنأ  وذلن   بةنا لألوةناع            شخص مكلق

ال  هلا  ا سنايقيد يشمل  .أو شخص مكلق خبدما عاما:وقيد.الةانونيا ويف الدوي سلةته

الرعينا يف ا  بننات ول يةننوم بهنا موتننق عنام لكننن يةننوم بهنا شننخص عنناي       ا سنننايالاينا  

عا  به كالفص اهلندسن  وامعمنار  فلنو أعند تةرينرا      ينتدب خبدما عاما كاخلبل الذ  يست

اررارات الكتابيا ال  تصدر من الندوالر الرعينا احلكومينا     :فهو سند رع  ولذا قيل 

وامسننتندات .ومننا يف الكمهننا مننن امؤسسننات العامننا النن  ختضننع لسننلةا الدولننا وأنفمتهننا       

 .ترايط احلا  أو ارررات أو األيلا الكتابيا

 :أنواعها

الصننكوك :األوراه الرعيننا الصنناير  مننن النندوالر الشننرعيا أ  ارنناكم ومننن أهمهننا     (1)

وامكاتبنننات واخلةابنننات .بأنواعهنننا سنننواأ تضنننمن  الكمنننا أو صنننلاا أو   بنننات ولينننا  

الشننننرعيا الصنننناير  مننننن النننندوالر الشننننرعيا كعننننرالف النننندعوى وأوراه ارضننننرين      

 .وا عالنات الةضاليا
وعننننوا كننننذل   (كتنننناب العنننند  )اتننننا التو يننننق األوراه الرعيننننا الصنننناير  مننننن مك  (2)

 (.وليكتا بينكم كاتا بالعد )لآليا

األوراه الرعيا الصاير  عن الدوالر غل الةضاليا كةيوي امواليد والوفيات وشنهايات   (3)

امننيالي والدراسننا والفننالظ النفننول وجننواز السننفر ومننا يصنندر عننن جهننات الكوميننا           

ختمهنا بناخلتم الرعن  وموقعنا منن       كا قرارات ا ياريا وامنذكرات الرعينا بشنرع   

 .اموتق امختص
لننألوراه الرعيننا وامختننوم عليهننا  بننق األصننل بشننرع تصننديةها     الفوتوغرافينناالصننور  (4)

واعتمايها من جها رعيا وخبتم الدالر  اررر  للورقا األصليا وتوقيع موتنق مسنئو    

 .ريافيها مع الشر  مبا يفيد تةابةها لألصل ول يكو  يف شكلها ما ي
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 ذا تنوفرت الشنروع   :على امستندات الرعينا يف   بنات الندعوى أو نفيهنا     مدى العتماي

منع توقينع اموتنق العنام فتكنو  الانا ول        رالسابةا مع سالما امفهر منن كشنط ول حتشن   

 :ما يل . يةلا معها  قرار

كتابنا  ألنا نةبل الشهاي  وه   خبار حبق على غنله ول يسنتفيد الشناهد منهنا شنيئا فال      (1)

وليكتننا "كننذل  ينندونها موتننق عننام  الننذ ل عالقننا لننه باموةننوع وهننو قولننه تعنناىل       

لكنن تلن  احلانا ليسن  قا عنا      ...." بينكم كاتا بالعند  ول ينأب كاتنا أ  يكتنا    

ومتنى تهنر برهنا  اخللنل فينه ريه      .جلواز تزويرها لكن منن زعنم تزويرهنا فعلينه الندليل     

 .احلاكم والورقا الرعيا الاا على اجلميع

من نفام تنفنيم األعمنا  ا يارينا يف الندوالر      93من نفام الةضاأ واماي  96نص  اماي   (2)

الشرعيا أ  األوراه الرعيا هلا قو  ا  بات وربا العمل مبضمونها لندى ارناكم بنال    

بينننا  ةننافيا ول يةعننن فيهننا  ل تأسيسننا علننى سالفتهننا مةتضننى األالننوا  الشننرعيا أو     

 .تزويرها
وقوله صنلى  ( وأول  األمر منكم)ألوراه من أمر ول  األمر وقد أمرنا بةاعتهأ  الايا ا (3)

وقد جعل أبو يعلى  اعا ول  األمنر لزمنا   ...اهلل عليه وسلم من أ اع أمل  فةد أ اعص

 :ما يلزمهم يف الق األمل أربعا :قا 
 .التزام  اعته والدخو  يف وليته (أ )
 .راأيفوةوا األمر  ليه ولتدبله لئال ختتلق اآل (ب )
 .امتثا  أمره ونهيه (  )
 .ل ينازعوه فيما قسم بينهم من غنالم (ي )

 . "ه  ال  حيررها األفراي من يو  توسط أالد اموتفني:"تعريفها:غري الرمسية:ثانيا

 :أنواعها

مسنننتندات عرفينننا منننن األفنننراي يو  تننندخل موتنننق عنننام أو حيررهنننا موتنننق بصنننفته        (1)

سننا ا السننلةا وهنن  ترجننع للعنناي   وهنن  عمننل مننن األفننراي يو  و .الشخصننيا ل الوتيفيننا

 :والعرط وهلا شروع
توجد كتابا تد  على الغرض امةصوي من ارنرر أل  التوقينع علنى امكتنوب ول      (أ )

يشرتع هلا شروع أخنرى كلغنا معيننا أو صنياغا خاصنا باليند أو اآللت يكتبهنا        

 .ول يؤ ر الشةا وا ةافات .الدالن أو امدين أو شخص آخر 
كتننوب موقعننا عليننه ممننن صنندرت منننه وهننو شننرع أساسنن  ألنننه  يكننو  ارننرر ام (ب )

يكو  خبط اموقع يشمل اعنه ولةبنه كناملني ل    :وشروع التوقيع.نسا الكتابا

يكف  العالما الرمزيا فالبد ل يشرتع مةابةا التوقينع لالسنم يف شنهاي  امنيالي     

عنديت  ولنو ت .بل اسم الشهر  وقند يكنو  بناخلتم أو بصنما ا صنبع ألنهنا ل تتشنابه       
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األ راط يف الورقا فال يلزم توقيعهم يف وق  واالد أو مكا  واالند والورقنا يلينل    

 على من وقعها أما من مل يوقعها فليس  يليال عليه
األوراه التااريا وه  حتريرات التاار من يفاتر وه  أهمها ورسنالل وفنواتل وسنندات      (2)

 :وه  أنواعوحتاويل ويلزم التاجر بدفاتر معينا لبيا  مركزه امال  
الدفرت اليوم  وهو ارضر اليوم  امفصل جلمينع األعمنا  الن  اارسنها التناجر       (أ )

وهننو مننا ترتكننز عليننه مجيننع أعمننا  التاننار يشننمل بيننا  مالننه وييونننه       . يف الياتننه

ومعامالته ويتضمن مجيع ما يدخل للتاجر من منا  التنى و   مل يكنن عنن  رينق      

 .التاار  كا ر 
ما ترتبط بأعما  التاار  يو  امراسالت اخلاصا فيةيند  وه  :يفرت صور الرسالل (ب )

 .فيها صور امراسالت كا نذارات والربقيات ألنها قد تكو    باتا
 3.يفرت اجلري هو احلصر السنو  ألموا  التاجر امنةولا والثابتا والديو  (  )

ه  الدفاتر وامذكرات ال  يتخذها كل فري لضبط أعمنا  نفسنه   :األوراه الشخصيا (3)

 .بيع وشراأ واستةراض وتعهدات من

 :مدى ايعتماد على املستندات غري الرمسية يف إثبات الدعوى

  : ذا قدم  ورقا فيها توقيع شخص فلها الالت:الايا ارررات العرفيا عموما: أول  

أ  يعرتط بصدورها منه وبسالمتها فتكو  الاا عليه يف قو  الورقا الرعينا ول يةبنل    (أ )

 .يدع  التزوير منه  نكار  ل أ 
اعرتط بأ  بصما اخلتم اموقع بصما ختمه لكن أنكر التوقينع كنأ  يضنيع ختمنه أو      (ب )

 .تةع خيانا فالعرتاط ببصما اخلتم يعترب اررر الاا فال يةالا بدليل آخر
ينكنر كامننل الورقنا أو بعضننها فيلنزم ارننت  أ  يثبن  صنناا صندور الورقننا مننه وهننذا        (  )

أ على تةرينر خنبل اخلةنوع ولنو صنده علنى التوقينع يعتنرب         يرجع للتاةيق يف التوقيع بنا

 .التصديق ورقا رعيا

 :الايتها يف األالوا  الشخصيا: انيا

فنن   كننا  بننني   .وعةنند الننزوا  بالكتابننا  مننا بننني الاةننرين أو غننالبني    :يف عةنند الننزوا   (1)

الاةرين اتفق الفةهاأ على عدم صاته  ل يف األخرل أمنا بنني غنالبني فناجلمهور علنى      

ته أل  الكتابنننا كناينننا ول تصننن  يف النكنننا  فالكتابنننا العرفينننا ل تثبننن    عننندم صنننا

 ل عند احلنفيا فةد أجازوها قياسا للكتناب علنى اخلةناب فالكتناب ممنن       . النكا 

فلو كتنا اخلا نا للمخةوبنا كتابنا ينذكر عبنار  ا ربناب        .بعد كاخلةاب ممن ينا

الضننرت شنناهد  الورقننا أو زوجننيص نفسنن  وفيننه الشننهوي ومننا بلننغ امخةوبننا الكتنناب أ  
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فلنو أنكنر النزو     .غلهما وقرأت عليه الورقا  م قبل  النزوا  يف اجمللنس فةند ب العةند    

فأمنا    مل  .فلها   باته بالورقا وبشهويها وليس له ا نكار واحلكم للشنهاي  ل للورقنا  

فالرسنالا كمنا   .تتضمن الورقا الشهوي وأنكرها صناالا الكتناب فنال تسنمع الندعوى     

اقندين علنى أ  يسنمعا    عند غيبنا أالند امت  عاسان  تةوم مةام ا رباب باللفظ ذكر الك

فنن   مل يتننوفر .الشنناهدا  كننالم الرسننو  وقننراأ  الكتنناب والةبننو  مننن الةننرط اآلخننر  

 .الشرع فال
 :وله  ال ا أوجه :يف عةد الةاله (2)

 .يكو  الةاله بالكتابا على وجه الرسالا مصدرا بالعنوا  (أ )
 .ا على ما يتبني به اخلط ليس على وجه الرسالاأ  يكو  الةاله بالكتاب (ب )
الكتابنا بنالةاله علنى     :األو .يكو  على ما ل يتبني فيه الكتابا كاهلواأ واماأ (  )

 :وجه الرسالا اختلفوا 
هنن  مننن الةنناله الصننري  يةننع بننه الةنناله و   زعننم أنننه مل ينننو قالننه احلنفيننا       .1

 .وامالكيا ووجه عند الشافعيا وروايا عند احلنابلا
الةاله بالكتابا على وجه الرسالا يرجع لنيا الشخص ف   نواه وقنع و ل فنال    .2

 .قا  به الشافعيا يف أص  الوجهني وروايا عند احلنابلا
 :أدلة وقوع الُالق

الروط تد  على معنى مفهوم والننيب صنلى اهلل علينه     أ  البيا  بالكتابا كاللسا  هما

 .وسلم بالرسالا وباللسا 

 :ُالقأدلة عدم وقوع ال

لالتمننننا  الكتابننننا بننننالةاله أو امتاننننا  اخلننننط فننننال يعتنننند بهننننا والالتمننننا  يسننننةط    

ورباب عن هنذا السنتدل  بنأ  الكتابنا  ذا النررت وصندرت بنالعنوا  يسنتبعد أ          .الستدل 

أ  الةنناله بالكتابننا    كننا  علننى وجننه  :والننراج .تكننو  لتاربننا الكتابننا بننل هننو الةنناله  

 :الرسالا صري  يف الةاله أل 

 . ما استد  به امانعني ل الاا هلم- .1
هذا يؤي  للعبذ باألالكام الشرعيا لذل  يةنع  ناله اهلناز  واجلناي و   كنا  اهلناز         .2

يكننو  الةنناله بالكتابننا :الثننان .ل يةصننده لكننن األالكننام تننربط بأسننبابها الشننرعيا

على ما يتبني فيه اخلط لكن ل علنى وجنه الرسنالا فنال تكنو  مصندر  بنالعنوا  ففن          

 . ها ل يةع الةاله  ل  ذا نواه ألنها حتتمل الةاله أو التاربا فتكو  كالكنايامثل
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الفنظ النسنا منن الضنروريات اخلمنس لنذل        :الايا ارررات العرفيا يف   بات النسنا  .3

منع التبص وأ  يدعى كل  نسنا  ألبينه وخلةنر النسنا هنل يثبن  بالورقنا كنأ  تندع           

مننه ولنيس لنه بيننا  ل ورقنا مكتوبنا تند  علنى         امرأ  على رجل أنه تزوجهنا وهلنا أ فنا     

فةنند سننبق أ  النكننا  ل يثبنن    .تزوجننه  ياهننا بننزوا  شننرع  صنناي   ننم ولنند لننه األولي   

بالورقننا اجملننري  عننن ا شننهاي أمننا النن  فيهننا  شننهاي فهنن  الاننا أل  احلكننم للشننهاي  ل  

منن ا قنرار    والبيننا هننا أقنوى   .و ذا  ب  النكا  بشهاي  الشاهدين  ب  النسنا .للكتابا

ألنننه لننو أحلننق نسننا  فننل  ىل رجننل بننا قرار وأقننام اآلخننر بينننا علننى صنناا نسننبه لننه ول   

يشننرتع معاينننا واقعننا الننولي  بننل يكفنن  أ  تنند  علننى تننوافر الننزوا  والفننراش الشننرع   

   ايعن  أ    :أمنا الورقنا اجملنري  عنن ا شنهاي      .بالتسامع وقد أجازها الفةهاأ يف النسنا 

فليس  يليال يف ا  بات ألنه باب فساي أمنا النبال  عنن النولي  فهن        كاتا الورقا مي 

 :تةوم مةام شهاي  امبلغ والتبليغ له أالوا  يشهاي  أل  شهاي  اميال
 .من األب فهذا  قرار بالنسا (أ )
أما لو كا  كاتا الورقا الينا  .من جها الةبيا أو الةابلا فه  شهاي  على الولي  (ب )

النسننا    تننوفرت الشننروع امعتننرب  ويكننو     فنن   أقننر مبننا كتننا الكننم بثبننوت   

احلكننم لإلقننرار ل للكتابننا وا قننرار الاننا يف  بننوت النسننا و   أنكننر فيلاننأ       

 .لتاليل الدم

 :حجية الدفاتر التجارية يف اإلثبات

 :ويفره بني الالتني بني الايتها يف ا  بات مصلاا التاجر أو ةد مصلاا التاجر

اخلصنم علنى التناجر يعنوى يثبتهنا بندفرت التناجر        ةد مصلاا التاجر كأ  يدع   :أول

فللدفاتر التااريا الايا كاملا ةد التاجر أيا كا  اخلصنم  ألنهنا  قنرار كتناب  مننه وهنو       

 .و   كان  هذه ل تعدو  ل أ  تكو  يليال ربوز الةعن فيه كالشهوي.الاا

 :وهلا الال :الايتها يف ا  بات مصلاا التاجر : انيا

 :ا ةد تاجر آخر ربوز العتداي بها بشروع  ال يكو  الالتاا  به (1)
 .يكو  اخلصما  تاجرين ليسهل امضاها  بني الدفاتر (أ )
 .النزاع يكو  بسبا عمل جتار  ل شخص  وتكو  الدفاتر منتفما  (ب )

يكو  الالتاا  بها ةد آخر غل تاجر فاألصل أ  الدفاتر التااريا ليسن  الانا ألنهنا     (2)

لننو تعلننق النننزاع بأشننياأ وريهننا التنناجر لغننل التنناجر     ليسنن  ممننا يسننتخدمها  ل اسننتثناأ   

 .احلاجيات امنزليا وكا  اللتزام اكن   باته بالبينا بالنسبا  ىل العميل غل التاجر
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 :الرتجيح

أ  يفاتر التاجر الاا   بات مصلاته هذا فيه خةور  وفت  باب للتزوينر والالتينا  فةند    

و    باتننا  ل عليننه ةنند مصننلاته قننا  ابننن يكتننا يف يفننرت نفسننه مننا لننيس صنناياا فننال تكنن

 .عابدين هذا كله فيما يكتبه على نفسه خبالط ما كتبه لنفسه

 :حجية األوراق الشخصية أو املنزلية

النندفاتر واألوراه الشخصننيا امنزليننا قنند يكننو  التزامننا لصنناالبها أو  قننرارا بنندين فننال    

لى غله أو براأ  منن يينن علينه    تكو  يليال يةلا به اليمني يف صاحل صاالبها ك  بات له ع

لكن ل يعص ذلن  تنرك النفنر فيهنا مةلةنا بنل ينفنر اسرتشنايا ليخرجنوا قنرالن و    النوت            .

 ذا أ بننن  الصنننو  أياأ يينننن لنننه أو جنننزأ -أ:التزامنننا التنننزم بنننه صننناالبها آلخنننر تكنننو  الانننا

أو أ بن  وجنوب يينن أو تعهند علينه لغنله بشنرع التصنري  بأنهنا النررت لتانل حمنل             -ب.منه

وأيضنا كونهنا الانا ل يلنزم مننه أ       .لو يةا ألنها  قرار ول يةر الشخص مبا ليس لنه أو علينه  ا

يلنننزم خصنننمه بتةنننديم األوراه  ل األوراه امشنننرتكا بنننني اخلصنننمني كالشنننركات ويفننناتر    

 .امور  وأوراقه الشخصيا احلةوقيا وما يتعلق بالرتكا

 :قالقضاء بقرينة املستندات اخلُية غري املعدة للتوثي

  :ل ا يم رسالل والربقيات والتلكس والفاكسامستندات غل امعد  للتو يق كال

هنن  حمننرر يوجهننه شننخص هننو امرسننل  ىل آخننر هننو امرسننل  ليننه ويف       :الرسددائل :األول

وقند تتضنمن   بنات النق أو اسنتيفاله فن   كانن  خبنط         .الغالا تنذيل الرسنالا بتوقينع امرسنل    

العرفينا و ل مل تكنن خبةنه أو بنال توقيعنه فنال يعتند بهنا         صاالبها وتوقيعه تلاق بامستندات 

وهذا عند عندم التفرينق بنني الرسنالا والسنند العنريف وهنو        .كاألوراه العرفيا  ل    أنكرها

وأما عنند التفرينق فالرسنالا أساسنا مل تعند للتو ينق فيتأملنها الةاةن  وربتهند فيهنا           . الراج 

مسننتندات امعنند  لننذل  فلننو تضننمن    باتننا      ليخننر  بةرينننا فهنن  ل حيتنناع يف كتابتهننا كا    

 .كان  يليال لرفع امشةا والفظ احلةوه

رسالا ستصر  بني نةةتني موصلتني معا خبط تلنربنرت   :أو التلربنرت  :الربقيات:الثاني

والرسنالا  .وه  ترسل بواسنةا الربيند وحتفنظ بأصنلها وترسنل صنور  منهنا       .وهلا برجما خاصا

الرسننالا مننن نسننخا واالنند  والربقيننا مننن نسننختني أصننل امرسننل  -أ :ختننالق الربقيننا يف أمننور

 .الصور  مةولا والربقيا ستصر -ب.وصور  يكتبها اموتق فرتسل الصور  ويبةى األصل

الربقيا ليس  الاا أل  صاالبها ل يوقع : مدى العتماي على الربقيات يف   بات الدعوى

تزور ويةنع بهنا اخلةنأ أالياننا ولنو أقنر       عليها حبضور اموتق وقد يربه ا نسا  عن غله فةد 

 .و   وقع عليها أمام اموتق امختص.بها حيكم با قرار ل بالربقيا
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فه  كالرسالا اموقعا بشرع توقيع األصل ويكتبه امرسنل فن   تلنق األصنل وأنكنره      

وقد ل يتاةق اموتق امختص من شخصيا امرسل و   اعنرتط امرسنل   .امرسل فال الاا فيها

وامرسننل .صنل ونننازع يف بعنف العبننارات فيعتنند بالصنور  كمبنندأ للثبننوت وربتهند الةاةنن     باأل

لكن هذا رأ  الباالثني قداا قبنل تةنورات كنثل     . ليه له الق الالتاا  بها بشرع التوقيع

 :وبزيار  أالد مراكز الربقيات تبني اآلت 

 .قيام امرسل بكتابتها يف  وذ  رع  يف مكتا الةبو  .1
عنوا  امرسنل  لينه بشنكل يقينق وكامنل و   مل يسنتوط ل تةبنل         يكتا امرسل .2

 . ل  ذا وقعها على مسئوليته
التوقيع باسم امرسل أو بصمته على نهاينا الربقينا أو أ  مسن  وشنةا أو تصناي        .3

 .أو  ةافا
 .تةبل الربقيا من صاالبها شخصيا- .4
 .لغتها واةاا وواالد  من الثال  .5
 .حيضروا أو يوقعوا أو وكالا شرعيا  ذا كان  من جمموعا ل ترسل التى .6
ينندو  رقننم هويننا امرسننل وتارههننا ومننن ينننوب عنننه مننع مةابةننا العننناوين خننار             .7

 .امملكا
فبكنننل تلننن  .يةنننرأ امنننأمور الربقينننا ويراجعهنننا ويتسنننلم امرسنننل ا يصنننا  الرعننن   .8

 .ا جراأات تصب  مثل األوراه الرعيا

 :عوىمدى ايعتماد على رسائل التلكس يف إثبات الد

جهاز التلكس برقيا مةور  لكنه أقل منها    كا  من غل جهنا الكومينا ألنهنا قند     

فعلنى هنذا تصنب  رسنالا     .ل يكو  هلا أصل وقد ل توقع فةد يةع التزوير فلسلها أ  شنخص 

وأمننا    كننا  جهننا الكوميننا ستصننا     .الننتلكس يلننيال عننند التنننازع  ل    أنكننر امرسننل    

 .رعيا كةسم الربه والتلكس فه  ورقا

 :رسائل الفاكس ملي ومدى ايعتماد عليه يف اإلثبات

يتأكد من تهور كلما امسنتند علنى   -1:مراللا ا عداي -أ :و ريةا عمله كالتال 

اختينار النصنوعا   -3.توةنع امسنتندات وتوجنه ألسنفل يف امغنذ  األتومناتيك       -2.الشاشا

مراللننا -ب.يضننغةها مننراراهتننار بيانننات ا رسننا  و -4.امةلوبننا بالضننغط علننى زره مننرارا 

يةلننا مننن امتصننل عليننه  -3.التصننا  بننالةرط اآلخننر -2رفننع عاعننا اهلنناتق-1:ا جننراأ

امتصنل بنه   -5.وةع السماعا عند ا ةناأ  -4.تشغيل مفتا  التشغيل التى يسمع نغما الري

وبهنذا حتصنل امعلومنات امرسنلا يو  زيناي  أو نةصنا  منع توقينع         . يزيل أ  مستند منن امغنذ   

فاهنناز الفنناكس ملنن  مربقننا مةننور   فلسننل صننور   بننق األصننل مننن امسننتند التننى    .لاامرسنن

 .التوقيع وهذه قو  يف ا  بات مثل الصور  اموجوي  لدى اخلصم
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 :ايعتماد على حمابر الشرطة يف إثبات اجلرمية

اراةر ليس  الاا تد  على ما فيها ربنوز للةاةن  أ  ل يعتند مبنا فيهنا ويعتمند أيلنا        

ن له أ  يستفيد منها ففيها شهوي اكن  الضارهم وقد يكو  فيها قرالن مايينا  أخرى لك

أو معنوينننا كتةنننارير امنننرور تعتمننند    رةنننيها الةرفنننا  أو مل يرةنننيا أو أالننندهما    وافنننق   

 اليثيات الواقع أما    خالف  اليثيات الواقع فيعد  عنها الةاة 

وبعنند وقننوط  ننريف  مننات شننخص بصنندما سننيار   :ومثاهلننا قضننيا النناي  مننرو  ملخصننه 

علنى امتنوفى   % 75النزاع أمام الةاة  وععن  الندعوى وأ بن  حمضنر الندعوى نسنبا اخلةنأ       

ومل يةنع بها الةاة  فةلا البينا منن امندعى علينه بنأ  امتنوفى عنرب الةرينق فانأ  فأالضنر          

لعننرتاط % :75شنناهدين وشننهد كننل منهمننا وتننبني للةضنن  وقننوع اخلةننأ مننن امنندعى عليننه       

بالصدم باجلاننا األانن بعند النفنق مبنال  منرت وتنويف منن أ رهنا واسنتعد لندفع            امدعى عليه 

وأنه شاهده وهو يعرب الشارع ومل حيتط لألمر ويتفنايى وزرع عانالت السنيار  متاكنل     .الديا

فهننذا عنندو  عننن تةريننر امننرور لتناقضننه     .وكننا  مسننرعا يف وسننط شننارع جتننار  بننه مشننا       

مثل  ذا اجتمع مباشر ومتسبا تعلق الضنما  بامباشنر    للايثيات واألصو  والةواعد الشرعيا

 .يو  امتسبا

 :ايعتماد على الفحوص الُبية يف إثبات العيوب بني الزوجني

أجاز الفةهاأ العمل بالةرالن يف العيوب كنالعنني    أنكنر وايعن  الزوجنا وامتننع عنن       

نابلا فالنكو  قريننا  اليمني فياكم عليه بالعنا للنكو  عند احلنفيا وبعف الشافعيا واحل

وبعنننف امالكينننا وبعنننف الشنننافعيا ينننريو  النننيمني علنننى الزوجنننا    اللفننن      .صنننده امننندع 

يؤتى بةس  فيه مناأ بناري فنيالس فينه العننني فن   نةنص ذكنره         : بل يف فت  الةدير .صدق 

فاكنى اخلرقن  فيهنا رواينتني     : وقنا  يف امغنص  .وانزوى علم أنه ل عننا بنه و ل علنم أننه عننني     

اهما أنه هلى معهنا ويةنا  أخنر  مناأك علنى شن أ فن   أخرجنه فنالةو  قولنه أل  العننني             الد

يضعق على ا نزا  فن ذا أننز  تبيننا صندقه فنناكم بنه وهنذا منذها عةناأ فن   ايعن  أننه             

ليس مبص جعل على الننار فن   ذاب فهنو منص ألننه شنبيه ببيناض البنيف وذاك  ذا وةنع علنى           

يتمينز بنذل  أالندهما منن اآلخنر فيختنرب بنه وعلنى هنذا متنى           النار جتمع وينبس وهنذا ينذوب ف   

والفاوصننات الةبيننا تةننوم علننى  .عاننز عننن  خننرا  مالننه فننالةو  قننو  امننرأ  أل  الفنناهر معهننا  

 .اجلنو  وأيضا.وصر  يف امبدع باألخذ بةو  أهل اخلرب  سليما فياكم بها قواعد

 :إقامة حد املسكر استنادا على قرينة الفحوص الُبية

الةننرالن كننالة أ والرالاننا والسننكر ل  -1:الفةهنناأ يف  قامننا احلنند للةرينننا   اختلننق

الةنرالن يعتمند   -2.يعتمد عليها يف الد الشرب عند احلنفيا والشافعيا واحلنابلنا يف امشنهور  

واسنتد   .منا وري منن يرأ احلند بالشنبها     :امنانعني أيلنا  .عليها عند امالكينا واحلنابلنا يف رواينا   

بنأ  السنكر يلينل الشنرب     :وننوق  ذلن   .والةن أ قريننا الشنرب فياند     اجمليزو  بأ  السنكر 
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لكننن الشننرب الننذ  يسننتوجا احلنند حيتننا  لنندليل آخننر لتةننره الالتمننالت كننا كراه أو      

 .اجلهل وه  شبه تدرأ

ل تعتننرب تلنن  الةننرالن يف احلنند وهننو قننو  اجلمهننور فننالة أ حيتمننل ا كننراه         :الددراجح

جمهنا منا علمهنا وبعنف األشنربا رالاتهنا كناخلمر        واجلهل والرالاا رمبنا يكنو  شنربها  نم     

أما الفاو  الةبيا فاحلد يةنام مبوجبهنا بشنرع تنبني أ  منا      .والسكر قد يكو  من مرض

انتفنناأ ا كننراه  -2.كفهننور السننكر علننى تصننرفاته   -1:شننربه ةننر مننع قننرالن أخننرى    

سند   وهنذا فينه  .يفهر عليه الفسق والفسناي وعلنم أمنره   .واجلهل مبا شرب كأ  يفهر صالاله

وامخندرات كامسنكر لندخوهلا يف الرمنه     .لباب الفسناي والشنهاي  غالبنا ل تتنوفر يف الشنرب     

ونصننن  امننناي  الرابعنننا منننن قنننرار جملنننس     .أ  اهلل تعننناىل ولنهينننه عنننن كنننل مسنننكر ومفنننرت    

يعنننزر بنفنننر -2.السنننان مننند  سننننتني-1:امخننندرات تعنننا  منننن  .1/2/1374يف11النننوزراأ

 .جنبيايبعد عن البالي    كا  أ-3.احلاكم

 :يف إثبات جرمية اإلجها  اعتبار الفحوصات الُبية قرينة

الفاص اخلارج  للباذ عنن عالمنات   -1:يعتمد الةبيا على أسس   بات ا جهاض

وأعضنناأ التناسننل حبثننا عننن ا فننرازات والكنندمات والتمزقننات واألجسننام الغريبننا يف   .احلمننل

-2.ا تكو  سنببا يف ا جهناض  امهبل وعنق الرالم والرالم  م تفاص لالتما  أمراض عام

   توفي  اجملهضا فيشر  احلوض والرالم والعنق وامهبل للباذ عنن بةاينا امشنيما أو جننني     

ويفانننص النننرالم وامهبنننل جمهرينننا  نننم امبيضنننا  للاسنننم األصنننفر وامعننند  واألمعننناأ للسنننموم   

ويفاص حمصالت ا جهاض    وجدت جيدا وايز اجللةنات الدموينا بوةنعها    -3.وآ ارها

يف امنناأ فننرت  ليننذاب النندم وتبةننى األنسنناا سننليما و ذا حتةننق مننن اجلنننني يباننذ فيننه عننن            

التمزقات وآ ار اجلرو  ال  تكو  نةةنا سنوياأ ويعلنم  بيعنا هنذه اجلنرو  وخزينا أو نافنذ          

 ذا مل ربنند بننامرأ  واجلنننني عالمننات ا جهنناض اجلنننال  اكننن عننن      -4.يف جلنند  الننرأل 

هناض ووقنالع الةضنيا ومنناتر  مسنكن امتهمنا لوجنوي أيوات         ريق الباذ عنن سنوابق ا ج  

 ف ذا قرر الةبيا وجويه اجلنال  فهو قرينا قويا ةده.ا جهاض

 :ايستناد إىل قول الُبيب يف برء املصاب وتبني خالف ذلا

خةر عمل الةبيا من مسئوليته وتوق  الدقا واحلفر قد هةئ يف تةدير بنرأ امنريف   

اجلور فيضمن ما أتلنق ويعنزر للخياننا كمنا قنرر الفةهناأ  سنةاع         تعمد-1:وهذا له الالت

حلنديذ علن  يف   .ل يتعمد اجلور ويضمن    أتلق-2.قو  الةالق    قام  بينا تعارض قوله

الرجلني شهدا على آخر بالسرقا فةةعه  م أتياه بناخر وقنال هنذا النذ  سنره وأخةأننا علنى        

بديننا األو  وقننا  لننو علمنن  أنكمننا تعمنندمتا     األو  فلننم يةبننل شننهايتهما علننى الثننان  وأخننذا   

 .ول خالط أنه ةامن.ومن تةبا ومل يعلم منه  ا فهو ةامن.لةةعتكما
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 :القضاء بقرينة ا ثار املادية الظاهرة

ه  ما اكن مشاهدته بالعني اجملري  أو ا السنال بهنا مباشنر  ب الندى احلنوال يو       

آ نار  :وأهمهنا .الشنعر واألقندام واآللت    كا نار .الستعانا بأ  منن وسنالل الكشنق والتكنبل    

يفاص الشعر ليعرط فصيلا يمه وننوع النربوتني لكنن ل نةةنع يف ا  بنات  ذا تةنابق       :الشعر

وبصننما احلمننف .منع شننعر امننتهم لكننن يف النفنن  تكننو  قرينننا قويننا لنفنن  التهمننا عننن امننتهم 

-1 : مثالنه أ   باتنا فنازم بنأ  هنذا شنعر امنتهم نفينا و      %111يعترب قرينا قويا DNAالنوو 

قضننيا سننيار  يهسنن   فننال وأنكننر قالنندها وبعنند الفاننص وجنندت شننعر  يف   ننار السننيار       

وقورننن  بشننعر الةفننل فكاننن  بشننرتيهما وقشننرتيهما وفاعهمننا متشننابهني متامننا فنناعرتط    

عند تشري  جثا اجملص عليه وجد حت  تفره األوسط األان أربع شعرات ختنالق  -2.امتهم

ه وقورن  بعينات ألربعا عشر متهما فشابه  شعر ا نني منهما التى الصنئبا   شعر اجملص علي

 .مع وجوي سااات يف ركب  أالدهما قريا وقتها من وق  اجلراا فاعرتفا

 :آثار املقذوفات النارية قرينة

األسنلاا الناريننا مننن أهننم الوسنالل احلديثننا انتشننارا وتةننذط  لةنات ناريننا وتروفننا تنند     

معرفنا نوعينا   :أول:لا وامسنافا وكمينا البناروي وصنفات اجلنرو  وتارههنا      على عياره ونوع اآل

بنن جراأ :السننال  امسننتخدم مننن امةننذوط امسننتخر  مننن جسننم اجملننص عليننه  مننع العيننار النننار 

وهن   :فاص أ نر امةنذوط امنةلنق   -1:الختبارات اجملهريا يتبني نوع السال  من خال   ره

امةنذوط امعندن  الرصاصنا بتنأ ل اخلةنوع احللزونينا       اآل ار امنةبعنا علنى حمنيط سنروع     

-2.امتكونننا ياخننل سننبةانا السننال  وبننالفاص يتننبني السننال  أل  لكننل سننال  خصالصننه 

وهنن  اآل ننار امنةبعننا علننى قاعنند  الفننرط الفننار  وهنن  بننالفاص  :فاننص آ ننار الفننرط الفننار 

 :بنو  الةلةنا أقسنام   أل  الضنغط امتولند عنن انفانار ع    :أ ر الصنان الندافع  -أ:اجملهر  يفهر

يتسننرب بعنند الفراغننات اموجننوي  يف الاننر    -.ينندفع بامةننذوط لألمننام عننرب سننبةانا السننال   

يؤي   ىل ارتداي الفرط الفار  فتصةدم قاعدته بصان امغناله فينؤي  آل نار يف    -النفاار

ا بنر  حتريرهنا   :أ نر ا بنر   -ب.منةةا الكبسولا ألنها من معد   ر  فياد  به شناذات 

عةا الةلةا يف منةةا الكبسولا لتشتعل العبنو  الدافعنا لينتم انفصنا  امةنذوط منن       لتةره 

أ نر الننازع   - .جسم الةلةا وبنةذط بفعل ةغط الغاز عرب السبةانا ورأل ا بر  يرتك آ اره

على احلافا الداخليا ريط قاعد  الفرط الفار  على صور  شاذات تنشنأ عنن تفنر الننازع     

يتكنو  علنى   :أ نر الالقةنا   -ي.من الار  النفاار وهو هام جداالذ  يساا ترط الةلةا 

سة  قاعد  الفرط الفار  بعند ا  ناله بتنأ ل اصنةدام عةند الفنرط بنرأل الالقةنا وهنو          

قةعا معدنيا صغل  تربز عند عوي  الةسم امتارك للخلق وه  تلفظ الفرط الفار  للخنار   

هنر  يتنبني السنال  وبشنم رالانا البناروي       وبهذا الفانص اجمل .وله أهميا يف حتديد نوع السال 

يف الينندين والنننرتات فلننو تننبني أنهننا ليسنن  للمننتهم كننا  قةعننا يف النفنن  و   ايعننى الةلةننا          

يفاننص -1:خرجنن  عننند تنفيننق السننال  فيعننرض السننال  علننى اخلننرباأ يفاصننه كالتننال  
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حيضنر تنرط خر وشنا بكبسنولا صناحلا      -أ:يفاص صالاليا ا  اله-2.الفرط جيدا

  كننا  مننن النننوع الفنناهر   ‘ينصننا  نناره السننال   -ب.يدخلننه يف الاننر  السننال  للعمننل و

يتم  سةاع السال  من ارتفاعنات ستلفنا منع اراولنا أ  يكنو       - .كما يف األسةوانيات

ي   وجدت آ ار يكس على الكبسولا وبدو  أ  تصنعق ي  ذلن  علنى    .السةوع على الةاره

 .على الزناي أنه تةدم ا بر  لألمام ولو قليال بدو  ةغط

 :قرينة آثار األقدام يف إثبات اجلرمية

             تهنور اخلةنوع احللمينا الن  يف بنا ن الةندم علننى األ نر امنرتوك وهنذا غلبنا تنن لعنندم

فال يعتمد عليها لكنه قرينا قا عا  ذا اختلفن   .وةوالها غالبا لختالط  بيعا األرض

عد يف كشننق اجملننرم أل  اعتبننار آ ننار األقندام قرينننا مرجاننا تسننا -.اآل نار مننع امشننتبه 

ل يوجد قواعند علمينا واةناا تنفن  التةنابق بنني األقندام فاالتمنا  التشنابه كنبل           -أ

 بني ستلفني

  وقند يلنبس اجملنرم النذاأ شنخص آخنر      .قد يكو  الشخص لبسا الذاأ وهو متشنابه.-

-.احلكننم بهننا قنند يكننو  ختمينننا وتنننا وقننا  صننلى اهلل عليننه وسننلم  ينناكم والفننن    

قصنا  -.يعتمد على امةاسات وهن  ختةنئ يف نفسنها أو بسنبا الرتبنا      النةط يف األ رين

العرنيني ليس فيها اعتبار فعل الةا  واألخذ برأيه لعلم النيب صلى اهلل عليه وسلم بهم 

وقنند صنندر .وكننل ذلنن     كاننن  الةنندمني عنناريتني  .فاكننم لشنناهد احلننا  ل للةننا  

دم العتمناي علنى األ نر بنل     بعن  11/5/1381تنارير   387تعميم بتوقيع رلنيس الةضنا  رقنم   

 .قرينا

 :القضاء بقرينة ا ثار املادية اخلفية

وه  اآل ار ال  ل ترى بالعني اجملري  بل حتتا  لوسالل كبصنمات األصنابع وآ نار الندم     

 1.وامص والروال 

 :مدى قرينة البصمات يف اإلثبات أو النفي (1)
لنا الكنبل  امهمنا فنال     وأصب  منن األي  1858-1278مل يذكرها الفةهاأ لكتشافها

اكن أ  تنةبق بصمتا  لشخصني بل بصنما أصنبعني لشنخص واخلةنوع احللمينا  ابتنا ل       

تتغل    مل تتأ ر باجلرو  واحلروه فه  يليل ل يش  فيه واخلةأ فيها ناير من الينذ العمنل   

و   مل .ل البشر  أل  اخلنبل يعملنها بةريةنا كيميالينا لنيس لنه يور  ل امتابعنا وقنراأ  النتنا         

قنا  ابنن   .تتةابق البصمتا  فةا ع بأ  امتهم بر أ والةريننا هن  منا أوصنل  للانق فهن  الانا       

البينا اسم لكل ما يبني احلق ويفهره وجاأت البينا يف الةرآ  مبعنى احلانا والربهنا    :الةيم

ق و ذا تهنرت أمنارات احلن   .والبينا على امدع  أ  أ  عليه من األيلا ما يصا  يعنواه .والدليل

ومل حيصننر اهلل تعنناىل  نره العنند  وأماراتننه ويلللننه  .والعند  بننأ   ريننق كننا  فنثم شننرع اهلل  

والةننره غايننات ووسننالل ليسنن     .فكننل  ريننق هننر  بهننا احلننق والعنند  وجننا احلكننم بننه        
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وتننرك الايننا البصننما يننؤي  للفسنناي لةلننا الشننهوي وا قننرار والنندين ل يهمننل    .مةصننوي  لننذاتها

 .احلةيةا متى تهرت

 :قرينة آثار بقع الدمالقضاء ب (2)

آ ننار النندم يف جننرالم الةتننل يف امننتهم مننن اجملننرم أو يف اجملننرم مننن امننتهم واكننن بعلننم     

مفنننا  وجنننوي الننندماأ يف مكنننا      -1: التالينننل السنننتفاي  منهنننا ومفنننا  بةنننع الننندم هننن       

منندى قننو  -4.مراالننل فاننص البةننع الدمويننا -3.كيفيننا رفننع اآل ننار الدمويننا -2.اجلراننا

تعنند البصننما قرينننا نفنن  و  بننات ل تةبننل   DNAبصننما احلمننف النننوو -.عقرينننا آ ننار البةنن

الشننن  وهنننذا  بنننق يف السنننعوييا وبةبينننق أالننند  التةانينننات يف العلنننوم اجلنالينننا يف امعامنننل    

تةبنننق علنننى التلو نننات الدموينننا الةدانننا واجلافنننا -1:اجلنالينننا يف امملكنننا وهلنننا خصنننالص

-2.ت أل  احلمنف يةناوم العوامنل اجلوينا    والساللا واحلديثنا والن  مضنى عليهنا أربنع سننوا      

تفهنر بصنور  خةنوع عريضننا    -3.قريننا نفن  و  بنات خبنالط غلهنا قند تكنو  نفينا فةنط         

هننن  أصنننل كنننل -4.يسنننهل قراأتهنننا والففهنننا وختزينهنننا يف احلواسنننا بعكنننس البصنننمات 

واسنتخدام الندم كةريننا منن الشنريعا      .العالمات الورا يا وه  امكو  لكل صفات ا نسا 

فالندم قريننا والكنم    ..."النيب صلى اهلل عليه وسلم هل مساتما سنيفيكما قنال ل  اليذ قا  

 .بالسلا ألالدهما أيضا بأ ر الدم يف النصل

البصننننما الورا يننننا هنننن  امنننناي  امورو ننننا اموجننننوي  يف خاليننننا مجيننننع الكالنننننات احليننننا  

ينننوم كبصننمات األصننابع تننبني التشننابه بننني األشننياأ والخننتالط بينهننا وهنن  تعتمنند علننى اجل   

البشر  مبعرفا الرتكيا الورا   لإلنسا  وه  األ اض األمينيا عند ا نسنا  وعنديها يف   

كروموسننوما  ننال   البشننر عشننرو   وكننل نننوا  يف اخلليننا احليننا يتكننو  مننن سننتا وأربعننني  

 .وعشرو  من األم ومثلها من األب

) خلينا ا نسنا    وقد يل  الكتشافات الةبيا أنه يوجد يف ياخل النوا  الن  تسنتةر يف   

وهذه الكروموسنومات تتكنو  منن امناي  الورا ينا      ( الكروموسومات ) من الصبغيات (  46

أ  اجلينننات ( ينننا )والننذ  يرمننز  ليننه بننن     -احلمننف النننوو  الريبننور  الألكسننايص     -

الورا يا أ وكل واالد من الكروموسومات حيتو  عل  عدي كبل من اجلينات الورا يا قد 

يا البشريا الواالد   ل  مالا ألق مور ا جينيا تةريبًا وهنذه امور نات اجلينينا هن      تبلغ يف اخلل

ال  تتاكم يف صفات ا نسنا  أ والةريةنا الن  يعمنل بهنا أ با ةنافا  لن  وتنالق أخنرى          

 .تنفيميا للاينات 

أ  : وقد أ بت  التاارب الةبينا احلديثنا بواسنةا وسنالل تةنينا يف غاينا التةنور والدقنا         

 نسا  جينومًا بشريًا هتص به يو  سواه أ ل اكن أ  يتشابه فيه مع غنله أشنبه منا    لكل 

يكو  ببصما األصابع يف خصالصها حبيذ ل اكن تةنابق الصنفات اجلينينا بنني شنخص      

 .وآخر التى و   كانا توأمني 
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للدللنا علن  تثبين  هوينا الشنخص أخنذًا منن        ( بصما ورا ينا  ) وهلذا جر    اله عبار  

النذ  حيملنه ا نسنا  بالورا نا عنن أبينه وأمنه أ  ذ أ         ( يننا  ) ا احلمف النوو  امعروط بن عين

منن صنبغيات الكروموسنومات أ ينر  نصنفها      (  46) كل شخص حيمنل يف خليتنه اجلينينا    

( 23) كروموسننومًا عننن أبيننه بواسننةا احليننوا  امنننو  أ والنصننق األخننر وهنن    (  23) وهنن  

واسةا البويضنا وكنل واالند منن هنذه الكروموسنومات والن         كروموسومًا ير ها عن أمه ب

ذات شةني وير  الشخص شةًا ( ينا ) ه  عبار  عن جينات األ اض النوويا امعروط باسم 

منها عن أبيه والشق األخر عن أمنه فيننت  عنن ذلن  كروموسنومات خاصنا بنه ل تتةنابق منع          

منن كنل وجنه و  نا جناأت      كروموسومات أبيه من كل وجه   ول مع كروموسنومات أمنه   

وبهننذا الخننتالع أكتسننا صننفا السننتةالليا عننن كروموسننومات أ  مننن       أخليةننًا منهمننا  

والديننه مننع بةنناأ التشننابه معهمننا يف بعننف الوجننوه أ لكنننه مننع ذلنن  ل يتةننابق مننع أ  مننن           

احلنامف الننوو  عبنار  عنن بصنما جينينا ل        و.كروموسومات والدينه أ فضناًل عنن غلهمنا     

ا   لن  آخنر بننفس التةنابق أ وهن  حتمنل كنل منا سنوط يكنو  علينه هنذا             تتكرر من  نسن 

ا نسا  من صفات وخصنالص أ وأمنراض وشنيخوخا أ وعمنر أ مننذ التةناأ احلينوا  امننو          

وعلمنناأ الةننا احلننديذ يننرو  أنهننم يسننتةيعو    بننات   أ(لننألب ببويضننا األم والنندو  احلمننل  

 جنراأات الفانص علن  جيناتنه الورا ينا      األبو  أ أو البنو  لشخص منا أو نفينه عننه منن خنال       

اليذ قد يل  األحبا  الةبينا التاريبينا علن  أ  نسنبا النانا  يف   بنات النسنا أو نفينه عنن          

أمنا يف  % 111 ريق معرفا البصمات الورا يا يصل يف الالنا النفن   لن  الند الةةنع أ  بنسنبا       

 .تةريبًا %  99الالا ا  بات ف نه فأنه يصل  ل  قريا من الةةع وذل  بنسبا 

 :مميزات البصمة الوراثية

 .ل اكن أ  تتةابق من شخص آلخر  ل يف توأمني .1

 %.98نتالاها شبه قةعيا فال تةل عن  .2

 .اكن التعرط على الشخص التى بعد وفاته من خال  حتليل هيكله .3

 .يةوم احلمف النوو  أسوأ الفروط والتلو  البيئ  .4

 .اكن الالتفات به ألمد بعيد .5

 :بالبصمة الوراثية  جمايت العمل

اكن استخدام البصمات الورا يا يف جمالت كثل  أ ترجع يف جمملنها  لن  جمنالني    

 :رليسني هما 

الكشنق عنن هوينا اجملنرمني يف     :وهو جما  واسع يدخل ةنمنه  : اجملا  اجلنال   -1

الالننا ارتكنناب جنايننا قتننل أ أو اعتننداأ أ ويف الننالت الختةنناط بأنواعهننا أ ويف    

 .اا  شخصيات اآلخرين وحنو هذه اجملالت اجلناليا الالا انت



35 

 

 

و  أو األبو  لشنخص أ أو نفينه   وذل  يف الالا احلاجا  ل    بات البن: جما  النسا -2 

 .أ ويف الالا اتهام امرآ  باحلمل من وعأ شبا أ أو زناعنه

 :إثبات أو نفي النسب اعتمادا على البصمة الوراثية 

 :نسب الب متهيد يف عناية الشريعة

أولن  الشنريعا ا سنالميا النسنا مزيندًا      النسا أقوى الدعالم ال  تةوم عليها األسنر  أ 

الضنروريات اخلمنس الن  اتفةن  الشنرالع السنماويا علن  وجنوب الففهنا           فهو منن من العنايا 

الفرقنا   .وهو الذ  من اماأ بشرا فاعله نسبا وصهرا وكا  رب  قنديرا  )قا  تعاىل.ورعايتها 

54). 

وبنالغ يف   ا سنالم  نكنار اآلبناأ ألبننالهم والنرم علنى النسناأ نسنبا ولند لغنل أبينهأ           ع ومن

أانا امنرأ  أيخلن  علن  قنوم منن       )  :أقنا  صنلى اهلل علينه وسنلم    التهديد لآلباأ واألمهاتذل  

ليس منهم فليس  من اهلل يف ش أ أ ولن يدخلها اجلننا أ وأانا رجنل جاند ولنده وهنو ينفنر        

يننننوم  ه يننننوم الةيامننننا أ وفضنننناه علنننن  رؤول األولننننني واآلخننننرين     ليننننه أ االتاننننا اهلل مننننن  

منن ايعن   لن  غنل أبينه وهنو       ) فةا  صلى اهلل عليه وسنلم  اآلباأ لغل  لنتسابمنع او.1الةياما

 .2يعلم أنه غل أبيه فاجلنا عليه الرام

ايعنوهم  ) جلاهليا ويف صدر ا سالم أ يةو  عز وجل يف ا أ بعد أ  كا الرم التبص  و

لهم هنننننننو أقسنننننننط عنننننننند اهلل فننننننن   مل تعلمنننننننوا آبنننننننالهم فننننننن خوانكم يف الننننننندين        آلبنننننننا

 (.5)األالزاب(ومواليكم

 :النسب الُرق الشرعية إلثبات

الولي  ه  األسال يف  بوت النسا فتفهر جها األموماأفماري الولي  تثب  األمومناأ  

 :مهما جدا وأولتها الشريعا اهتماما كبلا وأتهر حمديات هلا وجها األبو 

هو الزوجيا وولي  احلمل لستا أشنهر أقنل شن أ و مكنا  التالقن  بنني        :الفراش : أوًي 

وامنراي   (فأما  بوت النسا بالفراش فأمجع  علينه األمنا  : ) قا  العالما بن الةيم  الزوجني أ

 3"الولد للفراش:"وذل  لةوله صلى اهلل عليه وسلم  فراش الزوجا الصاي : بالفراش 

 :وسيلا فةهيا شرعيا بل أقواها وقد وةع الفةهاأ شرو ا لصاته .اإلقرار: ثانيًا 

بالغننًا عنناقاًل أ فننال يصنن   قننرار الصننغل أ ول اجملنننو  أ   أ  يكننو  امةننر مكلفننا- 1

 .لعدم العتداي بةوهلم لةصورهم عن الد التكليق 

                                                 
نتفناأ منن   والنسال  يف اللعا  باب التغليظ ال 2263)  688: /1أخرجه أبو ياوي كتاب الةاله باب تغليظ النتفاأ  - 1

ويف سنده عبد اهلل بنن ينونس مل يو ةنه غنل ابنن       213أ 212:  2واحلاكم يف امستدرك   181- 179:  6الولد  
 .(البا 

 (4326)  157: /2أخرجه البخار  يف الصاي  كتاب امغاز  باب غزو  الةالق  - 2
 .ومسلم يف صاياه( 6765)البخار  يف الصاي  برقم - 3
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 .دعى به ممكن الثبوت من امدع  ل يكذبه احلس وأ  يولد مثلهأ  يكو  ام-2

 .دع  مصلاا يف يعوى النسالمل  يكو  أ -3

 .أ  يكو  امدعى به نسبه جمهو   -4

 .1وه  الشهاي  من شهاي  رجلني عدلني أو رجل وامرأتني عند األالناط .البينة:ثالثا

وامراي به استفاةا اخلرب واشتهاره بنني الننال واتفنق     :شهادة السماع أو التسامع :رابعا

ا بنننذل  لنننئال ينننؤي  للانننر  وتعةينننل امصننناحل امرتتبنننا أصنننااب امنننذاها علنننى   بنننات النسننن

والتسننامع عننند أبنن  النيفننا والشننافعيا واحلنابلننا تننواتر األخبننار لياصننل للسننامع الننيةني   .عليننه

وما  الصاالبا   ىل أنه خرب رجلني عندلني أو رجنل وامرأتنا  وامالكينا قنالوا يكنو  امنةنو         

 2غل معني ول حمصور ويةو  الشهوي ععنا كذا

اموجننوي  يف شخصننني أو أكثننر للوصننو   ىل   بننات تتبننع اآل ننار وهنن   :القيافددة :امسدداخ

والةيافنا عنند الةناللني بناحلكم بهنا يف   بنات النسنا أ   نا تسنتعمل          .قرابا بينهمنا أو بيننهم  

وقند أختلنق العلمناأ يف الكنم   بنات النسنا بهنا علن          .والتنازععند عدم الفراش أ والبينا أ 

 :قولني مشهورين 

وامالكينا  ل يص  احلكم بالةيافا يف   بنات النسنا أ وبنه قنا  احلنفينا      : لةو  األو  ا

 3.يف أولي احلرالر على مشهور مذهبهم

 منن وبه قنا  مجهنور العلمناأ أ    .   بات النسا عند الشتباه والتنازع  يص : الةو  الثان  

يف : شهور من منذهبهم أ وقينل   واحلنابلا والفاهريا وامالكيا يف أولي ا ماأ يف ام الشافعيا

 4.أولي احلرالر أيضًا

 ..ويشرتع يف الةالق العدالا والذكوريا واحلريا وامعرفا

وهننو نننص فةننط  الفاهريننا وامالكيننا يف أولي ا منناأ  ذهننا  لنن  الةننو  بهننا  .القرعددة :سادسددا

ام أ ند يف  الشافع  يف الةديم وفيها قا  بعف الشافعيا عند تعارض البينتني وقا  بهنا ا من  

عند عدم امثبتات السابةا من فراش وبينا و قنرار  .روايته وابن أب  ليل  أ و سااه بن راهويا 

  5.ومل يعمل بها اجلمهور.وقيافا ول مرج 

 (:اللعان)نفي النسب شرعا طرق 

منا  بن  بأالند     ىو بةاله متعنايا ا سالم يف   بات النسا بأينى سبيل وتشديه يف نفيه 

روعا أ اليننذ ل تةبننل الشننريعا ا سننالميا نفنن  النسننا بعنند  بوتننه مهمننا كننا        الةننره امشنن 

                                                 
 .334\2وامهذب للشلاز    181\6والتا  وا كليل للمواه   77: 6بدالع الصنالع  - 1
 .161\9وامغص  448\4ومغص ارتا   198\4والاشا الدسوق   266\6وبدالع الصنالع  111\16امبسوع - 2
 .271\2وبدايا اجملتهد 244\6وبدالع الصنالع  71\17امبسوع - 3
 .271\2وبدايا اجملتهد 147\5والتا  وا كليل  51\2 راياتوشر  منتهى ا 488\4ومغص ارتا  31\5األم - 4
 .437\1وامهذب 458\6وا نصاط 51\11وارلى 359\6مواها اجلليل- 5
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وهننو يف الشننرع شننهايات   احلامننل عليننه أو الننداع   ليننه غننال عننن  ريننق واالنند أ وهننو اللعننا     

 ...مؤكدات ب اا  من زوجني مةرونا بلعن أو غضا

م الزوجيننا واشننرتع الفةهنناأ يف اللعننا  يف اللعننا  أ  يكننو  أمننام الةاةنن  أو نالبننه وقيننا  

 .1الةيةا أو الكما ول يسبق نفيه بلعا  ول يكذب الزو  نفسه ويكو  بعيد الولي 

 :ويرتتا على اللعا  ما يل 

سةوع الد الةذط عن الزو     كان  زوجته حمصنا أ وسةوع التعزينز عننه       -1

 .مل تكن حمصنا أ وسةوع الد الزنا عن امرآ  أ بنص الةرآ  عل  ذل  

  .متاع والوعأ بعد التالعن من الزوجني ولو قبل تفريق الةاة الرما الست -2

 .وقوع الفرقا امؤبد  بني الزوجني وحتريم نكاالها عليه عل  التأبيد  -3

 .بنفيه أ وحلوه نسا الولد بأمه  انتفاأ الولد من الزو   ذا صر -4

 :ثبوت النسب بالبصمة الوراثية

 :اختلق امعاصرو  على قولني

هور جعلوها  ريةا شرعيا صاياا   بات النسا بعد امثبتنات امتفنق عليهنا    اجلم :األو 

 .كالفراش وا قرار والبينا والسماع فلو وجد ش أ منها ل يلتف  للبصما الورا يا

 :أدلتهم

اجلمهننور قبلننوا الةيافننا  ريةننا   بننات النسننا والةننالق يعتمنند علننى احلنندل والننتخمني     -1

فهن   .بصنما ل ختةنئ يف الغالنا لدقنا منا تعتمند علينه       وال والفراسا والشنبه وقند هةنئ   

 .أوىل

النسننا مننن احلةننوه الشننرعيا للمكلننق يسننعى يف   باتننه بننأ  وسننيلا والشننريعا تتشننوط   -2

 .  بات النسا بالبينا وا قرار والبصما قرينا شبه قةعيا لإل بات واخلةأ فيها ناير

أ مفاسنند كننثل  كضننياع     بننات النسننا بالبصننما ممننا تتشننوط لننه الشننريعا وفيهننا ير     -3

 .األنساب ونسبا لغل أهله

قبلننن  يف   بنننات الشخصنننيا وسنننالل كنننثل  كبصنننما األصنننابع   ومنهنننا فةهاؤهنننا األمنننا -4

والتوقينع اخلةنن  والصننور  الشخصننيا ول ينكننر العمنل بهننا وهننو  مجنناع عملنن  يننؤ ر يف   

 2.خاصا جمهول  النسا.  بات احلكم فكذل  البصما الورا يا

                                                 
 .411:أالكام النسا  - 1
ي ناصننر اميمننا   .  بننات النسننا بالبصننما ي األشننةر والبصننما الورا يننا والكننم اسننتخدامها يف جمننا  الةننا الشننرع      - 2

 .و  اهلندسا الورا يا بني الشريعا والةانو ةمن حب 612-615: 2 
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أ  البصننما حتةننق مننا حيةةننه الفةننه ا سننالم  مننن  ننره ا  بننات وزينناي      :الةننو  الثننان 

 :وهلم أيلا.فتكو  يليال مةدما على األيلا التةليديا

أنها يةينينا يف   بنات الرتبناع بنني الوالند ووالنده والشنرع يةنيص ول اكنن أ  يعنارض           - 1

 .اليةني باليةني

امنناع وعلنى الستاسنا  وعلنى     بني  معفم أالكام النسنا علنى اجتهنايات يف حتةينق     - 2

الةواعنند العامننافنةمئن يف البصننما الورا يننا لنفنن  و بننوت النسننا وتةبننل نتياننا امختننرب    

والذين يرمو  أزواجهنم ومل يكنن هلنم شنهداأ  ل أنفسنهم      )العلم  أوىل من غلها لةوله

النزو    فالةرآ  يشل  ىل أ .6النور (فشهاي  أالدهم أربع شهايات باهلل  نه من الصايقني

الذ  ليس له شهيدا  ل نفسه اكن من اللعنا  أمنا  ذا كنا  لنه منا يشنهد لنه ل يلنتعن         

والختبار اجليص قرره العلماأ امختصنو  بنيةني وهنو أقنوى منن الشنهاي  الن  ل تتاناوز         

 .1.الفن

أ  احلق كما يثب  بالبينات يثب  بنالةرالن الةا عنا وهن  الن  تند  علنى امةلنوب يو         - 3

 .ا  والبصما كذل االتم

األمنننا ومنهنننا فةهاؤهنننا قبلننن  يف   بنننات الشخصنننيا وسنننالل كنننثل  كبصنننما األصنننابع   -4

والتوقينع اخلةنن  والصننور  الشخصننيا ول ينكننر العمنل بهننا وهننو  مجنناع عملنن  يننؤ ر يف   

 2.خاصا جمهول  النسا.  بات احلكم فكذل  البصما الورا يا

 :الرتجيح

ما  ريق صاي    بات النسا ولكنهنا بعند  نره    أ  البص هو رأ  اجلمهور امعاصرين

ا  بات الشرعيا امتفق عليها وه  الفراش وا قرار والبينا والسماع لةو  أيلنتهم ومنا يصناا    

البصما من سلبيات تؤ ر علنى نتالاهنا كتلنو  العيننا امشنتبه فيهنا عنند مجنع األ نر أو لعندم           

أو نةص امعندات العلمينا يف امختنربات    تغل الةفازات عند فاص أكثر من عينا أو ا الصاأ 

 3كما يكو  األمر صعبا يف التةارب العالل  بل يتعذر يف التوأمني

الةننره التةليديننا كننالفراش والبينننا وا قننرار قنند    :وأمننا الةننو  الثننان  فهننو مرجننو  أل   

أمجننع عليهننا فكيننق نةنندم عليهننا البصننما وهنن  مننا زالنن  يف  ننور التاربننا والختبننار وقنند        

 .4أ ناأ  جراأ التااليل اخللليعرتيها 

                                                 
 .456: \2التاليل البيولوج  للاينات البشريا والاته يف ا  بات يحممد امختار السالم   - 1
و  بنات النسننا بالبصنما ي األشنةر والبصنما الورا يننا     . 571: 2البصنما الورا ينا ويورهنا يف ا  بننات وهبنا الزاليلن        - 2

ةنمن حبننو  اهلندسنا الورا ينا بننني     615-612: 2ي ناصننر اميمنا    .الةنا الشنرع    والكنم اسنتخدامها يف جمننا   
 .الشريعا والةانو 

البصما الورا يا كدليل فص أمام اراكم ي براهيم اجلند  مةدمه السني احلصيص جملا تالباو  األمنينا تصندر عنن     3
 .48  19مركز الباو  والدراسيات بكليا امل  فهد األمنيا عدي 

 .111-95:اجع العال  اجليص واستنساخ األعضاأ البشريا يعبد اهلاي  مصبا   ر- 4
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 .كما أ  البصما تثب  قياسا على الةيافا فاألوىل تكو  مبنزلتها

 :نفي النسب اعتمادا على البصمة الوراثية

قنند الصننر الشننارع احلكننيم نفنن  النسننا يف  ريننق واالنند هننو اللعننا  ول يسنناوى اللعننا    

رار اجملمنننع الفةهننن  بالبصنننما الورا ينننا يف نفننن  النسنننا فضنننال عنننن أ  تتةننندم علينننه وهنننو قننن   

ل ربننوز العتمنناي علننى :"ا سننالم  برابةننا العننامل ا سننالم  يف النندور  السايسننا عشننر  قننا 

وهنننو منننذها يمجهنننور  " البصنننما الورا ينننا يف نفننن  النسنننا ول ربنننوز تةنننداها علنننى اللعنننا     

 :لكن اكن الستفاي  منها كالتال  1امعاصرين

لنسننا فتؤكنند اللعننا  وتثبنن  صننده ايعنناأ   يف الالننا نفنن  النسننا يتأكنند بهننا يف نفنن  ا  - 1

 ..الزو 

 قرار احلةيةا يف الالا ا  بات ف ذا أ بت  البصما نسا البن من أبيه مع نفينه لنه  بن     - 2

 .النسا يف احلةيةا وانتفى يف الفاهر وتهر خةأ األب

يعتصم بالسكوت عنن األمنر  ذا ب اللعنا  فيكنو  اللعنا  مةندما عليهنا ونغنف النفنر          - 3

اللعا  بأيلا الشرع أول ونأخذ باأليلنا العلمينا   تياا البصما الورا يا والعمل بفاهر عن ن

اموافةا أليلا الشرع ف ذا صار تعارض قدم الدليل الشرع  يف الالا السكوت يو  نف  

ول   بننات يف أيلننا الشننرع يؤخنننذ بالنندليل العلمنن  يف تكنننوين قناعننا الةاةنن  يف نفننن         

 .2النسا أو   باته

 ىل جننواز الكتفنناأ مبعرفننا نتياننا البصننما الورا يننا والعمننل     3امعاصننرين وذهننا بعننف

 .وقد سبة  أيلتهم.مبةتضاها عن اللعا 

 :الرتجيح

ل تساوى البصما الورا يا باللعنا  يف نفن  النسنا فضنال عنن أ  تتةندم علينه وأ  الةنو          

 :الثان  مرجو  ما يل 

 .نايؤي   هما  العمل حبكم  اب  يف الكتاب والس- 1

فمنا زالن    .أ  فيه تساويا بني  ريق شرع   اب  و ريق مل نةةع بثبوته وصناته - 2

 .معرةا للخةأ البشر 

البصننما مةيسننا علننى الةيافننا فلننها الكمهننا والةيافننا تعتمنند علننى الشننبه والنننيب - 3

 .صلى اهلل عليه وسلم أهدر الشبه مةابل اللعا 

                                                 
والبصننما الورا يننا والكننم اسننتخدامها يف جمننا  الةننا   524\2البصننما الورا يننا ويورهننا يف ا  بننات ي وهبننا الزاليلنن   - 1

 .619-618-617\2الشرع  والنسا ي ناصر اميما  
 .524\2هبا الزاليل  البصما الورا يا ويورها يف ا  بات و- 2
 .466\2الشير حممد امختار السالم  يف حبثه التاليل البيولوج  للاينات البشريا والاته يف ا  بات - 3
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 .6الننور  (شنهداأ  ل أنفسنهم   ومل يكنن هلنم  )أ  الةرآ  يضنعق ذلن  لةولنه تعناىل    - 4

 1.والبصما ليس  من الشهداأ

فيمكن الستفاي  منن البصنما يف تةلينل النالت اللعنا  كنأ  يشن  النزو  يف ولند ولند           

على فراشا ويريد اللعا  فيوجه  جراأ حتاليل البصما الورا ينا فةند تثبن  البننو  فيعند  عنن       

 2.ه لوعيد جاد الولد وهو ينفر  ليههذا ولو أصر على اللعا  فله احلق لكنه يوعظ وينب

واخلالصنننا أ  حتالينننل الفصنننالل الدموينننا تعةننن  نتنننال  يةينينننا يف الالنننا النفننن  أمنننا النتنننال    

ا ربابيا   بات النسا فه  غنل تأكيدينا ولنذل  تسنتخدم  ريةنا البصنما الورا ينا تعزينزا         

 .للنتياا ا ربابيا عند حتليل الفصالل الدمويا

 :اعتمادا على البصمة الوراثية يف القانونإثبات ونفي النسب 

 :القانون املقارن

ربننوز السننتعانا بالبصننما الورا يننا   بننات النسننا وفةننا للةننانو  الفرنسنن  يف الننالتني         

 :حمديتني هما

 .صدور األمر بذل  من جها قضاليا-1

 . ذا ب الةيام بها ألغراض  بيا أو علميا-2

وز الةيننام بهننا  ل بننأمر الةاةنن  لنندعوى   ل ربنن منندن  فرنسنن (11-16)كمننا يف امنناي 

ويلزم يف كل احلالت احلصو  على رةنا صناالا الشنأ  للةينام بهنا      .تتعلق بالنسا أو النفةا

سنننواأ يف   بنننات النسنننا أو األمنننور الةبينننا والعلمينننا ويكنننو  الرةنننى صنننرحيا يف يعنننوى          

بالباذ عن أصنااب   وأما الةانو  األمان  ا جراأات امدنيا ينص على التزام الةاة .النسا

وكنننذا قانونننن  ا جنننراأات  273اخلنننرب  لألسنننتعانا يف معرفنننا أمنننور النسنننا كمنننا يف مننناي   

يلننزم اخلصننم باخلضننوع ألعمننا  اخلننرب  الةبيننا يف هننذا اجملننا  مننا  118ا يةننال  امنندن  منناي 

 .و   رفف يستعا  بالةو  اجلربيا. يام  ل تشكل خةرا عليه

نصن  علننى   5منناي  رقنم   1978أغسنةس   11ا نفنذت يف  واتفاقينا اسرتاتسنبور  األوروبينن  

 .السما  بالدليل العلم  ومل متيز بني البصما وغلها من األيلا

 ننننننناا حلةننوه الةفننل تنننص علننى أ  مننن الننق الةفننل أ  يعننرط والدي  نننننننا الدولينننننوالتفاقي

 .73:  ماي 

                                                 
التاليننل البيولننوج  للاينننات البشننر  والايتننه يف ا  بننات ي حممنند امختننار السننالم  ةننمن حبننو  مننؤمتر اهلندسننا       - 1

 .456\2الورا يا بني الشريعا والةانو  
والبصنما الورا ينا ومندى    .618\2لبصما الورا يا والكم استخدامها يف جما  الةا الشرع  والنسا ي ناصر اميما  ا- 2

والبصننما الورا يننا ومنندى مشننروعيا اسننتخدامها يف النسننا    . 21" الايتهننا يف   بننات ونفنن   النسننا يسننعد العنننز      
 .31- 28:واجلنايا يعمر السبيل  

 .وما بعدها 484\2 بات يغنام حممد غنام يور البصما الورا يا يف ا - 3
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  الفرنسنن  علننى مننن الةننانو  امنندن 316فةنند نصنن  امنناي :أمننا فيمننا يتعلننق بنفنن  النسننا 

 .1ةرور  رفع يعوى  نكار النسا خال  ستا أشهر من تارير الولي  أو العلم بها

 :قوانني األحوال الشخصية يف الوطن العربي

تهرت البصما الورا يا متأخر  عن الةوانني العربيا وبعد امراجعا لننفر يف موقفها منن  

ر مل ينفم  بنوت النسنا  ل يف الالنا    البصما الورا يا كما يف قانو  األالوا  الشخصيا مبص

مننن قننانو   3فتنننص امنناي  .وفننا  امننورو  تاركننا األمننر مننا هننو معمننو  بننه يف امننذها احلنفنن    

م بشأ  تنفنيم بعنف أننواع و جنراأات التةاةن       2111لسنا  1 صدار األالوا  الشخصيا رقم 

تنننص مننن  7  يف األالننوا  الشخصننيا وأ  يعمننل بننأرج  األقننوا  يف مننذها أبنن  النيفننا أومنناي  

م  2111سننا   1تنفيم بعنف أوةناع و جنراأات التةاةن  يف مسنالل األالنوا  الشخصنيا رقنم         

ل تةبننل عننند ا نكننار يعننوى ا قننرار بالنسننا أو الشننهاي  علننى ا قننرار بعنند وفننا         )علننى أ  

امورو   ل  ذا وجدت أوراه رعيا أو مكتوبا مجيعها خبط امتوفى وعليهنا  مضناؤه أو أيلنا    

 (جازما تد  على صاا هذا اليعاأقةعيا 

ولننذا يف الننا  امنندعى عليننه يف   بننات يعننوى   بننات النسننا ل يبةننى  ل العمننل بامننذها      

 .وامعروط أنه يف النسا يثب  بالفراش والبينا وا قرار والبينا والسماع. احلنف  الراج 

افنق علنى الفانص    ول ربوز الستعانا بالبصما الورا يا يف اليا  امدعى عليه التنى ولنو و  

م قد ننص  2111سنا  1من قانو  ا صدار الةانو  األالدا  الشخصيا يف مصر رقم  3للماي  

على األخذ باألرج  يف امهذها احلنف  قد يكو  وري على سبيل احلصر ولنيس علنى سنبيل    

 .امثا 

لكص أرى  ذا مل يثب  النسا بأ   ريق من الةره امشروعا ا قنرار والبيننا والشنهوي    

مع العلم .ألنها أقوى من الةيافا والةرعا والسماع فياا تعديل الةانو  لتةبل البصما الورا يا

أ  احلنفيا ل يعتربو  الةيافا والةرعا يف   بات النساألكن بعد الوفنا  ورفنع الندعوى فهنل     

يؤخذ يف هذه احلالنا بالبصنما الورا ينا باعتبارهنا يلنيال قا عنا جازمناو فنامنفر تندخل بننص           

ل تةبل يعوى ا قرار بالنسا أو الشنهاي  علنى    2111لسنا  1من قانو  رقم  7  يف اماي  خا

ا قننرار بننه بعنند وفننا  امننور   ل  ذا وجنندت أوراه رعيننا أو مكتوبننا مجيعهننا خبننط امتننوفى     

 .وعليها  مضاؤه أو أيلا قا عا جازما تد  على صاا اليعاأ

بالبصننما الورا يننا   بننات النسننا بعنند وفننا    نننه ل انننع مننانع مننن األخننذ  أذلنن  أرى  ومننع

 3امور  أل  ا سالم يتشوط   بات النسا وهذا ل حيتا  لنص جديد بل يدخل ةنمن امناي    

 .2.يف مصر 2111من قانو  األالوا  الشخصيا لسنا 

                                                 
الةناهر  يار النهضنا العربينا     122احلمايا الةانونيا للاني البشر  الستنساخ وتداعياته رةا عبد احلليم عبند اجمليند   - 1

1998. 
 .511\2يور البصما الورا يا يف ا  بات غنام حممد غنام - 2
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 ريق حتليل احلمف النوو  فال يوجد يف نص على امند  الن     عنوأما عن نف  النسا 

نكار فيها  ذا  ب  نسا الولد بالفراش يف زوا  صاي  قنالم أو بالندخو    ربا رفع يعوى ا 

يف زوا  فاسنند أو بشننبها  وبعننف اآلراأ تننناي  بوجننوب رفننع النندعوى الننني الننولي  أو يف أيننام      

وأرى أ   1.عننن كننا  الاةننرا أمننا الغالننا فاننني علمننه بوقنن  الننولي    التهنئننا امعتنناي  بننالولي 

 .  بدقايتدخل امنفر يف حتديد امد

ةنمن   96 ىل  83امغرب   فننص علنى قواعند   بنات النسنا يف الفصنو  منن         الةانو أما 

كتاب الولي  ونتالاها من مدونا األالوا  الشخصيا وهو مستمد من الةانو  امالك   وقند  

يثب  النسنا بنالفراش أو بن قرار األب أو شنهاي      ) وري يف امدجونا يف الفصل التاسع والثمانني

ويف الفصنننل اخلنننامس   ( وببيننننا السنننماع بنننأ  ابننننه ولننند علنننى فراشنننه منننن زوجتنننه        عننندلني أ

 ( يثب  الستلااه ب شهاي رع  أو خبط يد امستلاق الذ  ل يش  فيه)وتسعني

نفنن  الولنند ل ينتفنن  الولنند مننن الرجننل أو مننن  ننل الزوجننا  ل حبكننم   خبصننو وجنناأ 

الكمه على مجينع امسنالل امةنرر     بعتمد الةاة  يف :الةاة  و يف الفصل الواالد والتسعني

 .شرعا يف نف  النسا

ويف تلنن  النصننو  ل يوجنند  شننار  لالعتمنناي علننى اخلننرب  الةبيننا   بننات أو نفنن  ول          

تتضمن نف  العتماي صراالا ول سيما أ  بامدوننا مواةنع يعتمند عليهنا علنى اخلنرب  الةبينا        

لزوا  بتةريننر مننن هيئننا  بيننا بننأ   كنناألمراض العةليننا والةاةنن  يننأذ  للمانننو  أو امعتننوه بننا 

ويف قواعنند التةليننق يسننتعا  بأهننل اخلننرب  مننن األ بنناأ يف معرفننا   . الننزوا  سننيفيده يف العننال 

والسننالما مننن كننل مننرض معنند    92/وكننأالوا  مننرض امننوت وا قننرار والنسننا ط   . العيننا

 .145/وقواعد احلار بسبا اجلنو  أو العته ط 98/ مكانيا احلصو  على احلضانا ط

كله يؤكد أ  النصو  الةانونيا امغربيا ل تبني بوةو  العتمناي علنى البصنما     وهذا

 .2الورا يا

 :اعتمادا على البصمة الوراثية إثبات اجلرائم والتعرف على بحايا الكوارث

علننى   بننات اجلننرام يف احلنندوي والةصننا  بنندليل يةننيص مننع اخننتالفهم يف  الفةهنناأاتفننق 

ا علنى كوننه يةينينا ولبند منن بةناأ ذلن  التنى احلكنم أل  النرباأ            أنواع األيلا لكنهم اتفةو

 ل جنرام التعزينر عنند احلنفينا ل يشنرت و  النيةني التنام بنل          . ابتا بنيةني فنال تنزو   ل بنيةني    

عتبنار  لكن اجلمهنور علنى عندم ا   .والشبهات ل تسةط التعزير عندهم. يكتفى بفاهر التهما

با قرار والشنهاي  أل  الةنرالن ليسن  مةنري  الدللنا       الةرا  يف احلدوي والةصا  واكتفوا

ول منضننبةا وكننثلا مننا تبنندو قويننا  ننم يعرتيهننا الضننعق واحلنندوي تنندرأ بالشننبهات والةننرالن   

                                                 
 .122ميد احلمايا الةانونيا للاني البشر  رةا عبد احل- 1
ومركنز اخلنرب  الةبينا منن      656\2قواعد   بات ونف  النسا يف امغرب بني تةور العلم ومجوي الةانو  خالد برجناو   - 2

 .13  1997سنا 78\77ماي  األالوا  الشخصيا رمد الكشبور جملا اراكم امغربيا عدي
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وأ ب  ابنن  .1بالةرالن امعينا   بات بعف احلدويبينما ذها امالكيا للعمل . كثل  الشبهات

والشنننرب بالرالانننا والةةنننع بوجنننوي امنننا   الةننيم   بنننات احلننندوي بنننالةرالن كنننالزنى باحلمنننل 

وكننذا وقننع اخلننالط بينننهم يف العمننل بننالةرالن يف الةصننا  فالةسنناما    .2امسننروه مننع امننتهم 

واكننن اعتبننار هننذا اخلننالط يف اعتبننار     أيف الةسنناما أ بتهننا اجلمهننور اعتننرب اللننو  قرينننا    

ل ينننرو    بنننات البصنننما الورا ينننا باعتبارهنننا قرينننناألكن األكثنننر منننن الفةهننناأ امعاصنننرين  

اجلرالم بالبصما الورا يا لندرأ احلندوي بالشنبهات فالبند منن الشنهاي  وا قنرار ووجنوي عيننا          

ونتال  البصنما  .من شخص يف مكا  اجلراا أمر معتاي ول يد  قةعا على وجوي اجلرم منه

 .3قد ل تكو  يقيةا ما يعرتيها خلل من النااليا الفنيا وما زال  يف  ور التاربا

بعننف الةضننايا يف احلنندوي مل يتةينند فيهننا الفةهنناأ بننا قرار والشننهاي  بننل أ بتوهننا         بننل 

 :بالةرالن واألمارات منها

 .4أ  عمر رة  اهلل عنه جلد من وجد من فمه رالاا اخلمر مباضر من الصاابا- 1

الرجم يف كتاب اهلل الد علنى منن زننى  ذا أالصنن منن الرجنا  والنسناأ  ذا        )وقا  عمر - 2

وبهنذا قنا  مالن     تهنر احلمنل بنامرأ  غنل        .5(نا أو كا  احلبل أو العرتاطقام  البي

فهنل يكنو  هنذا يف    .6ذات الزو  أو السيد ف نها حتد وه  أيضا روايا عنن ا منام أ ند   

البصننما الورا يننا واعتبارهننا قرينننا شننبها قةعيننا   بننات اجلننرالم النن  فيهننا النندوي أو        

فننال .امعاصننرين أل  البصننما يعتليهننا اخللننل مل أر مننن صننر  بهننذا مننن الفةهنناأ :قصننا 

تولد قناعا لدى الةاة  لكنه قرينا تولد قناعنا بنالتعزير أو البانذ عنن قنرالن أخنرى       

 .7.تعني على بيا  احلق أكثر

بالبصما الورا يا ول الغتصاب لالتما  أ  تكو  امدعينا غنل    افال اكن   بات الزن

 جرام يةدرو  على قلا احلةالق وحتضل عينات منن  صايقا وأنها تضلل العدالا وعصابات ا

فالبصما قرينا قويا مع الالتياع وعدم القتصار .اخلصوم بسهولا وترتك يف مكا  احلاي 

ول ياعن  للتفرينق بنني احلندوي والةصنا  والتعزينر يف اعتبنار البصنما         .8على البصما والدها

                                                 
وامبسنوع   8/261ونهاينا ارتنا  للرملن      131:يم  واألشباه والنفنالر لبنن  ن    4/211راجع فت  الةدير لبن اهلمام  - 1

والاينا البصنما الورا ينا     7/141وامنتةنى للبناج     276- 271:واألالكام السلةانيا ألبن  يعلنى     9/94للسرخس  
 .2/729يف ا  بات اجلنال  يف الةانو  الوةع  والفةه ا سالم  ي أبو الوفا  براهيم 

 .16:عيا الةره احلكميا يف السياسا الشر- 2
والبصنما الورا ينا وجمنالت     19:والبصما الورا يا وجمنالت السنتفاي  يوهبنا الزاليلن        13:ا مجاع لبن امنذر  - 3

 .44 .الستفاي  منهاي نصر فريد واصل
أخرجه البخار  معلةا كتاب األشربا باب الباذه ووصله مال  يف امو أ كتناب األشنربا بناب احلند منن اخلمنر رقنم         - 4

(1.) 
ومسنلم  كتناب احلندوي بناب رجنم      ( 6441)أخرجه البخار  يف صاياه كتاب اراربني باب العنرتاط بنالزنى رقنم     - 5

 (.1691)الثيا يف الزنى رقم
 .11/199وا نصاط  233قوانني األالكام الفةهيا لبن جز  - 6
 .2/599.يما البصما الورا يا والكم استخدامها يف جما  الةا الشرع  والنسا ي ناصر ام- 7
 .597-2/596امراجع السابةا - 8
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وقد ذها الشنافعيا  عزير يو  غلهاأالورا يا بصفا خاصا والةرالن بصفا عاما يف جرالم الت

واحلنابلا يف وةع الد أقصى لعةوبنا التعزينر وأمنا امالكينا مل حينديوا مةندارا وقند يكنو          

التعزينننر بالةتنننل عنننند احلنفينننا يف اجلنننرالم الننن  تعفنننم بنننالتكرار وشنننرع الةتنننل يف النسنننها   

د  يرأ ولننذل  ولةاعنن .1كالةتننل مبثةننل واللننو   الننذ  تكننرر منننه ذلنن  وهننو الةتننل سياسننا      

هم فتانر  الةاعند  علنى التعزينر ول تثبن  بالبصنما       تاحلدوي بالشنبهات ولضنما  مصنلاا امن    

 .الورا يا

 :حكم التعرف على بحايا الكوارث اعتمادا على البصمة الوراثية

حتدينند هويننات امننوتى يف الكننوار  الةبيعيننا مننن أهننم فننروع الةننا الشننرع  ول أعلننم    

مننن البصننما الورا يننا وبننالنفر يف السننتفاي  يف هننذا اجملننا  أالنندا مننن العلمنناأ والبنناالثني منننع 

 :الفةه ا سالم  فيستد  باجلواز مبا يل 

 :التشابه الظاهري يف الصورة واللون-1

فالشبه قرينا مثبتا للشخص وحمدي  هلويته    مل يعارةها ما هو أكنرب منهنا كةصنا    

فنايعى سنعد أننه ابنن أخينه       اختصام سعد بنن أبن  وقنا  وعبند بنن زمعنا يف ابنن وليند  زمعنا         

هو لن  ينا   :"ولد على فراش أب  فاختصما عند النيب صلى اهلل عليه وسلم  وقا  عبد بن زمعا

عبد بن زمعا أالولد للفراش وللعاهر احلار  م قا  لسوي  بن زمعنا االنتايب مننه منا رأى منن      

أى منن شنبهه بعتبنا    منا ر " االنتايب مننه  "والشناهد قولنه   .2"شبهه بعتبا فما رآهنا التنى لةن  اهلل    

ففيه مراعا  للشبه  اموجوي بني الغالم وبني عتبا أخ  سعد بنن أبن  وقنا  لكننه صنلى اهلل      

 .3عليه وسلم مل حيكم بالغالم له ألنه عارةه الفراش وهو أقوى من جمري الشبه

 :القيافة-2

الةيافننا ل تكننو  بالشننبه اخلننارج  للوجننه فاسننا أل  هننذا يشننرتك فيننه عمننام النننال    

يخل عليهنا  )رة  اهلل عنها قال   ةيافا ه  بالتشابه بني األعضاأ كما يف الديذ عالشاوال

رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم وهنو مسنرور فةنا  ياعالشنا أمل تنر جمنززا امندجل         

يخل على فراش أساما وزيد وعليهما قةيفا قد غةينا رؤوسنهما وبندت أقندامهما فةنا  هنذه       

فالةننالق عننرط الصننلا بننني األقنندام يو  رؤيننا الوجننوه وأقننره       (.4عفاألقنندام بعضننها مننن الننب   

 .الرسو  صلى اهلل عليه وسلم

                                                 
مندى الاينا البصنما الورا ينا يف ا  بنات اجلننال         6/124كشاط الةناع  2/312تبصر  احلكام  4/151فت  الةدير - 1

 .2/732الةانو  الوةع  والفةه ا سالم  
ومسنلم  ( 6368)لند للفنراش    أخرجه من الديذ عالشا رة  اهلل عنها البخار  يف صاياه كتاب الفنرالف بناب الو  - 2

 (.1457)يف صاياه كتاب الرةاع باب الولد للفراش وتوق  الشبهات  
 .2/611والبصما الورا يا والكم استخدامها يف جما  الةا الشرع  والنسا  321:راجع الةره احلكميا  - 3
الرةناع بناب العمنل     ومسنلم يف صناياه كتناب   (6388)أخرجه البخار  يف الصاي  كتناب الفنرالف بناب الةنالق      - 4

 (1459)ب حلاه الةالق الولد 
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حكم إثبات اجلرائم والتعرف على بحايا الكوارث اعتمادا على البصمة الوراثية يف القانون 

 :الوبعي

فةنند شنناع بعننف  % 96مننا كاننن  نسننبا الناننا  النن  حتةةهننا البصننما الورا يننا الننوال     

يليننل  يانننا ةنند امننتهم بننل حيففننو      ةدمننا كأمريكننا وبريةانيننا علننى اعتمايهننا  النندو  امت

بصننمات امننوا نني اجلينيننا مننع بصننما ا صننبع لنندى اهليئننات الةانونيننا وب بننذل  احلسننم يف      

علننى راننند   1988ففنن  أمريكننا ب احلكننم .كننثل مننن الةضننايا بننناأ علننى البصننما الورا يننا

ن فلوريدا وآخر بل ان  بالسان مثان  سننوات للسنرقا   جونز باموت لغتصابه وقتله امرأ  م

والغتصاب استنايا على البصما الورا يا كما برث متهما آخر قام  شنركا سنل منارك يف    

حتليل بصمته يف جراا قتل عبسو  لعا الرياةا األمريك  األسوي امشهور امنتهم بةتنل   

 .زوجته البيضاأ وبعد التاليل  بت  براأته

 :ماد البصمة الوراثية دليال لإلدانةخُورة اعت

تكمننن اخلةننور  يف اعتمنناي البصننما الورا يننا أنننه شنناع عننندهم التسننليم بصنناتها ول        

وأنهنا معصنوما منن اخلةنأ وبالتنال  أخنذت        تعارض عند بعضهم ويسلمو  هلنا تسنليما مةلةنا   

د فالبصما عرةا للخةأ    مل تستخدم بدقنا وتفنل عرةنا للعبنذ وجهن     .أالكامها الةةعيا

النندفاع وجهنند الستشنناريني مننن جانننا النندفاع يرتكننز علننى   بننات كسننر السلسننا احليازيننا    

 .للدليل وذل  يف مواجها علميا يبذ  فيها كل جهد ممكن

ولننذا تهننرت بعننف العرتاةننات يف أمريكننا مننن اليننذ التةنيننا امسننتخدما يف فاننص      

ةنوم بتكسنل جزلينات    عينات الدماأ بسبا وجوي بكتليا تتكا ر على بةع الدماأ اجلافا ت

الندم قنند حتنند  اختالفننا يف امسننافات البيئيننا حلنزم النندنا امفصننولا لننذا فةنند  رالنن   النندى   

 .اراكم هذا الدليل ومل تأخذ به

جننواز احلكننم با يانننا بننناأ علننى البصننما الورا يننا والنندها  بةننا مبنندأ الريننا الةاةنن       

 :اجلنال  يف ا قناع

كافيا يف ا قناع ولبد منن قنرالن معهنا تندعمها     كان  الةرالن عند من يأخذ بها غل 

لتصل  لإل بات ولكن الل القتنناع الشخصن  للةاةن  اجلننال  حمنل نفنام األيلنا الةانونينا         

فةنند أصننب  للةاةنن  مةلننق احلريننا يف أ  يصننل       األيلننا مةبولننا يف ا  بننات  أصننبا  مجيننع  

وتةبيةنا  .بنات اجلننال   للاةيةا منن أ  يلينل قنانون  يسنتمده فأصنبا  الةنرالن الانا يف ا         

ربننوز   بننات )مننن قننانو  ا جننراأات اجلناليننا يف فرنسننا   (427)لنننص الفةننر  األوىل مننن امنناي  

اجلرالم بأ  بأ   ريةا من  ره ا  بات وحيكنم الةاةن  بنناأ علنى اقتناعنه الشخصن  منا        

مننن قننانو  ا جننراأات   (312)ويةابننل هننذا النننص منناي    ( مل ينننص الةننانو  علننى خننالط ذلنن     

حيكم الةانو  الدعو  السا العةيد  ال  تكونن  لدينه بكامنل الريتنه     )ليا امصر  اجلنا

ومع ذل  ل ربوز له أ  يبص الكمه على أ  يليل ما مل يةنر  أمامنه يف اجللسنا وكنل قنو       
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يثب  أنه صدر من أالد امتهمني أو الشهوي حت  و أ  ا كنراه أو التهديند بنه يهندر ول يعنو       

 (.عليه

وز للةاة  العتماي علنى أيلنا منهنا البصنما الورا ينا باعتبارهنا قريننا        وعلى ما سبق رب

 .أو يللل

وه  يليل ناقص أل  العينا قند توجند يف مسنر  اجلرانا ول تند  علنى أ  صناالبها هنو         

والرباأ  مفرتةا يف ا نسا  فن ذا كنا  النديل غنل كناط أو قاصنر وجنا        .مرتكا اجلراا

 .1تفسل الش  واحلكم بالرباأ 

 :م التعرف على بحايا الكوارث اعتمادا على البصمة الوراثيةحك

اكن الستفاي  من يللت البصنما الورا ينا فهن  قنرالن قةعينا ول تصنايم منع امةنرر         

قانونا ويعتمد عليها للتعرط على ةاايا احلروب وكوار  النزلز  والنرباكني والفيضنانات    

 .2الصوارير وحنوها برا وحبراوالواي  الةصق اجلماع  من الةالرات وامدافع و

 :القضاء بقرينة آثار املين

واعتبنار  .الزنا قر  بالنه  عن الةتل وبتاليل اآل ار امنويا وحتديد فصيلتها يتبني الفاعنل 

أتى عمنر بنن اخلةناب رةن  اهلل عننه بنامرأ         اآل ار امنويا يف قصا جعفر بن حممد عن عمر 

فلمنا مل يسناعدها االتالن  علينه فأخنذت بيضنا        قد تعلة  بشاب من األنصنار وكانن  تهنواه   

فألة  صفرتها وصب  البياض على  وبهنا وبنني فخنذيها   نم جناأت  ىل عمنر صنارخا فةالن          

هذا الرجل غلبص على نفس  وفضاص يف أهل  وهذا أ ر فعاله  فسأ  عمر النسناأ فةلنن لنه    

و  يا أمنل امنؤمنني تثبن  يف       ببدنها و وبها أ ر امص  فهم بعةوبا الشاب فاعل يستغيذ وية

أمر  فواهلل ما أتي  فاالشا وما همم  بها فلةد راويتص عن نفسن  فاعتصنم   فةنا  عمنر     

يا أبا احلسن ما ترى يف أمرهما فنفر عل   ىل ما على الثوب  م يعا مباأ الار شنديد الغلينا    

وزجنر امنرأ     فصا على الثوب فامد ذل  البياض  م أخذه واشتمه وذاقه فعرط  عم البيف

 .فاعرتف 

 :آثار الروائح ومدى ايعتماد عليها يف إثبات اجلرمية ونفيها

 :ا  بات يف الروال  بةريةني

 .والتااليل امعمليا -2.الكالب امعلما-1

 .الكالب البوليسيا:أول

عن  ريق جهاز الكروماتوجرافيا الغازيا تةوم بتاليل أ  رالانا  :التااليل امعمليا: انيا

الباننذ عننن الننروال  عننن  ريننق الكننالب قنند يةعننن فيننه وهننذا اجلهنناز يف الكيمينناأ             أل 
                                                 

-
وا  بننات يف امننواي   2/721منندى الايننا البصننما الورا يننا يف ا  بننات اجلنننال  يف الةننانو  الوةننع  والفةننه ا سننالم         1

 .2/712اجلناليا يف الةانو  الوةع  والفةه ا سالم  
 .2/712و  الوةع  والفةه ا سالم  مدى الايا البصما الورا يا يف الغثبات اجلنال  يف الةان-2
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التاليليننا للمننواي الةهننار  فيميننز بننني رالانن  عننره لشخصننني سننتلفني فهنن  تثبنن  تواجنند         

شخص ما يف مكنا  معنني باختبنار منا قند يوجند منن رالانا علنى جلنده أو مالبسنه أو شنعره             

وتسنتعمل قةعنا منن    .تةنا  رالاتنه لألشنياأ وامكنا     لنتةاهلا  لينه منن امكنا  أو العكنس ان    

النسي  خالينا منن مجينع النروال  يف مكنا  آ نار اجلنان  مند  تنرتاو  بنني عشنرين  ىل ةنس             

وعشننرين يقيةننا  ننم ترفننع مبننا لننيس فيننه رالاننا ويلننق النسنني  التننى يكننو  سننةاه امالمننس    

تؤخنذ عيننا منن رالانا      نم  .لآل ار للداخل وتوةع يف  ناأ زجاج  حمكم الفاتا على الرالاا

 :امشتبه فيهم بةريةتني

أ  ربلس امشتبه فينه علنى كرسن  خشنيب يو  تنايند بعند غسنله مبناأ سناخن           -1

 .يقيةا ويكو  مبالبسه هو  م يغةى الكرس  بةةعا قماش 25-15من 

وه  قرينا ةعيفا ل يعتمند  .يقالق  م يرسل للمعمل11-5أو اس  بةماش من -2

 .تعليها لتةره الالتمال

 :األحكام املرتتبة على ا ثار املادية قرائن يف اإلثبات أو النفي

من الةرالن ما يةضى مبوجبها    كان  قةعينا كناحلمف الننوو     وجندت تلو نات      

يمويا على مالبس اجلان  وتصب  امسألا لو ا تأخذ الكم الةساما ول يعتمد عليهنا والندها   

ص عليه والعداو  الفاهر  ونةنل عنن أ ند فنيمن     أل  الفةهاأ ذكروا أ ر الدم على جسم اجمل

ينفر من بينه وبيننه يف الياتنه شن أ يعنص ةنغنا يؤخنذ       " وجد قتيال يف امساد احلرام أنه قا 

والةساما اعتماي على تاهر األمنارات امغلبنا علنى    .ومل يشرتع الضور امتهم مكا  الةتل".به

ف النننوو  حتنندي امننتهم وتعينننه       وأيضننا البةننع امنويننا فبصننما احلمنن   .الفننن صننده امنندع   

 ابةنن  عينننا امننتهم وبصننمات األصننابع قرينننا قا عننا خاصننا يف جننرالم السننرقا والبصننما هلننا  

وجنوي البصنما يف هنذا امكنا      -2  بات وجوي صاالا البصما يف ذل  امكا -1:يللتا 

 أمننا جرانا الةتننل فةند يكننو  جناأ للمكننا  لغنرض مشننروع ك نةنناذ    .بالنذات قرينننا السنرقا  

أما آ ار الشنرع   .لكن مع وجوي العداو  يتأكد تورع امتهم.امتهم أو للتعرط على اجملص عليه

واألقنندام وامةننذوفات الناريننا والكننالب البوليسننيا لننيس يلننيال أساسننيا مسننتةال علننى  بننوت     

التهما على امتهم لتةره الالتما   ليها أو لضعفها لكنها قرينا للتاةيق مع امنتهم كمنا يف   

شري  الني ايع  على رجلني بالةتل فةلا شري  الشنهاي  فلنم ربندوا فخالهمنا فنذهبا       قصا

مل يةتصنننر علنننى البيننننا ومل يعتننند بننناليمني   .لعلننن  فخنننال بهمنننا فلنننم ينننز  بهمنننا التنننى اعرتفنننا   

حيةننق بعنند -1:والسننتاواب يكننو  لننه قواعنند يتبعهننا ارةننق.فالسننتاواب بننص علننى قرينننا

 .معاينا مكا  احلاي 

 منيعز  امته-3

 مراعا  اختالط النال-4

 مالالفا تصرفات امتهم وانفعالته-5
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و   قوين  الةريننا فلنم يعنرتط انس      .اهلدوأ يف الستاواب يو  الشند  والتهديند   -6

 :وهذا مشهور يف الشرع.بعذاب

قاتنل   -صنلى اهلل علينه وسنلم   -أ  رسنو  اهلل  : نافع عنن ابنن عمنر رةنى اهلل عنهمنا       -1

 قصنرهم فغلنا علنى األرض والنزرع والنخنل فصناحلوه علنى        أهل خيرب التى أجلنأهم  ىل 

أ  ربلننوا منهننا وهلننم مننا  لنن  ركننابهم ولرسننو  اهلل صننلى اهلل عليننه وسننلم الصننفراأ      

والبيضاأ وهرجو  منها واشرتع علنيهم أ  ل يكتمنوا ول يغيبنوا شنيئا فن   فعلنوا فنال        

  االتملنه معنه  ىل   ذما هلم ول عهد فغيبوا مسكا فيه ما  واللى حلينى بنن أخةنا كنا    

خيرب الني أجلي  النضل فةا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعم الينى منا فعنل مسن      

اليى الذى جاأ به من النضل فةا  أذهبتنه النفةنات واحلنروب فةنا  العهند قرينا وامنا         

أكثنر مننن ذلن  فدفعننه رسنو  اهلل صننلى اهلل عليننه وسنلم  ىل الننزبل فمسنه بعننذاب وقنند      

  يخل خربا فةنا  قند رأين  اليينا يةنوط فنى خربنا هنا هننا فنذهبوا           كا  اليى قبل ذل

فةافوا فوجندوا امسن  فنى اخلربنا فةتنل رسنو  اهلل صنلى اهلل علينه وسنلم ابننى الةينق            

وأالنندهما زو  صننفيا بننن  اليننى بننن أخةننا وسننبى رسننو  اهلل صننلى اهلل عليننه وسننلم          

واز عةوبننا أهننل فهننذا فيننه جنن...نسنناأهم وذراريهننم وقسننم أمننواهلم بالنكننذ الننذى نكثننوا

 .التهم بناأ على شواهد احلا  واألمارات الفاهر 

ةننرب امننتهم للمصننلاا و الةنناه احلننق وبننه قننا  اجلمهننور كمننا يف امبسننوع والشننر           -2

ومل ينةنل عنن أالند منن امتةندمني      :قا  يف امبسنوع .الكبل واماوري  وأبو يعلى وغلهم

الضنرب واحلنبس يف النق السناره     من أصاابنا ر هنم اهلل صناا ا قنرار منع التهديند ب     

وغننله  ل شنن أ رو  عننن احلسننن بننن زينناي رةنن  اهلل عنننه أ  بعننف األمننراأ بعننذ  ليننه       

وسأله عن ةرب الساره ليةر فةا  مامل يةةع اللام أويبني العفم  م ندم علنى مةالتنه   

وجاأ ىل جملس األمل ليمنعه من ذل  فوجده قند ةنربه التنى اعنرتط وجناأ بامنا  فلمنا        

وقننا  .مننا رأينن  تلمننا أشننبه بنناحلق مننن هننذا    :ا  موةننوعا بننني ينند  األمننل قننا    رأى امنن

 .ربوز لألمل مع قو  التهما أ  يضرب ةرب تعزير ل احلد:اماوري 

ف ذا جاز البس اجملهو  فانبس امعنروط بنالفاور أوىل ومنا علمن  أالندا        :قا  ابن تيميا

ينع هنذه الندعاوى حيلنق ويرسنل بنال       مج متبعني من قا     امدعى عليه يفمن ألما امسلمني ا

البس ول غله من مجيع ول  األمور فليس هذا على   القه مذها أالد من األلما ومنن زعنم   

أ  هذا على   القه وعمومه هو الشرع فهو غالط غلةا فاالشا سالفنا لنصنو  رسنو  اهلل    

  علنى سالفنا   صلى اهلل عليه وسلم و مجاع األمنا ومبثنل هنذا الغلنط الفناال  اسنتارأ النول       

وقننا  ابننن الةننيم ومننن نصننو  الفةهنناأ يتضنن  جننواز ةننرب امننتهم  ذا عننرط بالشننر          .الشننرع

 .والفاور

 .لكن يكو  الضرب مبا ياللم وقدر  امتهم على التامل وليس بةسو  متناهيا
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 :الةيةيا وأهمها بضمانات جتعل العرتاط صاياا وحياع ةرب امتهم

 .أل  الةصد ليس ا ةرار ل يكسر ول ربر  أو يتلق عضوا -1

 .انعدام الوسالل األخرى -2

 .التأكد من أ  ا قرار مةابق للواقع الةيةيا-3

ل يكو  جملري شكوك وتننو  خاصنا يف احلندوي أل  تهنره ل يسنتبا   ل حبنق ومعنه         -4

لكن    ةرب امنتهم ومل يعنرتط فهنل    .يشرتع شهر  امتهم بالفساي-5.الرباأ  األصليا

ل احلديثنننا كعةنننار احلةيةنننا أو التننننويم امغنا يسننن  أو جهننناز كشنننق      يلانننأ للعةننناق 

الكذبو قند قنرر الفةهناأ أ  منن شنرع ا قنرار ا راي  والختينار وهنذه األجهنز  تفةند           

 :ا راي  والختيار وهذه احلالا يضعق فيها العرتاط ما يل 

 :ألخذ العرتاط فتضعق أل  أما العةاقل امخدر -1

 .ن لنتالاها ورفضها الةضا ئيةم ةع بصاا النتال  لتضاربها ولالعلم مل ية  -أ

أاليانننا قنند يصننعا التسننلط علننى  راي  الننتفكل عننند كننثل مننن األشننخا  أل         -ب

االتما  كذبه مع العةار امخدر قنالم وتنبني ذلن  يف مجينع األالنوا  عندم مةابةنا        

يننا  سنوى    أقواهلم للاةيةا كما فعل سكارلني اهلولند  اختنرب مالنا قضنيا مل   

 .ا نا عشر يف التااليل العةاريا

فيه معرفنا منا ل   -ي.وفيه اعتداأ على سالما اجلسد والنفس وفيه أةرار صايا - 

امخنندرات كلننها -ه.ينبغنن  معرفتننه عننن ا نسننا  ألنهننا تنندخل يف مكنننو  نفسننه   

 .لذل  انع منها .الرام

 :فأسباب ةعفه أما التنويم امغنا يس -2

 .الدرجا الكافيا من الثةا بل فيه تناقف التى اآل  مل حيز-أ 

 . راي  الشخص امنوم ختضع  راي  امنوم فرمبا ربعله ربيا كما يريد-ب

 .مثل التاليل العةار  تلغ  ا راي  الواعيا وتنته  أسرار النفس البشريا- 

 وا راي  والختيار هما أسال ا قرار وامسئوليا اجلناليا وهو يف الكم النالم وقند -ي

 .رفع الةلم عنه

 :جهاز كشق الكذبأما أسباب ةعق نتال  

وبعنف  %  5أل  نتالاه غل حمةةنا علمينا منن التانارب ةسنني عامنا تنبني نسنبا خةنأ           -أ

احلاللت يستايل على اخلبل الب  فيها ومل يعند يو نق فينه وأوصن  امنؤمترات العلمينا       

 .برتكه

شنن أ آخننر واألشننخا  متفنناوتو  يف   مننؤ ر علننى ا راي  فةنند تكننو  النفعننالت نتياننا  -ب

التأ ل على سلوكهم كما أنه قد يكو  مرةا بالةلا أو الرلا أو نفسنيا وقند يكنو     
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بريئا لكنه مرتبط مبكا  اجلراا ألمر بل يريد أ  يفهر ل عالقنا لنه باجلرانا وقند     

 .يكو  ماهرا هدع اجلهاز أو بليد ا السال

بننل فيننه  هانننا لإلنسننا  وهننذا .كننراه عننن النننالواسننتعماله  كننراه منناي  وقنند وةننع ا  - 

فاهناز  .ورمبنا يةبنل لقتنناع خنا ئ علنى أمنل تغنيل احلةيةنا        -ي.انتهاك حلرينا ا نسنا   

 .كشق الكذب ل يعو  عليه

 :القضاء بقرينة التصوير والتسجيل

 :أوي التصوير الفوتوغرايف

  :أل  يللتها ةعيفا ل يعتمد عليها

 .ةيا لالتما  الدبلااقد تكو  الصور  غل الةي-أ

 .تشابه الصور يف كثل من النال-2

 . جاي  الرسومات وتشابها مع الصور-3

فتضعق الايا الصور لكن ليس مةلةا فةد يلاأ  ليها الةاة     ترج  صدقها وقند  

يكو  التصوير من اجملرمني كارالم الغتصاب فةد تكو  قرينا قوينا أل  التصنوير ننابع    

يف الفاالشا وافتخارا بهنا لكنن تعنزز تلن  الصنور بغلهنا منن قنرالن          من قصد اجملرمني البا

 .وكله يرجع للةاة  وفةنته والعمل بالصور أمر تدعو  ليه احلاجا وتركه فساي كبل

 :ايعتماد على التصوير الفوتوغرايف يف إثبات نسبة اخلُأ بني السائقني:ثانيا

تصننور السننيار  امخالفننا عةننا عننن  ريننق عدسننات التصننوير عننند  شننارات امننرور اهلامننا 

 وفهل يعتمد عليها.امخالفا

ه  قرينا ةعيفا فال يعتمد عليها والدها ألنه ل يعة  صور  واةاا للاناي  بنل جنزأ    

 .منه ورمبا يغل السالق اجتاه سله أ ناأ التصوير

 :ايعتماد على التسجيل الصوتي إثباتا ونفيا:ثالثا

وقرينننا يف بيننا  كنننه الةضننيا موةننوع النننزاع  يسننتعمل التسننايل الصننوت  وسننيلا   بننات

ولكننه قريننا ةنعيفا ل يندا  امنتهم مبوجبهنا لكنن يسنتعا  بهنا لتةوينا           .جناليا كانن  أم ل 

 :التهما مع قرالن أخرى ما يل 

وألننه  "واخنتالط ألسننتكم وألنوانكم   "تشابه األصوات الفاهر  مع اختالفها قا  تعاىل -أ 

 .لونا ل يتاد لسانا  نةةا وشكال 

 .اكن تةليد األصوات كافا-ب 

 .فال يعتمد عليها كةرينا(امونتا )اكن التدخل فيه فنيا بتغيل ونسر - 
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وقند  .ما زا  الباذ فيهنا مفنوننا والشنرع أنناع أالكامنه بوصنق  ابن  تناهر منضنبط          -ي

 .يستفيد منها الةاة  يف اعرتاط امتهم مع قرالن أخرى 
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 ئجخامتة وفيها أهم النتا

 غنى للةاة  عن الةرالن الةداا ال  ذكرها الفةهاأ ل. 

            ل يوجد عدي حمصور للةرالن بنل احلنق يفهنر بنأ  قريننا وكنل منا أتهنر احلنق فهنو

 .قرينا 

            العمل بالةرالن مما اتفنق علينه فةهناأ الشنريعا فمننهم منن صنر  بكونهنا منن وسنالل

  مسنننتند يف بنننناأ ا  بنننات وبعضنننهم ذكرهنننا مرجانننا واالتااجنننا يف مسنننألا منننا فهننن

 .يعتد به ما كا  قوياو.األالكام وهذا يد  على العمل بها 

     تبني ل  أ  امستندات اخلةيا الرعيا الاا بذاتها يو  ا قرار بها فن   ننازع اخلصنم

فننال تةننع علننى امستمسنن  بننه بالنندليل بننل العنناأ علننى امنكننر وأمننا غننل الرعيننا ل        

 .لتوقيع تكو  الاا  ل بالعرتاط بها من صاالا ا

  الرعيننا    كاننن  مننن جهننا الكوميننا و ل  األوراهالربقيننا والننتلكس تأخننذ الكننم

العرفيا وأما الفاكس فب مكا  الةاة  ال الع على األصنل   األوراهفتأخذ الكم 

 .واحلكم مبوجبها

    الفاوصات الةبيا يف ا جهاض والغ  التاار  تعتمد على أسس علميا يةنل اخلةنأ

 .فيها

  قا عا يف النسا لشرتاك كل اخللق يف فصالل الدم  فصيلا الدم ليسO B  

   أما البصما الورا يا فكل شخص يتفري ببصما خاصا به ل اكن أ  تتشنابه  ل يف

 .التوأم امتما ل 

      وربوز العتماي عليها يف   بات النسا لكنها بعد امثبتنات الشنرعيا الفنراش والبيننا

 .وا قرار والسماع 

    اللعنا  وهنو ل ربنوز أ  يسناوى بالبصنما الورا ينا فضنال        والنسنا    ريةا واالند  لنفن

 .عن أ  تتةدم عليه

  كما يعتمد عليها يف   بات هويا الشخص يف احلواي  والكوار. 

  يف للخنالط  تعزيز ل ربوز الوفيه نفر وي والةصا  وأما التعزيرات عتمد يف احلديل

بالشننبهات لضننما  العدالننا    قصننى يف عةوبننا التعزيننز وقاعنند  تننرك احلنندوي    احلنند األ

 .وجترى على جرالم التعزيز ول تثب  بالبصما الورا يا

           البصننما الورا يننا مننن قبننل الةننرالن وتتخننذ ةننده ا جننراأات وهننو اتفنناه يف الةننانو

  .الوةع  والفةه
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  ةرور  العنايا بالةرالن امعاصر. 

 لكشقآ ار الشعر امعثور عليه    اختلق فيكو  قرينا قويا تعني على ا. 

   الرالاا وآ ارها قرينا ةعيفا عن الكالب أو التاليل العلميا ألنها حتتمل االتمنالت

 .تضعق

 امص وحتليله قرينا ةعيفا على   بات التهما لوجوي التشابه. 

 أما نف  التهما فالتاليل امنو  قرينا على براأته. 

  ل يعتمد عليه ألنه عرةه للتمويه واخلداع الفوتوغرايفالتصوير . 

 والتصوير التلفزيون  يعة  قرينا واةاا وهلذا يعتمد عليه يف السالةني. 

          التسايل الصوت  قريننا ةنعيفا ل يندا  امنتهم مبوجبهنا لتشنابه األصنوات  مكانينا

 .اراكا 

   وجهنناز كشننق الكننذب والتنننويم امغنا يسنن  قرينننا ةننعيفا ألنننه علميننا تننبني خةننؤه

 .كثلا
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 مشروع قرار

 (".املستجدات)اإلثبات بالقرائن واألمارات" عيف موبو القرار

احلمنند هلل والننده والصننال  والسننالم علننى مننن ل نننيب بعننده سننيدنا ونبينننا حممنند وآلننه          

 أما بعدأ. وصابه وسلم تسليًما كثًلا

ا  بننننات بننننالةرالن  " موةننننوعفةنننند عننننرض علننننى جملننننس جممننننع الفةننننه ا سننننالم        

 (".امستادات)واألمارات

 :الباو  امةدما توصل اجملمع ما يل  امناقشات وعاع دوبع

 قداا واستخدموها من زمن الرسالا أ  الةرالن معروفا يف الفةه عند الفةهاأ. 

       أكننالفراش أ    بننات النسننا يكننو  بننالةريق الشننرع  أو مننا اسننتند لةريننق شننرع

 .وا قرار والسماع والةرعا والةيافا

     ول يلتفنن  لغننله مننن    اللعننا أواالنند وهننو   أ  نفنن  النسننا ل يكننو   ل بةريننق شننرع

 .الةره

  ل  يستفاي من األحبا  امعاصر  كالبصما الورا يا يف ا  بات وعند الختالط والتننازع

 .يف النف  

    وعند معارةا البصما الورا يا للدليل الشرع  ل نلتف  للبصما الورا يا والعنرب  للندليل

 .نهالشرع  أ لكن قد يستفاي منها قبل اللعا  للتةليل م

 أ  البصما الورا يا مثل الةيافا فتأخذ الكمها . 

 ويم امغنا يس  ل يعتمد عليهانأ  أجهز  كشق الكذب والت. 

 ع ل ختالق الشرعوأنه ل ربوز ةرب امتهم  ل يف صور ةيةا وبشر. 

 عةاقل امخدر  ل ربوز استخدامها يف احلصو  على امعلوماتأ  ال. 

 ل أ  تكننو  قرينننا يسننتفاي منهننا ول يبنننى احلكننم عليننه  أ  الةننرالن امعاصننر  ل تعنندو 

أل  احلكننم ل يبنننى  ل علننى يليننل واةنن  يةننيص أل  احلنندوي ومنهننا الةصننا  ينندفع          

 .بالشبهات
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 الفهرس

  1           مةدما

  2           متهيد

  2       يف تعريق الةرالن وأقسامها والايتها

 2         أقسام الةرالن

 3         مل بالةرالنالكم الع

 13    الةرالن ووسالل ا  بات عند الفةهاأ قداا:امباذ األو 

 13           ا قرار

  14          الشهاي 

 14         اليمني والنكو  عنها

 15          علم الةاة 

 16           الةرعا

 21      أنواع الةرالن امعاصر : امباذ الثان  

 21      أ بةرينا امستندات اخلةياالةضا:األو 

 21     الةضاأ بةرينا امستندات اخلةيا امعد  للتو يق

 26       الايا الدفاتر التااريا يف ا  بات

 27       الايا األوراه الشخصيا أو امنزليا

 28    مدى العتماي على رسالل التلكس يف   بات الدعوى

 29     بات جراا ا جهاضاعتبار الفاوصات الةبيا قرينا يف  

 34    الستناي  ىل قو  الةبيا يف برأ امصاب وتبني خالط ذل 

 34       الةضاأ بةرينا اآل ار اماييا الفاهر 

 34        آ ار امةذوفات الناريا قرينا

 35       قرينا آ ار األقدام يف   بات اجلراا

 35       الةضاأ بةرينا اآل ار اماييا اخلفيا

 DNA    36بصما احلمف النوو -.قو  قرينا آ ار البةع

  37        مميزات البصما الورا يا

 38        الةره الشرعيا   بات النسا

 41         بوت النسا بالبصما الورا يا

 41      نف  النسا اعتمايا على البصما الورا يا

 42    لةانو   بات ونف  النسا اعتمايا على البصما الورا يا يف ا

 43      قوانني األالوا  الشخصيا يف الو ن العرب 

 45   الكم التعرط على ةاايا الكوار  اعتمايا على البصما الورا يا
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 48        الةضاأ بةرينا آ ار امص

 48    آ ار الروال  ومدى العتماي عليها يف   بات اجلراا ونفيها

 48   قرالن يف ا  بات أو النف األالكام امرتتبا على اآل ار اماييا 

 49  حياع ةرب امتهم بضمانات جتعل العرتاط صاياا الةيةيا وأهمها

 51      العةاقل امخدر  ألخذ العرتاط فتضعق أل 

 51         التنويم امغنا يس  

 51         جهاز كشق الكذب

 51        بةرينا التصوير والتسايل

 51         التصوير الفوتوغرايف

 52        خامتا وفيها أهم النتال 
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 الةبعا الثانيا  1976-
الندار  : بنلوت  .عبند اهلناي  مصنبا     / الندكتور  : تنأليق   .الستنساخ بني العلنم والندين    (4)

 .م الةبعا الثانيا 1999 -هن  1419امصريا اللبنانيا 

 اختالط الفةهاأ للةااو  (5)

 أيب الةضاأ لبن أب  الدم (6)

 و.األصو  الةضاليا للشير عل  قراعا (7)

: تننأليق  ا نصنناط يف معرفننا الننراج  مننن اخلننالط علنن  مننذها ا مننام أ نند بننن النبننل  (8)

 .عل  بن سليما  امرياو  

يار : بننلوت  زيننن النندين بننن  ننيم احلنفنن  : تننأليق .الباننر الرالننق شننر  كنننز النندقالق   (9)

 .امعرفا للةباعا والنشر الةبعا الثانيا 

أبننن  الولينند حممننند بنننن أ ننند بنننن حممننند بنننن  :تنننأليق  تهننند ونهاينننا امةتصننندبدايننا اجمل  (11)

عبد احلليم حممند عبند احللنيم أ وعبند النر ن السنن حممنوي        : راجعه وصااه .رشد

 .مةبعا السا  : الةاهر  .

 عالأ الدين أب  بكنر بنن مسنعوي الكاسنان     :تأليق .بدالع الصنالع يف ترتيا الشرالع  (11)

 .م الةبعا الثانيا  1982/هن 1412 يار الكتاب العرب  أ:بلوت 

 السننن الشنناذل  : تننأليق النندكتور   البصننما اجلينيننا وأ رهننا وأ رهننا يف   بننات النسننا     (12)

ةننمن  بنن  كامننل أعمننا  ننندو  الورا ننا واهلندسننا الورا يننا واجلينننوم البشننرى والعننال       

-هنن   1421 -امنفما ا سالميا للعلوم الةبيا : الكوي  .رؤيا  سالميا  -اجليص 

 .م 2111
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 نم عبند اهلل   / الندكتور  : تنأليق  .البصما الورا يا وتأ لها عل  النسا   باتًا أو نفينًا   (13)

عنام  ( 15)حبذ مةندم للمامنع الفةهن  برابةنا العنامل ا سنالم  يف يورتنه         عبد الواالد

 .هن  1419

 سنفيا  العسنول   / الندكتور  : تنأليق  .البصما الورا يا ومند  الايتهنا يف   بنات البننو       (14)

 بنن  كامننل أعمننا  ننندو  الورا ننا واهلندسننا الورا يننا واجلينننوم البشننر  والعننال       ةننمن 

 -هنن   1421 -الكوي  امنفمنا ا سنالميا للعلنوم الةبينا     .رؤيا  سالميا  -اجليص 

 .م  2111

/ الندكتور  : تنأليق  .بعف النفرات الفةهيا يف البصنما الورا ينا وتأ لهنا علن  النسنا       (15)

 .حممد عابد باخصما 

 بننراهيم بننن ا مننام   : تننأليق .حلكننام يف أصننو  األقضننيا ومننناه  األالكننام     تبصننر  ا (16)

 .مشس الدين بن فرالو  

الندار التونسنيا للنشنر    : تنونس  .علن  بنن حممند بنن علن  اجلرجنان        : تنأليق  .التعريفات  (17)

 .م  1971عام 

 -هنن   1417يار البيا  العربن  أ  : جد  .تأليق ياسني بن ناصر اخلةيا . بوت النسا  (18)

 .الةبعا األول   - م 1987

: يمشنق  .حممند بنن عمنر البةنر  الشنافع       : تنأليق  .الاشيا البةر  عل  شنر  الرالبينا    (19)

 .م أ الةبعا الثالثا  1986 -هن  1416يار الةلم أ 

صنننديةا العوةنننن   / الننندكتور   : تنننأليق  .يور البصنننما الورا ينننا يف اختبنننارات األبننننو      (21)

 .والدكتور رزه الناار 

 أمنني الشنهل بنأبن عابندين    : تنأليق  (الاشنيا ابنن عابندين    ) ختنار  ري ارتار عل  الندر ام  (21)

 .م الةبعنا الثانينا    1966 -هنن   1386مكتبا ومةبعا مصةف  البناب  احللنيب   : مصر 

/ هننن  1376مةبعننا السننا ارمديننا أ  : الةناهر    حممند الامنند الفةنن  : صنااه والةةننه  

 .م الةبعا األول   1957

: مصنر  .حممند بنن  عاعينل البخنار      : تنأليق  ( منع الاشنيا السنند    ) صاي  البخار   (22)

 .مةبعا يار  الياأ الكتا العربيا 

يار امعرفننا  : بننلوت .مسننلم بننن احلاننا  بننن مسننلم الةشننل       : تننأليق  .صنناي  مسننلم   (23)

  للةباعا والنشر
 مشنس الندين حممند بنن قنيم اجلوزينا      : تنأليق  .الةره احلكيما يف السياسنا الشنرعيا    (24)

 .الةبعا األول   -هن أ  1317يد أ مةبعا اآلياب وامؤ: مصر 
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ةننمن  بنن  كامننل أعمننا  ننندو  الورا ننا واهلندسننا الورا يننا واجلينننوم البشننر  والعننال        (25)

 رؤيا  سالميا -اجليص 

 الفتاوى اهلنديا  (26)

تصناي   .أ د بن عل  بن الار العسنةالن   : تأليق  فت  البار  بشر  صاي  البخار  (27)

 .امةبعا السلفيا ومكتبتها : الةاهر  .ز عبد العزيز بن عبد اهلل بن با: وحتةيق 

 -هننن  1414يار الفكننر أ : يمشننق .وهبننا الزاليلنن  : تننأليق .الفةننه ا سننالم  وأيلتننه   (28)

 .الةبعا األول   -م  1984

امكتبنا  : مصنر  .جمد الدين حممد بن يعةوب الفلوز أبناي   : تأليق .الةامول اريط  (29)

 .التااريا الكرب  لصاالبها مصةف  حممد 

 .م2116عبد اهلل بن سليما  العاال  عماي  الباذ العلم  . ضاأ بالةرا  امعاصر  يالة (31)

عبند اهلل بنن أ ند بنن قدامنا امةدسن        : تنأليق   الكايف يف فةه األمام أ د بنن النبنل   (31)

 .الةبعا الثانيا -. م  1979 -هن 1399امكتا ا سالم  أ : بلوت .

: حتةينق  .ن عبد اهلل بن عبد الرب الةنر يب  يوسق ب: تأليق  الكايف يف فةه أهل امدينا (32)

 1398مكتبنا الريناض احلديثنا أ    : الريناض   حممد حممد أاليد ولند مايين  اموريتنان    

 .م  1978 -هن 

مةبعنا  : الةناهر   .منصنور بنن ينونس البهنوت      : تنأليق  .كشاط الةناع عنن منا ا قنناع     (33)

 .م  1947/ هن 1366أنصار السنا ارمديا أ 

: بنلوت  .مجا  الدين حممد بنن عبند اهلل بنن مكنرم ابنن منفنور       : أليق ت.لسا  العرب  (34)

 .يار صاير

يار : بننلوت .مشننس النندين أبنن  بكننر حممنند بننن أ نند السرخسنن     : تننأليق .امبسننوع  (35)

 .الةبعا الثانيا  -امعرفا للةباعا والنشر 

 حممننند أ ننند البنننار أ وأ ننند  بنننراهيم الشنننبانا  : تنننأليق .حماةنننرات عنننن البصنننمات  (36)

 .مةابع األمن العام : اض الري

 .يار الفكر : بلوت  أب  حممد عل  بن أ د بن الزم: تأليق .ارلى  (37)

ا مام مال  بن أنس روايا سانو  بن سعيد التنوخ  عن عبند  : تأليق .امدونا الكربى  (38)

 .الر ن بن قاسم 

بنا  مكت: اللنا  .أب  عبد اهلل احلاكم النيسابور  : تأليق .امستدرك عل  الصاياني  (39)

  .امةبوعات ا سالميا 
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مكتبننا الرينناض  : الرينناض .عبنند اهلل بننن أ نند بننن قدامننا امةدسنن      : تننأليق .امغننص  (41)

 .احلديثا 

امنفمنننا : الكويننن  .ملخنننص أعمنننا  احللةنننا النةاشنننيا النننو  الاينننا البصنننما الورا ينننا   (41)

 .م  2111ا سالميا للعلوم الةبيا أ 
 ينا وتأ لهنا علن  النسنا   باتنًا ونفينًا       مناقشات جلسا اجملمع الفةه  عنن البصنما الورا   (42)

مننوجز أعمننا  الننندو  الفةهيننا احلاييننا    هننن1419 شننهر رجننا امنعةنند  يف( 15)يف يورتننه 

 .عشر 

 .رؤينننا  سنننالميا   -  اجلنننيص الورا نننا واهلندسنننا الورا ينننا واجليننننوم البشنننر  والعنننال     (43)

  م 2111امنفما ا سالميا للعلوم الةبيا أ : الكوي 
عبنند الكننريم زينندا  مةبعننا الرسننالا  بننلوت    يف الشننريعا ا سننالميا  ينفننام الةضنناأ   (44)

 .م1998لبنا  
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والصرة  والسرةع ى رش ف ررر انيرور ى وى رش حلر  و ر            بسم اهلل الرمحن الرريمم    
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 (املستجدات ) بالقرائن واألمارات  اإلثبات
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 . لغة وا طةيا : انيصط  ات  تعريف (1

 

 األول اجلزء
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 الشهاد ( 2 

 الكتابة ( 3 

 القرائن ( 4 

 القمافة ( 5 
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 . اإلث ات اإللكرتوني من الوجهة الشرىمة اإلوةممة ( 3 

  .الكتابة يف التشريع الوضعي ( 4 

 . ورية هذه الوثائق ( 5 

 . اجلدل القانوني يول التعاقد اإللكرتوني ( 6 

 .اإلث ات اإللكرتوني يف انياد  اجلزائمة  (7 

 . اإلث ات احلديثة  ال صمة الوراثمة ووم ة من ووائل( 8

 .انياوح الضوئي ( 9

 .اخلة ة ( 11

 ترررررو ررمرررررة
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 :  املصطلحات تعريف( 1

 : يف اللغة 

 : اإلثبات ( أ

، فةن فهو مث ت إذا ا تدت بر  ى تر   وفث ت . من ث ت الشيء يث ت ث اتا وث وتا فهو ثابت 

َافارر واي لكي ْثبكت رو ا        : وقولر  تعرا   . وفث تت  جراية ف م يت رر    ِإْذ َيْمُكرر  بكر ا اِلرنكيَن 
في  (1)

والثَ ررت بالت ريرر  هررو احلجررة وال م ررة وفث ررت يجترر  فقامهررا  . جيريررو  جرايررة و تقرروع معهررا 

َوَمَثرل  اِلرنكيَن ي نفكُقروَن أاْمرَوالاه ب  اْبتكَغراء َمْرَضراتك اللترهك َوَتْثبكيت را م رْن            :وقرال تعرا    . وفوض ها 

 .  ( )في ي فقونها مقرين بأنها مما يثمب اهلل ى مها : ، قال الزجاج  ( )  أانُفسكِهْب

  :القرائن ( ب

مجررع قري ررة وهرري العةمررة واممررار  ، مررأنوذ مررن انيقارنررة وهرري انيصرراي ة ، يقررال فررةن   

 . قرين لفةن في مصايب ل  

ويعرفهرا القرانون بأنهرا مرا يسرتدل      .  ( )وا طةيا هي العةمة الدالة ى ش  يء مط وب  

 .  ( )ب  القانون فو احلاكم ى ش ف ماء جمهولة 

  :األمارات ( ج

وقمل اممر  العةمة واجلمرع  .  "فهل ل سفر فمار  " مجع فمار  في العةمة وم   احلديث 

 . ( )اممار 

ما يكون مرن احلجرل لردن مرن يعتمردها يف يكمر  وهري مرن وورائل          :  ويف او طةح

اإلث ررات فو ال فرري لث رروت احلررق يف ال زاىررات انيالمررة والشوصررمة فو يف ث رروت الفعررل الضررار يف    

 . انيسائل اجلزائمة 

وهري مرن املفرال الدالرة ى رش      . وهي من امدلة الظ مة القاب ة ل ديض براحلجل المقم مرة    

  . مط وب نربي قطعي فو لين وقد يكون قطعما إ   هو ما يتو ل ب والدلمل . ذات الص ة 

وى د الساد  احل فمة و تعترب إو القري رة القطعمرة ويردها ك م رة     ، والعةمة دلمل لين  

نهائمة فما القرائن غري القطعمة الدولرة كانيسرت  طة مرن الوقرائع فو العرفمرة فو مرن تصررفات        

) اخلصوع فهي فدلة فولمة متش اقت ع بها القاضي ومل يث ت نةفها 
 )  . 

                                                 
1
 . 31: امنفال  ( 

2
 . 265ال قر   ( 

3
 . 21ص  2ماد  ث ت ، ج : راجع يف ذل  لسان العرب وبن م ظور  ( 

4
 . 152ص : التعريفات ل جرجاني  ( 

5
 .من جم ة اولتزامات والعقود التونسمة  479الفصل  ( 

6
 . 33ص  4ج : لسان العرب ماد  فمر  ( 

7
( ط دار الفكر برريوت )  392ص  6ج :    اإلوةمي وفدلت  وانظر وه ة الزيم ي الفق؛  1749انياد  : اجمل ة العثمانمة  ( 

 1391ط دار الفكر الط عة امو  )  2ص  9ج : وانظر حممد وعمد رمضان ال وطي حماضرات يف الفق  انيقارن   ؛
 ( .ع  1971/ هر 
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.   و ت فر  ىرن الشريء ، ىكرا اممرار       واممار  فقل  هر  من العةمة من هذه امنري 

ومن الك مات ذات الص ة الو ف انيومل وهرو يفمرد الظرن الضرعمف ، ارةر اممرار  فهري        

 . ويط ق ى ش اممار  ى ار  القري ة وهذه قد تكون قاطعة . تفمد الظن القوي 

رب ويرن ى ماء ام ول فن ما لما ى م  دلمل قاطع فهو يكم إمجالي ى مر  فمرار  كور    

واجملتهد يعمل مبوجب ل   الثابت باممار  ، فما انيق رد ف رما هرو كرذل      . الوايد والقماس 

 . وو يصري ل   طريقا ل ع م 

ويؤنررذ باممررارات يف الع ررادات كت ديررد الق  ررة بررال جوع لررمة وبالشررما نهررارا وبا رراه  

 . وم ها فمارات ال  وغ لدن الذكور واإلناث . الرياح  رقمة فو غري  رقمة 

فمررا القضرراء وانيعررامةت ف  فقهرراء رفيرران مرر هم مررن فنررذ بررالقرائن ومرر هم مررن اىترررب ذلرر    

فراجملمزون يسرتدلون بقولر  تعرا  يف ورور  يوورف ى مر          .احلكم ، ولكرل  دلم ر    إ   ووم ة

َانكٍب  السةع  َوَجآؤ وا َعلاى قامكيصكهك بكَدٍم 
ومل يكن ى ش قممص  فثر ى رف كتمزيرق   ،  (1)

وانيرانعون اورتدلوا مبرا    . ثماب وو غري ذل  مما يدل ى رش فن الرذئب فغرار ى رش يوورف يقمقرة       

لرو ك رت رامجرا    " :  قرال رورول اهلل   :  همرا قرال   رواه ابن ماجة ىن ابن ى اس رضري اهلل ى 

 "فيدا بغري بم ة لرمجرت فةنرة فقرد لهرر م هرا الري رة يف م طقهرا وهمنتهرا ومرن يردنل ى مهرا            

 .وفنرج  مس م فيضا 

فما احلديث فهرو ييراد  ى رش    ، ولكن الدلمل القرحني فقون وهو ما يفمد القطع و الظن  

كونرر  نرررب حيرراد وى ررش فرررا  رر ت  فن الرر و  رر ش اهلل ى مرر  وورر م درف احلررد ىررن انيرررف        

ولوجود    قرد بردا   ،  ( )" ادرءوا احلدود بررالش هات ما اوتطعتم " :  ل ش هة وى م  قول  

 .ل  قويرا فو ويما فو بالفراوة فرج   ى ش غريه 

                                                

                                                 
1
 . 18: وور  يووف  ( 

 
، وال مهقي يف السر ن الكرربن كتراب     1344باب ما جاء يف درء احلدود برقم : لرتمذي يف كتاب احلدود فنرج  ا (2

 . 8/238باب ما جاء يف درء احلدود بالش هات : احلدود 
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 األول اجلزء

 وسائل اإلثبات التقليدية يف

 

 –القمافررة  –القرررائن  –الكتابررة  –الشررهاد   –وهرري متعرردد  وفىةهررا وفقواهررا اإلقرررار  

ويف اجلررائم يتشردد الشرر  يف إقامرة     . ويف اجل ايات يياد  ى ش مرا تقردع القسرامة    . والفراوة 

تتط رب الث روت القراطع فو انيؤكرد حلصرول اجلرورة انيوج رة        احلدود خلطورتها نا ة وفنهرا  

ومع وع فن درء احلرد بالشر هة مط روب  ررىا     . ت زع يياد  الت ري من القاضي ررل عقاب مما يس

واخلطأ يف ىدع مؤانرذ  اجلراني واىت راره برينرا ففضرل مرن         . "ادرءوا احلدود ما اوتطعتم " 

 . ىقاب  ثم يت ى بعد ذل  نطأ احلكم وهو بريء 

  : اإلقرار (1

وهرو يجرة   (1)ويعرر بأن  إن ار ىن ث وت يق ل غري ى ش نفس  كما ورد يف الردر انيوترار  

قا ر  ى ش  اي   و يتعدن فثره ى ش غريه فمعامل قضرائما برذل  ، وهرو يجرة يف الع رادات      

واحلررراوت الشوصرررمة وانيعرررامةت واجلررررائم انيوت فرررة ، وهرررو باتفرررا  الع مررراء ورررمد احلجرررل    

 .  ( )وفقواها دولة مع  رط فن يكون انيقر  ادقا يف إقراره غري متهم لغاية يف نفس  

  يف إقرررار انيقررر يف يقررو  اهلل تعررا  كجرررائم الزنررا والسرركر والسرررقة  ويصررح الرجررو

هرذا يف يرق اهلل ، فمرا    . وقطع الطريق وهي احلرابة والرد  ى ش مع ش درء احلدود بالشر هات  

 .يف يق الع د فة يق ل الرجو  من انيقر يف إقراره 

 : الشهادة  (2

إن ررار مررن : وفمررا تعريفهررا فهرري . والشررهاد  هرري الغال ررة يف إث ررات احلقررو  انيالمررة نا ررة 

 . ىدل ثقة إلث ات يق ب فظ خمصوص فماع القاضي بصمغة ف هد بكذا 

يكا أايَُّها اِلرنكيَن مَمن رواي َهرَهاَدُة      : والشهاد  يجة  رىمة فيضا ورد ذكرها يف قول  تعا 

َُْب   َُب  اليَمْوت  حكنَي اليَوصكيَّةك اْثَناِن َذَوا َعْدٍل م نُكْب أاْو مَخَراِن مكْن غاْيرِر ِإْن َبْينكُكْب ِإَذا َحَضَر أاَحَد

ِِ فاَاَصراَبْتُكب مُّصكريَبُة اليَمرْوتك َتْحبكس روَنه َما      مكرن َبْعردك الصَّرالاةك فاي قيسكرَماِن      أانت ْب َضَرْبت ْب فكري األاْر

َااَن َذا ُقْرَبى َوالا َنكيت ب  َهَهاَدةا اللتهك ِإنَّا ِإذ ا ِل مكَن اثآثكمكنَي بكاللتهك ِإِن اْرَتْبت ْب الا َنْشَتِري بكهك َثَمن ا َولاْو 

      ََعلارْيِهب       فاِإْن ع ثكَر َعلاى أانَّه َمرا اْسرَتَحِقا ِإْثم را فارآَخَراِن يكُقوَمران  م َّ قااَمه َمرا مكرَن اِلرنكيَن اْسرَتَح

ُّ مكن َهَهاَدتكِهَما َوَما اْعَتَدْيَنا ِإنَّا ِإذ ا ِلمكرَن الَِّرا    لكمكنَي األاْولاَياِن فاي قيسكَماِن بكاللتهك لاَشَهاَدت َنا أاَح

ََراُفو   َيت واي بكالشََّهاَدةك َعلاى َوْجِهَهرا أاْو َي اي أان ت رَردَّ أاْيَمرانب َبْعرَد أاْيَمرانكِهْب َواتَُّقروا اللترَه       َذلك ا أاْدَنى أان َي

                                                 
1
 . 467ص  4ج  ( 

2
و ف: قولر   )  141اجمل رد السرادس ص   : ، واحلطاب مواهب اجل مل  رح خمتصرر ن مرل    367ص  3ج :  رح الدردير  ( 

 ( .فقر اخلصم 
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واوتشرهدوا  رهمدين مرن      :  وقول  تعا  ،   (1) َواْسَمع واي َواللته  الا َيْهدكي اليقاْوَم اليفااسكقكنَي

رجالكم فإن مل يكونا رج ى فرجل وامرفتان ممن ترضون من الشهداء فن تضل إيداهما 

) فتذكر إيداهما امنرن وو يأب الشهداء إذا ما دىوا 
 )     . 

هذا بال س ة ل شهاد  يف احلقو  انيالمة ، فما الشهاد  يف جروة الزنا فرإن الشرر  تشردد     

د الشررهود فجع ررهم فربعررة برردل اثرر ى يشررهدون كصررول الزنررا بكمفمررة     يف ذلرر  وضرراىف ىررد 

َاْرَبَعرةك     لارْوالا  : وايد  ويسب التع ري الفقهي كرانيرود يف انيك  رة قرال تعرا       َجراؤ وا َعلاْيرهك بك

 .   ( )  ه َهَداء

والشررهاد  يف اممرروال متفررق ى مهررا بررى انيررذاهب كمررا تكررون مررن الرجررال تكررون مررن       

ويرن احل فمة جواي ق رول  رهاد  ال سراء يف الرزواج والصرة  ومرا إلمهرا وإذا مل يتروفر         . ال ساء 

 اهدان فتق ل  هاد  العدل مع الرممى ، واتفقروا فيضرا يف انيرذاهب امربعرة ى رش ىردع ق رول         

حلدود واجل ايات وهرو مرروي ىرن اإلمراع ى ري كررع اهلل وجهر  وابرن  رهاب           هاد  انيرف  يف ا

الزهري ، وهي حثار ضعمفة تقوي بعضها ورد ذكرها يف مص ف ابن فبي  م ة وى رد الرريا    

يف مص ف  ، إو فن اإلماع مال  رضي اهلل ى   يرن إذا مل يوجد  اهدان فالشراهد مرع ورى    

 .   ( )مدا فو نطأ فو بشاهد وايد ومع  امرفتان انيتضرر اوت سانا يف اجلراح وواء ى

 : الكتابة  (3

َيررا أايَُّهررا اِلررنكيَن مَمن ررواي ِإَذا   : وهرري الرروارد  يف قولرر  تعررا   ورد إث ررات احلقررو  بالكتابررة 

َيت ب و   إىل  َتررَداَينت ب بكررَدْيٍن ) أاَجررٍل مَُّسررَمى فاررا
ويف القررانون فررإن ووررائل اإلث ررات يف انيرراد   .   ( 

اإلقرررار احلكمرري وهررو اوىرررتار لرردن احلرراكم وغررري احلكمرري الررذي يث ررت مررن     : انيدنمررة 

انيرردىي ى مرر  نررارج اقكمررة وقررد فصررل مررن كررل فعررل م ررار نيررا يدىمرر  اخلصررم وفصررل  

 ررة بالشررهاد  وقررد  ثررم ال م. اإلث ررات بال م ررة الكتابمررة وم هررا احلجررل الر مررة ودفرراتر التجررار     

ت سطت القوانى الوضعمة يف بمان الشرروط انيتع قرة بهرذه احلجرل ورواء براإلقرار فو الكتابرة        

فو الشررهاد  وكررذل  الررممى الررل هرري ووررم ة مررن ووررائل إث ررات احلقررو  إذا انعرردمت بقمررة         

 .  الووائل امنرن 

 : القرائن  (4

 رمنا نفمرا فتكرون دالرة ى مر       وهي كرل فمرار  لراهر  تقرارن     : وقد و ق فن ىرف ا بها 

 :ويشرتط فمها 

 .فن يوجد فمر لاهر معرور يص ح فواوا لةىتماد ى م   (1)

                                                 
1
 . 118 – 117 – 116: انيائد   ( 

2
 . 282: ال قر   ( 

3
 .  1: النور  ( 

4
 . 282: ال قر   ( 

5
 . 2ج : الشرح الصغري كا مة الصاوي  ( 
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 .  (1)فن تكون ه ا  ىةقة م ا ر  بى اممر الظاهر واممر اخلفي  ( )

 : رأي الفقهاء يف األخن بالقرائن 

بالرائ رة والسررقة   يرن انيالكمة فن  تق ل القرائن يف إث ات الزنا باحلمل و ررب اخلمرر   

 .بوجود انيال انيسرو  يف يد السار  

كمرا تعتررب   . وتعترب القرائن من حنو العةمات انيممرز  ى رش ام رماء كام راء اني قولرة      

 .  ( )القرائن فدلة إث ات فو نررفي يف احلقو  انيدنمة كاني كمة وامه مة والوود  وال سب 

ولرة هري الرل تكرون قطعمرة كوجرود انيشر وه فمر          وى د الساد  احل فمة فن القري ة انيق 

 .بقرب من الض مة وبمده وةح وحنوه كأدا  ل جروة 

وه ررا  القرررائن الظ مررة كررالقرائن العرفمررة فو الررل تسررت ل مررن وقررائع الرردىون فو مررن       

كررةع اخلصرروع كالت رراقض يف فقرروارتم فو الرررتدد فو اورت ررا  وحنرروه وهرري فدلررة فولمررة يرجررع  

 . ( )قكمة اإ   تقديرها

وبقمررة الفقهرراء و يرررون ق ررول  . ويرررن ابررن القررمم مررا يررراه انيالكمررة يف اجلرررائم واحلرردود   

ويررررن مجهرررور . ويعتربونهرررا يف القسرررامة . القرررائن يف مررراد  اجل ايرررات منهرررا تررردرف بالشرر هات   

ث رت احلرق   الع ماء العمل بالقرائن يف انياد  انيدنمة ومث هم رجال القوانى ى د ىدع وجود بم ة ت

 .لصاي   

بطهررا يرفررامو  الررل  . قرررائن القررانون وقرررائن احلرراكم    إ   ويقسررم القررانون القرررائن  

انيشرررىون بررأيوال معم ررة وفصررل فمهررا كرراإلبراء مبرررور الررزمن فو لوجررود ترردلما فو اتصررال      

 .القضاء  

فمررا القرررائن الررل يرجررع اىتمادهررا واوررت تاجها مررن القاضرري وهرري الررل مل فصرررها         

اجتهرراد القاضرري وبشرررط فن تكررون م ضرر طة متعرردد  متضررافر   إ   القررانون وهرري موكولررة

ووكررن دفعهررا قانونررا بسررائر فوجرر  الرردفع مررع ا رررتاط وررى اووررتمفاء وررواء مررن احلرراكم            

 .  ( )فو اخلصم 

 : القيافة  (5

 :القيافة لغة  (أ)

الرذي يت رع   : هرو  والقرائف  . ار يقرور ويقتافر  قمافرة    تت ع فثره يقرال قر  : مصدر قار في  

مرن يعررر   : و رىا القائف هرو    ( )اآلثار ويعرفها كما يعرر     الرجل بغريه من فب فو فخ 

                                                 
1
 . 391ص  6ج : وه ة الزيم ي  ( 

2
 .يمدر  رح ى ي :  1741، واجمل ة العدلمة انياد   312ص  1ت صر  اميكاع ج : ابن فريون  ( 

3
 .من جم ة اولتزامات والعقود التونسمة  481الفصل  ( 

4
 .  من نفا اجمل ة  486الفصل  ( 

5
 .ماد  قور : لسان العرب  ( 
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وتسررتعمل فلفررال فنرررن كالعمافررة    .  (1)فىضرراء انيولررود   إ   يعرررر ال سررب بفراوررت  ونظررره   

فكثررر ممررا حنررن يف  رردده في وال فررظ امنررري لرر  قرررب . والفراوررة تقرررتب مررن مع ررش القمافررة 

 . من تفرس في تووم ( بالكسر ) فالفراوة . القرائن 

  :القيافة اصطالحا  (ب)

  :ورتا مع مان 

        الدوئل والتجارب الل بواوطتها فو من نةرترا يرتمكن اإلنسران مرن معرفرة فيروال

ال رراس بواوررطة ىةمررات ت رردو ل متفرررس يف غررريه نيعرفررة فيوالرر  م هررا مررا هررو ج رري     

 .  ( )نظر وتدقمق إ   ما هو نفي فتاجوم ها 

      وهررو ه ررة مررن اهلل تعررا  ىررن طريررق الكشررف واإلرترراع يتفضررل اهلل برر  ى ررش فولمائرر

اهلل إ   نتمجررة إنة ررهم هلل يف ى ررادتهم وجماهررد  الرر فا وترويضررها ى ررش التفرررغ  

واونقطا  ىرن الردنما واوبتعراد ىرن انيوالفرات والتمسر  برامنة  الفاضر ة فتصر ح          

ال فا يف  فاء انيرح  فو انياء ت عكا ى ش  ف اتها احلقرائق اإلرتمرة وهرو نرو  مرن      

وم ر  اإلرتراع ، إو فنهرا ى رد مجهرور انيرذاهب        ( )الكرامات و د  الظرن واحلردس   

 .  ( )يكاع ى دهم امربعة لمست مصدرا من مصادر ام

 : أقسام القيافة  (ج)

قمافررة امثررر وهرري العمافرررة وهررو ى ررم ي  ررث ىررن تت ررع حثررار      : نرروىى إ   وتت ررو  القمافررة 

واحلروافر يف الطرقرات الرل ترتسرم ى مهرا اآلثرار كالصر اري        ( ج نرف  ) امقداع وامنفرار  

 . مثة 

 وصى ى ش وال و  الثاني ى م ي  ث ىن كمفمة اووتدول بهمنات فىضاء 

وهي يف نظري فواس ووائل .   ( )انيشاركة واوحتاد يف ال سب والوود  ووائر فيوارتما 

 .اإلثر رات احلديثة الل يعتمدها القضاء ل فصل يف ال زاىات يف مثل هذه القضايا 

 : القيافة وسيلة إثبات  (د)

تعترب القمافة ووم ة إث ات ل  سب ى د مجهور الفقهاء وهم انيالكمة  :ال سب  : فوو

.  والشافعمة واحل اب ة وذل  ى د فقدان ما يث ت ال سب بدلمل قوي فو ى د تعارا امدلة 

 . ىدع جواي إث ات ال سب بالقمافة إ   وذهب احل فمة

دنل ى ي قائف ،  "قالت دلمل اجلمهور فن فع انيؤم ى ىائشة رضي اهلل تعا  ى ها 

 إن هذه امقداع: يارثة مضطجعان ، فقال   اهد ، وفوامة بن ييد وييد بن  وال و

                                                 
1
 . 171ص : اجلرجاني التعريفات  ( 

2
 . 1119ص  3ج : ابن العربي فيكاع القرحن  ( 

3
 . 44ص  11ج : ن ع  ( 

4
 . 94ص  34ج : انيوووىة الفقهمة  ( 

5
 .انيوووىة الفقهمة نفا اجلزء والصف ة  ( 
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فقد ُور    .  (1)"   وفىج   ، فأنرب ب  ىائشة فسر بذل  ال و : بعضها من بعض ، قال 

مبا  من ييدا كان فبمض وفوامة فوود وكانوا يقديون يف نس هما فأقر  روول اهلل 

يكم ب  القائف ، وذل  يجة لدن مجهور الع ماء ، وهو ما كان فكم ب  ىمر بن 

اخلطاب رضي اهلل ى   إذ كان ي  ق فب اء اجلاه مة مبن ادىاهم يف اإلوةع وكضور 

 .   ( )الص ابة ووكوتهم كان إمجاىا ى ش يجمة القمافة 

كما ، قررروي لررررررررردن القضاء ويتأكد العمل بالقمافة إذا مل يرتجح لدن الت اي  دلمل 

فو ى د إنكار ال  و  فو ى د الت اي   ( )يتصور يكم القافة يف جمهول ال سب فو ال قمط 

 . وقد تطورت ووائل اإلث ات احلديثة بالقرائن انيعتمد  كالت  مل اجلمين وغريه . فمها 

 :   ات ال سب بقول ودلمل انيانعى وهم احل فمة فنهم متسكوا كديث روول اهلل يف إث

 .   ( )  "الولد ل فراش ول عاهر احلجر " 

ومن اهلل تعا  جعل ال عان بى الزوجى ى د نفي ال سب ، ومن جمرد الش   غري معترب 

فقد يش   الولد فباه وقد و يش ه  ، فهو لما يجة ثابتة ومطرد  يف كل احلاوت وهو ما 

واوتدلوا باحلديث الص مح الذي ورد . ال سب احلكم ب في إ   يؤدي يف بعض احلاوت

: إن امرفتي ولدت غةما فوود فقال ": ال و   ش اهلل ى م  وو م فقال إ   فم  فن رجة فتش

هل فمها من فور  ؟ : ر ، قال مح: مرررا فلوانها ؟ قال : نعم ، قال : هل ل  من إبل ؟ قال 

لع   يا روول اهلل يكون نزى  : و ؟ قرال فأن ش ه: نعم ، فقال   ش اهلل ى م  وو م : قال

 .  ( )  " َقاَل َفَ َعلَّ اْبَ َ  َهَذا َنَزَىُ : ىر  ل  ، قرررال 

هذا رفي كل فريق وفدلتهم .  ( )فال سب يث ت ل رجل بث وت و    وهو ال كاح

يق بانتصار مع اوبتعاد ىن اإلطالة والردود وال قاش الذي و طائل من ورائ  ما داع كل فر

كل يالة من احلاوت الل إ   ولعل انتةر امدلة يرجع. يتمس  برفي  وك هم جمتهدون 

قمل فمها هذه امياديث الل ت دو مت اي ة وو مانع من فن تكون القمافة يف احلاوت الل 

 . وكن فمها اإلث ات بقري ة الفراش فو الش   

 : هروط القائف  (ه)

 . اخلرب  والتجربة يتش حتصل الثقة يف فقوال القائف  .1

 . العدالررررررررة  . 

                                                 
1
 . باب م اقب ييد بن يارثة مو  ال و : فنرج  ال واري  ( 

2
 . 95و  94ص  24انيوووىة الفقهمة ج  ( 

3
 . 247ص  5ج : احلطاب مواهب اجل مل  ( 

4
 .َكاَنْت َفْو َفَمًة  باب اْلَوَلُد ِلْ ِفَراِش ُيرًَّ : فنرج  ال واري  ( 

5
 .اْلَوَلِد  باب ِإَذا َىرََّا ِبَ ْفِي: ال واري  فنرج  ( 

6
 . 1111و  1111ص  34ج : انيوووىة الفقهمة ن  ( 
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وهل يشرتط تعدد القائفى يف القضمة الوايد  فع و يشرتط ؟ نةر ، لكن  . 

. اجلمهور قال بعدع التعدد إو رواية ىن مال  بأن   هاد  ، ورواية ىن فمحد 

وقال القرايف بوجوب تعدد .   (1)والقائ ون بأن  يكتفش بالوايد قماوا ى ش الرواية

 .القائفى ل قضاء ب  منها  هاد  وهو الذي فرج   لةيتماط 

 . اإلوررررررررررررةع  . 

فما الذكور  فأىتقد فنها لمست بضرور  فقد توجد من : الذكور  واحلرية  . 

ال ساء من هن ىارفات يف هذا انيمدان فة ي  غي إقصاؤهن منهن نسو  ، وفما 

 . رط غري ىم ي ونتفاء الر   احلرية فهو

والسمع فيضا فم  توقف من انيهم ال صر لمقع التمممز بى اآلثار : السمع وال صر  . 

 . والش   

  :هروط القيافة   (و)

 :ويشرتط ل عمل بالقمافة في إلحلا  ال سب بها 

  ىدع قماع مانع  رىي من اإلحلا  بالش   ، ف و نفش الرجل الولد ووىن فة يعمل

بوجود الش   بم   وبى ذل  الولد من ال عان فقون دلمل ، وكذل  ي تفي العمل ى دئذ 

بها بقري ة الفراش كما يكم بذل  روول اهلل   ش اهلل ى م  وو م نيا انتصم وعد 

بن فبي وقاص وى د بن يمعة لدي  يف ابن فمة يمعة ولد ى ش فراش فبم  فقال   ش اهلل 

)" ى   يا وود  الولد ل فراش وايتجو" ى م  وو م 
 )  . 

 العمل بالقمافة إ   إذا يصل نزا  يف ولد وانعدع الدلمل فإن  يقع اولتجاء. 

  ويشرتط بعض الفقهاء وهم الشافعمة مصادقة القضاء ى ش ما تقرر بالقمافة. 

  ويشرتط يف الولد انيزمع إحلاق  فن يكون اوتهل  ارنا وهو  رط ى د انيالكمة. 

  ويشرتط فيضا يما  من ي  ق ب  ال سب وهو  رط ى د انيالكمة وقمل لما بشرط

 .  ( )وفقا ل شافعمة واحل اب ة 

هذه بانتصار ووائل اإلث ات التق مدية الل ذكرها الفقهاء واوتمدوها من القرحن  

 . والس ة ال  وية 

 

                               

                                                 
1
 .نفا انيصدر السابق  ( 

2
 .فنرج  ال واري ىن ىائشة رضي اهلل ى ها  ( 

3
 .ومررا بعدها  111ص  34ج : ، وانيوووىة الفقهمة  245ص  5ج : احلطاب مواهب اجل مل  ( 
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 الثاني اجلزء

 وسائل اإلثبات احلديثة يف

 :  مقدمررة  ( 1

إن الع وع تتقدع والعقل ال شري يكتشف وي  ث ويف كل يوع يظهر انرتا  جديد 

الرتاكمات الع ممة يف  تش ممادين احلما  يف الطب والكممماء وارت دوة إ   يضار

مستون العمش وغريها من الع وع الل تقدع فمها اإلنسان وواهم يف تطوير معارف  وتطور 

وايدهار يضارت  مما ي عكا ىاد  باإلجياب يف يمات  ويساىده ى ش اووتقرار والشعور 

باوطمن ان والراية ال فسمة وهو ما فقق ل  نوىا من السعاد  الدنموية وايديادها ك ما 

 .لهر اكتشار جديد يف في ى م من الع وع احلديثة 

ذل  ى ش تطوير معمشت  يف مأك   ويف  فقد اكتشف اإلنسان ال دائي ال ار فساىده

ثم اكتشف اآلوت احلديدية الل . اووت ار  لمة ويف تدفنت  مما يقم  قر الشتاء ويمهريره 

كما . واكتشف اإلنسان احلديث ال وار والكهرباء ثم الذر  . واهمت يف قضاء مآرب  

 نسان هو ىامل مبفردهاكتشف الع ماء ما ا تمل ى م  جسم اإلنسان من فورار تدل ى ش اإل

يسري كل جزء فم  ككمة ولغاية وكل ىضو فم  ل  ولمفة وهي تتكامل فمما بم ها ،  

وىن طريق الت  مل ل دع اكتشف اممراا اخلفمة واتض ت انيعامل فماع فهل اونتصاص 

من فط اء وى ماء تشريح ، وىن طريق انيةيظة وانيتابعة وال ظر اكتشف الع م ال صمات 

 . وتها وفوائدها ومدلو

ويف الفمزياء لهرت فتويات ىظممة مبا وفرت  من اآلوت ، ثم لهرت حوت التصوير 

والتسجمةت السمعمة وال صرية وقد اوتفاد م ها اإلنسان وما يال يستفمد م ها كل ى م 

 . وكل فن من الف ون 

انيمسور إث ات  ق ل كما اوتفاد القضاء والع وع اجل ائمة يف إث ررررات ما مل يكن من 

هذه انيكتشفات احلديثة وما يال الع م يكتشف مبا يساىد يروما بعد يوع ى ش حتقمق 

 نتائل مذه ة ختدع اإلنسان وتوفر ل  انيزيد من الرناء والسعاد  واممن وتعم   ى ش الو ول

 . حتقمق العدل واإلنصار وإيصال احلقو  م  ابها إ  

ووائل إث ات لدن القضاء وقرائن تساىد القاضي ى ش من هذه اونرتاىات ما يعد 

احلق وإ دار يكم  يف ك ف اوطمن ان ولو مل ي  غ يكم  يد المقى بأن إ   الو ول

يكون ل   قويا واجتهاده  ائ ا وواء يف انياد  انيدنمة فو اجل ائمة كما ي عث اوطمن ان 

 . والثقة لدن انيتوا مى 

وكل الووائل  واإلنرتنتل الصوتي وانيرئي واحلاووب من هذه الووائل جند التسجم

اإللكرتونمة ووواء يف انيمدان التجاري فو يف يوادث الطرقات فو يوادث طائرات مبا يوفره 
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الص دو  اموود من مع ومات خمزونة فو يف ال  ر يف يوادث السفن كمث يتم حتديد 

 . فو اب احلوادث بأكثر دقة 

مة العى والت  مل اجلمين الذي يساىد ى ش إث ات ال سب وم ها بصمات ام ابع وبص

بدقة ، وفنريا ولما حنرا لهور انياوح الضوئي الذي فدد بالصور  ما وكن فن خيفم  

ورمبا ومكتشف الع ماء انيزيد من . انيسافر يف فيشائ  من مواد مهربة فو نطري  

 .  اونرتاىات فو تطوير ما هو موجود لتكون فكثر دقة وفائد

واجلدل قائم يول إمكانمة اووتفاد  من هذه اونرتاىات وهل تق ل نتائجها بعمدا 

ىن التدلما والت ايل وتركمب الصور وت فمق ام وات إما لدس تهمة فو ل هروب من التت ع 

وما يال القضاء بى فنذ ورد وك ما تطور الع م وحتسن مردوده إو . بإيالة حثار اجلروة 

 . ف ايرتايه ويادت ثقت  ون

هذه ال ماذج احلديثة مبا رتا من إجيابمات وو  مات وبالتالي ىرضها إ   وو تعرا

ى ش القواىد العامة ل تشريع اإلوةمي ووت تاج ما وكن اوهتداء إلم  من اميكاع ، مع 

اإلنسان ي  ث ما هو مع وع فن العمل ال شري حمدود وهو فرررررري تطور مستمر ما داع 

 ويفكر ، وكل ىمل فم  جانب من انيص  ة والفائرررررررد  واخلري وجيتهد 

وفم  جانب حنر من انيفسد  والشر والضرر وممزان ذل  ترجمح ما هو راجح وإىطائ  

بذل  يكم  الشرىي مراىا  ل مص  ة العامة الل في ما تكون فثم  ر  اهلل وهي من 

 ب انيص  ة وحتقمق اممن والس م مقا د الشر  اإلوةمي القائمة ى ش دفع انيفسد  وج

والعدل ، ومن الك مات العامة اخلما لإلوةع يفظ الدين وال فا والعقل وانيال وال سب 

 .  (1)وهذه ففاا الع ماء يف تقريرها و ريها 

 : حجية اإلثبات بالوسائل اإللكرتونية ( 2

تها ممدن   وي و بد فوو وق ل كل  يء فن نعرر ما هي الووائل اإللكرتونمة ؟ وما

 لتكون قري ة من القرائن فو ووم ة إث ات معترب  ؟ 

وهذه الووائل م ها السمعمة وال صرية مثل احلواومب والكتابة الرقممة و  كات 

اوتصال انيوت فة كامقراص انيمغ طة والش كة الع ك وتمة ، وكالربيد اإللكرتوني 

مات وانيست دات وانيراوةت وفافظ وهو نظاع متطور يف الرتاول والتواطب ففظ انيع و

ى مها رقمما يف جهاي  غري فو ك ري وهو  وصي و ع الدنول ى م  وففظ القانون 

انرتاق  فو ف  رمويه فو ال فاذ إلم  إو ىرب ك مة إ    اي   من القر  ة وكل ما يؤدي

 . ور فو رقم وري و يعرف  إو  اي   

                                                 
1
  .كتاب مقا د الشريعة اإلوةممة لفضم ة الشمخ حممد الطاهر ابن ىا ور : مثة يراجع  ( 
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ما هو ى م  إ   فن و لإ   مبرايل خمت فة والربيد اإللكرتوني نظاع فمريكي مر

وهو فتح ى مي وهل ىم مة  Ray Tomlinsonاآلن و اي   ا   راي توم م سون 

الكتابة والرتاول واوتصال السريع نا ة بى انيؤوسات الكربن اوقتصادية واإلورا  

 . بالعم مات التجارية وربط الدول بعضها ب عض يف تعام ها واتصاوتها 

كتابة الرقممة فو الربيد اإللكرتوني  ار يجة لدن القضاء باىت اره ووم ة تع ري وال

كتابمة وريعة وم تشر  يف العامل وما يالت تتطور يف  ك ها وقدرتها ى ش مجع انيع ومات 

يف يجم  غري وكن نق   بسهولة مع ما يست زع مرررن الت ري يف مصدره فهو كالروائل 

ها  روط معم ة تضمن وةمة انيع ومة ودقرررتها وكونها  ادر  ىن التق مدية الل يشرتط فم

 اي ها وذل  كتاريخ كتابتها وإروارتا وتوقمع  اي ها في و بد من فن تكون رتا هوية 

قانونمة يتش يكون اطمن ان لدن القضاء نيا يرتتب ى مها من إث ات يقو  فو نفمها فو إث ات 

 .يصول جروة 

هذه الووائل ، ولذل   درت القوانى إ   كن فن يتطر فالتةىب والت ايل و

وقانون  1996الدولمة ال موذجمة ىن طريق اممم انيت د  كقانون التجار  اإللكرتونمة و ة 

 2115وانيعاهد  الدولمة لةتصال اإللكرتوني والعقود الدولمة و ة  2111التوقمعات لس ة 

 زع ل دول امىضاء باىتماده التوقمع الصادر ىن اوحتاد اموروبي اني 1999وقانون 

 . اإللكرتوني يف تشريعاتهم اخلا ة 

ويف غري الدول اموروبمة  درت تشريعات ت ظم التوقمع اإللكرتوني م ها ما هو  ادر 

 . ىن الدول العربمة كتونا ومصر وامردن واإلمارات وم ها فيضا فمريكا وبريطانما 

  :العقد اإللكرتوني  (أ )

ىرب الش كة الع ك وتمة وهو اتفا  معرتر ب  قانونا ومتعامل ب   وهو الذي يتم

وبشكل واوع ، وهو ىقد   مح ونافذ ول  حثاره القانونمة وهو ووم ة تع ري ىن إراد  

انيتعاقدين ورضاهما كصول اإلجياب والق ول وي شأ ىن ذل  التزاع  رىي مع و ول كل 

 درت هذه اولتزامات ىن طريق   كة  الطررفى ، وكذل  لوإ   من اإلجياب والق ول

 . انيواقع فو اقادثات الل يشاهد فمها كل من انيتعاقدين  اي   اآلنر 

 : التوقيع اإللكرتوني   (ب)

هو إجراء ى ش  كل رقم فو إ ار  معم ة ورية ويف فمن يعسر اوتعمارتا من طرر 

عامل مع  فو مرول الوثمقة الغري  عل انيت قي يف ثقة بها وفنها فعة ت تسب لصاي ها انيت

 .الرقممة 

 :ول توقمع اإللكرتوني مهمتان 

إث ات إراد  انيوقع برضاه والتزام  مبا وقع ى م  وفدد مضمون الوثمقة  :امو  

 .  انيرو ة بصفة قاطعة و حتتمل التغمري 
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ضمان ورية انيع ومة ىن طريق مفاتمح مصاد  ى مها تصدر يف  أنها  هاد   :الثانمة 

 . مصادقة 

: وهذه انيفاتمح نوىان . ووائل تشفري رقممة إ   والتوقمع الرقمي فتاج لضمان السرية

فالعاع لتشفري الروائل والثاني فتاج إلم  من وجهت ل  الروالة لف  ذل  . ىاع وناص 

 . الرمز فو التشفري 

واإلنكار ، وني ع التةىب مبضمون الروائل ويفظ يقو  انيتعام ى ب  ومت ع التفصي 

 . يتعى التصديق من طرر همنة هي همنة التصديق اإللكرتوني 

 : اإلثبات اإللكرتوني من الوجهة الشرعية اإلسالمية ( 3

ما داع هذا الشكل من التعامل قد  ار حم  ا وم تشرا بى لدول واجلماىات وامفراد 

لذل  كان و بد من فن ورمبا  ار مستعمة فكثر من ووائل الكتابة انيعروفة قدوا ، 

 .يق ن ل  انيشرىون انيس مون كما  ر  ل  رجال القانون 

ومعرور فن التشريع اإلوةمي متطور وي و ياجات ال اس يف كل ىصر ومصر وهو 

يراىي انيص  ة العامة واخلا ة ويمسر يرية التعامل كمث و بد من فن يرفع احلرج 

. ك ف القواىد العامة الترري جاء بها اإلوةع والضمق ىن ال اس ويسهل رتم نشاطهم يف 

: انيصدر ام  ي وامول ل تشريع جند قول اهلل تعا  ، القرحن الكريم إ   وحنن إذا رجع ا

  َيا أايَُّها اِلنكيَن مَمن واي أاْوُفواي بكاليع ُقودك
َااَن   :وقول  تعا  ،  (1) َوأاْوُفواي بكاليَعْهدك ِإنَّ اليَعْهَد 

) َمْسؤ واًل
َيا أايَُّها اِلنكيَن مَمن واي ِإَذا َتَداَينت ب بكَدْيٍن ِإلاى أاَجٍل مَُّسَمى   : وقول  تعا ،  ( 

َيت ب و   ) فاا
واآلية امو  والثانمة حتثان ى ش وجوب الوفاء باولتزامات والتعهدات ى ش .    ( 

انيس م الصد  والوفاء وفرع ى م  الغدر مع ش فن انيؤمن إذا ىاهد وفر رش وت   فنة  

إ   وإنكار ما  در م   وى م  فن يقول احلق ولو ى ش نفس  وي تعد ىن الفجور واولتجاء

كتابة اولتزامات والديون م عا لةنتةر واإلنكار ومل إ   وحية ال قر  تشري. القضاء 

اإلىجاي القرحني ، حتدد طريقة معم ة ل كتابة وتر  ذل  كسب كل يمان وذل  من 

ما حلت إلم  الكتابة إ   ولذل  فهي تشمل الكتابة التق مدية وى ش الور  انيعرور ثم

الرقممة وبووائ ها انيوت فة والش كة الع ك وتمة واإلومل والواب وغريها ك ها ووائل 

ان ما ختاطب وتعامل بى ال شر وهي من نعم اهلل تعا  الذي فرتم ال شر وهو الذي ى م اإلنس

 . مل يع م 

إ   بقي متش يتم اقرتان الق ول باإلجياب ؟ هل مبجرد كتابة الروالة فو بو ورتا

إ   الطرر الذي  در ى   ؟ هذا يرجعإ   انيرول إلم  ؟ فو بقراءتها وإرجا  اجلواب

                                                 
1
 . 1: انيائد   ( 

2
  . 34: اإلوراء  ( 

3
   . 282: ال قر   ( 
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انتةر التشريعات القانونمة وا  حراء انيذاهب الفقهمة ، وو    فن و ول كل من 

 .انيوج  إلم  ويصول الع م ب  يكون قد مت العقد ويصل الرضا إ   لق ولاإلجياب وا

فما متش يستطمع فيدهما الرجو  يف التزام  فصايب اإلجياب ما داع مل يوقع ى ش  

روالت  ويرو ها نهائما ف   الرجو  ، فما إذا فرو ها بصفة نهائمة ف ما ل  الرجو  إو إذا 

 . اط ع ى مها انيرول إلم  ورفضها 

وبذل  تكون هذه الووائل من اممور الل يقرها التشريع اإلوةمي مع مراىا   

 روط التعاقد دائما وواء  روط العاقدين و روط موضو  العقد ، وذل  وواء بال س ة 

لعقود الزواج فو ال مو  و  هها وىقود ارت ة والو مة والشركات والقروا ونا ة ىم مة  

 . ووائل الصرر وبمع العم ة بهذه ال

 : الكتابة يف التشريع الوضعي   (4

والقوانى  ةالتعاقد يكون بالكتابة وبانيراو ة يسب ما تقره الشريعة اإلوةمم

فالقانون التونسي ي ص ى ش فن اإلث ات يكون بالكتابة وقد يكون اإلقرار . الوضعمة 

قد جيعل " من جم ة اولتزامات والعقود التونسمة ى ش فن   441كتابما فقد نص الفصل 

ال م ة بالكتابة : " ف ص ى ش ما ي ي  441فما الفصل انيوالي " . اإلقرار من يجل مكتوبة 

احلجل الر مة وغري الر مة وقد حتصل فيضا من الروائل الت غرافمة وغريها  حتصل من

ومن دفاتر اخلصوع وقوائم السماور  انيمضا  ى ش الوج  انيط وب من اخلصوع والفاتورات 

انيق ولة ومن التقايمد والت ريرات اخلا ة وغريه من احلجل انيكتوبة ، وي قش ل مج ا 

ن اوىت ار كسب اميوال إو إذا اقتضش القانون فو ا رتط ال ظر فمما يست ق كل م ها م

وهذا ال ص قد تر  اجملال فسم ا وىتماد مجمع " الفريقان بوج   ريح  ور  خمصو ة 

طر  الكتابة وووائ ها فقد نص ى ش الت غرار وهو اآللة انيعروفة وانيتطور  يف تاريخ  دور 

لتشمل  'وغريها  'ت انياد  انيذكور  ك مة ع ، وفضاف 1917القانون انيدني التونسي و ة 

كل الووائل مبا فمها الربيد اإللكرتوني والش كة الع ك وتمة وامقراص انيغ اطمسمة 

وغريها مع اإلبقاء ل  رفاء وانيتعاقدين يرية اونتمار فمما يشرتطونر  بوج  ىاع من  ور 

. ن ىدمها كسب اميوال ول قضاء يرية اوجتهاد يف اىت ار هذه الووائل م. الكتابة 

فال ص مرن يف نظرت  مساير لروح التشريع اإلوةمي ومتطور مع الزمن وانيكتشفات 

 . احلديثة 

لكن من انيسائل اخلةفمة يف القانون مسألة تعمى انيكان والزمان ال ذين يتم فمهما  

يمان  يتوقف فع ش مكان العقد و. العقد احلا ل بى الغائ ى بانيكات ة فو بانيراو ة 

لزوم  وم ع  ذي فصل بى العاقدين يف تعرمىيكم اقكمة ذات ال ظر يف اخلةر ال

 : ويف هذا الشأن جند نظريات مخا . الرجو  ى   
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فالعقد يتم ب  وغ الق ول ىمن  در م   اإلجياب في ى دما يع م كل  :نظرية الت  مغ  (1)

 . طرر رضش اآلنر 

ما يتس م انيرول جواب العاقد اآلنر ولو ق ل اطةى  فالعقد يتم ى د :نظرية التس م  ( )

 .   ى ش مضمون الروالة 

وتقول هذه ال ظرية بأن العقد يتم ى دما يرول العاقد الذي  در م    :نظرية اإلروال  ( )

الق ول ويضع  يف الربيد كمث و يتمكن من اورتداده ، وهي نظرية وجمهة وىم مة 

 . نا ة بى التجار 

 . انيوجب إ   ويتم مبقتضاها العقد من تس مم جواب الق ول :ت طة ال ظرية انيو ( )

وهي ترن فن العقد يتم وقت إىةن انيرول إلم  ىن رغ ت  يف الق ول  :نظرية اإلىةن  ( )

وهذه ال ظرية امنري  . انيوجب فو الع م ب  من ق    إ   ق ل إروال اجلواب وق ل و ول 

مق ى ش انيتعاقدين بالروائل اإللكرتونمة فو اىتربها الشر  اإلوةمي ممك ة التط 

ارتاتف العادي الثابت فو اقمول فو انيرئي فمضع الطرفى وجها لوج  وكأنهما يف 

والقانون التونسي اىترب نظرية .  (1)اآلنرإ   مكان وايد ولو مل يرول فيدهما روالة

ن اإلجابة بالق ول إجابة الطرر الثاني بالق ول ويتم العقد بانيراو ة يف وقت ومكا

وجيوي الرجو  فم  ما داع العقد مل يتم بالق ول فو الشرو  يف العمل مبقتضاه من 

 .  ( )الطرر اآلنر

هي الل يت قاها انيأمورون اني تص ون لذل  قانونا يف حمل   :تعريف احلجة الرمسية ( أ

الصادر  من ومن هذه احلجل اميكاع . حتريرها ى ش الصور  الل يقتضم  القانون 

. اجملالا القضائمة وما ث ت لدن هات  اجملالا يعول ى م  ولو ق ل اكتساب   فة الت فمذ 

تب الر ي معتمد وهو يجة ى ش الغري فيضا وو يعارا إو بدىون التزوير فو والَك

فإذا وقع الطعن فمها بس ب تدلما فو إكراه فو تولمل فو غ ط مادي جايت ال م ة . التدلما 

 .  ( )  الشهود فو بالقرائن القوية بشهاد

هو ما ىدا هذه الوثائق انيشار إلمها ، وإذا اىرتر اخلصم ب  : تب غري الرمسي الكا( ب

 .  فو ث تت   ت  قانونا ولو بغري اوىرتار اىتمد الكتب الر ي بال س ة ل طرفى وغريهما 

تعد كت ا غري ر ي إذا كان ف  ها ممضش من الشوص : الرسالة التلغرافية ( ج

وفما ىن . الذي وجهها فو إذا ث ت فن  و م ام ل قل الت غرار وإن مل وض  ب فس  

                                                 
1
ع 1972وت دار الع رم ل مةيرى   ، برري  2ط )  321إ   318ص : ال ظرية العامة ل موج ات والعقود    ي حممصاني  ( 

   ( . هر  1392/ 
2
 . 29و  28فصل : جم ة العقود واولتزامات التونسمة  ( 

3
 . 44و  43الفصةن : جم ة اولتزامات والعقود التونسمة  ( 
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الت غرافمة ثابتا إذا فنذ انيرول من  ايب حمل اإلروال يجمتها فمعترب تاريخ الروالة 

 . نسوة م ها مص  ة م   م م ا بها يوع التس مم وواىت  

إذا تضم ت تقممدا فو اىرتافا بالكتابة من الفريق  :دفاتر التجار تعد يجة مكتوبة ( د

 .   (1)اآلنر فو وافق ذل  نظريا بمده كان ذل  يجة تامة ل  وى م  

 :  سرية هن  الوثائَ ( 5

وطة  ى مها يكون او، الوثائق التجارية حتتوي ى ش مع ومات  وصمة وورية 

وى د اونتةر يف الكمفمة يقع إيداىها ، بالكمفمة الل يتفق ى مها الطرفان انيتعاقدان 

 .   ( )باقكمة لةطة  ى مها ه ا  

اخلصم إو يف القضايا انيتع قة إ   كما فن اإلذن باوطة  و يكون من اقكمة

اوت الل تكون فمها ت   الدفاتر بالرتكات والشركات ويف  ور  التف ما فو يف احل

وجيوي ل م كمة فن تأذن من ت قاء نفسها باوطة  . مشرتكة بى الفريقى انيتوا مى 

ونسخ .  ( )ى ش حمتويات ت   الدفاتر ويعترب رنصة تقدر بقدرها ى د وجود ضرور  لذل 

د  بص تها من الوثائق الر مة وغري الر مة تعترب يجة إذا وقع التصديق ى مها والشها

،  ( )ل  ال سخ انيأنوذ  بالفوتوغرافمةطرر انيأمورين العموممى انيأذون رتم بذل  ، وكذ

وهذه اميكاع وكن فن تشمل الروائل اإللكرتونمة ما دامت الفصول السابقة تشمل 

 .الوثائق الررر مة وغريها كالروائل ىن طريق الت غرار 

  :لكرتوني اجلدل القانوني حول التعاقد اإل( 6

إن فكثر مسائل ال  ث القانوني إثار  ل جدل : " يقول اموتاذ اقامي يونا ىرب 

نةل العشر و وات امنري  لدن ارتمنات واني ظمات الدولمة واإلق مممة الساىمة لت ظمم 

انون ال موذجي ني ظمة المونسرتال امىمال اإللكرتونمة والتوج  العاع الذي ىكس  الق

لما إو قاىد  ىريضة ي  ش ى مها التدبري القانوني اني اوب ، وهذه القاىد  ( ت د اممم اني)

تقوع ى ش فواس إيداث تساو يف القممة بى العقود التق مدية والعقود اإللكرتونمة بى 

مسائل اإلث ات انيؤوسة ى ش الكتابة والتوقمع انيادي وبى انيراوةت اإللكرتونمة والتواقمع 

: فن يقول إ   ...ن هذه القاىد  مل مت ع الكثري من اخلةفات والت اقض الرقممة ، لك

وي  غي فن تراىش ى ا ر فواومة فهمها حتديد القانون انيط ق وجهة اونتصاص القضائي 

ولعل . ل  مز الت رر من كثري من القمود القانونمة القائمة لال دي ة ا وطر  التقاضي

                                                 
1
   .  461الفصل : ن ع س  ( 

2
   . 464الفصل : ن ع س  ( 

3
    .465و  463الفصل : ن ع س  ( 

4
    . 471الفصل : ن ع س  ( 
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الت كمم وانيفاوضات والوورررراطة انيصرفمة وتعد ضرورية لألىمال انيتص ة بالعةقات 

 .   (1)" القانونمة يف ال منة اإللكرتونمة وانيع وماتمة 

كن وفعة فإن ال شاط التجاري وانيصريف وما فم  من نصو مات وتعقمدات و

تسريع نشاطهما بانتصار حجال التقاضي وختصمص اقاكم اخلا ة بهما مع فسح اجملال 

ل ت كمم وانيصاحلة نيا يف الت كمم من انتصار يف اإلجراءات وبعدع تقمده بالقوانى 

العادية مما يساىد ى ش اوتعمال الووائل اإللكرتونمة ى ش نطا  واوع وك جة قانونمة 

 .  عامة ل قانون انيدنري والتجاري وقاىد  اإلنصار تط ق ى مها اني ادئ ال

  :اإلثبات اإللكرتوني يف املادة اجلزائية ( 7

نظرا مهممة اإلث ات يف ماد  اجلرائم فهي الل إما فن تث ت الفعل الضار من اىتداءات 

فو ى ش وج  اخلطأ  ى ش ال فا فو انيال فو العرا ، ووواء كان الفعل الضار قصدا وىمدا

وىدع العمد وإما فن ت في ذل  وهو ما يؤثر ى ش قرار اقكمة يف توجم  التهمة وإ دار 

احلكم اني اوب فو إنةء الس مل لعدع توفر امدلة الكافمة وهو ما يؤثر ى ش يرية الفرد 

انيظ ون فم  و  ا فو إجيابا ى ش  عت  ومركزه اوجتماىي وبالتالي ى ش يمات  وحثار ذل  

لذل  جيب اويتماط يف اىتماد .   ومن ثم ى ش فه مت  في يرية تصرف  انيالي ى ش ممت كات

هذه الووائل احلديثة من  يسهل تدلمسها والتةىب بها وتركمب  ور وف وات قد تس ب 

وقد تؤنذ اقادثات والتسجمةت اإللكرتونمة . احلرج ويتش ى ش  عة انيستهدر يف ذل  

وتهم بل واىرتافات مفربكة و فواس رتا من الص ة فو فمها  انيوت فة ى ش غر  وت فق قضايا

يياد  فو نقررررصان  عل الربيء مذن ا وتقاع الدىاون الكمدية وما ي جر ى ها من جر 

اقاكم وقد يطول الت قمق يف بعض القضايا نظرا خلطورتها كقضايا الزنا إ   امبرياء

درجة إ   ه الووائل اإللكرتونمة و ترقشفو القتل فو التدلما فو اخلمانة مما جيعل هذ

ووائل اإلث ات القطعمة وت قش يف فغ ب احلاوت قرائن ل مة ختضع وجتهراد اقاكم يف 

اىت ارها من ىدم  وي قش اوىتماد ى ش ووائل اإلث ات ام  مة من إقرار فو  هود فو ت  ا 

واىت ار فن انيتهم بريء يتش تث ت بالفعل فو وجود قرائن فع مة مادية واض ة مث تة فو نافمة 

 .إدانت  مع متتع  بالقاىد  الشرىمة وهي درء احلدود بالش هات 

وهل وكن اوىتماد ى ش طر  إث ات اجلرائم اإللكرتونمة بالووائل التق مدية من  

غري مشاكل ف مة فو قانونمة تعرتا ىم مة ال  ث والتدقمق ؟ كما تثار مشك ة اخلرب  

فإن اخلطأ يف التفتمش وض ط الدلمل قد و ع من . وكفاءتهم انيه مة لدن اقققى 

 .الكشف ىن اجلروة وإدانة اجلاني ولو كان معروفا 

وتفتمش نظم احلواومب قد يكون ل  ىواقب قانونمة فهمها بطةن اإلجراءات 

إ   يالقانونمة لتجاويها ل صةيمات انيم وية رتا مبقتضش فمر التفتمش إذ العم مة قد تؤد

                                                 
1
م شرور  مبج رة ب رو  امردن ،     11ص : دراوة بع وان يجمة اإلث ات انيستورجة اإللكرتونمرة يف القضرايا انيصررفمة     ( 

   . مستورجة من اإلنرتنات 
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اوطة  ى ش نصو مات نارجة ىن يدود م طقة التفتمش والض ط ف ما كل ال مانات 

انيسج ة وانيوزنة تتصل باجلروة ففمها ال مانات اخلا ة واإلورتاتمجمة مما يشكل اىتداء 

و بد من ضمانات حتفظ  ولذل  ، ى ش يقو  انيالكى ل  واومب اإللكرتونمة

 .اءات القانونمة اخلصو مات وتضمن وةمة اإلجر

وتتج  ال ظم القانونمة حلل هذه الصعوبات بإقرار ضمانات دوتورية ل متهم كاحلق يف 

ىدع إجراء فية ىم مات ض ط وتفتمش دون يضور انيعين باممر فو ممث   القانوني نصو ا 

 يف القطا  انيصريف نظرا لسرية ال مانات انيودىة لدي  وهو الذي ى م  اقافظة ى ش فورار

 .يرفائ  وىدع إفشائها ومسؤولمت  يف ذل  

كما يتعى محاية الشاهد يف انياد  اإللكرتونمة من انيساءلة القانونمة فيضا إذا كان 

) مما يع م  دانل يف نصو مة انيتهم
1)     . 

 : البصمة الوراثية وسيلة من وسائل اإلثبات احلديثة ( 8

 :الوراثة النواة مرَز = متهيد حول علب الوراثة 

نة ة فن نوا  اخلةيا هي مركز الوراثة ، وم ذ إ   لقد تو  ت بمولوجمة اخلةيا

بداية القرن انياضي كانت الربه ة نهائما ى ش فن الكرومويومات دانل ال وا  هي احلام ة 

 . ل روالة الوراثمة وهو يسمش الموع انياد  الكمممائمة ل جم ات والكرومويومات 

توالد الكرومويومات كاجلم ات امو  فنها هي احلامل  كما مت اكتشار

كما وضع فيد القوانى امواومة يف اجلم ات السكانمة ، وتو ل . الفمزيائي ل ثانمة 

) اكتشار تطور امنوا  احلمة وكان ذل  انطةقا لع م الوراثةإ   الع ماء
 )  . 

وال صمة الوراثمة رتا دورها يف إث ات ال سب وهي قري ة تكاد تكون قطعمة يمث إن 

التجربة فث تت دقة نتائجها مبا توفره التق مات احلديثة انيستعم ة من جناح ومن احلصول 

ى ش نتائل دقمقة ومس مة و جيوي ديضها بأية ووم ة فنرن تق مدية كاإلنكار فو القرائن 

 . و القافة الظ مة فو الشهود ف

هذا اوكتشار الع مي مما يساىد ى ش إ   ومن نعم اهلل ى م ا فن تو ل الع ماء

القضاء مما ي عث ى ش اووتقرار ال فسي نين يث ت إ   إث ات ال سب ى د اإلنكار واولتجاء

فبم  فوو  بغريه من ى اد اهلل فت تفي ى   و مة العار و فة ال قمط إ   الت  مل نس  

 .ل سب جمهول ا

إث ات ال سب لكل وايد م ا ، من ذل  طريقة إ   وو    يف فن الشار  متشور

اووت  ا  ى دما يعرتر انيست ِ ق مبن اوت  ق  ب س   بالشروط الل وضعها الفقهاء يتش 

 . و تكون العم مة فوضش وبدون ضابط وتكون و قممة رتا 

                                                 
1
 (بتصرر )  14ص : جع السابق انير ( 

2
   .  313و  311و  299ص ( : وروس ) موووىة القرن  ( 



 

 19 

هذا او اه وم ها تونا ، وهذه  وقد اىتمدت كثري من القوانى يف الدول العربمة 

الت  مل اجلمين انتماريا بال س ة ل مدىش ى م  نصو ا إ   القوانى تعترب فن اولتجاء

ى دما يتفصش من انيسؤولمة وي كر دىون ال سب انيقامة ى م  وو جيد الطرر انيتضرر 

لقانونمة الل تعترب ثغر  وفما هذه احلالة ا. ووم ة يث ت انتساب  إلم  إو إذا وقع اوىرتار ب  

يف التشريع كان و بد من إجياد يل رتا يتش و تضمع يقو  انيتضررين وهو فن ي زع القانون 

 من امت ع من القماع بالت  مل اجلمين وواء انيدىي  فو انيدىش ى م  باخلضو  حلكم القضاء

ن إمكانمة ث وت الت  مل ، ومن اإلنكار قري ة يف يد ذاتها ى ش الكذب والتفصي مإ  

 .ال سب 

ونشمة التدلما والتةىب ب تائل الت  مل وضع انيشر  القوانى والضمانات الضرورية 

م ها فن  و تعتمد نتائل الت  مل إو ككم قضائي  ادر ىن . لتةيف مثل هذه احلاوت 

، وقد  اقكمة انيوتصة الل تقوع بتعمى الط مب انيوتص وانيورب الذي  رن فم  العم مة

يتعدد الت  مل يتش فصل ل قاضي اوطمن ان ويكون إ دار يكم  بث وت ال سب ىن 

 . ويقع تسجمل احلكم يف السجةت الر مة وم ها  هاد  ممةد الولد . دراية ويقى 

ومن نتائل الت  مل اجلمين تةيف وقو  جرائم اخلطف لألطفال وواء من انيستشفمات 

وا بأوود وهي جرائم تقع يف كل اجملتمعات مما يس ب انيآوي فو من الشوار  ممن مل يريق

واميزان الل و ت طفئ يف ق ب من فقد ف ذ  ك ده بهذه الطريقة ، كما تدل ى ش قساو  

وويشمة من قاع باخلطف وجه   مبا قد تؤدي إلم  هذه احلالة من انتةط امنساب 

مثل هذه اجلرائم يدىي اخلاطفون يف فع د وقو  . واضطراب احلما  امورية واوجتماىمة 

الغالب فن انيوطور ولدهم ، فمكون الت  مل اجلمين كفمة بإث ات احلقمقة وكشف 

 . اجلروة نا ة وفن القانون ي زع باخلضو  ل ت  مل 

كما يرتتب ىن ث وت ال سب بهذه الطريقة ال تائل القانونمة الل يتمتع بها الولد 

فما انيرياث فة يث ت ل  قانونا وهي . احلقمقي من يق  يف ال فقة والرىاية والتع مم من والده 

ثغر  بقمت حمتاجة إ  ي ها قانونا فما داع قد ث ت ال سب وث تت امبو  قانونا وحتصل الولد 

قب فبم  و ار ل  احلق يف ال فقة فما انيانع من فن يكون ل  احلق يف انيرياث ؟ نا ة ى ش ل

وفن الع م فث ت يقم ما فن ال صمة الوراثمة تتضمن ال  مة التفصم مة الل تدل ى ش كل  وص 

 . (1)بعم   وو تكاد ختطئ يف الت قق من امبو  ال مولوجمة كالتعرر ى ش الشوصمة وإث اتها 

احلديث ىن بصمة العى وهي بدفت ت تشر إ   ث ىن ال صمة الوراثمة جيرواحلدي 

فرا ال ةد الل نزل إ   يف انيطارات الدولمة يمث يقع فنذ  ور  لعى انيسافر ى د دنول 

امم مة ل تعرر ى ش انيش وه فمهم  بها تسجل يف وثمقة ر مة يقع اىتمادها لدن الس ط

 . وامبرياء  بسهولة محاية ممن انيتساك ى

                                                 
1
     . اإلنرتنتدراوة ى ممة مستورجة من  ( 
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وم ها بصمة ام ابع وهي تكاد تكون قري ة تق مدية ونتشار اوتعمارتا يف العامل  

ومع وع فن بصمات ام ابع و . وتسجل يف بطاقة ارتوية ويف الوثائق الر مة ل س ط امم مة 

تتشاب  وهي من امدلة المقم مة القاطعة وو  ان اني   اخلة  الذي فيكم كل  يء وفتقن 

وال اىث ى ش التفكر يف ن ق  وال ظر .   ع  ووفر فو اب حتقمق اممن واممان بى ال اس 

وما يال العقل ال شري يكتشف ىجائب   ع اهلل واجب الوجود الواجد لكل موجود وهررو 

ََْشى الِلَه   : ، ومرن فجل ذل  قال تعا  ففة تعق ون   ففة ت صرون  القائل  ِإنََّما َي

وواء الذي اكتشف بعضا من فورار الكون مبا يف اإلنسان هذا ،  (1)  عكَبادك ك اليع لاَماء مكْن

 .الكائن العجمب فو الذي درس وتع م واوتفاد من هذه انيكتشفات 

ومن ووائل اإلث ات احلديثة الصور الفوتوغرافمة والفمديوات وهي قري ة يقم مة مع  

إذ كما تكون يقمقمة قد تكون اوتعم ت إمكانمة ديضها بالتدلما والرتكمب ، 

لإليقا  والتغرير بامبرياء نكالة وانتقاما كإيداث  ور ومرف  ن معة مع فج و يف يالة 

مسرتابة وهي مرك ة افرتاء مغراا التشوي  وهي ىم مة إجراممة   معة إذا ما ث تت فإنها 

 . ىقوبة جروة اإلف  واودىاء بال اطل إ   ختضع  رىا

شر  اإلوةمي فمي ال اس يف فىراضهم و رفهم ويتشدد يف احلفال ى ش نقاو  وال 

و و  اإلنسان وىرض  وو ع ال اس من الرتامي بالتهم اجلزار الل تهدر العرا إو كق 

ادرءوا احلدود " وبالدلمل مع درء احلدود بأدنش   هة وفق ما نص ى م  احلديث ال  وي 

َاْرَبَعةك  :  قول  تعا ، و (2)"بالش هات ما اوتطعتم  َيت وا بك َواِلنكيَن َيْرم وَن اليم ْحَصَناتك ث بَّ لاْب َي

ِإِلا  ه َهَداء فااْجلكد وه ْب َثَمانكنَي َجليَدًة َولاا َتقيَبُلوا لاه ْب َهَهاَدًة أاَبد ا َوُأْولائك ا ه ب  اليفااسكُقوَن 

فقد تشدد الشر  مع هؤوء .   (3) َوأاْصلاح وا فاِإنَّ الِلَه غاُفورب رَّحكيبباِلنكيَن َتاب وا مكن َبْعدك َذلك ا 

انيتهاونى بأىراا ال اس وواء كانت دىواهاع يقا فو باطة فمعام ون بشد  وبعقاب 

م اوب جلروة بشعة فمها اىتداء  ارخ ى ش امنة  وى ش مكانة اإلنسان اوجتماىمة 

 . تداء ى ش غريه من امبرياء يجرا نين حتدث  نفس  باوى

كما جعل الشر  ل زوج الذي و و   دلمة ي في ب  ما لصق ب  من نسل لما م   

خمرجا وووم ة يدرف بها ىن نفس  ما وكن فن ي سب إلم  وذل  بال عان فم  ف فربع 

 هادات فن   اد  وحت ف الزوجة مث   بأن  كاذب وبذل  يغر  بم هما وي تفي ى   نس ة 

َواِلنكيَن َيْرم وَن أاْزَواَجه ْب َولاْب َيُكن ِله ْب ه َهَداء ِإِلا   : مل الذي ادىت  الزوجة م   قال تعا احل

  .   (4) أانُفس ه ْب فاَشَهاَدُة أاَحدكهكْب أاْرَبع  َهَهاَداٍت بكالِلهك ِإنَّه  لامكَن الصَّادكقكنَي

                                                 
1
       . 28: فاطر  ( 

2
     .   4ص : و ق خترجي   ( 

3
     .  28: فاطر  . 5 – 4: ال ور  ( 

4
       .      9 – 6: ال ور  ( 
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مع اىت ار ما يوفره الت  مل اجلمين يف العصر احلديث من إمكانمة اإلث ات فو ال في  

 .  نا ة إذا كان فيد الطرفى و ي الي بأن ف ف وهو كاذب لمدرف ىن نفس  انيسؤولمة 

 : املاسح الضوئي ( 9

يعترب انياوح الضوئي من فيدث الووائل التك ولوجمة انيتطور  الل تكشف ىما 

جملرمون من ووائل تعد من انيم وىات الل يكون من اخلطور  ما يهدد اممن العاع فم   ا

واخلاص ك مل انيتفجرات وإنفائها بطريقة يصعب ىاد  اكتشافها بالووائل العادية فو 

 . غريها مما يد  لصغره ووكن إنفاؤه يف فماكن من جسم اإلنسان فو ابتةى  

يف انيطارات يش   جهاي الكشف بام عة وانياوح الضوئي هو جهاي ف عة يوضع 

الذي يكشف باطن اجلسم ويساىد ى ش حتديد اممراا وتصوير ( السكانر ) الطو 

وهو ف د نطور  م ها لقو  ام ررررعررررررة انيستعم ة فم  ،  إذ انياوح الضوئي . موقعها بالصور  

 .        مة خترت  امجساد انيظ مة هو ى ار  ىن لوية جمهز  بام عة السم مة ذات احلساومة العال

ثانمة فمامها لتصوير جسده كمث  31وطريقة اوتعمارتا هو فن يقف اإلنسان مقدار 

 .تكون الصور  واض ة تكشف التفا مل الدقمقة ل جسم ومررا هو خمفي يف طمات  

وهو جهاي كما يستعمل يف امغراا الط مة تستعم   انيوابرات لتورت  اجلدران 

وال  ايات نيعرفة ما يدور بدان ها ، وهو جهاي فمريكي الص ع تستعم   الدول الغربمة يف 

 . انيطارات نيراق ة انيسافرين 

فجريات وقد كان يف ال داية اوتعمال  انتماريا إو فن  فمما بعد  ار إلزامما إثر الت

 .     (1)  2118ديسمرب  11الل وقعت يف نمويور  بتاريخ 

وبذل   ار هذا اجلهاي ووم ة من ووائل اإلث ات اجلديد  وقري ة قاطعة بالصور   

 . تساىد ى ش تةيف اجلرائم اخلطري  وغري اخلطري  ق ل يدوثها 

 : املوقف األوروبي من استعمال هنا اجلهاز ( أ

اموروبي ى ش اوتعمال جهاي انياوح الضوئي مطال ا بوضع قمود  لقد اىرتا الربنيان

يول تط مق  نا ة وفن  وكن من اوطة  ى ش نصو مات اإلنسان وهو ما يتعارا مع 

 . يقوق  امواومة 

ويف هول دا فيد ىدد ك ري من فىضاء الربنيان اوتعمال هذا اجلهاي يف انيطارات ومت 

العدل ونظريه اممريكي ى ش فواس فهممت  يف م ع تسرب  اوتفا  ى ش اوتعمال  بى ويير

اإلرهابمى ، ويرن الشق انيؤيد فن اوتعمال هذا اجلهاي ففضل من تعريض انيسافرين 

يتعرا انيسافر لألذن  ل تفتمش ى ش فيدي رجال اممن وهررررررو فكثر ايرتاما دون فن

رو و يسجل مةمح الوج  وو خيزن وانيضايقات نتمجة نيسهم باميدي ونا ة ال ساء ، وهررر

                                                 
1
            .الس ة العا ر   3392العدد  2111ي اير  12/ هر  1431حمرع  26الثةثاء : مقال  در جبريد  الوطن السعودية  ( 
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الصور الل ي تقطها وبالتالي و يعد مسا كرمة اإلنسان وو اصو مات  ويطالب هذا 

 .الفريق بتعممم  من فجل وةمة انيسافريرن 

 : مثار  الصحية ( ب

وبس ب ام عة الضوئمة الل ت  ثق ىن اجلهاي م ها ام عة السم مة الل رتا نطرها  

م ، فقد حتدث تغريات بمولوجمة بانرتاقها ل ماد  الوراثمة حمدثة ن ة جم ما وهو ى ش اجلس

 .ما يزيد يف ايتمال اإل ابة بالسرطان 

ويف . وهذه اآلثار قد و تظهر م كرا وقد تطول انيد  يتش ت دف امىراا يف الظهور 

والغد  جسم اإلنسان فجزاء فكثر يساومة من غريها معرضة لإل ابة كقرنمة العى 

وانيعرضون لإل ابة فكثر امج ة يف امرياع واموود . الدرقمة وامىضاء الت او مة وال شر  

الصغار ومرضش اإليدي ومرضش السكري وك ار السن والعام ى يف يقل الطريان 

 . ومستعم ي اجلهاي نفس  

 : فعالية اجلهاز ( ج

ن التفا مل فوطورت  وضرره و يقدع جهاي انياوح الضوئي إو كشفا فولما وذل  دو

ويقول ى ماء ام عة وامط اء انيوتصون يف هذا انيمدان فن  وكن اوتعمال . فكرب من نفع  

بدائل ى   وذل  ىن طريق موجات الراديو وتق مة الرنى انيغ اطمسي وانيوجات الصوتمة فهي 

 .  ش   ة اإلنسان يكون ل  نطور  ىفقل ضررا م   وي قش امفضل التفتمش العادي الذي و

 : املوقف اإلسالمي ( د

لقد كان موقف انيس مى يف فوروبا معارضا ووتعمال هذا اجلهاي لعدع ايرتام   

ل وصو مة اإلنسانمة ، وهو يكشف تفا مل ودقائق اجلسم نا ة انيرف  ، ويقاب   موقف 

 فوروبي باوت  اب هذا اجلهاي وهو نمار ضروري رغم ما فم  مرررررررن إبايمة 

ت ا  يف امووا  ومبجرد فن يت ى فن  اي ها و  مؤكدين ى ش فن الصور و يقع نشرها ولن

 . فمل مم وىات يتش يقع إىدامها 

ورغم ذل  ي قش ضررها انيادي قائما ى ش   ة اإلنسان وهو نطر حمقق ولو بعد  

جانب الكشف ىن نصو مات جسم اإلنسان الذي يتعارا مع القمم احلضارية إ   يى

ىن دين اإلنسان ومعتقدات  وممووت  ورضاه من والدي مة واإلنسانمة ككل بقطع ال ظر 

مع الع م فن بداية التجربة يف اوتعمال هذا اجلهاي يص ت بعد اقاولة الل مت . ىدم  

رو  تفجري طائر  فو  مدي ة إي اطها مبطار هووندا ى دما ياول ال مجريي ىمر الفا

الضوئي مما يث ت ىدع  ، فتم ض ط  بالطر  العادية ودون اوتعمال جلهاي انياوحترويت

 . ضرور  اولتجاء إلم  
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 : موقفنا من استعمال هنا اجلهاز ( هر

ديوان اإلفتاء بتونا يول إ   ب اء ى ش وؤال تقدمت ب    مفة امن ار التونسمة 

 : موقف الشريعة من اوتعمال انياوح الضوئي فج  ا مبا ي ي 

هذه الدول من إ   انيسافرين القادمىهذا السؤال و يهم الغرب ف سب بل يهم كل  

العرب وانيس مى نظرا لكثافة الت قةت والريةت اجلوية ىرب دول العامل ككم العةقات 

اوقتصادية والثقافمة والسمايمة وغريها الل ف   ت تربط الدول بعضها ب عض فصار 

 . العامل قرية ت تقي فمها كل الشعوب بس ب تشاب  انيصاحل 

ل و  من الس و  الصادر ىن ال عض نتمجة فوضاىهم اإلنسانمة ومن تعصب  ونتمجة 

إ   ديين وجهالة وق ة وىي تس ب يف يدوث  راىات ى صرية وانتةوت يف انيفاهمم فدن

يدوث كوارث وجرائم واىتداءات ى ش انيمت كات وامرواح  وهت  عة اإلوةع 

تشديد إ   ا دفع بالدول اموروبمةوانيس مى ككل ومل تفر  بى انيذنب والربيء مم

انيراق ة يف انيطارات ى ش انيسافرين القادمى من اخلارج باوتعمال هذا اجلهاي انيعرب ى   

ر العورات وواء ل رجال فو بانياوح الضوئي الذي يكشف ىررررررررن دقائق اجلسم ويصو

افة العقةء وهو ، وهي مماروة غري فنةقمة حترمها كل الديانات السماوية وكل  ساء

تعا  مبا ممزه ىن وائر احندار حنو احلضمض وإهانة  رررفة لإلنسان الذي كرم  اهلل 

وكن اوتعمال : احلموانات بأن فمره بالسرت وارتداء مةبس  لمكون حمرتما ، وق ت 

 ووائل فنرن تكون فكثر إيكاما وض طا ني ع تسرب اإلرهاب واإلرهابمى دون ال جوء

هاي ، وطال ت من اجملتمعات انيدنمة واني ظمات احلقوقمة واإلنسانمة لكي هذا اجلإ  

تتدنل ني ع اوتعمال انياوح الضوئي يفالا ى ش كرامة اإلنسان ويتش و يتضرر امبرياء 

 .وهم مجهور انيسافرين بس ب طمش ق ة من ام قماء وانيغامرين 

وقد تس  ت هذه الفتون يف اوت كار بعض ال عثات الدي  وماومة امج  مة انيقممة  

فواجب العامل والشمخ وانيفل وانيثقف ىامة . بتونا ، وقد مر اممر بسةع واحلمد هلل 

وفهل اونتصاص هو اإل دا  مبا يراه يقا بقطع ال ظر ىن ال تمجة وواء فكانت و  مة فو 

 .   برئت ذمت  واورتاح ضمريه وانتفت ى   انيسؤولمة إجيابمة ، فإذا فعل ذل

إن هرذه الوورائل احلديثرة لإلث رات مبرا تروفره بالدقرة الرل لرديها مرن نترائل            :   اخلرالصرة

تكاد تكون يف جمم ها قطعمة جع ت م ها لمست جمرد قررائن برل وكرن اىت ارهرا م  قرة      

 . بالووائل التق مدية نا ة الكتابة الرقممة 

ووائل التصوير الشمسي واإللكرتوني ل مة بس ب إمكانمة إدنال وت قش  

 . الرتكمب والتزيمف ى مها 
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 ترروصررريرررررررررة

 

فرن فن التشريع اإلوةمي مب ادئ  السم ة وبكون   احلا لكل يمان ومكان  

ويقر كل ما فم  مص  ة ىامة فو نا ة وو ع كل مفسد  ىامة فو نا ة ، وذل  من 

 . ون ل فهداف   ج مل مقا ده

ومن م ادئ اإلوةع يفظ العقل والدين وانيال وال سب والعرا واحلما  مع احلرص  

ى ش حتقمق اممن واممان يف اجملتمع لمت قق اووتقرار ويتم احلد من اجلرائم واوىتداءات 

 .ولت صل الثقة بى ال اس يف انيعامةت 

وإن ما يوفره الع م احلديث من ووائل فث تت التجارب فعالمتها وفثرها يف حتقمق  

العدل واوتت اب اممن والتوفمف من ال زاىات وورىة اإلجناي يف ممدان اإلث ات وم ها 

القرائن الل تكاد تكون قطعمة ، إ  جانب ووائل اإلث ات التق مدية بشرط فن و تت افش 

لقمم الدي مة وكرامة اإلنسان ونصو مات  ، وهي ووائل يديثة مع امنة  احلممد  وا

  .  جائز  وو مانع من اوتعمارتا 

    والسررررررررررةع                                   

 بطمخ ىثمان
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

سيدنا حممد , والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني, احلمد هلل رب العاملني 

 :وبعد.. وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين 

ولذا اقتضت حكمته يف خلقه , حالفإن سنة اهلل تعاىل يف خلقه عدم الثبات على  

ومن بني ما اجتهد اإلنسان يف التوصل , أن جيهد اإلنسان نفسه للتوصل إىل كل جديد

ليضيف إىل البينات , أن يبحث عن وسائل جديدة يستدل بها على ثبوت شيء أو نفيه: إليه

التقين يف جمال والتقدم , توصل إليها من خالل البحوث املعملية, املثبتة للحقيقة بينات أخر

ليتمكن بها , من هذه البينات ولذا فقد أتاحت معامل البحث كثريًا, البحث والفحص

وإيصال , العلماء والباحثون عن احلقيقة من الوصول إىل وجه احلق يف القضايا املعروضة

ولذا كان هذا البحث الذي , وحتقيق األمن يف كل جوانب احلياة, احلقوق إىل أصحابها

من خالل , لبيان مدى حجيتها يف اإلثبات أو النفي, رائن والبينات املعاصرةيعنى بالق

 : املباحث واملطالب التالية

   حقيقة اإلثبات بالقرائن واألمارات وأنواعها ومدى حجية األخذذ بهذا    :املبحثث األو

 .إمجاال 

 حقيقة القرائن واألمارات : األو  املطلب. 

 رائن واألمارات يف اإلثبات مدى حجية األخذ بالق: الثاني املطلب. 

 شروط األخذ بالقرينة وحكمها : الثالث املطلب. 

 القذذذرائن واألمذذذارات املسذذذتجدة ومذذذوامن االسذذذتفا ة منهذذذا ومذذذدى   : الثثثثاني املبحثثثث

 .حجيتها يف اإلثبات 

 التشريح الطيب إلثبات القتل : األو  املطلب. 

 مدى استخدام بصمات األصابع يف اإلثبات : الثاني املطلب. 

 ( اجلنائي والنسب)ام البصمة الوراثية يف اإلثبات استخد: الثالث املطلب. 

 مدى حجية نتيجة فحص الدم يف اإلثبات : الرابع املطلب. 

 حتاليل آثار الدم والسائل املنوي والعرق واللعاب : املطلب اخلامس. 

   مذذدى حجيذذة نتيجذذة فحذذص الشذذعر واأل ذذافر والعذذني يف      : املطلثثب السثثاد

 .اإلثبات 

 والتسجيل الصوتي  استخدام بصمة الصوت :املطلب السابع. 

 مدى حجية استخدام الرائحة يف اإلثبات  :املطلب الثامن. 

 استخدام العقاقري الطبية يف اإلثبات  :املطلب التاسع. 

 استخدام الصور الثابتة واملتحركة يف اإلثبات : املطلب العاشر. 
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 رمسية والعرفية يف اإلثبات استخدام املستندات ال: املطلب احلادي عشر. 

 استخدام الرسائل املختلفة يف اإلثبات : املطلب الثاني عشر. 

  اسذذتخدام املشذذافهة والوثذذائق والرسذذائل والوسذذائ      : عشثثر الثالثثثاملطلثثب

 .والتواقيع اإللكرتونية يف اإلثبات 

  استعمال جهاز كشف الكذب يف اإلثبات  :عشر الرابعاملطلب. 

 اسذذذذتخدام آثذذذذار األقذذذذدام واإلمذذذذارات والسذذذذال   :عشثثثثر اخلثثثثامس املطلثثثثب

 .واملالبس والرتاب يف اإلثبات 

 استخدام التنويم املغناميسي يف اإلثبات : عشر الساد  املطلب. 

 مدى احلاجة إىل هذه القرائن ومدى  قتها وضوابطها : الثالث املبحث. 

 مدى احلاجة إىل األخذ بهذه القرائن : األو  املطلب. 

 مدى  قتها يف اإلثبات وما تفيده من أنواع العلم : الثاني املطلب. 

 ضواب  االستفا ة منها يف جمال اإلثبات : الثالث املطلب. 

 حكم تعارض القرائن مع األ لة األصلية :  الرابع املطلب. 
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 ملبحث األو ا

 حقيقة اإلثبات بالقرائن واألمارات وأنواعها 

 ومدى حجية األخذ بها إمجاال

 : عر  أه  اللةةمعنى اإلثبات يف

َثَبذَت فذالٌن يف   : , يقذال من ثَبَت الشيُء َيْثُبُت َثَباتًا وُثُبوتًا فهو ثابٌت وَثِبيٌت وَثْبٌت: اإلثبات 

ورجل َثْبُت الَغْدِر ِإذا كان ثاِبتًا يف قتذال َأو كذالمو وَتَثَبذَت يف    , , فهو ثابٌت ِإذا َأقام بهامَلكان

ََنَّى فيذه وي َيْعَجذل   : اأَلْمر والرَّْأي, واسَتْثَبَت : ورجذل َثْبذٌت َأي ثابذُت الَقلذبو والثَّبذُت والثَّبيذتُ      , َتذ

 . ( )إقامة احلجة وإعطاء الدليل : واإلثبات, الفارُس الشُّجاع

 :معنى اإلثبات يف عر  الفقهاء

إقامة الدليل الشذرعي أمذام القاضذي يف جملذس     : ميكن تعريف اإلثبات يف الفقه بَنه 

وصول املدعي إىل حقه أو منذع التعذرض لذه, فذإذا     : اإلثباتيقصد بو واقعة وقضائه على حق أ

أثبت  عواه بوجهها الشرعي, وتبني أن املدعى عليه مانع حقه, أو متعرض له بغري حذق, فذإن   

 .القاضي مينعه عن متر ه يف منع احلق, ويوصله إىل مدعيه 

 املطلب األو 

 حقيقة القرائن واألمارات

 الفرع األو 

 القرائن واألمارات معنى

 :معنى القرينة يف عر  أه  اللةة

قذرن  : ويقال, وهي ما يدل على الشيء من غري االستعمال فيه, مجع القرينة: القرائن 

وتقذارن  , الصذاحب : والقذرين , واقرتن الشيء بغريه إذا صاحبه, إذا وصله به, الشيء بالشيء

األمذذارة الذذ  : والقرينذذة, حبه واقذذرتن بذذهأي صذذا: وقارنذذه مقارنذذة وقرانذذا, إذا تالزمذذا: الشذذينان

 .( ) أوهي ما يرتجح به املرجو , ترجح أحد اجلوانب عند االشتباه

 : معنى القرينة يف عر  الفقهاء

 العالمذذذة: أو أنهذذذا, ( )أمذذذر يشذذذري إىل املطلذذذوب  : القرينذذذة عرفهذذذا بعذذذ  الفقهذذذاء بَنهذذذا  

وعرفهذذا بعذذ  العلمذذاء , ( )علذذه الظذذاهرة الذذ  تذذدل علذذى صذذدق أو كذذذب القائذذل يف قولذذه أو ف

                                        
 . 87/ املصبا  املنري : الفيومي, 1 / لسان العرب : ابن منظور ( )
 . 373/ املصبا  املنري ,   3/خمتار الصحا  : الرازي, 3  / لسان العرب  (  )
 .     /التعريفات : اجلرجاني  ( )
 . 8/الطرق احلكمية : ابن القيم (  )
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أو , اجتهذا هم ب األمارة الذ  نذص عليهذا الشذارع أو اسذتنبطها أئمذة الشذريعة       : املعاصرين بَنها

 .( )استنتجها القاضي من احلا ثة و روفها وما يكتنفها من أحوال 

  :معنى األمارات يف عر  أه  اللةة

 . ( )وهي يف اللغة هي العالمة , األمارات مجع األمارة

  :معنى األمارات يف عر  الفقهاء

بوجذذو   مذذا يلذذنم مذذن العلذذم بهذذا الظذذن : وهذذي يف عذذرف الفقهذذاء, األمذذارات مجذذع األمذذارة

والفذرق بذني   , فإنذه يلذنم مذن العلذم بذه الظذن بوجذو  املطذر        , املدلول كالغيم بالنسبة إىل املطر

ومذذن , ( )عذذن الشذذيء  واألمذذارة تنفذذل, أن العالمذذة مذذا ال ينفذذل عذذن الشذذيء  : األمذذارة والعالمذذة

 سذواء كذان مذدلوالً   , خالل ما عرف به الفقهذاء القرينذة ميكذن القذول بَنهذا مرا فذة ل مذارة       

 .   أو قضاًء عليها بنص أو مستنبطة فقهًا

 الفرع الثاني

 أنواع القرائن واألمارات

قرينذذذة : إىل حبسذذب مبيعتهذذا  تنذذذوع فت: عذذذدة باعتبذذارات خمتلفذذة   تتنذذوع القذذرائن أنواعذذاً   

, قرينذذة قامعذذة وغذذري قامعذذة : إىل :اللتهذذاوتتنذذوع باعتبذذار  , لفظيذذة أو مقاليذذة أخذذرىو, ةليذذحا

قذرائن ذات  اللذذة  : وقسذذمها آخذرون إىل , ضذعيفة وكاذبذة  : وغذري القامعذة قسذمها الذذبع  إىل   

, وأخذرى عرفيذة  , قرينذة عقليذة  : وباعتبذار مذدلوهلا إىل  , وأخرى ذات  اللذة متعارضذة  , ضعيفة

 .( )نصية وفقهية وقضائية  : وباعتبار مصدرها إىل

 املطلب الثاني

 مدى حجية األخذ بالقرائن واألمارات يف اإلثبات

 :على مذهبني, اختالف الفقهاء يف مدى حجية القرائن وحكم األخذ بها يف اإلثبات

وهذذو مذذا , وأنهذذا يعمذذذل بهذذا يف اإلثبذذات, يذذرى أصذذحابه أن القذذرائن حجذذة :املثثذهب األو 

 . (3)واملالكية والشافعية وابن القيم من احلنابلة  هذاء احلنفيةذهب إليه فريق من فق

, يرى من ذهب إليه أن القرائن ليست حجة وال يعذول عليهذا يف اإلثبذات    :املذهب الثاني

 .(3)وهو قول بع  احلنفية واملالكية

                                        
 . 7/حجية القرائن : الشيخ فتح اهلل زيد (  )
 .  7/احلدو  األنيقة : يزكريا األنصار,   / لسان العرب  (  )
 .        3/التعريفات : اجلرجاني (  )
كشذاف اصذطالحات الفنذون    : التهذانوي ,  7 / قوامذع األ لذة   ,   8 جملة األحكذام  ,     -   /التعريفات  (  )

 /   7  . 
إعالم : ن القيماب, 3  / قواعد األحكام ,    / تبصرة احلكام : ابن فرحون, 1  / تبيني احلقائق : النيلعي ( 3)

 .  1/ املوقعني 
 . 1 3/ حاشيته على الشر  الصغري للدر ير : الصاوي, 03 /8البحر الرائق : ابن جنيم ( 3)
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 :مبا يلي, والعم  بها يف اإلثبات, استد  أصحاب املذهب األو  على حجية القرائن

 :منها, آيات كثرية :لكتاب الكريما: أوال

ُُ ل كأثثُم أ نفأساثثكأُم أ ُمثثر ا   : قذذال اهلل تعذذاىل ( ) َ ثثذهبل ق ثثاَ  َبثثُ  َسثثوفل    ٍ َوَجثثُواوا َعل ثثى ق مهي هثثهه بهثثَد

 . ( )  ف َ ُبٌر َجمهيٌ 

 :وجه الداللة منها

إال أن , وجذذاءوا علذذى قميصذذة بذذدم, زعذذم أخذذوة يوسذذف عليذذه السذذالم أن الذذذئب أكلذذه  

ومقتضذى أكذل الذذئب لذه أن     , لسذالمة القمذيص مذن التخذرق    ,للحقيقذة  م كذان منافيذاً  زعمه

فهو  ليل علذى  , أنكر ما زعموا, إال أن أباهم ملا رآه سليمًا, يتمنق قميصه من أنياب الذئب

إال أنذه ي يذر  يف شذريعتنا مذا     , وهو وإن كان من شرع من قبلنا, قطع خبيانتهم و لمهمه أن

 .لنا  كان ملنمًاف, ينسخه أو يعارضه

ُُ َوهاَو  : قال احلق سبحانه ( ) َ اَن ق مهي اها قأدف مهن قأبا   ف َ َدق  َوَشِهَد َشاههٌد مُِّن أ ُهلهَها ِإن 

ُُ َوهاَو مهن ال فادهقهنَي  مهَن الك اذهبهنَي  َ اَن ق مهي اها قأدف مهن دابار  ف ك َذَب ف ل مفا َرأ ى  َوِإُن 

َأنف َعظهيٌم ق مهيَ ها قأدف مهن َ ُيَد َأنف ِإنف  َ ُيده  .( )  دابار  ق اَ  ِإنفها مهن 

 :وجه الداللة من اآلية

ولذذذا , فقذذد جعذذل احلذذق سذذبحانه شذذق الثذذوب قرينذذة علذذى صذذدق املذذدعي مذذن الطذذرفني    

حينما وجذد القمذيص قذد مذن     , استطاع العنين الوقوف على وجه احلق من خالل قد القميص

إال أن الشذارع  , وهو وإن كان من شرع من قبلنذا , ار القرائن يف اإلثباتوهذا  ليل اعتب,  بر

 .فكان حجة , وي ير  يف شريعتنا ما ينسخه, حكاه من غري نكري

 :أحاديث منها: السنة املطهرة: ثانيا

فقذال  , أن ابذين عفذراء تذداعيا قتذل أبذي جهذل يذوم بذدر        "  روى عبد الرمحن بن عذوف   ( )

فلمذا  , أريذاني سذيفيكما  : فقذال , ال: فقذاال , يفيكما ؟هذل مسذحتما سذ   : رسول اهلل 

, وقضذذذى بسذذذلبه ملعذذذاذ بذذذن عمذذذرو بذذذن اجلمذذذو   , كالكمذذذا قتلذذذه: قذذذال, نظذذذر إليهمذذذا

 .( )"ومعاذ بن عفراء , معاذ بن عمرو: والرجالن هما

, ذات يذذوم وهذذو مسذذرور  خذذل علذذي رسذذول اهلل : " روت عائشذذة رضذذي اهلل عنهذذا قالذذت ( )

فذرأى أسذامة وزيذدا وعليهمذا قطيفذة      , املدجلي  خذل  ًاأن جمنر يا عائشة أي تري :فقال

 . ( )" إن هذه األقدام بعضها من بع  : فقال, قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما

                                        
 .من سورة يوسف  7 من اآلية  (  )
 . من سورة يوسف  7  -3 اآليات من  (  )
 ( .  8  / صحيح مسلم ,     / صحيح البخاري . ) أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيحني  (  )
 ( .  07 / صحيح مسلم , 73  /3صحيح البخاري . ) أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما  (  )
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  :اموجه الداللة منه

 .االعتدا  بالقرائن واألمارات الظاهرة كدليل يف اإلثبات ديثان أفا  احل

   :إمجاع ال حابة: ثالثا

  .( )إمجاع الصحابة على األخذ بالقرائن والعمل بها حكى ابن القيم 

  :املعقو : رابعا

, يعذد إضذاعة للحقذوق   , إن إهمال احلكم بذالقرائن القويذة الاليذة مذن معذارض ينفيهذا      

, وهذذا اذالف مذا شذرع اهلل تعذاىل     , للبامل بني النذاس  وتفشيًا, للعدل وهدمًا, وإقامة للظلم

وتقصذري يف معرفذة   , ل تقصذري يف فهذم ومعرفذة الشذريعة    و ليذ , من وجوب إقامة العذدل واحلذق  

 .الواقع 

وعدٍ التعويث  عليهثا   , استد  أصحاب املذهب الثاني على عدٍ اعتبار القرينة حجة

 :مبا يلي, يف اإلثبات

 : السنة النبوية املطهرة: أوال

بغذذري  أحذذدًا لذذو كنذذت رامجذذًا: " قذذال روى ابذذن عبذذاس رضذذي اهلل عنهمذذا أن رسذذول اهلل 

 .( )" فقد  هر منها الريبة يف منطقها وهينتها ومن يدخل عليها , نة لرمجت فالنةَيب

  :وجه الداللة منه

أن القذذرائن الذذ   هذذرت علذذى هذذذه املذذرأة ليسذذت مذذن        أفذذا  احلذذديث أن رسذذول اهلل   

إال أنذذه نفذذى أن , فلذذو كانذذت معتذذمة ألقذذام عليهذذا احلذذد  قتضذذى الذذدالئل الظذذاهرة  , نذذاتالبَي

 .نات البَي تكون من

 :املعقو : ثانيا

وقذد نذد  القذرآن الكذريم     , والظذن لذيس  لذيال   , إن القرائن تقوم على الظذن والذتخمني   

 .  ( ) ياُةنهي مهَن اْلَحقِّ َشُيئ ا َوِإنف الظَّنف ال  : فقال احلق سبحانه, باتباع الظن

 :املناقشة والرتجيح

هذذو مذذا ذهذذب إليذذه   –علذذى أ لتهمذذا  بعذذد الوقذذوف –والذذذي أرى رجحانذذه مذذن املذذذهبني   

لقذوة مذا اسذتدلوا بهذا علذى      , من حجية القرائن والعمل بها يف اإلثبات, أصحاب املذهب األول

رسذول   جاء رجل من حضرموت ورجذل مذن كنذدة إىل   " : وائل بن حجر قالروى وملا , مذهبهم

بذذي, وقذذال أرض كانذذت أل ىيذذا رسذذول اهلل إن هذذذا قذذد غلذذبين علذذ: , فقذذال احلضذذرمي اهلل 

ألذل  :  للحضذرمي  , فقذال الذنيب    هذي أرضذي يف يذدي أزرعهذا لذيس لذه فيهذا حذق        : الكندي

                                        
 . 7/الطرق احلكمية  (  )
وله شاهد يف الصحيحني وغريهما من , إسنا ه صحيح ورجاله ثقات: وقال البوصريي والكناني, أخرجه ابن ماجة (  )

الفذر وس  , 03 / مصذبا  النجاجذة   , 733/ سذنن ابذن ماجذة    . ) مي وأخرجذه الذديل  , وهو هذذا , حديث ابن عباس
 /    . ) 

 .من سورة النجم  7 من اآلية  (  )
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يا رسذول اهلل الرجذل فذاجر ال يبذالي مذا حلذف عليذه,         :فلل ميينه, قال:  ال, قال: قال, بينه ؟

ولفظ البينة يف احلديث عذام يذرا  بذه    , ( )"  ليس لل منه إال ذلل: وليس يتورع من شيء, قال

 .فيدخل يف عمومه القرائن , ا يبني احلقكل م

 املطلب الثالث

 شروط األخذ بالقرينة وحكمها

 الفرع األو 

 شروط األخذ بالقرينة

 :يعتم يف األخذ بالقرينة عند من يقول حبجيتها الشروط التالية

لوجذذو  صذذفات  , العتمذذا  االسذذتدالل بذذه  أن يوجذذد أمذذر  ذذاهر وثابذذت ليكذذون أساسذذاً    ( )

 .فر األمارات عليه وتو, وعالمات فيه

يف بذا     الذي كذان جمهذوالً  , أن توجد صلة بني هذا األمر الظاهر وبني ما يؤخذ منه ( )

بالتَمذل  , وذلل باسذتخرا  املعذاني مذن النصذول والوقذائع     , األمر يف عملية االستنباط

 .والتفكري الناشئ عن قوة القرحية وعمق الذهن 

ومنطذذق , وقيامهذذا علذذى أسذذاس سذذليم, قذذوة العالقذذة بذذني األمذذر الظذذاهر ومذذا يؤخذذذ منذذه ( )

ليكذون العلذم احلاصذل بالقرينذة     , حبيث ال تعتمد على جمذر  الذوهم أو اليذال   , قويم

 .وهذا حيصل بقوة املقارنة , كالعلم احلاصل عن مريق الشهو  وغريهم

باعتبذذار أن هذذذه املعارضذذة تنفذذى أن  , أن ال تعذذارض القرينذذة قرينذذة أخذذرى أو  ليذذل آخذذر   ( )

 .لعدم املنية فيها على غريها , اإلثباتتكون حجة يف 

وإن كذذان ال , حبيذذث تفيذذد العلذذم الذذذي يطمذذَن إليذذه, أن تكذذون  اللذذة القرينذذة قطعيذذة (3)

 . ( )الو من احتمال ما يناقضه 

 الفرع الثاني

 حكم القرينثة

فذذإن األثذذر املرتتذذب , إلثبذذات يف الذذدعوىلتفريعذذا علذذى القذذول حبجيذذة القرينذذة كوسذذيلة  و

, جيذب احلكذم  قتضذاها   : فذالقرائن النصذية  , ا يف ذلل اتلف حبسب نوعهاعلى األخذ به

والقذرائن  , ومن ثم فال جيوز للقاضي الذرو  عذن هذذه القذرائن    , وتطبيق احلكم الثابت بها

 هذا ألن, ال  اعتمها الفقهاء إذا ثبتت عند القاضذي لنمذه احلكذم  وجبهذا    : الفقهية القطعية

                                        
 .     -   / أخرجه مسلم يف صحيحه   ( )
 . 83 /األصول القضائية : قراعة, 1 /التعريفات  (  )
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وأمذذا  ,فتكذذون بينذذة نهائيذذة وكافيذذة للقاضذذي  , بالواقعذذة كافيذذًا توجذذد لذذدى القاضذذي علمذذاً 

فتعذد  , ال  تعتمد على نظر القاضي واجتها ه وقوة مالحظتذه واسذتنبامه  : القرائن القضائية

 ذا توصذل إليذه أو اسذتنبطه      إذا كذان القاضذي مقتنعذاً   , يؤخذ به يف األحكام كذلل  لياًل

ح فيهذذا جانذذب الصذذدق مذذن أحذذد مذذريف وهذذذه القرينذذة يرتجذذ, أو رجذذح عنذذده مذذن صذذحة القرينذذة

وهذذذه القذذرائن , مذذا ي يثبذذت العكذذس مذذن مريذذق أقذذوى  , النذذناع مذذع الذذيمني أو بدونذذه أحيانذذاً 

أو يف , تتوقف على مذدى قناعذة القاضذي بهذا يف  اللتهذا علذى احلذق الذذي يريذد الوصذول إليذه           

 .( )ترجيحها على قرائن وأمارات أخر 

                                        
 . 8  , 3  / تبصرة احلكام : ابن فرحون,   8 م    /  رر احلكام : حيدر  ( )
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 املبحث الثاني

 املستجدة ومواطن االستفادة منها ومدى حجيتها يف اإلثبات القرائن واألمارات

 املطلب األو 

 التشريح الطيب إلثبات القت 

قد يكون الغرض من تشريح بدن امليت, معرفة سبب الوفذاة, إذا كذان  ذة اشذتباه يف     

ومذدى قذوة هذذه    , وأبني فيما يلي آراء الفقهاء يف حكمه هلذا الغرض, السبب احملدث للوفاة

 .نة يف إثبات القتل القري

 الفرع األو 

 حكم تشريح بدن امليُ ملعرفة سبب الوفاة

 :على مذهبني, اختلف العلماء يف حكم تشريح بدن امليت ملعرفة سبب الوفاة

إذا اقتضذته الضذرورة أو   , يرى أصحابه جواز تشريح بدن امليت هلذذا الغذرض   :املذهب األو 

واللجنذذة الدائمذذة للبحذذوث واإلفتذذاء , إلفتذذاء بذذاألر نوهذذو مذذا أفتذذت بذذه جلنذذة ا, بضذذوابطهاحلاجذذة, 

 .( )ل به كثري من العلماء املعاصرين وقا, بالسعو ية, وقررته هينة كبار العلماء بها

وهذو قذول بعذ     , حرمة تشريح بدن امليت للغذرض السذابق   أصحابهيرى  :املذهب الثاني

 .( )ماء املعاصرينالعل

ة تشريح بثدن امليثُ ملعرفثة سثبب الوفثاة, مبثا       استد  أصحاب املذهب األو  على إباح

 :يلي

 :املعقو : أواًل

إن احلذذي إذا ي جيذذد مذذا يسذذرت بذذه عورتذذه, أو يتقذذي بذذه احلذذر أو الذذم  إال كفذذن امليذذت,     ( )

كان له أخذه, ألن حرمة احلي وحفظ نفسه أوىل من حفظ امليت عذن املثلذة أو اهلتذل,    

فذذاة, أو معرفذذة مذذدى مطابقذذة   ومذذن ثذذم جيذذوز لذذه تشذذريح بدنذذه للكشذذف عذذن سذذبب الو     

 .التشخيص على السبب احلقيقي هلا, ملا حيققه من منفعة األحياء و فع الضرر عنهم 

إن امليت إذا ابتلذع مذال الغذري أو مذا لذه قيمذة ماليذة, فإنذه جيذوز شذق بطنذه السذتخرا  مذا               ( )

 ابتلعه, حفا ًا علذى مذال الغذري مذن الضذياع, فيجذوز بذاألوىل تشذريح بذدن امليذت للغذرض           

 .السابق, ملا فيه من مصلحة األحياء 

                                        
, أعمال   8 /0 , 3 3 , 303 /8,     / , 30 , 83 ,  1 / الفتاوى اإلسالمية لدار اإلفتاء املصرية  (  )

, قرارات اجملمع الفقهي للرابطة, فتاوى معاصرة 7 7-  7,  7  - 7 / املؤمتر الثاني للطب اإلسالمي 
 /3 3-3 3 . 

اإلمتاع : , السقاف  80 /أحكام اجلراحة الطبية :  , الشنقيطي308 / : أوجن املسالل :  الكاندهلوي (  )
 . 7 -8 : واالستقصاء 



 01 

  :القواعد الشرعية: ثانيًا

أنذه  : " فإن مذن قواعذد الشذريعة مذا يقذرر     : إن قواعد الشريعة تقتضي جواز هذا التشريح

)" إذا تعارضت مفسدتان, روعي أعظمهمذا ضذررًا, بارتكذاب أخفهمذا     
فذإن  : وتطبيقذًا هلذا  , ( 

شذريح إذا اقتضذته معرفذة سذبب الوفذاة مفسذدة, إذ       يف تشريح بدن امليت مفسدة, ويف ترك الت

يرتتب على تركه عدم معرفة سبب الوفاة عند االشتباه يف جرمية, وما يرتتذب علذى ذلذل مذن     

عذذدم الوصذذول إىل احلذذق أو العذذدل يف هذذذه احلالذذة, وتلذذل مفسذذدة عظيمذذة, فاملفسذذدة األ نذذى   

ينجم عذن عذدم التشذريح مذن     وهي تشريح بدن امليت ترتكب, لدفع املفسدة األعلى, وهي ما 

 .املفاسد السابقة

, استد  أصحاب املذهب الثاني على حرمة تشريح بدن امليُ, للكشف عن سبب الوفاة

 :مبا يلي

 :الكتاب الكريم: أواًل

ٍَ  :  قال تعاىل  َ رفُمَنا َبنهي آَد َول ق ُد 
( ). 

  :وجه الداللة من اآلية

لذذبين آ م, وإمالقهذذا يفيذذد أنذذه مكذذرم حيذذًا   أفذذا ت اآليذذة الكرميذذة تكذذريم اهلل تعذذاىل 

وميتًا, ويف تشريح بدن امليت إهانة له, الشتماله على بقر بطنه, وتقطيذع أجذناء بدنذه, وغذري     

ذلل من الصور املؤذية, فتشريح اجلسم البشري فيه خمالفذة ملقصذو  اهلل تعذاىل مذن تكذريم      

 .يل صاحب هذا البدن ضاآل مي, وتفضيله له, فكان حمرمًا ملنافاته لتكريم وتف

  :السنة النبوية املطهرة: ثانيًا

كسذذر عظذذم امليذذت ككسذذر عظذذم    "  :قذذال الذذنيب روت عائشذذة رضذذي اهلل عنهذذا أن  

 .( ) " احلي

  :وجه الداللة منه

أفا  احلديث حرمة االعتداء على بدن امليت, سذواء كذان اعتذداء علذى عظمذه أو جلذده       

 .عتداء عليه, فكان حمرمًا أو حلمه, أو غريها, ويف تشريح بدنه ا

                                        
 .  7/األشباه والنظائر : , السيومي30/ األشباه والنظائر : ابن الوكيل (  )
 .من سورة اإلسراء  80من اآلية  (  )
ذكذر القشذريي أنذه علذى     بذن القطذان و  احسذنه  : قذال ابذن حجذر   , أخرجه البيهقذي والذدارقطين وأبذو  او  وابذن ماجذة      (  )

, 77 / سنن الدارقطين , 37/ سنن البيهقي " . ) يف اإلثم " شرط مسلم ورواه الدارقطين من وجه آخر عنها وزا  
 ( .  3/ تلخيص احلبري , 33/ مصبا  النجاجة , 3 3/ سنن ابن ماجة ,    / سنن أبي  او  
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  :املعقو : ثالثًا

إن يف تشريح بدن امليت, إهانة ألهله وإيذاءًا هلم, وإيذاؤهم حمذرم, ملذا روي عذن املغذرية     

)" ال تسذبوا األمذذوات, فتذؤذوا األحيذذاء   : " قذذال أن رسذول اهلل   بذن شذذعبة  
, وتشذريح بذذدن  ( 

 .وىل بالتحريم منه امليت أبلغ يف إيذاء أهله, من جمر  سبه, فكان أ

 :املناقشة والرتجيح

هذو مذا ذهذب إليذه      -بعذد النظذر يف أ لتهمذا    –والذي تذركن الذنفس إليذه مذن املذذهبني      

أصحاب املذهب األول, من جواز تشريح بدن امليت, إذا  عذت إليذه الضذرورة أو احلاجذة, مذن      

, رض ال يغذين عنذه غذريه   وألن تشريح بدن امليت هلذا الغ, معرفة أسباب الوفاة, ملا استدلوا به

وال يعذذد إهانذذة لذذه, وال انتقاصذذًا مذذن كرامتذذه, وال مثلذذة بذذه, ألنذذه ي يقصذذد بتشذذرحيه ذلذذل       

كله, وقد قصد به حتقيق مصلحة راجحة, وهو حتقيق العدالة يف حذال التشذريح اجلنذائي,    

راجحذة,  وإمنا يطبق يف ذلل قواعد الشرع احلنيف, ال  تقتضذي تقذديم حتصذيل املصذلحة ال    

 .على  فع املفسدة املرجوحة 

وإذا قلنا جبذواز تشذريح بذدن امليذت ل غذراض السذابقة, ترجيحذًا ملذذهب القذائلني بذذلل           

 : من أهمها, على مذهب املانعني, فإن هذا التشريح ينبغي أن يتقيد جوازه بعدة قيو 

 .أن تدعو الضرورة أو احلاجة إىل هذا التشريح  ( )

 ., بتشرحيه هلذه األغراض املشروعةقبل وفاته أن يوجد إذن مسبق من صاحب البدن ( )

 .أن ال يؤخذ عوض يف سبيل تشريح بدن امليت, ملعرفة سبب وفاته  ( )

وإمنا ينبغي تشريح بدنذه وفقذًا   , أن ال يكون يف تشريح بدن امليت إهانة له, أو متثيل به ( )

عبذث  للغرض الذي شرع من أجله, حبيث ال يتجذاوز بذه إىل غذريه, مذن تشذذويه بدنذه أو ال      

بَجنائه, أو حنذو ذلل, وأن يتم رتق موضع اجلراحة من بدنه بعد الفراغ من تشذرحيه,  

 .ثم يعا   فنه مرة أخرى 

أن يتيقن من وفاته قبل إجراء التشريح, خبرو  روحه, وتوقف أجهنة جسمه عن العمذل   (3)

 .توقفًا ال رجعة بعده 

للوقذوف علذى معرفذة سذبب     أن يتعذر إجيا  البذديل املبذا , الذذي يغذين عذن تشذريح بدنذه         (3)

 .الوفاة 

أن يتوىل تشريح بدن كل جنس من كان من جنسه, فيتذوىل تشذريح بذدن املذرأة أنثذى,       (8)

 .وبدن الرجل رجل 

 .أن يؤمن انتقال األمراض منه إىل من يتوىل تشرحيه  (7)

                                        
. ) رجالذه رجذال الصذحيح    : ه الرتمذذي وقذال اهليثمذي   أخرجه أمحد وابذن حبذان والرتمذذي وابذن عذدي, وسذكت عنذ         ( )

الكامذذل : , ابذذن عذذدي 7  / , سذذنن الرتمذذذي    /3, اإلحسذذان برتتيذذب صذذحيح ابذذن حبذذان     3 / مسذذند أمحذذد  
 ( . 7/83جممع النوائد : , اهليثمي337 / 
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 الفرع الثاني

 مدى حجية التشريح يف إثبات جرمية القت 

يتم فحص  اهره للوقوف على حقيقة , ةيف تشريح بدن املتوفى ملعرفة سبب الوفا

ونوع , ومالحظة ما إذا كان  ة مقاومة منه أم ال, ووضع بدنه بعد اجلناية, اجملين عليه

باإلضافة إىل الكشف , واملوضع الذي وقعت عليه اجلرمية منه, اجلرمية ال  ارتكبت

 .والذي  قتضاه يقرر الطبيب جدوى التشريح من عدمه , الظاهري له

للوقوف على , شريح بدن املتوفى ملعرفة سبب وفاته إذا ما تقرر تشرحيه أهميةولت

وعما إذا كان سببها واقعا من اإلنسان على نفسه أو من غريه إنسانا كان , حقيقة الوفاة

فضال عن حتديد مدى مسنولية الفاعل إن ,  أو حنو ذلل,  أو ما ًة أو مجا ًا أو حيوانًا

ا عى أنه كان يف حالة  فاع عن نفسه أو ماله أو عرضه أو  كان مرتكب اجلرمية شخصًا

حيث يكون التشريح قرينة إل انة املتهم أو , لدواء يغيب العقل كان فاقد الوعي أو متناواًل

, واجتاهها يف بدن اجملين عليه, عن حتديد اآللة املستخدمة يف القتل فضاًل, براءته

ئم ال  ال يستدل على أصحابها إال من والكشف عن بع  اجلرا, وكيفية اإلصابة بها

 .خالل سلوكهم اإلجرامي 

يبني فيه نتيجة الفحول الارجية والداخلية , وبعد إجراء التشريح يتم كتابة تقرير

تعد نتيجة احتمالية ال , ى من خالهلا الطبيب إىل رأي معنيوهذه النتيجة ال  انته, للبدن

بل , لى القاضي أن ال يكتفي برأي واحدولذا فإن ع ,تفيد القطع  ا انتهى إليه يف تقريره

 وهو, ألن رأي من قام بالتشريح مبين على غلبة الظن, ينبغي أن حييل األمر إىل مبيب آخر

إال أن هذا ال ينفي أن , فيهمما يلقي على القاضي عبء التثبت , حيتمل الطَ والصواب

 يقوم على أسس علمية نا رًا هباعتبار أن, اتشريح يعد قرينة قوية إلثبات تهمة القتل أو نفيهال

 .( )الطَ ها ما يعتور

كمجرى البول , وقد اعتد الفقهاء بنتيجة التشريح يف مسائل عدة يف كتبهم

وهذا يدل , ( ) كما اعتدوا بها يف إثبات اجلناية أو نفيها, ( )وحنو ذلل , وعالمات البلوغ

فيعول عليها كذلل يف , األحكام الفقهيةعلى أن نتيجة التشريح قرينة يعول عليها يف 

 .إثبات الوقائع أو نفيها يف الدعاوى 

                                        
 . 313, 33:  وتطبيقًا الطب الشرعي علمًا: وصفي حممد علي (  )
 .  3 ,  0 / ,  8/ حواشي الشرواني , 30/ اجملموع ,    /3, 3/31مواهب اجلليل , 13 / حاشية الدسوقي (  )
 . 8   -3  / الفروق : القرايف (  )
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 املطلب الثاني

 مدى استخداٍ ب مات األصابع يف اإلثبات

  :معنى الب مة يف عر  أه  اللةة

ولفظذذة , وهذذو مذذا بذذني مذذرف النصذذر إىل مذذرف البنصذذر, البصذذمة مذذَخوذة مذذن الُبصذذم

 .( )إذا ختم بطرف أصبعه , بصم بصمًا: فيقال, صبعأثر التم باأل: البصمة تطلق على

  :معنى الب مة يف االصطالح

 الذ  تتشذكل مذن النتذوءات    , ةذان البذارزة الدقيقذ  ذخطذوط البنذ  : ة األصذابع ذيقصد ببصمذ 

 . ( )على أسطح األشياء  وال  ترتك أثرًا, واألخا يد بينها على هينات ورسوم خاصة

كنتيجذة مبيعيذة إلفذراز العذرق     , طح األشذياء لذى أسذ  ع ما توجذد بصذمات األصذابع    غالبًا

وأثذذر البصذذمة علذذى األسذذطح يتخذذذ    , ومذذا يكذذون التصذذق باليذذد أو القذذدم مذذن غبذذار أو حنذذوه     

وإمذذا أن تكذذون خفيذذة حبيذذث ال ميكذذن , فإمذذا أن تكذذون البصذذمة  ذذاهرة للعيذذان: كيفيذذتني

اعتمذد عليهذا يف   , ملذا تتميذن بذه البصذمات مذن خصذائص       ونظذراً , الفنية لوسائالكشفها إال ب

باعتبار أنها تتميذن بثباتهذا   , واالستدالل بها على كثري من األمور, حتديد شخصية أصحابها

بذل اخذتالف بصذمة كذل     , فضال عن اختالفهذا مذن شذخص إىل آخذر    , وعدم إمكان تغيريها

ويذتم فحذص البصذمات املوجذو ة  وضذع احلذدث برفعهذا        , أو القذدم يذد  الأصبع عن اآلخذر يف  

وتعطى كل عالمذة مميذنة   , حبيث تتم املقارنة بينها, تبه بها ببصمات أصابع املشومضاهاته

فذذإذا بلغذذت أرقذذام التطذذابق بذذني البصذذمات املرفوعذذة وبصذذمات املشذذتبه بذذه اثذذن  عشذذرة    , رقمذذا

 .( )واعتم اجلميع لشخص واحد , حكم بالتطابق بينها, وموقعًا عالمة ممينة شكاًل

ومن ثم فإنها تعد قرينة , ة البصمات ال تكا  ختطئوالنتائج ال  تسفر عن مضاها

كدليل من أ لة  اوإذا كان فقهاء السلف ي يتوصلوا إىل مدلوهل, قوية لإلثبات أو النفي

كل ما يبني احلق : إال أن البينات يف عرفهم هي, حلداثة هذا الدليل, بات أو النفياإلث

فكل ما , ألنها وسيلة إل هار احلقيقة بل, وليست هذه البينات مقصو ة لذاتها, ( )ويظهره 

ونتائج البصمة مما يتوصل به إىل معرفة اجلاني , يعتد به يف هذا السبيل ايظهره

عما يرتتب  فضاًل, كدليل من أ لة اإلثبات أو النفي فكانت معتمة شرعًا, واملشاركني له

,  هم وإفسا هموكثرة فسا, من إفالت اجملرمني, على عدم األخذ بها إن ي يوجد غريها

, وألن حتقيق العدل والوصول إىل احلق وإيصاله إىل مستحقه واجب, وعدم حتقيق العدالة

ألن ما ال , فتكون واجبة, وال يتوصل إىل ذلل إال باأل لة والماهني ال  يستعان بها عليه

                                        
 .    / لسان العرب , 13 /القاموس احملي   (  )
 .  3 ,  3/أعمال الندوة العربية لعلم البصمات  (  )
 .      -   ,    /علم البصمات التطبيقي : حممد أبو النجا (  )
 . 10/ إعالم املوقعني : ابن القيم (  )
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بة ومن ثم فإن األخذ بنتيجة بصمات األصابع وسيلة واج, يتم الواجب إال به يكون واجبًا

  . لتحقيق العدل وإيصال احلق

 املطلب الثالث

 (اجلنائي والنسب ) استخداٍ الب مة الوراثية يف اإلثبات 

 الفرع األو 

 حقيقة الب مة الوراثية وحكم األخذ بها

 املق د األو 

 حقيقة الب مة الوراثية

: وهذي تطلذق علذى   , ما بذني مذرف النصذر إىل مذرف البنصذر     : أن البصمة ذكر قباًل 

 . التم باألصبع  أثر

  :معنى الوراثة

وتفسذري  , مذن جيذل إىل جيذل آخذر    لذي يبحث يف انتقال الكائن احلي الوراثة هو العلم ا

, وقذد عرفذت البصذمة الوراثيذة بتعريفذات متعذد ة       ,( )الظواهر املتعلقة بطريقذة هذذا االنتقذال    

الذ  تذدل علذى هويذة كذل       ,البنيذة اجلينيذة  : بَنها, اجملمع الفقهي للرابطةبه عرفها ما : منها

وهذذه البصذمة هذي املكذون اجلذيين الذذي ينتقذل        , ( )وإنها وسيلة متتذاز بالدقذة   , إنسان بعينه

, وحيتذوي  (D.N.A)بذَحرف   يرمذن لذه  الذذي  ووهو احلم  النذووي  , إىل اإلنسان من والديه

 نذذواة, يوجذذد  ىوحتتذذوي كذذل خليذذة مذذن خاليذذا اجلسذذم علذذ     املعلومذذات الوراثيذذة للخليذذة,   ىعلذذ

: الكروموسذذومات, وتتكذذون الكروموسذذومات كيميائيذذًا مذذن     ىبداخلذذها ختثذذرات, تسذذم  

الموتينذذات, واألمحذذاض النوويذذة, وميثذذل احلمذذ  النذذووي الذذرييب نذذاقص أكسذذجني وثيقذذة         

, وتوجذد بهذا كميذة مذن املعلومذات      (A.G.C.T)ضخمة, كتب نصذها بَربعذة أحذرف, هذي     

فذذإذا اسذذتخدمت هذذذه املعلومذذات يف تذذَليف   الوراثيذذة الضذذرورية كاملذذة,  اخذذل نذذوى الليذذة,   

وعشذرين عامذذًا, لكثذرة عذد  حروفذه الذ  تبلذغ ثالثذذة        ةكتذاب, فقذد تسذتغرق قراءتذه  سذ     

 .( )مليار ونصف املليار من احلروف 

 املق د الثاني

 مدى إمكان التوص  إىل احلقيقة عن طريق الب مة الوراثية

نرتوجينيذذة يف احلمذذ  النذذووي  ذكذذر أهذذل االختصذذال أن احتمذذال تطذذابق القواعذذد ال   

(D.N.A )  مما ميكذن القذول معذه بذَن البصذمة الوراثيذة قرينذة نفذي         , يف شخصني غري وار

                                        
 .   /البصمة الوراثية و ورها يف اإلثبات اجلنائي : فؤا  عبد املنعم.   (  )
 .هذ    /0 /3  -  أعمال  ورته السا سة عشرة املنعقدة يف الفرتة من  (  )
 . 38 -1  /عدنان العذاري أساسيات يف الوراثة .  .أ,   /بيولوجيا االستنساخ  (  )
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وأن نسذبة  , وذكر آخر أن نتيجة هذه البصذمة تكذا  تكذون قطعيذة    , وإثبات ال يقبل الشل 

ويذذرى الذذبع  أن  , %00 إن ي يكذذن % 11,11التوصذذل عذذن مريقهذذا إىل احلقيقذذة يصذذل إىل    

أمكن عن مريقها , ه التقنية منذ مت إ خاهلا يف األ لة املستخدمة يف التحقيقات اجلنائيةهذ

يف األلذذذف أن تكذذذون البصذذذمة اجلينيذذذة   - احلصذذذول علذذذى احتماليذذذة تذذذرتاو  نسذذذبتها مذذذن  

أي أنهذذا ال تفيذذد القطذذع يف اإلثبذذات بهذذذه , لشذذخص هذذي نفذذس البصذذمة اجلينيذذة لشذذخص آخذذر

هذذذه الطريقذذة يف اإلثبذذات مثلذذها مثذذل أي مريقذذة بيولوجيذذة      أن: ويذذذكر بعذذ  آخذذر , النسذذبة

أي أن بهذذا نسذذبة خطذذَ ال   , %00 أخذذرى ال ميكذذن اعتبارهذذا صذذحيحة وخاليذذة مذذن العيذذوب       

إال أن هذذذا ال ينفذذي اعتبذذار البصذذمة الوراثيذذة كقرينذذة يف إثبذذات النسذذب  , ( )ميكذذن جتاهلذذها 

مذذا إذا اختلفذذت فإنهذذا تعذذد قرينذذة  أ, عنذذد تشذذابه املذذدعى بذذه مذذع مذذن يدعيانذذه يف هذذذا احلمذذ  

 .قامعة على نفي نسبته إليهما 

 املق د الثالث

 حكم األخذ بالب مة الوراثية يف اإلثبات 

للوقذوف علذى عظذيم    , تعد البصمة الوراثية كشف جديد هدى اهلل تعاىل البشذرية إليذه  

, ذا اللذق وإ هذار قدرتذه يف عذدم متاثذل هذ     , قدرة اهلل تعاىل يف إحكام خلقذه وإتقذان صذنعه   

وكانذت هذذه البصذمة    , وملا كان األصل يف األشياء النافعة اإلباحة واألشياء الضارة احلرمذة 

وإمكذذان إضذذافة وسذذيلة جديذذدة  , ممذذا ميكذذن بهذذا التعذذرف علذذى كذذثري مذذن حقذذائق األشذذياء   

, وملا ي ير  عذن الشذارع نهذي عنهذا خبصوصذها     , كانت نافعة, لإلثبات وزيا ة مبينات احلق

األصذل يف األشذياء   " للقاعذدة الذ  تقذرر أن     حتكيمذاً , ها يدخل يف  ائرة اإلباحذة فإن األخذ ب

 .( )" اإلباحة حتى ير   ليل التحريم 

 :ما يلي, ويف ضمنه األخذ بالب مة الوراثية يف اإلثبات, ويد  هلذا األص 

  :الكتاب الكريم: أوال

 .( )  ًاَخل َق ل كأم مفا فهي األ ُرِض َجمهيع : قال اهلل تعاىل

  :وجه الداللة منها

وال تتصذور فائذدة مذن    , أن اهلل تعاىل خلق ما يف السماوات واألرضني لنفعنذا  ةأفا ت اآلي

علذذى حذذل االنتفذذاع  ذذا خلقذذه اهلل    ةفذذدلت اآليذذ , خلقذذه لنذذا إال إذا كذذان يبذذا  لنذذا االنتفذذاع بذذه    

 .ومنه استخدام البصمة اجلينية , لنفعنا

                                        
 .  77 /تو يف العلوم اجلنائية لدمة العدالة : بدر الليفة.   (  )
 . 11 /املدخل : ابن بدران, 0 /التبصرة : الشريازي, 30/األشباه والنظائر : السيومي (  )
 .من سورة البقرة  1 من اآلية  (  )
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  :طهرةالسنة النبوية امل: ثانيا

, إن اهلل فذذرض فذذرائ  فذذال تضذذيعوها  : " قذذال أن الذذنيب  ثعلبذذة الشذذين   وأبذذ ىرو

 وسكت عن أشياء رمحة لكم من, وحرم أشياء فال تنتهكوها, فال تعتدوها وحد حدو ًا

 .( )" غري نسيان فال تبحثوا عنها 

  :وجه الداللة منه

فذذرائ  وحمذذارم  : قسذذاموجعلذذها علذذى أربعذذة أ , بذذني هذذذا احلذذديث األحكذذام الشذذرعية  

فكانذت  , واسذتخدام البصذمة الوراثيذة يف اإلثبذات مذن هذذا األخذري       , وحدو  ومسذكوت عنذه  

 .من جنس املباحات 

  :املعقو : ثالثا

ألن حترميهذذا  ون , إن األصذذل يف املسذذتجدات كلذذها ممذذا فيذذه منفعذذة مشذذروعة اإلباحذذة   

 .    ه والشارع ال يكلف ب, تكليف  ا ال يطاق, بيان سبب احلرمة

 الفرع الثاني

 ضوابط اعتبار الب مة الوراثية يف اإلثبات

 املق د األو 

 الضوابط الشرعية للعم  بالب مة الوراثية 

 :لعل من أهمها ما يلي, اعتم العلماء عدة ضواب  للعمل بالبصمة الوراثية

جيذب   بذل , أن ال ختالف نتائج البصمة الوراثية مقتضيات العقل واملنطق واحلس والواقع ( )

لصذغر سذنه   , ملن ال يولد ملثله ولذا فال يتصور أن تثبت البصمة النسب مثاًل, أن توافقها

أو أن تثبت ارتكاب اجلرمية مذن إنسذان ال   , أو عدم قدرته على اإلجناب لعلة أو حنوها

 .يقوى على ارتكابها 

هذذه  حتى ال يفضي إعماهلا إىل إهمال , أن ال ختالف نتائج هذه البصمة نصول الشرع ( )

 .وإحداث الفتنة وشيوع املفاسد بني الناس , النصول

أن يكون إجراء البصمة الوراثية بَمر من اجلهات املعنية بإثبات اجلذرائم والتوصذل إىل    ( )

أو اسذتخدامها يف غذري   , حتى ال يكون  ة جمال للعبذث بنتذائج هذذه البصذمة    , فاعليها

 .الغرض الذي أجريت من أجله 

                                        
صذحيح اإلسذنا    : وقذال , احلذاكم يف املسذتدرك  و, والطمانذي يف الكذبري  , أخرجه البيهقي والدارقطين يف سننهما (  )

املعجذم الكذبري   : الطمانذي ,  7 / سذنن الذدارقطين   ,   /0 سذنن البيهقذي   . ) على شذرط الشذيخني وي ارجذاه    
 ( . 83 / املستدرك , 73/  
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أو , لوقائع ال  يرا  التثبت فيها من نسذبة األعمذال إىل فاعليهذا   أن تستعمل نتائجها يف ا ( )

ومذن نسذذبة  , للتوصذل إىل الفاعذذل ومعاقبتذه عذن نتيجذذة فعلذه    , مذن نسذبة الولذذد إىل أبذوين   

أو إحلاقذذه بذويذذه إن كذان جمهذذول النسذذب أو ال ميكذذن التعذذرف  , الولذد إىل والديذذه بهذذا 

 .على شخصه 

, الوصذول إىل عينذات أو نتذائج هذذه البصذمة     عدم متكني اجلهات غري احلكوميذة مذن    (3)

سواء يف نسذبه أو يف فعذل قذد ينسذب     , حتى ال تستغل قبل أحد قد يضار من استخدامها

, فضال عن إمكان خل  عينات هذه البصمة بغريهذا , إليه ارتكابه على غري احلقيقة

 .( )إلثبات اشرتاك شخص يف ارتكابها زورا 

 املق د الثاني

 ة الوراثية يف اإلثباتشروط العم  بالب م

 :يعتم يف البصمة الوراثية ليؤخذ بها يف اإلثبات ما يلي

, أن يكذذون العذذاملون يف جمذذال البصذذمة الوراثيذذة مذذن أصذذحاب الذذمة واملسذذتوى الرفيذذع  ( )

 .املشهو  هلم بالعلم والكفاءة يف جماله 

ذين يتصذفون  الذ , أن يكون العاملون يف خمتمات البصمة الوراثية من الذماء والفنذيني   ( )

 .و قة التحري , باألمانة واللق القويم والعدل

حتذى ال يذتم التالعذب بالعينذات     , أن تعمل خمتمات البصذمة الوراثيذة حتذت رقابذة الدولذة      ( )

 .وفق مقتضيات األهواء واألغراض املشبوهة , بها أو بنتائجها

القابلذة  , ات الفنيذة أن تنو  هذه املختمات بَحدث األجهنة ذات التقنية العاملية واملواصف ( )

 .لالستمرار والتفاعل مع ما يقدم هلا من عينات 

ألن قولذذه فيمذذا , أن يكذذون الذذبري الذذذي يتذذوىل الفحذذص ويذذدلي بالنتيجذذة مسذذلما عذذدالً    (3)

والكذافر  , وهذي ال تقبذل إال ممذن اتصذف بالعدالذة     , يتعلق بنتيجة حتليل البصمة شها ة

 .فال يكون من أهل الشها ة , ليس عداًل

كَن كان جيذر بهذا   , فيما يدلي به من نتائج يكون خبري البصمة الوراثية متهمًا أن ال (3)

ولذا فال يقبل قوله فيمذا يتعلذق بنتائجهذا يف حذق أحذد      , إىل نفسه نفعا أو يدفع بها ضرًا

 .من أقاربه الذين ال جتوز شها ته هلم 

باعتبذار أنهذم   , ويذدلون بنتائجهذا  , تعد  الذماء الذذين يفحصذون عينذة البصذمة الوراثيذة       (8)

وال يقبذذل يف الشذذها ة أقذذل مذذن اثذذنني عنذذد مجهذذور الفقهذذاء يف أكثذذر القضذذايا      , شذذهو ًا

ففريذق مذنهم   , وقد اختلف العلماء املعاصرون يف اشرتاط تعد  خماء البصمة, والوقائع

                                        
 .  1  /تقنيات البصمة الوراثية يف قضايا النسب , 77 /تو يف العلوم اجلنائية لدمة العدالة (  )
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, يذرى ضذذرورة أن يكذذون العذذاملون يف جمذذال فحصذها وإ هذذار نتائجهذذا أكثذذر مذذن خذذبري  

بذل يكفذي يف ذلذل    , ط تعد  البري يف جمال البصمة الوراثيذة ويرى البع  عدم اشرتا

ويذرى بعذ  العلمذاء أن أمذر تعذد  الذبري أو قبذول خذم الواحذد يف          , قول البري الواحذد 

فذإن كذان األمذر يقتضذي قذول أكثذر مذن        , مر ه إىل ولي األمر, جمال البصمة الوراثية

 .( ) ه خم الواحدوإن ي يقت  ذلل قبل في, منهم خبري اختار ل مر عد ًا

 الفرع الثالث

 تكييف الب مة الوراثية ومدى حجيتها

علذى  ,  اختلف العلماء يف تكييف البصمة الوراثيذة ومذدى حجيتهذا يف اإلثبذات مطلقذاً      

 :مذهبني

َ   , يرى أصذحابه أن البصذمة الوراثيذة قرينذة  نيذة       :املذهب األو  , ألنهذا عرضذة للخطذ

 .( ) بل هي قرينة ختضع لتقدير احملكمة, ا يف اإلثباتفهي ليست من البينات املعتمة شرع

ال حتتمل نسبة من , يرى من ذهب إليه أن البصمة الوراثية قرينة قطعية :املذهب الثاني

 . ( ) الطَ

ال ترقى للقرائن , استد  أصحاب املذهب األو  على أن الب مة الوراثية قرينة ظنية 

 :مبا يلي, القطعية

 اعدًاذمسذ  إال أنه يعد عاماًل, بصمة الوراثية وإن كان حمل خالفإن فحص ال :املعقو 

 .والفصل يف الصومات بني الناس , يفيد يف حاالت التوصل إىل احلقيقة

ومذا  , باعتبارها عرضة للخطَ والصذواب , إن البصمة الوراثية ال ترقى للقرائن القطعية ( )

 .   بل يفيد الظن , كان هذا شَنه فإنه ال يفيد القطع

وإمنذذذا ميكذذذن اإلفذذذا ة منهذذذا يف الركذذذون إىل احلذذذق   شذذذرعيًا البصذذذمة ليسذذذت  لذذذياًل إن ( )

 .املستفا  من أ لة اإلثبات املعتمة

إن استبعا  أو عدم استبعا  نتيجة الفحص اجليين إما أن تكذون ممكنذة أو راجحذة أو     ( )

,  يذذَتي يف مقابلذذها احتمذذال االسذذتبعا, وتذذرجيح نتيجذذة املختذذم بعذذدم االسذذتبعا  , يقينيذذة

 .ولذا فال يؤخذ بنتيجة التحليل البيولوجي 

 :مبا يلي ,  تد  أصحاب املذهب الثاني على أن الب مة الوراثية قرينة قطعيةسا

                                        
أعمال نذدوة الكويذت للوراثذة واهلندسذة     , 3 , 7 /أعمال الدورة السا سة عشر للمجمع الفقهي اإلسالمي للرابطة  (  )

 .  13 , 37 / الوراثية واجلينوم البشري والعال  اجليين 
رقذم   صذحيفة اللذيج اإلماراتيذة العذد     ,   3, 1 3,   3/ أعمال مؤمتر اهلندسذة الوراثيذة بذني الشذريعة والقذانون       (  )

 3,  العذد ان  , جملذة احلذق   , 0 /هذذ      /  /0 االثذنني   7377والعد  رقذم  , 0 /هذ     / / األربعاء  7310
/ 0  . 

 . 03 , 383/ أعمال ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعال  اجليين  (  )
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  :الكتاب الكريم: أوال

اِ  ِإنف الَّذهيَن َيْكتاماوَن َما أ نَزْلَنا مهَن اْلَبيَِّناته َواْلهاَدى مهن َبُعثده َمثا َبيفنفثالا لهلنفث     : قال تعاىل

 .( )  عهناوَنالّلها َوَيْلَعناهاما الاْلفهي اْلكهَتابه أأول ثئهك  َيلَعناهاما 

  :وجه الداللة من اآلية

ومذن  , إن ما تقدمه البصمة الوراثية من  الئل يفوق ما تقدمه الوسائل التقليديذة الظنيذة  

ت احلذق كمذا   للنهي عذن كتمذان بينذا   , ثم فال جيوز كتمان نتائجها وعدم العمل  قتضاها

فكيذذف لنذذا أن ال نَخذذذ , القطذذع يقذذدم علذذى الظذذن: " قذذال الشذذاميب, ور  يف اآليذذة الكرميذذة

 .( )" بهذه احلقيقة ونكتم ما أ هره اهلل من احلق 

  :املعقو : ثانيا

وأن التطذور  , إن قوة الدليل يف هذه الفحول تصل إىل نسذب قطعيذة يف النفذي واإلثبذات    

وأن احتمذال الطذَ فيهذا غذري     , ل باليقني يف كذثري مذن احلذاالت   التقين يف جماهلا يقطع الش

 .ال يعول عليه يف اإلثبات والنفي مما ولد قناعة لدى احملاكم باعتبار نتائجها  لي, وار 

  :الرأي الراجح

مذذا ذهذذب إليذذه  –بعذذد الوقذذوف علذذى أ لتهمذذا  –الذذذي تذذركن الذذنفس إليذذه مذذن املذذذهبني و

, ملا اسذتدلوا بذه  , لبصمة الوراثية تفيد الظن وال تفيد القطعمن أن ا –أصحاب املذهب األول 

, وتبذذديل العينذذات املفحوصذذة, وألنهذذا وسذذيلة إثبذذات يتطذذرق إليهذذا احتمذذال تنويرهذذا وحتريفهذذا  

فذال ميكذن مذن    , بل إن انعدام الضذمائر يف أحيذان عذدة يلغذي النتذائج احلقيقيذة هلذا       , وحنوها

 .بهذه املثابة ال يقطع بداللته يف اإلثبات وما كان, خالهلا الوقوف على إثبات قامع

 املطلب الرابع

 مدى حجية نتيجة فحص الدٍ يف اإلثبات

 الفرع األو 

 مكونات الدٍ اليت ميكن استعماهلا يف اإلثبات

وخالياه ختتلف من كائن إىل , الدم هو سائل احلياة يف الكائنات ال  يوجد بها

وتوجد بالدم البشري , سمعن سائر خاليا اجل وختتلف خالياه ,ومن إنسان إىل آخر, آخر

ما سبق ذكره من البصمة : منها :تنتقل لإلنسان من والديه وأسالفه, كثري من املورثات

, حيث يوجد باإلنسان جمموعة من فصائل الدم: فصائل الدم: منها كذللو, الوراثية

فإنها تظل , أصولهوإذا تكونت فصيلة الدم إلنسان منتقلة إليه من ,  A. B. AB. Oمنها

ومن ثم , أن فصيلة  م الذرية تتَثر بنوع فصيلة  م الوالدينإىل توصل العلماء وقد , ثابتة له

                                        
 .من سورة البقرة  31 اآلية  (  )
 .    / املوافقات : الشاميب (  )
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ميكن االعتما  عليه يف نفي , فإن وجو  فصيلة بالولد غري تلل ال  يدعيان نسبته إليهما

من يدعيان أما إذا توافقت فصيلة  م الولد مع فصيلة  م , انتسابه إليهما بصفة متيقنة

ال يقطع بنسبته إىل من , فإن توافق فصيلته مع فصيلة أحدهما أو كليهما, نسبته إليهما

 . ( ) لوجو  تشابه بني الناس يف هذه الفصائل, يتوافق معه يف هذه الفصيلة

وهذا يدل على أن اتفاق فصيلة  م أحد مع فصيلة  م غريه وإن كان ال ميت له بصلة 

ة هذا الفحص تكون قامعة عند اختالف فصائل  م املدعني مع  م إال أن نتيج, أمر وار 

 إلمكان تشابه الناس فيها وفقًا, وتكون احتمالية عند توافق هذه الفصائل, من يدعيانه

ومن ثم فإنه ميكن االعتما  على نتيجة فحص فصائل الدم عند نفي , للنسب السابقة

ملا سبق , ارتكاب الفاحشة وي يالعنيف حال قذفه لنوجته ب, نسب الولد عن إنسان معني

وال يكون  ة حاجة إىل , ذكره من قطعية  اللة هذه النتيجة عند اختالف فصائل الدم

 . ( )خاصة إذا ي ميكن كون هذا الولد منه , إجراء اللعان بينه وبني زوجه

حيث اكتشف العلماء وجو  بروتينات على املكون : توافق األنسجة: ومنها أيضا 

وجيمع بينها أنها عبارة , الكروموسوم السا س يف الاليا البشرية ىين املوجو  علاجلي

وختتلف عن بعضها بكيفية تسلسل األمحاض , عن سلسلة من الموتينات السكرية

مريقة معينة , ويتبع لفحص التوافق النسيجي املوجو  على سطح خاليا اجلسم, األمينية

نسجة بني العينة املَخوذة من إنسان وتلل املَخوذة من ميكن بها الوقوف على مدى توافق األ

 . ( )إنسان آخر أو من موضع اجلرمية أو حنو ذلل 

ومن ثم , وهذه املكونات اجلينية املوجو ة على األنسجة يرثها األوال  عن والديهم 

فال بد وأن تكون قد انتقلت إليه من , فإن هذه املكونات إذا وجدت يف إنسان معني

وإذا وجدت , فال يكون هذا الولد منسوبا إليه, فإن ي توجد يف أحد من أبويه ,والديه

ومن ثم فإن نتيجة فحص توافق األنسجة يعد قرينة قامعة يف , فيهما كانا أبوين هلذا الولد

 .( )إثبات النسب أو نفيه 

 الفرع الثاني

 مدى اعتداد الشريعة بانتقا  ال فات الوراثية

 من األصو  إىل الفروع

ال  , انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إىل ذريتهم  لت عليه نصول الشريعةإن 

عن املرأة    أن أم سليم رضي اهلل عنها سَلت النيب"  روي عن أنس بن مالل منها ما 

                                        
 .    /الوسائل العلمية احلديثة يف اإلثبات اجلنائي : حسني إبراهيم (  )
 . 01  - 7 /القضاء باألميان والنكول : عبد الفتا  إ ريس.  .أ (  )
 . 30/مدخل إىل بيولوجيا اإلنسان  (  )
 .  3/التحقيق اجلنائي واأل لة اجلنائية : عا ل املنصوري وآخرون (  )
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فقالت , إذا رأت ذلل املرأة فلتغتسل:  فقال رسول اهلل , ترى يف منامها ما يرى الرجل ؟

نعم فمن أين يكون :  فقال النيب , من ذلل وهل يكون هذا ؟ واستحييت: أم سليم

فمن أيهما عال أو سبق يكون , وماء املرأة رقيق أصفر, إن ماء الرجل غليظ أبي , الشبه

 .( )" منه الشبه 

  :وجه الداللة منه

ديث أن تغلب الصفات الوراثية من أحد الوالدين على مثيلتها من اآلخر احل أفا 

وأن هذا التغلب يؤكد انتقال هذه الصفات , يف شبه الولد بصاحب الصفةيكون له أثر 

وهذا يدل على اعتبار هذه , من األصول إىل الفروع وإن تباعد زمن األصول عن فروعهم

 .الصفات أو العالمات الوراثية يف إثبات النسب أو نفيه 

 الفرع الثالث

 مدى اعتداد فقهاء السلف بال فات والعالمات الظاهرة

 يف إثبات النسب أو نفيه

لتبني مدى اعتدا  فقهاء السلف بالعالمات الظاهرة ال  تكون بني الولد وأحد 

باعتبارها تعتمد العالمات , يف إثبات النسب, نبني آراءهم يف مدى حجية القيافة, والديه

 .ال  تكون يف الولد وأحد والديه , واألمارات الظاهرة

 :تبار القيافة حجة يف إثبات النسب أو نفيه على مذهبنيوقد اختلف الفقهاء يف مدى اع

, واستلحاق الولد, يرى أصحابه أن القيافة حجة يف إثبات النسب :املذهب األو 

, اعتما ا على العالمات واألمارات الظاهرة ال  يعرفها القائف ويستبينها يف األصل وفرعه

 .( )وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية 

وهو , يرى من ذهب إليه عدم االعتدا  بالقيافة يف إثبات النسب أو نفيه :املذهب الثاني

 .( )ما ذهب إليه احلنفية 

استد  أصحاب املذهب األو  على اعتبار نتيجة القيافة حجة يف إثبات النسب 

 :مبا يلي, واستلحاق الولد

  :السنة النبوية املطهرة: أوال

, ذات يوم وهو مسرور  خل علي رسول اهلل : " ها قالتروت عائشة رضي اهلل عن

وعليهما قطيفة قد  فرأى أسامة وزيدًا, املدجلي  خل ًاري أن جمنريا عائشة أي ت: فقال

 " .إن هذه األقدام بعضها من بع  : فقال, غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما

                                        
 . 30 /  صحيحه أخرجه مسلم يف (  )
: الطذذرق احلكميذذة , 07 /3كشذذاف القنذذاع , 77 / مغذذين احملتذذا  , 07 / تبصذذرة احلكذذام , 3  / الفذذروق  (  )

 . 83 / معاي السنن , 3  /1احمللى , 33 ,  3 , 87,   
 .  3 ,    /3بدائع الصنائع  (  )
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  :وجه الداللة منه

, ف من وجو  الشبه بني قدم أسامة وزيدبقول القائ فا  احلديث ابتها  رسول اهلل أ

, باعتبار عمل القائف وما تسفر عنه القيافة يف ثبوت النسب, وسروره بذلل سنة تقريرية

فدل على , ال يبتهج إال  ا هو حق ألنه , واعتبار الشبه بني األصل والفرع قرينة يف ذلل

حجة يف إثبات النسب فوق ما  اعتبار القيافة ال  تعتمد على العالمات واألمارات الظاهرة

 .يدل عليه فراش النوجية 

  :إمجاع ال حابة: ثانيا

, إن القيافة عمل بها الصحابة واعتمدوا نتيجتها يف إثبات النسب واستلحاق الولد

وي يعرف هلم يف , عمر وعلي وأبو موسى وابن عباس وأنس: وممن اعتمدها يف ذلل

 .( )ى حجية القيافة يف ثبوت النسب منهم عل فكان إمجاعًا, الصحابة خمالف

  :القيا : ثالثا

, توجب للنفس سكونًا, إن القول بالقافة حكم يستند إىل  رك أمور خفية و اهرة

 .( )وتقويم املقوم , على نقد الناقد قياسًا, فوجب اعتبار قول القافة

 :املعقو : رابعا

و ن غالب وأمارة  اهرة هو قول راجح , إىل قول القائف إن إثبات النسب استنا ًا

ألن مقتضى العقل يرجح كون الولد ملن له شبه , وقوهلم معتم,   قتضى قول أهل المة

ولذا , والشارع متشوف إىل ثبوت نسب الولد حلفظه وثبوت احلقوق املرتتبة عليه, بني به

 .( )جاز اعتبار ثبوت النسب بالقافة حتقيقا ملقصو  الشرع 

مبا , الثاني على عدٍ االعتداد بقو  القائف يف ثبوت النسباستد  أصحاب املذهب 

 :يلي

  :السنة النبوية املطهرة: أوال

اختصم سعد بن أبي وقال وعبد بن زمعة يف : " وت عائشة رضي اهلل عنها أنها قالتر

انظر ,  هذا يا رسول اهلل ابن أخي عتبة بن أبي وقال عهد إلي أنه ابنه: فقال سعد,  غالم

,  هذا أخي يا رسول اهلل ولد على فراش أبي من وليدته :  وقال عبد بن زمعة,  إىل شبهه

الولد للفراش ,  هو لل يا عبد:  فقال,  إىل شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فنظر رسول اهلل 

 .( )" و ة ق  ذذذفلم ير س: قالت, واحتجيب منه يا سو ة بنت زمعة, وللعاهر احلجر

                                        
 .   3 ,  3 ,   /الطرق احلكمية  ,77 / مغين احملتا  ,  31/ سنن أبي  او  ,    /3سنن النسائي  ( )
 . 33 /الطرق احلكمية  (  )
 . 37 , 31 /املصدر السابق  (  )
 ( .  07  -070 / صحيح مسلم ,  73/ صحيح البخاري . ) أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما  (  )
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  :وجه الداللة منه

ومع هذا , وكان ولدها أكثر شبها بعتبة, احلديث أن عتبة قد أي جبارية زمعة أفا 

مما يدل على عدم اعتبار , وإمنا أحلق بصاحب الفراش, ي يلحق به مع وجو  هذا الشبه

 .الشبه والعالمات الظاهرة يف النسب 

  :إمجاع ال حابة: ثانيا

, ( )"لدهما يرثانه وهو يرثهما هو و : "عمر إىل شريح يف رجلني وقعا على جارية كتب

منهم على عدم  فصار إمجاعًا, وكان هذا  حضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد منهم

  .( )اعتبار الشبه بني الولد ومن يرا  نسبته إليه 

  :وجه الداللة منه

وقد , أفا  هذا األثر أن عمر ي يعتم الشبه الذي يكون بني الولد وبني من يدعيه

من  فصار إمجاعًا, فلم ينكر عليه أحد منهم, ؤه بذلل  حضر من الصحابةكان قضا

 .الصحابة عليه 

 :الرأي الراجح

هو ما ذهب إليه أصحاب  –بعد الوقوف على أ لتهما  –ما أرى رجحانه من املذهبني  

وألن هذه العالمات , ملا استدلوا به, من االعتدا  بالقيافة يف ثبوت النسب, املذهب األول

وهلا قواعد يسري عليها أهل , ظاهرة ال سبيل إىل التدليس فيها أو التوامؤ على الكذبال

 .فيعتد بقوهلم فيها إن توافرت فيهم شروط الشها ة , المة يف جماهلا

حبسبانها تعتمد الشبه , ويرتتب على ترجيح مذهب من يرون اعتبار نتيجة القيافة 

فإنه ميكن اعتما  العالمات والدالالت الظاهرة , والعالمات الظاهرة بني الولد ومن يدعيه

باعتباره أخذا بقرينة الشبه , كدليل إلثبات النسب أو نفيه, القائمة على قواعد الوراثة

واعتما ا على , على قول أهل المة يف هذا اجملال اعتما ًا, يف ذلل قويًا ال  تفيد  نًا

ألن القوانني املتبعة يف , ثبوت النسب أو نفيهالعالمات الوراثية ال  من شَنها تغليب جانب 

ولذا فإن احتمال الطَ فيما تسفر عنه , هذا اجملال تستند على العلم والمة املعملية

ومن ثم فإن مجهور الفقهاء إن اعتمدوا قول القائف يف ,  أو منعدمًا يكا  يكون نا رًا

فَوىل أن تعتم هذه الدالئل , اهرةعلى الشبه والدالئل الظ اعتما ًا, ثبوت النسب أو نفيه

والعالمات إذا انضم إىل الشبه الظاهري ما يؤكده من نتيجة الفحول املعملية ل نسجة أو 

بني من يرا  إثبات نسبه أو نفيه عمن يدعيه أو ينتفي من , فصيلة الدم أو املكونات اجلينية

 . نسبه 

                                        
 .  3 /0 أخرجه البيهقي يف سننه  (  )
 .    /3بدائع الصنائع  (  )
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 املطلب اخلامس

 العرق واللعابحتالي  آثار الدٍ والسائ  املنوي و

 الفرع األو 

 مدى اعتبار نتيجة حتلي  آثار الدٍ يف اإلثبات

من أثر يف , أبني يف هذا الصد  مدى ما آلثار الدم املوجو ة على األشياء أو املواضع 

ومن املعلوم أن آثار الدم قد تعلق بثياب اجلاني أو , إثبات التهمة على شخص أو نفيها عنه

ال  لة اآلأو على , أو توجد  كان اجلرمية,  منهما أو متاعهاجملين عليه أو بدن أي 

 .استعملت يف ارتكابها 

, وآلثار الدماء  الئل ميكن بها الوقوف على املكان الذي ارتكبت به اجلرمية 

واهلينة ال  كان عليها اجملين عليه , واآللة ال  استخدمت فيها, ومعرفة مرتكبها

واملسافة , وكذا اهلينة ال  كان عليها اجلاني حيننذ, هووجهته وقت وقوع العدوان علي

شتبه ويرتتب على اختالف فصيلة آثار الدم عن فصيلة  م امل, ال  كانت بينه وبني اجلاني

أما إذا وجد توافق بني الفصيلتني فال ميكن معه اجلنم , نفي التهمة عنه نفيا قامعا, به

تشابه كثري من الناس يف فصيلة الدم وفق  ملا سبق ذكره من إمكان, بارتكابه اجلرمية

 .النسب ال  سبق بيانها 

وقد كان لنتيجة البحوث ال  عكف عليها العلماء للتعرف على صاحب األثر  

حيث توصلوا إىل عدم إمكان تشابه يف , بالزماالأن أجروا حبوثا على مكونات , الدموي

فإنه ميكن يف غري حاالت التوائم املتماثلة ومن ثم , هذه املكونات إال بني التوائم املتماثلة

باعتبار أنها حتتوي , عن مريق حتليل البالزما, التوصل إىل معرفة صاحب األثر الدموي

ولذا فإنه ميكن فصل هذه املكونات وحتليلها , مكونات ختتلف من إنسان آلخر على

 .( ) مرتكب اجلرميةمعرفة إىل  اوالتوصل عن مريقه

إىل ذلل حتليل البصمة اجلينية ألثر الدم للوقوف على حقيقة كما ميكن إضافة  

ألن , باعتبار أنه من املتعذر وجو  تشابه بني شخصني يف املكون اجليين هلما, صاحبه

إال أن يكون , والذي ال يتشابه مع مكون غريه, لكل إنسان مكونه اجليين الال به

 .جو  وتلل حالة نا رة الو, توأمه املماثل له يف كل شيء

إما أن تكون قرينة قامعة يف , وآثار الدماء املوجو ة يف املواضع ال  ذكرت قبال 

وإما أن تكون قرينة قوية أو ضعيفة يف ثبوت , نفي التهمة عن املشتبه به أو إثباتها عليه

 :التهمة عليه أو نفيها عنه
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تلفت نسبة أو اخ, فصائل الدمفتكون قرينة قامعة يف نفي التهمة عنه إذا اختلفت 

أو اختلف املكون اجليين يف العينة عن مثيله يف  م اجملين عليه أو , هابروتني بالزما الدم في

إذا أثبتت الفحول أن , وتكون قرينة قامعة يف ثبوت التهمة يف حق املشتبه به, املشتبه به

, به بهمتطابقة مع املكون اجليين للمشت,  ثر الدمأاملكون اجليين بالعينة املَخوذة من 

فإذا تطابق مع مكون وراثي ملشتبه , باعتبار أن هذا املكون اتلف فيه الناس اختالفا بينا

فهذا املكون الوراثي يعد قرينة قامعة ,  كان قرينة قامعة على أن له صلة باجلرمية, به

 .يف نفي وإثبات التهمة 

ثبات يف حق إلاوتكون آثار الدماء املوجو ة يف املواضع السابقة قرينة قوية يف 

أو تطابقت مع فصيلة  م , إذا تطابقت فصيلة  م العينة مع فصيلة  م املشتبه به, املشتبه به

وكذا تعد قرينة , اجملين يف حال وجو  آثار هذا الدم على ثياب أو بدن أو متاع املشتبه به

,  م املشتبه به مع نسبة مثيله يف بالزما, قوية إذا تطابقت نسبة بروتني بالزما الدم يف العينة

 .أو يف بالزما  م اجملين عليه إن كان أثر الدم قد علق بثياب أو بدن أو متاع املشتبه به 

أو بثوب أي منهما أو , وتكون آثار الدم املوجو ة على بدن املشتبه به أو اجملين عليه

لتهمة أو قرينة ضعيفة يف إثبات ا, أو  وضع اجلرمية أو على اآللة املستخدمة فيها, متاعه

حيث يتصور يف هذا احلالة انتقال , إذا كان أثر الدم نتيجة عراك وقع بني الطرفني, نفيها

وتلوث موضع الواقعة بدماء كل , الدم من أحد الطرفني إىل بدن اآلخر وثيابه ومتاعه

, حيث ال يعد وجو  أثر الدم قرينة قوية يف اإلثبات أو النفي يف هذه احلالة, منهما كذلل

أو استعمال كل واحد , مال وصول هذا األثر الدموي نتيجة إمساك كل منهما باآلخرالحت

وال تعد قرينة قوية إال إذا انضم إىل هذا األثر ما , أو حنو ذلل, منهما آلة حا ة مع صاحبه

كوجو  ميكروبات مرض معني يف  م أحدهما ال يوجد , يرجح كونه ألحدهما  ون اآلخر

مما ال  ,م أحدهما زيا ة يف نسبة السكر أو البولينا أو حنو ذللأو كان بد, مثله باآلخر

ففي هذه احلالة تعد نتيجة فحص بقعة الدم قرينة قوية يف اإلثبات أو , يوجد مثله بدم اآلخر

 .النفي 

من , ةذوفحص آثار الدماء له ما ينبه على االعتدا  به يف اإلثبات من نصول الشريع

, أن ابين عفراء تداعيا قتل أبي جهل يوم بدر"  ن عوف عبد الرمحن ب ما روي عن: ذلل

فلما , أرياني سيفيكما: فقال, ال: فقاال, هل مسحتما سيفيكما ؟:  فقال رسول اهلل 

: والرجالن هما, وقضى بسلبه ملعاذ بن عمرو بن اجلمو , كالكما قتله: قال, نظر إليهما

على وجو  الدم  استدل رسول اهلل حيث , "ومعاذ بن عفراء , معاذ بن عمرو بن اجلمو 

ألن ما فعله بَبي , وإن قضى بسلبه إىل معاذ بن عمرو بن اجلمو , على سيفيهما بقتلهما له

وهذا يدل على أن فحص أثر الدم على , جهل كان أكثر وأسرع يف اإلجهاز عليه من غريه

 .آلة القتل يستدل به على اإلثبات أو النفي 
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 الفرع الثاني

 فحص الدٍ يف إثبات شرب املسكر أو املخدرمدى حجية 

وصول أثرها إىل خاليا اجلسم عن , يرتتب على تناول املوا  املسكرة أو املخدرة

إما برتكين : ميكن الكشف عن املخدر أو املسكر يف الدم بطريقنيو, مريق الدم

, الدم هما بتحليل نسبتهما يف البول أووإما بالكشف عن, املخدر أو املسكر عند النفري

كما ميكن الكشف عن , الدم تبعا ملقدار ما مت تناوله ونوعهئهما يف وختتلف مدة بقا

 . الذي اتنن املا ة املخدرة به, املخدر يف الشعر

فضال عن , األ ويةأنواع ومن البديهي أن املا ة املسكرة أو املخدرة تدخل يف بع  

باإلضافة إىل , األمراضكون بع  املوا  املخدرة يوصف كمسكن أو كعال  لبع  

مما ال يقطع معه بَن وجو  ,  خول املوا  املخدرة أو املسكرة يف الصناعات الدوائية

ولذا , يفيد أن متناوله تناوله للتلهي به وليس للعال , املسكر أو املخدر يف الدم أو البول

يكون قرينة يف  بل, يف الدم ال يفيد القطع بوقوع جرمية يف حق متناوهلماهما فإن وجو  أثر

حبيث تكون نتيجة التحليل يف حقه مثبتة جلرمية , حق من ي يتناوهلما لضرورة أو حاجة

 .  ( ) بدمه أو بوله تهماووفق نسب, الشرب أو اإل مان حبسب حاله

تعد قرينة قوية يف إثبات أو , ومن ثم فإن الفحول الطبية واملعملية يف هذا السبيل 

باعتباره قرينة يتوصل , وهي بينة معتمة يف الشريعة, املخدرنفي جرمية شرب املسكر أو 

والعمل بالقرائن يف اإلثبات قال به مجهور , إليها من خالل الفحول والتحاليل املعملية

         . الفقهاء كما سبق 

 الفرع الثالث

 مدى اعتبار آثار العرق واللعاب يف اإلثبات

 املق د األو 

 باتمدى اعتبار العرق يف اإلث

, أمكن االستفا ة من آثار العرق يف جمال التحقيق اجلنائي يف التوصل إىل اجلناة

وحجم جسمه ونوعه ومبيعة ما يتناوله  املشتبه به مكونات ختتلف تبعا لسن هباعتبار أن ل

ولذا فإنه ميكن من خالل حتليل العرق , بل ونوع املرض الذي يعاني منه, من غذاء أو  واء

باعتبار عدم إمكان التطابق غالبا بني , أمال  ونوعها التعرف على صاحبه ونسبة ما به من

 .( )يل الناس يف نتائج هذه التحال

, والعرق إما أن يكون بذاته قرينة من خالل حتديد مكوناته وفصيلة  م صاحبه

وال يكفي هذا التطابق , صاحب العرق املتطابق مع العينة فإنه يكفي لتوجيه االتهام إىل

                                        
 .    ,   , 1/ت واملخدرات وتَثريها البيوكيميائي االتصنيف الكيميائي للمسكر: عثمان.   (  )
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ألن كثريا من الناس يشرتكون يف فصائل  مهم ومكونات , ات التهمة يف حقهإلثب

مكونا لقرينة  أن يكونما إو, يكون وسيلة نفي إذا اختلفت العينتانإال أنه , عرقهم

كإ هاره البصمات الاصة بالفاعل أو إبراز رائحته , يستفا  بها يف اإلثبات أو النفي

ومكون , باعتبار أن البصمات ال تتشابه, أو النفي ثباتيعد قرينة قوية يف اإل حيث, املمينة

 .  اجلناةيعول على نتيجته يف التوصل إىل ف, رائحة العرق مثله

 املق د الثاني

 مدى اعتبار اللعاب يف اإلثبات

يعد اللعاب من القرائن املا ية املهمة ال  يستفيد منها املختصون يف التعرف على 

مقارنة البصمة الوراثية املوجو ة يف ثم تتم , لعاب من مظانهاحيث تؤخذ عينات ال, اجلناة

باإلضافة إىل اإلفا ة من نتائج , وكذا مقارنة فصائل الدم, اللعاب مع بصمة املشتبه بهم

كالكشف عن , الفحول يف معرفة بع  التفاصيل الدقيقة ال  يتوصل بها إىل احلقيقة

 .  ( )خدرات أو حنوها تناول صاحب اللعاب الكحول أو المور أو امل

 ا , ونتيجة فحص عينة اللعاب إما أن تتطابق مع عينة لعاب املشتبه به أم ال

نتائج عدم تطابق العينتني الفإن أ هرت , يصاحب ذلل من حتليل حمتوى اللعاب

أما إذا وجد تطابق , كان ذلل قرينة قوية على عدم ثبوت التهمة يف حقه, وحمتواهما

ويف , إال إذا وجد ما ينايف ذلل, قوية تكفي التهامه بارتكاب اجلرمعد قرينة هما بين

ه كثري لتشاب, ني  ليل إثبات أو نفيتمجيع األحوال ال يعد التطابق يف فصائل الدم بني العين

  . من الناس يف فصائل  مائهم 

ه باعتبار, واعتبار نتيجة فحص العرق واللعاب يف اإلثبات ال متنعه الشريعة اإلسالمية

واعتبار القرائن يف اإلثبات قال به , من القرائن ال  يتوصل إليها بالفحص واالستنتا 

 .( )مجهور الفقهاء كما سبق 

 الفرع الرابع

 مدى اعتبار نتيجة حتلي  آثار املين يف اإلثبات

, اإلثبات أو النفي  الئلمن , تعد آثار املين يف املواضع ال  ميكن وجو ها بها 

ويتبع يف فحص آثاره , ائه على عناصر بيولوجية ال يتشابه الناس فيها غالباباعتبار احتو

أو باألشعة فوق , أو بالعني اجملر ة, الفحص بلمسه بَمراف األصابع: منها, وسائل شتى

فإنه جترى عدة اختبارات للتعرف , ونظرا لعدم القطع بنتيجة هذه الفحص, البنفسجية

ثم جيرى بعد اختبارات للتَكد من وجو  , املختلفة على مبيعة ما علق منه على األسطح

وقد ال يعثر , حيث يعد وجو ها  ليال  امغا على أن العينة جنء من سائل منوي, احليامن

                                        
 .     -   /القرائن املا ية وأثرها يف اإلثبات  (  )
 .  1/ إعالم املوقعني , 3  / قواعد األحكام ,    / تبصرة احلكام , 1  / تبيني احلقائق  (  )
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فال يعد ذلل تقليال لقيمة العينة كدليل إثبات أو نفي باعتبارها من السائل , حيامن بهعلى 

, على النحو الذي مر آنفا فحص آثار الدموفحص آثار املين يتبع فيه ما يتبع يف , املنوي

ومن ثم فإنه ميكن , باعتبار أن مكون خاليا الدم والسائل املنوي من اإلننميات واحد

 .  ( )التوصل إىل صاحب السائل املنوي بتحليل مكون إننمياته 

ال يعد قرينة قامعة , وفحص فصيلة الدم يف السائل املنوي الذي ال حيوي أي حيامن  

للتشابه بني كثري من الناس يف , بل يعد قرينة ضعيفة يف ذلل, ثبات التهمة على أحدعلى إ

إال أنه يعد قرينة قوية لنفي التهمة عن املشتبه به عند اختالف فصيلة سائله , هذه الفصائل

ويعد هذا الفحص قرينة قوية إذا اقرتن به قياس نسبة الموتني يف , مع العينة املَخوذة

حيث ميكن بها اعتبار نتيجة الفحص قرينة قوية يف إثبات التهمة أو , لإننميات السائ

 .وفق ما تسفر عنه قياس نسبة الموتني يف اإلننيم , نفيها عن صاحب هذا السائل

ة بثبوت ذأما فحص املكون اجليين للسائل املنوي أو احليمن فإنه يكون قرينة قامع 

أو نفي التهمة عنه , ا وبني املكون اجليين للعينةإذا وجد متاثل بينه, التهمة على املشتبه به

ومن ثم , باعتبار أن هذا املكون ال يتماثل فيه إال التوائم املتماثلة, إذا وجد اختالف بينهما

فإن سائر الناس ال تتشابه مكوناتهم اجلينية وإن كان منهم من جتمعهم رواب  األخوة وإن 

 .ورثوا جينات أصوهلم بصفة سائدة 

جعفر  خم, ينبه إىل اعتبار نتيجة حتليل السائل املنوي يف الشريعة اإلسالميةومما  

وال  احتالت إلثبات , يف املرأة ال  ا عت على شاب مواقعته هلا رغما عنهابن حممد 

حقيقة حيلتها  واكتشاف علي , فخذيها ا عائها بسكب بياض البي  على ثيابها وبني

  .( )تلل 

 املطلب الساد 

 جية نتيجة فحص الشعر واألظافر والعني يف اإلثباتمدى ح

 الفرع األو 

 مدى حجية نتيجة فحص الشعر يف اإلثبات

,  اخليةو, ومتوسطة ,خارجية, يتكون الشعر من بصيلة ذات مبقات ثالث 

ولفحص الشعر الذي يوجد  سر  اجلرمية أو عالقا جبسم أو ثياب أو متعلقات اجملين عليه 

كما يفيد فحص بصيلة , باعتبار أن يفيد يف التعرف على اجلاني, بالغةأو اجلاني أهمية 

حيث , الشعر يف الكشف عن أحوال التسمم باملبيدات أو حنوها من املوا  الكيميائية

, وميكن بها الوقوف على مقدار ما مت تعاميه وزمنه, يتسرب جنء من السموم إىل الشعر

                                        
 . 80, 37/أصول الطب الشرعي وعلم السموم : حممد سليمان (  )
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يف املرحلة األوىل فصل الشعر عن األلياف حيث يتم : الشعر على مراحل عدة ويتم فحص

الشعر املَخوذ ببيان جنسه ونوعه ونوع صاحبه واملوضع الذي ننع أو سق   متيينو ,األخرى

 .( ) منه الشعر من بدنه وحتديد صاحبه

, تشابه مع مكونات شعر املتهم أو مع مكونه اجلييني فحص إما أنهذا الوبعد  

وإال ي يفد , غلبة الظن بَن هذا الشعر منه أفا ة تشابه فإن كان  , وإما أن ال يتشابه

فحص الشعر على النحو السابق قرينة قوية يف نفي التهمة عن نتيجة ومن ثم فإن , ذلل

إلمكان , وإمنا يفيد غلبة الظن بثبوتهما, وال يعد بهذه املثابة يف إثبات التهمة عليه, املتهم

 .ة وغريها مع غريه ر املتهم اجلينيالتشابه بني مكونات شع

ألنه ال , اعتمه الفقهاء, واعتبار نتيجة فحص الشعر على هذا النحو كدليل إثبات 

 . ( )والقرائن املا ية اعتمها مجهور الفقهاء يف جمال اإلثبات , ار  عن كونه قرينة ما ية

 الفرع الثاني

 مدى حجية نتيجة فحص األظافر يف اإلثبات

رف على صاحبها من ناحية ما حتتوي عليه مما يعلق  ا تعد األ افر وسيلة للتع 

شكلها الذي ومن ناحية , ميكن التوصل من خالهلا إىل  ليل بينها وبني اللحم من آثار

بشكلها اهلاللي حول أنف اجملين عليه  إذ يعد وجو  أثرها, يرتك أثرا ببدن اجملين عليه

 .( )  ليل على النق هوفمه  ليل على جرمية كتم النفس, ووجو ها حول عنق

لتشابهه لدى كثري من , وال يعد فحص  اهر األ افر  جر ه  ليل إثبات أو نفي

فإنه يعتمد عليه يف اإلثبات أو وأما فحص ما يكون بني األ افر من موا  علقت بها , الناس

ية يف عد ذلل قرينة قو, بني العينتنيتطابق أسفرت عن إن  وذلل ألن نتيجة الفحص, النفي

بل يعتمد على حتليل , باعتبار أنه ال يعتمد على جمر  فحص األ افر, اإلثبات أو النفي

أو التحليل الكيميائي للما ة ال  وجدت , عالقة بهااحلم  النووي للجنينات البيولوجية ال

وهذا يف حد ذاته كاف إلثبات التهمة على من , بها مما تكون قد استعملت يف اجلرمية

 .إال أن يقوم  ليل قوي ينفي ارتكابه للجرم , وجد بَ افره ذلل

وال ميتنع يف الشريعة اإلسالمية اعتبار نتيجة فحص وحتليل األ افر وحمتوى ما علق 

ل صباعتبار أن ما تسفر عنه هذه النتيجة هو من قبيل القرائن ال  يتو, بها كدليل إثبات

 .( )ر الفقهاء والقرائن معتمة عند مجهو, بها إىل إثبات تهمة أو حنوها

                                        
: البحث العلمي عن اجلرميذة  : حسني حممد علي, 70/مرق رفع العينات من مسر  اجلرمية : ناجي حممد الغرابي (  )

 1  , 13 . 
 .  /الطرق احلكمية , 3  / قواعد األحكام , 33 /معني احلكام , 1  / تبيني احلقائق  (  )
 . 08 /الطب الشرعي وجرائم االعتداء على األشخال واألموال   ( )
 .  1/ إعالم املوقعني , 3  / م قواعد األحكا, 33 /معني احلكام , 1  / تبيني احلقائق  (  )
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 الفرع الثالث

 مدى استخداٍ نتيجة ب مة العني يف اإلثبات

سواء من جهة التكوين الارجي أو , لكل عني شكل تتمين به عن غريها  

, وهذا التكوين إذا ما مت حفظه فإنه ميكن استخدامه يف التعرف على صاحبه, الداخلي

وعلى من يدخلون من املوانئ المية أو , وتستخدم بصمة العني يف التعرف على املطلوبني اآلن

أو , رغبة يف جتنيب هذه الدول مما يرتكبه بع  املفسدين, اجلوية أو البحرية يف الدول

للتطور ونتيجة , للقب  على املشتبه بهم أو املطلوبني  وليا أو من اجلهات األمنية بالدولة

ومطابقتها عند احلاجة  ,التقين يف هذا اجملال فقد صار باإلمكان حفظ بصمة العني

  .( )بالبصمة احملفو ة سابقا 

إال , ومع أن بصمة عني إنسان ال يتصذور تشذابهها مذن كذل الوجذوه ببصذمة عذني غذريه        

ولذذذا فقذذد تتشذذابه األعذذني شذذكال وتكوينذذا بذذني   , إلمكذذان وجذذو  ذلذذل, أنهذذا حجذذة قاصذذرة

صفة العني ومكونها بصذفة   إذا ورثوا أوال هم, أفرا  ينتسبون إىل أبوين تربطهما صلة قرابة

ولذذا  , حيث ميكن يف هذه احلالة تشابه بصمة العني عند بعذ  أفذرا  هذذه األسذرة    , سائدة

فإنهذذا ال تعذذد قرينذذة قويذذة لتوجيذذه التهمذذة لشذذخص جملذذر  تطذذابق بصذذمة عينذذه مذذع بصذذمة عذذني    

كمذذا ميكذذن , ألن باإلمكذذان تشذذابه هذذذه البصذذمة بذذني األشذذقاء كمذذا سذذبق, حفظذذت سذذلفا

كمذا ميكذذن تركيذب قرنيذذة أو   , عمليذات جراحيذذة للعذني لتكذذون علذى شذكل معذذني    إجذراء  

ويتطذرق إىل صذاحبها احتمذال االشذتباه     , فتختلف بصمات األعذني يف هذذه احلالذة   , عدسة هلا

إلمكذان التالعذب   , ولذا فذال تصذلح بصذمة العذني كذدليل إثبذات أو نفذي       , به واحتمال عدمه

 . بها 

 املطلب السابع

 والتسجي  ال وتي  وتاستخداٍ ب مة ال

: لعذل مذن أهمهذا   , يتبع للحصول على بصمة الصوت أو التسجيل الصوتي وسذائل عذدة   

وقد بلغ التطور الذتقين  , تسجيل احملا ثات عن مريق اهلاتف أو األجهنة اإللكرتونية املختلفة

ويذذتم احلصذذول علذذى حذذديث الغذذري وبصذذمة صذذوته عذذن مريذذق        , مذذدى بعيذذدا يف هذذذا اجملذذال   

وقد أمكن تسجيل احلذديث بوضذع جهذاز تصذنت  اخذل      , املباشر أو غري املباشر لهالتسجيل 

, ة املسذذتمدة مذذن اهلذذاتف ذا يث معتمذذدا علذذى الطاقذذة الكهربيذذ ذاهلذذاتف ميكنذذه تسذذجيل األحذذ 

 .األجهنة املتطورة األخرى ال  ميكن بها التقاط احلديث  ون تنبه املتحدث هلا  فضال عن

, ممنذذوع شذذرعا, وتسذذجيلها مذذن غذذري غذذرض صذذحيح  وجمذذر  التسذذمع ألحا يذذث الغذذري  

 َتَجسفساثوا َوال   َوال  :  فقذد قذال احلذق سذبحانه    , باعتباره من قبيل التجسس املنهي عنه شرعا

                                        
 .  3 /حتقيق شخصية اإلنسان بالطرق غري التقليدية : حسني إبراهيم  ( )



 30 

إيذاكم والظذن    : "قذال  رسذول اهلل  أن  وروي عن أبذي هريذرة   , ( ) َيُةَتب بفُعضاكأم َبُعض ا 

وال  ,وال حتاسذدوا  ,وال  تنافسذوا  ,سسذوا وال جت ,وال  حتسسذوا  ,فإن الظن أكذب احلديث

أما إن كان بغرض إثبذات شذيء علذى    , ( )" وكونوا عبا  اهلل إخوانا , وال تدابروا ,تباغضوا

أو ملواجهتذه بقولذه إن كذان    , أو لتحمذل الشذها ة عليذه  ذا أقذر بذه      , قائله كالسب أو القذف

سذواء كذان بعلذم املتحذدث أو     , الشذريعة  ههذذا ال متنعذ  إن فذ , أو حنو ذلل, يتوقع منه إنكاره

 .بدونه 

واالعتما  على جمر  بصذمة الصذوت أو التسذجيل الصذوتي كقرينذة إلثبذات شذيء إىل         

إذ ميكذذن تقليذذد  , باعتبذذار أن ذلذذل يعذذد قرينذذة ضذذعيفة  , غذذري كذذاف , شذذخص أو نفيذذه عنذذه 

, كما ميكذن عمذل منتذا  للصذوت حبيذث يشذبه صذوت غذري قائلذه         , أصوات الغري بدقة بالغة

باإلضذذافة إىل إمكذذذان  , عذذن إ خذذال مذذؤثرات الصذذوت لتعمذذل عملذذها يف تغذذيري نمتذذه         فضذذال 

حبيذث ال يعذرف   , وتغذيري اإلنسذان نذمة صذوته أو مريقذة حديثذه      , تركيب أصوات مذع بعضذها  

وإن صذلحت  , ومذن ثذم فذإن هذذه القرينذة ال تثبذت أو تنتفذي بهذا تهمذة         , صوته أقرب الناس إليه

فتكذون بصذمة   , يفتقر ثبوته إىل عناصر عدة, أمر معني كقرينة منضمة إىل غريها لرتجيح

 . الصوت واحلديث املسجل من مرجحات ثبوته أو نفيه 

 املطلب الثامن

 مدى حجية استخداٍ الرائحة يف اإلثبات

 الفرع األو 

 استخداٍ الكالب البوليسية يف التعر  على الرائحة

كالصيد واحلراسة, : جةاتفق الفقهاء على أنه ال جيوز اقتناء الكلب إال حلا 

ويرى املالكية كراهة اختاذه لغري , وغريهما من وجوه االنتفاع ال  ي ينه الشارع عنها

 .( )وقال بعضهم جبوازه , النرع أو املاشية أو الصيد

أن النيب  رة ذذذذهري اه أبوما رو :  ومما يدل على حرمة اقتنائه لغري غرض مشروع

 ره كل يوم ذذذذذد أو زرع انتقص من أجذذذية أو صيذذذكلب ماش من اختذ كلبا إال: "  قال

 . ( )" قرياط 

ير  , وإمساك الكالب البوليسية الستعماهلا يف الكشف عن اجلرائم ومرتكبيها 

باعتباره , يف نفس الغرض الذي من أجله شرع اقتناء الكالب حلراسة املاشية والنرع

 .تحقق به منع وقوع اجلرمية مستقبال في, يتعقب آثار اجلناة ليتم القب  عليهم

                                        
 .من سورة احلجرات    من اآلية  (  )
 ( . 173 / صحيح مسلم ,  3  /3صحيح البخاري . ) أخرجه الشيخان يف صحيحيهما  (  )
املغذذين مذذع الشذذر  الكذذبري  , 38 / حاشذذية قليذذوبي , 3 ,  /  جذذواهر اإلكليذذل, 8  , 8  ,    /3ر  احملتذذار  (  )

 /    . 
 ( .  0  / صحيح مسلم , 08  / صحيح البخاري . ) أخرجه البخاري ومسلم يف االصحيحني  (  )
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يف الكشف عن اجلرائم  الكالب والاصية ال  يقوم عليها استعمال 

حيث , حي من رائحة ممينة على ما يالمسه ترتكن فيما يرتكه كل كائن, ومرتكبيها

ه من قوة بعن مريق تشممها  ا عرفت , لتتبع الكالب آثار هذه الروائح, تبقى عالقة به

 .ع باإلضافة إىل  قة حاسة السم, اسة لديهاهذه احل

, بتتبع رائحته املنتشرة يف اهلواء, ويتتبع الكلب األثر الذي يرا  التوصل إىل صاحبه 

أو , أو أمسل بها أثناء سريه, أو األشياء ال  التصقت بها رائحته, أو املواضع ال  مر بها

إىل آخر موضع وصلت إليه رائحة  إىل أن يصل, آثار أقدامه على األرض ال  سار عليها

أو , أو املهربة, كما يتم استخدامها يف البحث عن املوا  املخدرة, مرتكب اجلرم

 .  ( )وحنوها , أو األسلحة, املفرقعات

ورغم ما هلذه الكالب من قدرة على التوصل إىل املواضع ال  اتبئ بها   

إال أنه ال يعول , أو حنوها, حيازتها أو املمنوع, أو أماكن األشياء املسروقة, اجملرمون

شخص إىل  ختتلف منوهي , على الرائحة هان اعتما أل, نة مشتبه به أو تمئتهإل ايها عل

نوع العمل الذي أكلهم وشربهم والناس تبعا ألنواع  بل قد تتشابه روائح بع , آخر

 .أو البينة ال  يقيمون بها , ميارسونه

ة قد يعمد إىل سكب بع  مكسبات الرائحة فضال عن هذا فإن مرتكب اجلرمي

بل , فال تتمكن هذه الكالب من الوصول إليه, على املواضع ال  سلكها أو على ثيابه

يضاف إىل هذا أن الروائح املنبعثة من ثياب , ر ا ذهبت إىل غريه مما ي يرتكب اجلرم

فيضيع , ا عن غريهفال ميكن متيين صاحب رائحة منه, الناس وأبدانهم تتداخل مع بعضها

 .بذلل الدليل الذي يرشد الكلب ملرتكب اجلرمية 

فإنه إذا ي , كما أن الكلب وقد اعتمد حاسة الشم كوسيلة للتوصل إىل املتهم

فإنه قد ميسل  ا هو أقرب رائحة له وإن ي , جيد املتهم أو الشيء الذي يرا  العثور عليه

بالطريقة ال  توصل بها ال ميكنه االقتناع لقاضي افضال عن هذا فإن , يكن عني املرا 

ولذا فال , وال يثق بالنتيجة ال  انتهى إليها استعماله فيها, للكشف عن اجلانيالكلب 

بَن ما أمسل به الكلب هو , يستطيع أن يكون عقيدة من خالل استعمال الكلب

تخدمت يف أن املوا  ال  مت العثور عليها عن مريق الكلب هي ال  اس وأ, اجلاني

 .أو ال  يبحث عنها , اجلرمية

أو األشياء , وكل هذا وغريه جيعل استخدام هذه الكالب يف التوصل إىل اجملرمني

إال أن هذا ال مينع من اعتبار هذه , ال  يرا  ضبطها قرينة ضعيفة يف إثبات التهمة أو نفيها

فقد يكون هو , جلرميةللتحقيق معه يف مالبسات ا, القرينة كافية لتوجيه التهمة ألحد

   .  وقد يكون غريه , اجلاني

                                        
 . 8   -3  / التحقيقات واأل لة اجلنائية : إبراهيم غازي (  )
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 الفرع الثاني

 حتلي  الرائحة معمليا للتعر  على أصحابها

, أو غريهم معملياشتبه بهم عن رائحة امل يكشفيستخدم يف هذا الصد  جهاز  

للتعرف على , حيث ميكن به حتليل الروائح البسيطة وغريها ور ها إىل عناصرها األولية

ويتبع لتحليل الروائح املَخوذة من موضع اجلرمية أو حنوها , املنبعثة من أي شيء الروائح

وتوجه إىل املوضع الذي , وضع قطعة من القماش خالية من أي ما ة سائلة أو غازية, معمليا

وتلف لتوضع بعد يف قنينة , ثم تلصق هذه القطعة عليه, يرا  حتليل الروائح العالقة به

فإذا ما أريد مقارنة , ثم ار  حمتواها لتحلل الروائح العالقة بها ,معقمة حمكمة الغلق

إلجراء , فإنه ال بد وأن يؤخذ عينة من رائحته, هذه الروائح بالرائحة املنبعثة بشخص معني

 .مقارنة بني نتيجة حتليل العينة املَخوذة من املوضع مع نتيجة العينة املَخوذة منه 

 ه به بنفس الطريقة ال  أخذت بها العينة من موضعوتؤخذ عينة الرائحة من املشتب

حبيث ال تكون بثيابه آثار موا  نفاذة , اجللوس على مقعد معقم حيث يطلب منه ,احلدث

ثم جيرى , ليغطى موضع جلوسه بقطعة من القماش هثم يطلب منه القيام من, أو حنوها

 . ( )حتليل القطعة ال  يكون قد علق بها آثار رائحته 

أو ثبات اإليف يعد قرينة ضعيفة  عتما  على نتيجة حتليل الرائحة على هذا النحوواال

باعتبار أن الرائحة , تَكيد وجو  شخص ما يف موضع أو عدم تَكيد وجو ه به أو, النفي

فضال عن , خرين بهااآلأو التصاق روائح , أو تغيريها, املوجو ة  وضع ميكن العبث بها

قد يرتدى شينا يفوت الفحص , لشخص ذي الرائحة املطلوبةأن العينة ال  تؤخذ من ا

فضال عن أن , أو حيمل بداخله ما ميوه به على مريدي أخذ عينته, الدقيق لرائحته

تسو  , أو تؤخذ فيها العينة من صاحبها, للمواضع ال  تؤخذ منها العينة بعيدا عن صاحبها

مما ال ميكن معه , األماكن اجملاورة فيها روائح وتتغلب عليها روائح تنبعث من املوضع أو

ولذا فال يعتمد عليها يف توجيه تهمة , إعطاء نتيجة  قيقة أو أقرب إىل الدقة يف هذا السبيل

 . أو بدء التحقيق معه  قتضاها يف جرمية , إلنسان

 الفرع الثالث

 مدى حجية استنكال املتهم للوقو  على ما تناوله

ة املسذذذكر أو املخذذذدر مذذذن يف املذذذتهم   بعذذذاث رائحذذذ اختلذذذف الفقهذذذاء يف مذذذدى حجيذذذة ان   

 :وذلل على مذهبني, على ثبوت تهمة شربهما عليه, بتناوهلما

                                        
 .     -   /ية اإلنسان كمصدر لآلثار واأل لة املا : زكريا الدروي(  )
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يذذرى أصذذحابه أن جرميذذة الشذذرب تتقذذرر يف حذذق مذذن وجذذدت منذذه رائحذذة       :املثثذهب األو 

وإليذذه ذهذذب   ,بعذذ  الصذذحابة روي هذذذا عذذن  , املسذذكر أو املخذذدر وإن ي يذذر حذذني تناوهلمذذا   

 .( )حلنابلة واختاره ابن تيمية املالكية وبع  ا

يرى من ذهب إليه أن جرمية الشرب ال تثبت بانبعاث رائحذة املسذكر أو    :املذهب الثاني

والذذراجح مذذن  , وهذذو مذذذهب احلنفيذذة والشذذافعية والظاهريذذة  , املخذذدر مذذن يف املذذتهم بشذذربهما 

 .( )مذهب احلنابلة 

من وجدت منه رائحته مبا استد  أصحاب املذهب األو  على ثبوت جرمية الشرب على 

 :يلي

فقذال لذي بعذ     , كنذت حبمذص  : " قال روي عن ابن مسعو   :ال حابة إمجاع: أوال

, واهلل مذا هكذذا أننلذت   : فقال رجل من القوم, اقرأ علينا فقرأت عليهم سورة يوسف: القوم

إذ فبينمذا أنذا أكلمذه    , أحسذنت : فقذال لذي  ,  وحيل واهلل لقد قرأتها على رسول اهلل : قلت

, ال تذم  حتذى أجلذدك   , أتشذرب المذر وتكذذب بالكتذاب    : فقلذت , وجدت منه ريذح المذر  

 .( )" فجلدته احلد 

أفا  األثر أن الصحابة أقاموا حد الشرب على من وجدت منه رائحذة   :منه الداللة وجه

وكانذذت , فذذدل علذذى أن جمذذر  انبعذذاث الرائحذذة مذذن فيذذه يقذذرر ارتكابذذه للجرميذذة   , املسذذكر

فيكون إمجاعذا مذنهم علذى      ,وي يظهر يف الصحابة خمالف, بة تشتهر وتذاعقضايا الصحا

 .االعتدا  برائحة املسكر أو املخدر على ثبوت شرب املتهم له 

, إن الرائحة والقيء معنى يعلم به صفة ما مت تناول املكلف لذه وجنسذه   :املعقثو  : ثالثا

رائحذذة الشذذراب أقذذوى يف  وأصذذل ذلذذل أن وجذذو   , فوجذذب أن يكذذون مريقذذا إىل إثبذذات احلذذد   

وإمنذا يعذرف ذلذل    , ألن الرؤية ال يعلم بهذا الشذراب أمسذكر هذو أم ال    , معرفة نوعه من رؤيته

 .برائحته 

استد  أصحاب املذهب الثاني على عدٍ ثبثوت جرميثة الشثرب بانبعثائ رائحتثه مثن يف       

 :مبا يلي, متناوله

, ملخذدر قذد تكذون مذن غذريه     إن الريح ال  تنبعث مذن يف متنذاول املسذكر أو ا    :املعقو 

والدليل إذا  خلذه االحتمذال   , أو لدفع غصة أو حنو ذلل, والحتمال أنه تناوهلا مكرها عليها

ولذذذا فذذال تقذذوم برائحذذة املسذذكر أو املخذذدر جرميذذة شذذربهما علذذى مذذن    , سذذق  بذذه االسذذتدالل 

 .وجدت منه هذه الرائحة 

                                        
,   / إعذالم املذوقعني   , 31/السياسذة الشذرعية   ,    /0 املغين والشذر  الكذبري   ,    ,  7/ تبصرة احلكام  (  )

 / 3  . 
كشذذاف ,    /0 اإلنصذذاف , 10 / مغذذين احملتذذا  , 80 /0 الروضذذة , 07 /3فذذتح القذذدير , 0 / ر  احملتذذار  (  )

 . 3/13القناع 
 ( .  33/ صحيح مسلم ,   1 / صحيح البخاري . ) م يف صحيحيهما أخرجه البخاري ومسل (  )
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 :الرأي الراجح

و املخذدر مذن يف إنسذان ال يعذد قرينذة علذى أنذه        والذي أراه أن انبعذاث رائحذة املسذكر أ    

ألنذه ر ذا شذربها ضذمن  واء أو     , وال ميثل تناولذه هلذا واحلذال هذذه جرميذة     , شربها متعديا بها

أو كانذذت تنبعذذث منذذه رائحتهذذا بعذذد إجذذراء عمليذذة جراحيذذة أعطذذي إليهذذا فيهذذا خمذذدر    , عذذال 

ومذع تطذرق   , أنذه ال يسذكر    انذاً  أو, حبقيقتذه  أو تناول املسكر أو املخدر جاهاًل, إلجرائها

 فذال تصذلح رائحذة املسذكر أو املخذدر املنبعثذة مذن يف املشذتبه بذه  لذيالً          , هذه االحتماالت إليه

فإمذا  , وإمنذا تعذد قرينذة ميكذن االسذتنا  إليهذا للتحقيذق معذه        , على ارتكابه جرمية شربهما

 .    انتهت جهة التحقيق إىل إ انته أو تمئته 

 املطلب التاسع

 تخداٍ العقاقري الطبية يف اإلثباتاس

ل املذذوا  املخذذدرة  تلذذ, يقصذذد بالعقذذاقري الطبيذذة الذذ  تسذذتعمل يف التوصذذل إىل اجلنذذاة      

ويذذؤثر تناولذذه هلذذا علذذى قدرتذذه يف الذذتحكم يف    , حيذذث تقذذدم للمشذذتبه بهذذم  , املصذذنعة معمليذذاً 

أ ائذذذه  وإن كانذذذت تفقذذذده القذذذدرة علذذذى الذذذتحكم يف, إال أنهذذذا ال تعطذذذل إ راكذذذه, تفكذذذريه

ولذذا فإنذه يفضذي    , إىل املصذارحة والتعذبري عذن مكنذون نفسذه      فيكذون أكثذر مذيالً   , العقلي

وبعد أن يظهر أثرهذا عليذه يذدلي  ذا     ,  علومات ي يكن ليفضي بها لو ي يع  هذا املخدر

 .( )لديه من بيانات متعلقة باجلرمية 

ثبذات أو النفذي يف جمذال    إال أن هذه الوسيلة ال يصذلح مذا تذتمخ  عنذه قرينذة قويذة لإل       

واعرتافذه بشذيء   , وجتعلذه يهذذي بغذري احلقيقذة    , ألن املا ة املخدرة تنيذل عقذل متناوهلذا   , التهم

باعتبذذاره , روهذذو غذذري معتذذم ممذذن زال عقلذذه  سذذكر أو خمذذد, وهذذو علذذى هذذذه احلالذذة إقذذرار

 .( ) أهلية إصداره فاقدًا

والسكر أو  ,العقل والتميينألن منامها , األ اءوالسكر أو الدر ينايف أهلية 

فريق منهم عدم  ىفري: وقد اختلف الفقهاء يف حكم عقو ه وتصرفاته, الدر ينافيهما

فعبارته ال تدل علي رضاه بالعقد , ألنه زائل العقل فاقد اإلرا ة غري مدرك ملا يقول, صحتها

, ها إقرارهومن, فريق آخر صحة هذه العقو  والتصرفات ونفاذها مطلقا ىوير, أو التصرف

أن السكر مينع لنوم بع   فريق ثالث ىوير, ألن السكر ال ينايف الطاب بالتكاليف

 .( )وهي ال  تقبل الفسخ وال تصح من اهلنل , عقو  وتصرفات السكران

, عن هذا فإنه ال ميكن اجلنم بصحة النتائج املرتتبة على تناول املا ة املخدرة فضاًل

ألنه اعتا  تناوهلا فال يفضي تناوله , فال يوثق  ا يصدر عنه, افإنه قد يتناوهلا مدمن عليه

                                        
 . 1 /3 عد  , مقال  جلة األمن العام, مصل احلقيقة: أمحد الشريف (  )
 . 7 / القواعد والفوائد األصولية , 8  /األشباه والنظائر : السيومي, 37 / التقرير والتحبري  (  )
إرشا  , 1  , 1   -8  , 3  /األشباه والنظائر : السيومي, 7/ صفي املست: الغنالي, 3  / املوافقات  (  )

 .    /الفحول 
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, ولذا يعسر االممننان لنتائجها, هلا إىل االختالل الذي حتدثه يف غري املعتا  على تناوهلا

كما أن احتمال كذب متناوهلا فيما يفضي به من أقوال حال وقوعه حتت تَثريها أمر 

إ خال ما ة يف بدن  كما أنه ال جيوز شرعًا, فال يكون قوله مطابقا للحقيقة, وار 

وليس من شَن إعطاء املشتبه , إصال  بدنه وحتقيق النفع له امعصوم إال إذا كان من شَنه

وإمنا هو إ خال ما ة ضارة ببدنه وعقله ال يقتضيها عال  بدنه , به هذه املا ة من هذا القبيل

هذا باإلضافة إىل أن , ري ممر مشروعوهذا اعتداء على سالمة بدنه بغ, أو حتقيق نفع له

وليس إعطاؤها له النتناع اعرتاف , ( )املوا  املخدرة مما حيرم تناوهلا لغري ضرورة أو حاجة 

ومن ثم فإن اختاذ , منه على هذا النحو مما تقتضيه الضرورة أو احلاجة املرخصة يف تناوهلا

 .       ثبات أو النفي فوق أنها قرينة ضعيفة يف اإل, هذه الوسيلة غري مشروع

 املطلب العاشر

 استخداٍ ال ور الثابتة واملتحرَة يف اإلثبات

 الفرع األو 

 أنواع ال ور ومسوغات التقاطها

وهذا التصذوير  , أو التصوير الضوئي, يتم التقاط الصور إما باألشعة فوق البنفسجية 

وآثذار  , ن مكذان احلذا ث  وهذو يسذتخدم لرفذع اآلثذار مذ     , إما أن يتم بعدسة ثابتذة أو متحركذة  

ر يكمذا يسذتخدم التصذو   , ولتصوير املستندات واأل لة املا يذة , األقدام وإمارات وسائل النقل

كآثار البقذع  , باألشعة فوق البنفسجية إل هار ما هو خمتف وال ميكن رؤيته بالعني اجملر ة

ني أنذواع األنسذجة   وإ هار مدى االختالف ب, املنالة وآثار البصمات والكتابة باألحبار السرية

كمذذذا يسذذذتخدم لفحذذذص املسذذذتندات املذذذنورة أو املطموسذذذة  , الذذذ  ال ميكذذذن معرفتذذذه بذذذالعني

وللوقذذذوف علذذذى حمتذذذوى الطذذذرو  , وقذذذراءة حمتذذذوى الطابذذذات املغلقذذذة  ون فضذذذها, البيانذذذات

ويسذتخدم التصذوير املرئذي عذن مريذق      , وتصوير األشياء املا ية يف الوس  املظلم, املشتبه بها

, ومنذع وقوعهذا  , وكشذفها ,   التليفنيوني يف جمذال تسذجيل اجلذرائم وقذت ارتكابهذا     اإلخرا

عذذن  فضذذاًل, ومراقبذذة املواضذذع الذذ  يظذذن  خذذول مذذرتكيب اجلذذرائم إليهذذا       , وحفذذظ األمذذن 

 .( )استخدام التصوير بَنواعه لتسجيل صور اجملرمني أو املشتبه بهم 

                                        
إن كل مسكر وكل خمدر حرام, أال "  :قال روى أنس بن حذيفة أن رسول اهلل ملا , وهو ما اتفق عليه الفقهاء (  )

, (  0 /3كنن العمال )  أخرجه أبو نعيم يف احللية, "العقل فهو حرام   ر وما أسكر كثريه حرم قليله, وما
جامع العلوم واحلكم , 7/313املغين , 8 /1, 8/ اجملموع , 38/ السالل  سرا , 83/ البحر الرائق : ويراجع

 .   3  /8احمللى , 17 /
 . 18 -13/أصول وأساليب التحقيق والبحث اجلنائي : قدري الشهاوي (  )
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 الفرع الثاني

 حكم أنواع الت وير

تصذذذوير يف ال بذذذَس علذذذى أنذذذه  وا اتفقفذذذ, اء يف حكذذذم التصذذذوير وقذذذد اختلذذذف الفقهذذذ   

املخلوقذذذات النباتيذذذة, سذذذواء أكانذذذت مثمذذذرة أم ال, وأن ذلذذذل ال يذذذدخل فيمذذذا نهذذذي عنذذذه مذذذن      

: "  قذال    الذنيب ما رواه ابن عباس رضي اهلل عنهمذا أن   يهتدل به علذذذومما اس, ( ) التصاوير

فخذص النهذي بذذوات    , ( )" رو , وليس بنافخ ور صورة يف الدنيا كلف أن ينفخ فيها الص من

بن عباس رضي اهلل عنهما أنه نهى املصذور عذن التصذوير,    ا ىرواألروا  وليس الشجر منها, و

وألن : اويذطذذقذذال الطح, ( )" ومذذا ال رو  فيذذه   فصذذور الشذذجر  إن كنذذت فذذاعالً : " ثذذم قذذال لذذه 

على إباحذة تصذوير مذا ال      ل ,هألنها ال تعيش بدون ,ملا أبيحت بعد قطع رأسها صورة احليوان

أن جميذذل عليذذه " بذذل إن يف بعذذ  روايذذات حذذديث عائشذذة رضذذي اهلل عنهذذا , ( ) رو  فيذذه أصذذاًل

 .(3)"  مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهينة الشجرة :  السالم قال للنيب 

 :وأما تصوير اإلنسان واحليوان فقد اختلف الفقهاء يف حكمه على مذاهب ثالثة 

وال مينع منذه  , يرى من ذهب إليه أن تصوير اإلنسان واحليوان ال حيرم  :ذهب األو امل

   .(3)وقد ذهب إليه بع  الفقهاء , لصنم يعبد من  ون اهلل تعاىل إال ما كان صنعًا

, وهم بع  السذلف واملالكيذة وابذن محذدان مذن احلنابلذة       أصحابهيرى  :الثثاني  املذهب

كامذذل  إذا كذذان, صذذورة إلنسذذان أو حيذذوان ممذذا لذذه  ذذل   أنذذه حيذذرم مذذن التصذذاوير مذذا كذذان  

 .(8)حنوهماوصنع مما يدوم من احلديد أو النحاس أو , األعضاء

وهذذو مذذذهب  , يذذرى أصذذحابه أنذذه حيذذرم تصذذوير ذوات األروا  مطلقذذاً       :الثالث املذهب

ي وهو مذهب الثذوري ومالذل وأبذ   , النووي اإلمجاع عليه ا عىو, احلنفية والشافعية واحلنابلة

 .  (7) حنيفة وغريهم

استد  أصحاب املذهب األو  على أن ت وير اإلنسان واحليوان ال حيثرٍ إال أن يكثون   

 :مبا يلي, ل نم يعبد من دون اهلل تعاىل صنعًا

                                        
: البهذوتي , 18 / شذر  املنهذا    ,    / ي والشذر  الكذبري   حاشذية الدسذوق  ,  8 / الطحطاوي على الذدر  حاشية  (  )

 . 70 / اإلقناع 
 ( .  1 /0 فتح الباري . ) أخرجه البخاري يف صحيحه   ( )
 . 380 / أخرجه مسلم يف صحيحه  (  )
 .  8 / حاشية الطحطاوي  (  )
 او   يسذذنن أبذذ, 3  /3رتمذذذي سذذنن ال. ) حسذذن صذذحيح : وقذذال الرتمذذذي, أخرجذذه الرتمذذذي وأبذذو  او  يف سذذننهما  ( 3)

 / 77 . ) 
 . 37 -1/38 جملة الوعي اإلسالمي العد  , 1 /  رو  املعاني : األلوسي ( 3)

  8 / اإلنصذاف  : املذر اوي ,  7 / النواجذر  : اهليتمي,  7 /3األم ,  8 / حاشية الطحطاوي على الدر املختار  ( 8)
. 

شر  النذووي علذى مسذلم    , 77 /0 فتح الباري , 70 / ذاء األلباب غ: السفاريين, 7  , 8  / حاشية الدسوقي  ( 7)
  /70 . 
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 :أوال النص

 . ( ) َواللَّها َخل ق كأُم َوَما َتُعَملأوَن  ق اَ  أ َتُعباداوَن َما َتُنحهتاوَن  : قال اهلل تعاىل ( )

يقذول عذام الفذتح       عن جابر بن عبد اهلل رضذي اهلل عنهمذا أنذه مسذع رسذول اهلل      وي ر ( )

 .( )" والننير واألصنام  إن اهلل ورسوله حرم بيع المر وامليتة : "وهو  كة

أفذا ت اآليذة واحلذديث حرمذة بيذع األصذنام وعبا تهذا مذن  ون اهلل          :وجه الداللثة منهمثا  

 .فيحرم حنتها لعبا تها , تعاىل

بقولذذه تعذذاىل يف حذذق سذذليمان عليذذه , واحذذتج أصذذحاب هذذذا املذذذهب علذذى إباحذذة التصذذوير ( )

َ اْلَجَوابه : السالم  .( ) َيُعَملأوَن ل ها َما َيَشاء مهن مفَحاِريَب َوَتَماثهيَ  َوجهف ان  

  :وجه الداللة من اآلية

التماثيذذل أفذذا ت اآليذذة تسذذخري اجلذذن لسذذليمان عليذذه السذذالم يف صذذنع السذذفن واجلفذذان و    

وشرع من قبلنا شذرع  , وال تسخر له لعمل التماثيل إال إذا كانت صناعتها مشروعة, وحنوها

 . لنا 

 :السنة النبوية املطهرة: ثانيا

وقذد سذرتت       خذل علذي رسذول اهلل    : " قالذت  رضي اهلل عنهذا  عائشةروى القاسم عن  ( )

د النذاس  ذيا عائشة أشذ  :لوقا ,ه وتلون وجههذفلما رآه هتك ,سهوة لي بقرام فيه متاثيل

فقطعنذذاه فجعلنذذا منذذه   :قالذذت ,يضذذاهون خبلذذق اهلل امة الذذذينذاهلل يذذوم القيذذ عنذذد عذذذابًا

 . ( )" وسا ة أو وسا تني 

ومذذن أ لذذم : " قذذال فيمذذا يرويذذه عذذن ربذذه تبذذارك وتعذذاىل    أن الذذنيب  روى أبذذو هريذذرة  ( )

 . (3)" أو ليخلقوا ذرة , كخلقي فليخلقوا حبة ممن ذهب الق خلقًا

 :وجه الداللة منهما

إذ لذو كذان   , إن الوعيد يف احلديثني على صناعة الصور والتماثيل لذيس علذى  ذاهره   

مذع أن ذلذل ال   , هذا علذى  ذاهره القتضذى حتذريم تصذوير الشذجر واجلبذال والشذمس والقمذر         

فتعني محله على مذن قصذد أن يتحذدى صذنعة الذالق عذن وجذل ويفذرتي عليذه          , حيرم باالتفاق

 . الق مثل خلقه  بَنه

إن أشذد النذاس عذذابا    " حذق املصذورين    قال يف أن رسول اهلل  روي عن ابن مسعو   ( )

 .( )" عند اهلل يوم القيامة املصورون 

                                        
 .من سورة الصافات  13اآلية  (  )

 ( . 08  / صحيح مسلم , 881/ صحيح البخاري . ) أخرجه الشيخان يف صحيحيهما   ( )

 .من سورة سبَ    من اآلية  (  )

 ( . 337 / صحيح مسلم ,     /3صحيح البخاري . ) أخرجه الشيخان يف الصحيحني  (  )

 ( .  38 / صحيح مسلم , 8 8 /3صحيح البخاري . ) أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما  ( 3)
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 :وجه الداللة منه

إذ لذذو محذذل علذذى , إن احلذذديث ال يذذرا  مذذن التصذذوير املنهذذي عنذذه فيذذه التصذذوير املعتذذا  

فذذإن أشذذد مذذا فيذذه أن يكذذون   , قواعذذد الشذذريعة علذذى التصذذوير املعتذذا  لكذذان ذلذذل مشذذكالً  

فكيذف يكذون فاعلذه    , معصية كسائر املعاصي ليس أعظم من الشرك وقتل النفس والننا

 . فتعني محله على من صنع التماثيل لتعبد من  ون اهلل , أشد الناس عذابًا

 ومذن مجلتذذه تعاملذهم بالذذدنانري  , وبيذذوت أصذحابه   إن الصذور اسذتعملت يف بيذذت الذنيب     ( )

وباألحوال الفر ية لالستعمال الواقع مذنهم  ون  , الرومية والدراهم الفارسية  ون نكري

 . يدل على إباحة التصوير , تَويل

 :استد  أصحاب املذهبني الثاني والثالث على حرمة الت وير مجلة مبا يلي

 : السنة النبوية املطهرة

, يذذل أن يَتيذذه يف سذذاعة جم  واعذذد رسذذول اهلل : " عذذن عائشذذة رضذذي اهلل عنهذذا قالذذت   ( )

مذا الذف   : وهو يقول, وكان بيده عصا فطرحها: قالت, فجاءت تلل الساعة وي يَته

متذذى  خذذل هذذذا : فقذذال, فذذإذا جذذرو كلذذب حتذذت سذذرير, ثذذم التفذذت. اهلل وعذذده وال رسذذله

فقذال لذه رسذول    , فجذاءه جميذل  , فذَمر بذه فذَخر    , واهلل ما  ريت به: فقلت, الكلب ؟

مذذنعين الكلذذب الذذذي كذذان يف    : فقذذال , فجلسذذت لذذل وي تذذَتين ؟  وعذذدتين :   اهلل 

 .  ( )" إنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال صورة , بيتل

يصذور   فذرأى مصذوراً  , أو ملذروان , تبنى باملدينة لسعيد أنه  خل  ارًا"  أبي هريرة عن  ( )

 ومن أ لذم ممذن ذهذب الذق    : قال اهلل تعاىل: يقول فقال مسعت رسول اهلل , يف الدار

 . ( )" أو ليخلقوا شعرية , أو ليخلقوا حبة, فليخلقوا ذرة, كخلقي خلقًا

 :اموجه الداللة منه

مذن خلذق اهلل    على من يصذور خلقذاً  , امترتب الوعيد الشديد الوار  فيهاحلديثان  أفا  

 .مما يدل على حرمة تصويره , أو غريهما أو حيوانًا إنسانًا سواء كان, تعاىل

 :الرأي الراجح

هذذو مذذذهب  –بعذذد الوقذذوف علذذى أ لتهذذا   –ذي يذذرجح يف النظذذر مذذن هذذذه املذذذاهب  والذذ 

ل  لذة الكذثرية الذ  اسذتدل     , سذواء كانذت ممذا هلذا  ذل أم ال     , القائلني حبرمة إنشاء صورة

 . والوعيد الشديد الوار  فيه , بها على حرمته

ألنذه  , ايفوهذا احلكم املختلذف فيذه ال ينبغذي أن يذدخل يف إمذاره التصذوير الفوتذوغر       

وال , وإ هار لصورة موجو ة وحبس هلا عن الذنوال , جمر  حبس للظل تثبيت له بآلة التصوير

                                                                                                                        
 ( . 380 / صحيح مسلم , 0   /3صحيح البخاري . ) أخرجه الشيخان يف صحيحيهما  (  )

 ( .  33 / م صحيح مسل, 80  / صحيح البخاري . ) أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيحني  (  )

 ( .   38 / صحيح مسلم , 0   /3صحيح البخاري . ) أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما  (  )
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إذ , فليس يف ذلل مضذاهاة للذق اهلل تعذاىل   , يصدق على فاعلها الوعيد الوار  يف األحا يث

يف التصذذذذوير الضذذذذوئي بالكذذذذامريا الثابتذذذذة أو   ولذذذذيس, ( )املضذذذذاهاة مقصذذذذو  بهذذذذا املشذذذذابهة 

ألنذذذه حذذذبس لظذذذل صذذذور معينذذذة حقيقيذذذة   , مضذذذاهاة ومشذذذابهة للذذذق اهلل تعذذذاىل , املتحركذذذة

فذذاحملبوس  ذذل صذذورته هذذو عذذني مذذا خلذذق اهلل  , بالوسذذائ  املختلفذذة عذذن مريذذق آالت التصذذوير

اهلل تعذاىل   كما أن هذا ال يصذدق عليذه أنذه خلذق كخلذق     , وليس مضاهاة هلذا اللق, تعاىل

ولذذذا ور  يف , ( )ألن اللذذق إجيذذا  مذذن العذذدم   , حتذذى يطلذذب مذذن فاعلذذه إحيذذاؤه يذذوم القيامذذة     

تفسذذري حلقيقذذة  , " أو ليخلقذذوا شذذعرية , أو ليخلقذذوا حبذذة , فليخلقذذوا ذرة: " احلذذديث القدسذذي 

فتصوير خلذق اهلل تعذاىل بذآالت التصذوير     , والذي فسر به التصوير, اللق الوار  يف احلديث

ومن ثم فإن تصوير األشخال , بل تثبيت صورة ما هو موجو  بالفعل, من العدم س إجيا ًالي

وال , وغريهم بكامريات التصذوير املثبتذة للصذورة أو احملركذة هلذا ال يذدخل يف هذذا الذالف        

 .  وإن ي تدع له الضرورة أو احلاجة  يكون ممنوعًا

 الفرع الثالث

 فيمدى حجية الت وير يف اإلثبات أو الن

ألن صاحب الصورة , والتصوير الفوتوغرايف ال يصلح قرينة يف اإلثبات أو النفي 

كما أن باإلمكان تغيري , على وجهه عند وجو ه باملكان ميكن أن يكون قد وضع قناعًا

فضال عن , أو ارتداء ساتر على الوجه مينع من رؤية مالحمه, لون الوجه بطالء أو حنوه

تشابه الناس يف مالمح  هذا باإلضافة إىل, يف الصور امللتقطةأعمال الدبلجة ال  تتبع 

 .مما ال ميكن معه االممننان إىل ما التق  من الصور , وجوههم وقسماتها وألوانها

فإما أن يتم من جهات التحقيق بعد ارتكاب , وأما التصوير بآلة التصوير املتحركة 

منا يكون تصويرا للمتهم وهو ميثل وما يتم بعد ارتكابها إ, اجلرمية أو حال ارتكابها

,  هاملن يشاهدون عمليًا ميثل  رسًا,  وهذا فوق كونه ال يعد  لياًل, اكيفية ارتكابه

عن أن تصوير  فضاًل, وهذا ال يسوغ شرعًا,  اشرة لتعلم ارتكاب اجلرائمو عوة غري مب

وأما ,  ره بعدهجدوى من تصويال ف,  هيكون بعد إقراره جبرمإمنا املتهم يف هذه احلالة 

عن أ اء هذه  فإنه ميثل تقاعسًا, تصوير جهات التحقيق ملرتكب اجلرمية حال ارتكابه هلا

للمجرم من ارتكاب جرميته وقصر عالقة هذه اجلهات به على  اومتكين, اجلهات لدورها

وليس التصوير , وارتكابه للجرم منكر جيب على جهات التحقيق إنكاره, جمر  تصويره

وإذا قام , ملا سبق قوله يف التصوير الفوتوغرايف, عن ضعف حجته يف اإلثبات فضاًل, همن

, اعتم ما صوروه قرينة قوية إل انتهم ,اجلرمية حال ارتكابأنفسهم اجملرمون بتصوير 

 ماوال يتصور منهم إنكار , باعتبار أنهم ال يتهمون يف تصوير أنفسهم وهم على هذه احلال

 .كاب اجلرمية التقطوه ألنفسهم حال ارت

                                        
 . 03 / النهاية يف غريب احلديث  (  )
 . 3  /  القاموس احملي : آبا ى فريوزال (  )
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مما يعول عليه , واعتبار الصور امللتقطة قرينة على إثبات التهمة على إنسان بعينه 

 .   ( )وقد اعتمها مجهور الفقهاء  ليل إثبات , ما ية باعتبذاره قرينة, شرعًا

 املطلب احلادي عشر

 استخداٍ املستندات الرمسية والعرفية يف اإلثبات

 الفرع األو 

 تندات اخلطية يف اإلثباتمدى حجية املس

على , من مرق اإلثبات يف الدعاوى اختلف الفقهاء يف مدى اعتبار الكتابة مرقًا  

 :مذهبني

وهو , يرى أصحابه أن الكتابة وسيلة يعتد بها يف إثبات الدعوى وغريها :املذهب األو 

 . ( )به وهو رواية عن أمحد قال بها بع  أصحا, واملالكية, ما ذهب إليه بع  احلنفية

يرى من ذهب إليه عدم اعتبار الكتابة حجة يف إثبات الدعاوى أو  :املذهب الثاني

وهو رواية عن أمحد قال , وإليه ذهب الشافعية, وهو قول بع  احلنفية واملالكية, نفيها

 .( )بها بع  أصحابه 

مبا , استد  أصحاب املذهب األو  على أن الكتابة حجة يف إثبات الدعوى وغريها 

 :يلي

  :الكتاب الكريم: أوال

َْتاباولا  : قال اهلل تعاىل َيا أ يَُّها الَّذهيَن آَمناوْا ِإَذا َتَداَينتام بهَدُين  ِإل ى أ َج   مَُّسمًّى ف ا

َ َما َعلََّمها الّلها ف ْلَيْكتاُب َو َ اتهٌب أ ُن َيْكتاَب  َ اتهٌب بهاْلَعُدِ  َوال  َيْأَب  ْلياُملهِ  الَّذهي َوْلَيْكتاب بفُيَنكأُم 

َ اَن الَّذهي َعل ُيهه اْلَحقُّ َسفهيه ا أ ُو َضعهيًفا  َعل ُيهه اْلَحقُّ َوْلَيتفِق الّلَه َربفها َوال  َيُبَخُس مهُنها َشُيئ ا ف إن 

 .( )  أ ُو ال  َيُسَتطهيعا أ ن يامه ف هاَو ف ْلياُملهُ  َولهيُّها بهاْلَعُدِ 

  :وجه الداللة من اآلية

إال إذا كانت الكتابة حجة  تهمر بكتابَوال ي, أمر اهلل تعاىل بكتابة الدين يف وثيقة

 .فدلت اآلية الكرمية على حجية الكتابة يف إثبات الدعوى وغريها , يف اإلثبات بوجه عام

  :السنة النبوية املطهرة: ثانيا

                                        
إعالم املوقعني , 3  / قواعد األحكام , 33 /معني احلكام ,    / تبصرة احلكام , 1  / تبيني احلقائق  (  )

 /1  . 
 ابذذن تيميذذة فتذذاوى,  0 /الطذذرق احلكميذذة ,    / فذذتح العلذذي املالذذل  , 8  /3ر  احملتذذار ,  8/8البحذذر الرائذذق  (  )

 0/  3 . 
شذذر  منتهذذى  , 11 / مغذذين احملتذذا   ,    / جذذواهر اإلكليذذل  , 73 / تبصذذرة احلكذذام  ,  8/8البحذذر الرائذذق   (  )

 . 1 3/ اإلرا ات 
 .من سورة البقرة   7 ن اآلية م (  )
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كتبه لي رسول  بًاأال أقرئل كتا: " قال لي العداء: عبد احلميد بن أبي زيد قال ىرو

هذا ما اشرتى العداء بن خالد بن :  فإذا فيه فَخر  لي كتابًا,  بلى:  فقلت,  ؟ اهلل 

ال  اء وال غائلة وال خبثة بيع املسلم  أو أمًة اشرتى منه عبدًا,  هو ة من حممد رسول اهلل 

 .( )" املسلم 

  :هوجه الداللة من

وأن هلا حجية يف إثبات , التوثيق واإلعالم أن الكتابة وسيلة من وسائلاحلديث  أفا 

 .وأنه حيتج بها على من حررها ومن حررت له , املعامالت وحنوها

  :القيا : ثالثا

بل ر ا كانت الكتابة أصدق يف , إن الكتابة معتمة باللفظ يف التعبري عن اإلرا ة

خبالف , و اإلزالة أو اال عاءباعتبارها ثابتة ال يعتورها احملو أ, التعبري عن اإلرا ة من اللفظ

 .ولذا فإنها تعد حجة يف اإلثبات , اللفظ

استد  أصحاب املذهب الثاني على عدٍ اعتبار الكتابة حجة يف إثبات الدعاوى أو 

 :مبا يلي, نفيها

  :السنة النبوية املطهرة: أوال

فاختصمنا , كانت بيين وبني رجل خصومة يف بنر: " قال األشعث بن قيس  ىرو

حيلف وال يبالي فقال رسول اهلل  إنه إذًا: قلت, شاهداك أو ميينه: فقال, ىل رسول اهلل إ

 :هو فيها فاجر لقي اهلل وهو عليه غضبان  من حلف على ميني يستحق بها مااًل "( ). 

  :وجه الداللة منه

حصر البينات املثبتة للدعوى يف الشها ة ال  تكون  أفا  احلديث أن رسول اهلل 

فلو كانت الكتابة حجة يف , واليمني ال  تكون من قبل املدعى عليه, ن قبل املدعيم

فدل , لذكرت ضمن ما يثبت الدعاوى أو ينفيها يف احلديث, إثبات الدعاوى أو نفيها

 .احلديث أنه ال تعد حجة يف اإلثبات أو النفي 

  :املعقو : ثانيا

ومن ثم , ه التنوير والتلفيقخلفيد, إن ال  مما ميكن أن يشتبه بغريه من خطوط

 .إثبات  عوى أو نفيها  كون حجة يففال ي

                                        
, حسذن غريذب  : وقال فيه الرتمذذي , علقه البخاري وأخرجه ابن اجلارو  والرتمذي والبيهقي والدارقطين وابن ماجة (  )

, 7  /3 سذنن البيهقذي   , 0 3/ سذنن الرتمذذي   ,   8/ صذحيح البخذاري   . ) وذكره ابن حجذر يف تغليذق التعليذق    
 ( .     -0  / تغليق التعليق , 833/ ماجة سنن ابن , 88/ سنن الدارقطين 

 ( .    / صحيح مسلم , 771/ صحيح البخاري . ) أخرجه الشيخان يف صحيحيهما  (  )
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 :الرأي الراجح

هو ما  –بعد الوقوف على أ لتهما  -والذي تركن النفس إليه من هذين املذهبني  

ملا استدلوا به , من أن الكتابة حجة يف اإلثبات أو النفي, ذهب إليه أصحاب املذهب األول

وهو ال يَمر إال  ا يكون حجة يف , هلل تعاىل أمر بتوثيق احلقوق بهاوألن ا, على مذهبهم

 . وهو حمال أن يَمر اهلل تعاىل به , وإال عرى األمر به عن فائدة, جماله

 الفرع الثاني

 استخداٍ املستندات الرمسية يف اإلثبات

تلل ال  تصدر من مو ف عام أو عامل بَحد  واوين : يقصد باملستندات الرمسية

األوراق الصا رة : ومن هذه املستندات, تكون له صالحية إصدارها, لدولة أو مؤسساتهاا

أو احملررات الصا رة , اجلهات احلكومية أو, أو الدوائر القضائية, من مكاتب التوثيق

 .وكذا صورها املعتمدة بشعار الدولة , من مؤسسات الدولة املختلفة

 :ويعترب يف العم  بهذل املستندات ما يلي

بَن يعهد إليه , أن يتوىل كتابة املستند الرمسي من يكون له صفة يف كتابته - 

 .بتحريره  قتضى مهام و يفته 

 .وأن يكون له اختصال إصداره , أن يكون هلذا املو ف سلطة حترير املستند - 

املو ف يف حترير املستند ما تقرره اللوائح والقوانني والقرارات املعمول بها  يأن يراع - 

 .ا الصول يف هذ

أن حيرر املستند يف ضوء القواعد املرعية يف حتريره من ناحية الصياغة والشكل  - 

 .  وحنوها , واملضمون

باعتبار أنه يتضمن , راءاآلللراجح من  فإذا ما توافرت يف املستند كان حجة وفقًا

رض أنها ال ألن الف, وقد صدر من جهة ال تتطرق إليها التهمة, إقرارا باحلقوق أو نفي ثبوتها

, عامًا وتتَكد حجيتها حبسبانها صا رة ممن يتوىل على الناس أمرًا, مصلحة هلا يف ذلل

َيا أ يَُّها الَّذهيَن آَمناوْا  : وقد فرض علينا ماعته بقول اهلل تعاىل, أو ممن ينوب عنه يف ذلل

أن رسول اهلل  وروي عن أبي هريرة , ( ) أ طهيعاوْا الّلَه َوأ طهيعاوْا الرفساوَ  َوأأُولهي األ ُمِر مهنكأُم

 فقد  ومن أماع أمريي, فقد عصى اهلل ومن عصاني ,من أماعين فقد أماع اهلل: " قال

 .( )" ومن عصى أمريي فقد عصاني , أماعين

على املسلمني أو  عامًا وملا كانت هذه املستندات الرمسية مما أمر به من يتوىل أمرًا

, إال أنها حجة تقبل إثبات العكس, نها تكون حجة على الكافةفإ, من ينوب عنه يف ذلل

                                        
 .من سورة النساء  31من اآلية  (  )
 ( . 33  / صحيح مسلم ,   3 /3صحيح البخاري . ) أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما  (  )
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ومن ثم فإنها ال تفيد , إلمكان الطعن عليها بالتنوير والتقليد واحتوائها على غري احلقيقة

وعلى من يطعن يف حجيتها أن يقيم الدليل على صدق , القطع مما تتضمنه من إثبات أو نفي

 .  مدعاه 

 الفرع الثالث

 تندات العرفية يف اإلثباتاستخداٍ املس

 املق د األو 

 املق ود باملستندات العرفية وأنواعها 

من غري أن يكتسب , يقصد بهذه املستندات ما يقوم بتحريره األفرا  بعضهم لبع  

 .صفة الرمسية 

  :أنواع هذل املستندات العرفية

 :منها ما يلي, هلذه املستندات أنواع

واحملررات ال  يقوم بها , جالت واملذكراتكالدفاتر والس: األوراق الاصة ( )

 .أو حنو ذلل , لتنظيم أعماهلم أو إثبات معامالتهم أو إثبات البيانات بها, األفرا 

لقيد اإليرا  , ال  يتوىل التجار وأصحاب األعمال حتريرها: احملررات التجارية ( )

سليمها إىل لضب  أعماهلم أو إرساهلا أو ت, وحنوها, واملنصرف والنفقات والديون

و فاتر صور , الدفاتر اليومية:  ومن هذه احملررات, كبيان ملا تعاملوا عليه, غريهم

الذي يتم ,  فرت اجلر  السنوي أو الفصلي: ومنها كذلل,  الوار ةالصا رة والرسائل 

وما هو موجو  وما مت ,  أو جلبًا أو توريدًا أو شراًء فيه حصر ما مت التعامل فيه بيعًا

 . ال  عليهم , وحركة الديون ال  ألصحاب األعمال على غريهم, فيهالتصرف 

باعتبار أن اللوائح والقوانني يف الدول , وهذا النوع  حجة يف اإلثبات أو النفي

, فيهاإمساك هذه الدفاتر وإثبات حركة التعامل , املختلفة توجب على أصحاب األعمال

 . ولبيان ماله أو عليه قبل الغري , وغري ذلل لتتم حماسبتهم  قتضى املدون بها ضرائبيًا

ويعتم , ال  يتوىل حتريرها أفرا  ليست هلم صفة املو ف العمومي: احملررات العرفية ( )

, كانت وسيلتها أيًا, يف احملرر معينًا ًاوجو  كتابة تفيد أمر: يف هذه احملررات

وغايته من , حملررليعرف من صدر عنه ا, باإلضافة إىل توقيع حمررها بامسه كاماًل

 .عن حمتواه  ليكون مسنواًل, إصداره

, باعتبارها صا رة وموقعة ممن حررها, وهذه احملررات هلا حجية يف اإلثبات أو النفي

 .( )وهو مسنول عما ور  بها من بيانات أو إقرارات أو حنوها 

                                        
 .  37/قواعد اإلثبات : توفيق فر .  , 81 , 87 /  الوسي : السنهوري.   ( )
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وفق ما  والقرائن معتمة شرعًا, ومن ثم فإنها تعد قرينة على ثبوت احلق املدون بها

 . ( )ذهب إليه اجلمهور

 املق د الثاني

 مدى حجية املستندات العرفية

ال يعد قرينة مثبتة أو , إن جمر  محل املرء لورقة عرفية حمررة وموقعة من غريه

بها أم  وإمنا اتلف مدى حجيتها حبسب حال صاحبها أن كان مقرًا, نافية  جر ها

كانت , أو التوقيع املثبت عليها بصحة التم أو, بصدورها منه فإن كان مقرًا, منكرًا

أو  حتريرهوأنكر , أما إن أنكر صدوره منه, يف قوة الورقة الرمسية من ناحية اإلثبات

, فال يكون حجة عليه إال إذا ثبت بالبينة أنه صاحبه, توقيعه عليه أو التم املثبت عليه

, عليه ىيثبت أنها صا رة من املدعولذا فعلى من يريد االحتجا  بالورقة يف هذه احلالة أن 

وقضت بصحة الورقة ونسبتها وصحة , فإن اممَنت احملكمة إىل تقرير البري املختص

 .( )كانت حجة يف اإلثبات , أو الامت املثبت عليها التوقيع

 املق د الثالث

 مدى حجية احملررات والسجالت التجارية

 والدفاتر الشخ ية

 :لسجالت التجاريةمدى حجية احملررات وا: أوال

ما إذا كانت  على, من حررها يف مدى حجية هذه احملررات على يتوقف القول 

فال الو حال من تستعمل , فإن كانت إلثبات شيء له, تستعمل إلثبات شيء له أو عليه

كانت حجة يف , فإن كان من تستعمل ضده تاجرًا, أو غريه ضده أن يكون تاجرًا

وكانت السجالت ,  بعمل جتاري وكان النناع متعلقًا , ًاتاجرإذا كان املدعي , اإلثبات

أما إذا كان االحتجا  بها لتاجر على غري من يعمل , ال  ميسكها املدعي منتظمة

حبسبانه ال ميسل  ثلها حتى تتم حماسبته  ا حرره , ال تكون حجة عليه هافإن, بالتجارة

,  ون سجل التاجر وحمرراته حجة على غريهإال أنه جيوز على سبيل االستثناء أن يك,  فيها

وكان التنام غري , إذا كانت الدعوى متعلقة بسلع أو حنوها قام التاجر بتوريدها إليه

, وأما إن كانت سجالت التاجر وحمرراته تستعمل ضده, التاجر مما ميكن إثباته بالبينة

وسواء كانت , هفإنه تعد حجة يف اإلثبات سواء كان من يستعملها ضده تاجرا أو غري

باعتبار أنه كتبها أو , منه حبق غريه عليه كتابيًا ألنها تعد إقرارًا, منتظمة أم غري منتظمة

 .  ( )إال أن يثبت خالف ذلل , كتبت له أو أشرف على كتابتها

                                        
 .  1/ إعالم املوقعني , 3  / قواعد األحكام , 33 /معني احلكام , 1  / تبيني احلقائق  (  )
 .  8 / قانون اإلثبات : مصطفى هرجة, 83,  8/قواعد اإلثبات : توفيق فر   ( )
 .      -1  / يف القانون التجاري الوجين : مصطفى مه,  7  -88 / وسي  السنهوري  (  )
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 :مدى حجية الدفاتر الشخ ية: ثانيا 

ى الغري أو له عل ما حيرره املرء يف  فاتر ومذكرات شخصية قد تتضمن التنامًا 

باعتبار , ي تكن هلا حجية يف ذلل, له على الغري فإذا تضمنت التنامًا, للغري عليه التنامًا

وإن كانت تصلح الستخرا  قرينة منها , أنه متهم فيما يثبته فيها مما حيقق مصلحة له

للغري عليه كانت حجة يف  وأما إذا تضمنت التنامًا, صاحلة إلثبات بع  وقائع الدعوى

أو إذا ثبت فيها صراحة وجوب  ين أو , فيما إذا ثبت فيها أ اء  ين أو جنئه له, ثباتاإل

وهذه الدفاتر واملذكرات وإن كانت حجة يف هذه احلالة إال أن املدعي , التنام عليه للغري

إال إذا كانت هذه , ال ميلل إلنام املدعى عليه بتقديم حمررات حتت يده تثبت  عواه

 . ( )بينهما احملررات مشرتكة 

 املطلب الثاني عشر

 استخداٍ الرسائ  املختلفة يف اإلثبات

 الفرع األو 

 استخداٍ الرسائ  اخلطية يف اإلثبات

األصل و, بتوقيع املرسل يَّل غالبًاذي, حمرر يوجهه املرسل إىل املرسل إليه: الرسالة 

ل إليه, إال أنها قد للتوثيق بل للسؤال عن احلال واالممننان على املرس أنها ليستها في

جرمية يف حق املرسل إليه ارتكاب أو  تتضمن أحيانًا ما يفيد إثبات حق من احلقوق,

ذا احلق, أو هلإثبات  اختلف يف مدى اعتبارها وسيلة ولذابتهديد أو احتيال وحنو ذلل, 

ذا إفاعتمها البع   ثابة املستندات العرفية , هااحلكم على املرسل بناء على ما ور  في

إن كانت غري موقعة فللقاضي أن يعتمها مبدأ ثبوت ف, لة بتوقيع املرسلَيذكانت م

ون حجة على املرسل من ومن ثم تك, بالكتابة متى كانت حمررة خب  من حيتج بها عليه

حيث صدورها منه, ومن حيث صحة الوقائع والبيانات املكتوبة فيها, ما ي ينكر املرسل 

 . ور  فيها التوقيع, أو يثبت عكس ما

فإن جحد , لنمه, لو كتب رسالة لرجل غائب أن لل علي كذا: " قال ابن فرحون

ال شل أن يف القول باعتبار الرسائل و, ( )" وقامت البينة أنه كتبه أو أماله لنمه 

عندما تكون  كاملستندات العرفية حفظًا للحقوق, ورفعًا للمشقة عن الناس, السيما

أحدهما توثيق ما بينهما من على يصعب معها  حبيثرسل إليه قوية العالقة بني املرسل وامل

أو غري ذلل , كان ما بينهما يقتضي احلياء عدم ملب وثيقة منه باحلق يون أو حقوق, أو 

 . من األسباب

                                        
 .  81/النظام القضائي اإلسالمي ,  7/مرق القضاء ,  8/مرق اإلثبات الشرعية : أمحد إبراهيم (  )
 .  3/ تبصرة احلكام   ( )
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خاضعة لتقدير  تكونال تَخذ حكم املستندات مطلقًا, بل  هاأنويرى البع  

املوقعة واملستند العريف املعد لإلثبات, فيتعني على  القاضيو إذ أن هناك فرقًا بني الرسالة

القاضي عند قراءة الرسالة ال  ي تكتب لإلثبات وتفسريه لعباراتها أن يقيم وزنًا للظروف 

أن كاتبها ي يقصد منها أن تتخذ  لياًل عليه, فلم  :ال  كتبت فيها الرسالة, ومنها

وعلى هذا ,  حترير السند ليكون  لياًلحيت  يف كتابتها االحتياط الذي يتخذ عا ة يف

جيوز للقاضي أن يرى يف عبارات الرسالة  لياًل كاماًل على التصرف املرا  إثباته بها, أو ال 

جيد فيها سوى مبدأ ثبوت بالكتابة, أو جمر  قرينة, أو أن يرى أنها ال تفيد شينًا يف 

ال تشتمل على أسرار ن أ :اتيف اإلثب هابع  للتمسل بالوقد اشرتط  اإلثبات املطلوب,

, واستنذانه يف االحتجا  بها هإعالمفإن تضمنتها لنم ال يرغب يف إفشائها, املرسل ال  

آخر إلثبات  أو هيَ للمدعي سبياًل, بالدعوى أذن وإال اعرتف  ا تشتمل عليه متعلقًافإن 

 .( )فإن ي يفعل جاز تقديم الرسالة لالستنا  إليها يف إثبات حقه , حقه

 الفرع الثاني

 استخداٍ رسائ  الفاَس يف اإلثبات

وما يتم إرساله , من الرسائل ال  يتم إرساهلا اآلن ما يتم بعثه عن مريق الفاكس

بل صورة مطابقة حملتواه املوجو  لدى , ليس أصال للسند أو احملرر الذي يرا  إرساله

وبينها , بني اجلهات املختلفةبل و, وملا كانت مما جيري التعامل بها بني الناس, املرسل

وقد اختلف يف ذلل , كان البد من الوقوف على مدى حجيتها يف اإلثبات, وبني األفرا 

 :على اجتاهات عدة

 : االجتال األو 

, إذا احتوت على رقم فاكس اجلهة املرسلة, املستندات العرفيةيرى أن هلا حكم 

ى املرسل إليه أن يعيد إرسال فاكس علذا جيب ول, وتوقيع املرسل, ورقم الدولة الكو ي

تستبعد أي شبهة لإىل املرسل موضحًا به استالمه للفاكس املرسل إليه مع توقيعه عليه, 

 . ميكن أن تشوب التعامل بهذه الوسيلة

 : االجتال الثاني

تَخذ حكم الورقة العرفية يف اإلثبات إىل أن يثبت املرسلة بالفاكس  رسائلالأن 

املوجو  لدى املرسل, الذي يقوم به لرسالة بالفاكس يتم بوضع أصلها ن نقل األ, العكس

املوجو  لدى املرسل إليه, ومن ثم فإن إىل اجلهاز اآلخر بدوره بنقلها مصورة كما هي وبثها 

هاز اجلجهاز الفاكس بطريق التصوير نقاًل عن تلقاها ال  ياملوقعة من املرسل الرسالة 

مما ال جيوز معه يف , رسلامللرسالة املرسلة احملفو ة لدى ا سخة أصلية منتعد ن, املرسل

                                        
 . 3  /قواعد اإلثبات يف املوا  املدنية والتجارية : توفيق فر .    ( )
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تلل احلالة تكليف اجلهة املرسل إليها بتقدميه, وال سبيل ملنازعة اجلهة املنسوب إليها تلل 

 . الرسالة إال بإنكار صدورها منها, أو إثبات عدم مطابقتها ألصلها املوجو  لديها

 : االجتال الثالث

يف اإلثبات, وال ميكن االحتجا  بها إذا فقد ا حجية الفاكس ليس هلأن رسائل 

فقد تكون حمرفة أو أصلها جو  املخامر والعيوب ال  قد تتعرض هلا الرسالةو لو, األصل

ولذا فإن احتماالت الطَ وار ة يف عمليات اإلرسال واالستقبال, إىل جانب سهولة , منورا

خ اإلرسال, واستصدار إشعار منور بإرسال تعديل عنوان املرسل وتغيري ال  اهلاتفي وتاري

قد تتدخل ف الفاكس, إضافة إىل أن إرسال الفاكس ال يعين استقباله من الطرف اآلخر,

 . عوامل فنية حتول  ون ذلل

إال أنها إذا كانت خب  من  ,ذاتهايف ي تكن حجة إال أن رسائل الفاكس وإن 

تحقق منه كن البالكتابة مي فإنه ميكن أن تعد مبدأ ثبوت, هانسبت إليه وأنكر

املوجو ة لدى املستلم موقعًا عليها ممن الفاكس كانت رسالة وإذا , بالوسائل املعروفة

 .( )حجة يف اإلثبات كَصلها صدر عنه األصل فإنها تعد حيننذ نسخة ثانية, ويكون هلا 

 الفرع الثالث

 استخداٍ رسائ  الربق والتلكس يف اإلثبات 

 :  الربق يف اإلثباتاستخداٍ رسائ: أوال

وهذه الرسالة , رسالة خمتصرة بني نقطتني موصلتني معا خب  تلمنرت :الربقية 

ال  حتفظ األصل وترسل صورة منها إىل , يرسلها شخص إىل آخر عن مريق  ائرة الميد

ألن كاتبها ال يوقع , وال تعد المقية حجة يف اإلثبات عند فريق من العلماء, املرسل إليه

ل تنويرها على صاحب اولذا فإن احتم, وال يسلمها بنفسه, ها أمام املو ف املختصعلي

, فتكون هلا حجية يف اإلثبات, إال أن يقر املرسل بصحة ما حرر بها, االسم املدون بها قائم

فإذا حتقق التطابق بينهما كان للمقية حجية الرسائل املرسلة من , أصلها موجو ًا إذا كان

لغري من حرر المقية االحتجا  بها و, أن ينكر ما ور  فيها أو يثبت عكسهإال , أصحابها

باعتبار أنها ال تسلم إال للمرسل إليه أو تر  إىل من , إذا توافرت الشروط السابقة بها

 .أو تقدم جلهات االختصال كدليل ما ي , أرسلها

ر أنها ختلو من باعتبا, ختلو من أي حجية, ومع هذا فإن البع  يعتمها ورقة عرفية 

 .( )حتى وإن وقع عليها فإن هذا ال ارجها عن حقيقتها كمحرر عريف , توقيع مرسلها

                                        

 .  1  -78 / القرائن املا ية وأثرها يف اإلثبات,   /يثة يف اإلثبات حجية وسائل االتصال احلد: حممد رشدي ( 0)

 . 33 / وسي  السنهوري , 13  - 1 / موسوعة اإلثبات : أنس الكيالني ( )
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 :استخداٍ رسائ  التلكس يف اإلثبات: ثانيا

بل قد يكون , رسائل التلكس ليس هلا أصل حمفو  وال تكون موقعة من املرسل 

من و, يف اإلثبات أو النفيولذا فال يكون هلا حجية , مرسلها شخص ال حيمل اسم مرسلها

إىل أن , إن كان يفيده االحتجا  بها, فإن ملن أرسلت إليه أن حيتج بها أمام القضاء ثم

أما إذا كان مرسل احملرر بهذه الطريقة جهة , املرسل فينول االحتجا  بها هاينكر

, يةألنه يَخذ حكم الورقة الرمس, فإن ما ترسله يعد حجة يف اإلثبات أو النفي, حكومية

 .وال ميلل أحد إنكاره إال إذا معن عليه بالتنوير أو عدم صحة البيانات ال  حيملها 

إذا خلت من , أو واقعة وال ميتنع يف الشريعة اعتبار الرسائل املختلفة بينة تثبت حقًا 

مجهور قد اعتد و, باعتبارها قرينة ما ية, وي تتطرق إليها االحتماالت ,ريف والتنويرذالتح

 .( )هاء بالقرائن املا ية يف اإلثباتالفق

 املطلب الثالث عشر

 استخداٍ املشافهة والوثائق والرسائ  والوسائط والتواقيع اإللكرتونية يف اإلثبات

 الفرع األو 

 استخداٍ رسائ  املاسينجر الشفهية واملكتوبة يف اإلثبات

عن مريق  إلرسال رسائل مكتوبة أو شفهية(  Messenger) يستخدم املاسينجر  

وما يتم اإلفضاء بها عن , مع مرف آخر عن مريق شبكة النت(  Chatting) ا ثة احمل

وإن كان شفاهة فال يعدو , العريف أن يكون كاحملرر وبا ال يعدوذإن كان مكت همريق

وال يصلح , وكالهما ال يعد حجة يف اإلثبات أو النفي, أن يكون كاالتصال اهلاتفي

جمر ة حتتا  إىل ما ولذا تعد الدعوى  قتضاه , ا مت به أو نفيه جر ه وسيلة إلثبات م

وإن أنكر فإن كان  ,حكم  قتضى إقراره, فإذا أقر املدعى عليه  ا ور  فيها, يعنزها

املكتوب واملسموع يف هذه احلالة حجة فإن , قام بتسجيل احملا ثة أو الرسالة املدعي قد

وإن كان لدى املدعي من , ة منها يف التحقيقوإن كان هذا ال مينع من اإلفا , ضعيفة

, شها ته إذا كان مقبول الشها ة قبلت, حضر احملا ثة أو الرتاسل عم النت وشهد عليها

على الشها ة وليس إىل الرسالة املكتوبة أو احملا ثة عم  ويكون احلكم الصا ر استنا ًا

الوسائ  اإللكرتونية وي يشهد وإن ي يكن املدعى قد أثبت احملا ثة أو الرسالة ب, النت

فتوجه اليمني فيها إىل املدعى عليه وفق قواعد , فإن  عواه  ا أجري  عوى جمر ة, عليها

 جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إىل" : عن وائل بن حجر قالملا روي , املخاصمات

ألبي,  أرض كانت ىيا رسول اهلل إن هذا قد غلبين عل: , فقال احلضرمي رسول اهلل 

ألل : للحضرمي هي أرضي يف يدي أزرعها ليس له فيها حق, فقال النيب : وقال الكندي

                                        
 .  1/ إعالم املوقعني , 3  / قواعد األحكام ,    / تبصرة احلكام , 1  / تبيني احلقائق  (  )
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يا رسول اهلل الرجل فاجر ال يبالي ما حلف عليه,  :فلل ميينه, قال:  ال, قال: قال, بينه ؟

ومن ثم فإن ملن يريد التوثق لرسالته مع , " ليس لل منه إال ذلل: وليس يتورع من شيء, قال

أن يتبع وسيلة ميكنه بها إثبات ما يريد أو نفيه بطريق معتمدة لدى , ه عن مريق النتغري

 .( )اجلهات املعنية 

 الفرع الثاني

 استخداٍ الرسائ  املوقعة إلكرتونيا يف اإلثبات

يف جمذال املعذامالت   وقيذع اإللكرتونذي   من الوسائل الضرورية يف التوثيق اسذتخدام الت 

كبذذديل  , لوسذذيلة املتاحذذة للتوقيذذع علذذى املعذذامالت بذذني متباعذذدين       باعتبذذاره ا , اإللكرتونيذذة

ويف البدايذذة نقذذرر أنذذه ال فذذرق بذذني أن يكذذون  , للتوقيذذع املعهذذو  علذذى احملذذررات بذذني حاضذذرين 

فليسذذت العذذمة , وبذذني أن يكذذون بوسذذي  إلكرتونذذي, التوقيذذع علذذى احملذذرر بصذذورته املعهذذو ة

وإذا كذان  , على احملرر املوقذع عليذه بذذلل    ايضفيهبل  ا يشيعه من حجية , بشكل التوقيع

ويذذبني عذذن رضذذاه , التوقيذذع علذذى احملذذررات بالطريقذذة املعهذذو ة حيذذد  حقيقذذة مذذن قذذام بذذالتوقيع 

فذذإن  ومذذن ثذذم , فذذإن ذلذذل يتحقذذق بذذالتوقيع اإللكرتونذذي كذذذلل  , بذذاحملتوى الذذذي وقذذع عليذذه 

وترتتذذب عليهذذا آثارهذذا,  الذذ  حيكذذم  وجبهذذا  , التوقيذذع اإللكرتونذذي  ثابذذة القرينذذة القويذذة  

وال شذل أن حماولذة الشذخص إنكذار     , فيكون ملنمًا لصاحبه  ضمون ما ور  التوقيع عليه

عند إجراء التعامالت اإللكرتونية يوجد مرف ثالذث  ه ألن, متعذرالتوقيع أو التهرب منه أمر 

د أن يتطذابق مذع   فذالتوقيع ال بذ  , بني املتعاملني يضفي على املعاملة اإللكرتونية قدرًا من الثقة

رمذذذن التعريذذذف املوجذذذو  يف الشذذذها ة اإللكرتونيذذذة الذذذ  تعتذذذم  ثابذذذة اهلويذذذة اإللكرتونيذذذة         

 . وال تتم املعاملة إال بعد التَكد من شخصية صاحب الشها ة, للشخص

عموم األ لة على : حجة ومن األ لة على اعتبار الرسائل املوقع عليها إلكرتونيًا

وأنها كل ما يبني , باإلضافة إىل أن األخذ باملعنى العام للبينة ,مشروعية العمل بالقرائن

على على التوقيع التقليدي وبالقياس , التوقيع اإللكرتونييدخل يف عمومها , احلق ويظهره

وألن , الو ائف وحيقق نفس األهدافنفس جبامع أن كاًل منهما يقوم ب, احملررات الورقية

وال يرتتب , صاحل الناس وييسر عليهم إجراء املعامالتاعتبار التوقيع اإللكرتوني حيقق م

 .كحجة قوية يف اإلثبات أو النفي  فكان مشروعًا, ومقاصده عليه خمالفة نصول الشرع

أن يكون صاحب : وهي, إال أنه يعتم فيه عدة شروط لتتحقق منه هذه الغاية 

لشخص صاحب  ضعًاوأن يكون خا, أ وات التوقيع اإللكرتوني علىالتوقيع هو املسيطر 

حبيث ال يطرأ عليه تغيري أو , وأن تتوافر صفة االستمرارية يف التوقيع, التوقيع وقت إبرامه

ليتمكن الطرف اآلخر من حتديد ,  كليًا باملوقع ارتبامًا ًاوأن يكون مرتبط, تبديل

وإن كان هذا ال ينفي أن احملررات املوقعة ,  حقيقة صاحب التوقيع من خالل توقيعه

                                        
 .  3/استخدام شبكة االنرتنت : حممد سامي, 73/شبكة االنرتنت   ليلل الشامل إىل: مصطفى السيد  ( )
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الحتمال , عليها مما ميكن التشكيل يف مدى صحة التوقيع اإللكرتوني كرتونيًاإل

ومنه التوقيع  عليها  ا فيها ءبل وباالستيال, اخرتاق املواقع اإللكرتونية والعبث  حتواها

مما قد يفقد الثقة , كما أن بع  صور هذا التوقيع عرضة للسرقة والتنوير, اإللكرتوني

 إال أن هذا ال يلغي استعمال هذه الوسيلة لتوثيق احملررات,  عليها بذلليف احملررات املوقع 

والطعن يف ,  وال  يقتضيها مابع العصر, باعتبارها الوسيلة املتاحة للتعاقد بني غائبني, 

وار  كذلل يف حق التوقيع التقليدي على , التوقيع اإللكرتوني على احملررات بهذه األمور

إىل أن يثبت صاحب  , مينع من اعتبارها حجة يف اإلثبات أو النفي ومع هذا ي,  احملررات

فال يكون ذلل مانعا كذلل يف اعتما  احملررات , التوقيع عكس احملتوى الذي وقع عليه

ع عليه ذع عكس احملتوى املوقإىل أن يثبت صاحب التوقي,  املوقع عليها إلكرتونيًا

 .( ) إلكرتونيًا

 الفرع الثالث

 ائط اإللكرتونية يف اإلثباتاستخداٍ الوس

الوسيلة ال  يتم فقد تطلق ويرا  بها , على معان عدة ةاإللكرتونيائ  الوستطلق 

وميكن التمثيل هلذا الوسي  , هاأو إجراء العقو  وحنو, املعلومات من خالهلا تبا ل

ث ال  يتم من خالهلا التحد وبوبرامج احلاس ,واهلاتف, والميد اإللكرتوني, كسبالفا

احلاسوب  أو برامج, التوقيع اإللكرتوني ال  ينشَ بهانظمة األ وات أو األ أو, مع اآلخرين

ور ا كان املعنى األول , تدخل من أحد يف تشغيلهاال  تمَمج لتقوم بعملها تلقائيًا  ون 

ن تبا ل املعلومات وإبرام العقو  هو أكثر املعاني استعماال فيما حن بهاوهو اآللة ال  يتم 

مما يؤثر على  ,وو يفتهاومبيعتها حقيقتها الوسائل خمتلفة يف وهذه , بصد  حبث حكمه

لمصطلح فمفهومه يصدق على التوقيع ل وأما اإلمالق اآلخرحجيتها يف اإلثبات قوة وضعفًا, 

تعد  ثابة ف ,التلقائية من المامج املعدة من قبل أصحابها وأما االستجابة, اإللكرتوني

 .( ) ملباشرة من أصحابها وترتتب عليها آثارهاالتصرفات ا

حيث يعتورها , تظل حمتملة وال يقطع  ا تنبئ عنه هاإال أن احلجية املستفا ة من

استعماهلا من قبل املواقع املختلفة ميكن اخرتاقها و باعتبار أن, التنوير والتدليس والكذب

ولذا فإن هذه , هم ومواقعهموال يتنبه أصحابها إىل ما ارتكب عن مريق بريد, اآلخرين

فتكون احلجة , إال إذا أقر أصحابها  ا تنبئ عنه, الوسائ  اإللكرتونية ال تصلح حجة

 . يف إقرارهم وليس فيما صدر من الوسائ  اإللكرتونية املستخدمة 

                                        
  . 7 , 0 -1 /مدى حجية احملرر اإللكرتوني يف اإلثبات : عبد العنين املرسي (  )
 . 77 -78/مقدمة يف التجارة اإللكرتونية العربية : عبد الفتا  حجازي   ( )
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 الفرع الرابع

 استعما  رسائ  اجلوا  يف اإلثبات

, كن أن يتم بها أنواع التصرفاتومي, تعد رسائل اجلوال من الرسائل اإللكرتونية

وأنه الذي يستعملها يف إرسال , اسم صاحبها ورقم هاتفه ويكون هلا حجية إن عرف

 .أو اإلقرار بَفعال ارتكبها , التصرفاتهذه الرسائل ب

 حبسب ما إذا كان صاحب اجلوال مقرًا, وختتلف حجيتها يف إثبات ذلل أو نفيه

أقر بَنه صاحب اجلوال الذي أرسلت منه الرسالة فإن ,  له  ا أرسله به أو منكرًا

وليست احلجية يف , كانت الرسالة حجة يف احلكم  قتضى ما ور  فيها, بالتصرف

فال تقوم بها حجة نكر أما إذا أ, بل يف إقرار مرسلها بَنه الذي أرسل ما تتضمنه, الرسالة

 .ر إىل مدعمات أخر للعمل بها تفتق, وإن اعتمت قرينة تولد شبهة يف الوقائع املرسلة, عليه

كما أن استعمال الغري للهاتف يف , لرسالة أمر حمتملفإرسال صاحب اهلاتف ا

فإن حلف وإال لنمه , يهيستحلف عل اولذا فإذا أنكر صاحبه إرساهل, إرساهلا وار  كذلل

س لو يعطي النا : "قال ن النيب أعباس رضي اهلل عنهما ملا روى ابن , ما ور  بالرسالة

وينبغي  ,( )"  ولكن اليمني على املدعى عليه ,بدعواهم ال عى ناس  ماء قوم وأمواهلم

ي أو أعط, منهعما إذا كان قد فقد من صاحب اهلاتف يف االستفصال  االجتها للقاضي 

ثم , وإال حلف أنه ي يرسل الرسالة, ا عى ذلل أثبت صحة مدعاهفإن , غريه وحنو ذللل

كان للقاضي أن , املرسلتدل على أن املدعى عليه هو رائن فإن قامت ق, خلى سبيله

وهو القضاء عليه  ا ور  يف الرسالة , ويرتب عليها موجبها, حيكم  جموع هذه القرائن

 .( )من تصرف أو إقرار أو حنو ذلل 

 املطلب الرابع عشر

 استعما  جهاز َشف الكذب يف اإلثبات

للكشف عن اجلرائم  نسبيًا يعد جهاز كشف الكذب من األجهنة احلديثة 

ورصد االنفعاالت الصا رة عنه , عن مريق توجيه األسنلة إىل شخص معني, ومرتكبيها

حيث , للوقوف على مدى صدقه أو كذبه فيما يدلي به من بيانات, عند توجيه األسنلة إليه

وتوصل كفاه , وجهاز لتسجيل ضغ   مه, أنبوب لتسجيل تنفسهه يثبت على صدر

, لتسجيل إفرازات العرق عنده, رقيقتني ميرر بهما شحنة كهربائية خفيفةبصفيحتني 

نفعاالت والتغريات ال  حتدث على تنفسه وضغ   مه وإفرازات االهذه األجهنة  فتسجل

                                        
, وسذكت عنذه ابذن حجذر    او  والنسائي والرتمذي وابذن ماجذة   أبو  وأخرجه , أخرجه البيهقي وأصله يف الصحيحني  ( )

, 83 / حتفة األحوذي ,  3 /0 سنن البيهقي . ) إسنا ه حسن أو صحيح على ما قال النووي : وقال املباركفوري
 ( .83 / الدراية 

 .  33 -8 3/القرائن املا ية وأثرها يف اإلثبات   ( )
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, و رجة مقاومة جلده للتيار الكهربائي الواصل إليه, عرقه وحركات يديه وقدميه

 . ( )يما ام عنه مدى صدقه أو كذبه ف يمكن بذلل الوقوف علىف

ألن استنتا  أمر عن , وهذه الوسيلة ال تفيد القطع أو الظن بثبوت التهمة أو نفيها 

وال سلطان , لجسملنفعاالت واملؤثرات الفسيولوجية االعلى عتما ه ال, مريقها غري قويم

ومن ثم فإن انتناع اإلقرار بارتكاب اجلرمية عن مريقها من اإلكراه على , يهاألحد عل

رفع :" قال أن رسول اهلل  ثوبان  اهملا رو, ( )وإقرار املكره غري معتم باتفاق , صدوره

ورفع إثم الطَ عن املكره  ليل عدم , ( ) "والنسيان وما استكرهوا عليه  الطَعن أم  

ولذا فإن االعرتاف الذي يصدر أو يستنتج من , االعتدا  بعبارته وعدم ترتب شيء عليها

 .بامل  هازضع هلذا اجلاإجابة ال

نفعاالت عنه عند إلقاء تحكم يف صدور االكما أن للمتمرس على هذه الوسيلة أن ي

, مما ميكن معه استخالل نتيجة سلبية باتهامه, فال يسجل عليه اجلهاز فوارق, األسنلة

كما أن بع  الناس قد يتوتر جملر  , وبع  الناس يتقن ضب  انفعاالته يف مثل هذه األمور

وتكون نتيجتها غري معمة عن , فتسجل عليه انفعاالت متباينة, ؤال أحد له عن شيءس

بل إن بع  الناس يكون , وانفعاالت الناس متفاوتة يف هذا الصول, احلقيقة يف حقه

ال يكون لتوتر أو انفعال مبيعي ا فتسجيل اجلهاز هل, مصابا بَمراض هلا أعراض خمتلفة

عن هذا فإن النتائج ال   فضاًل, ضامرأبه من وا ا أصيبوإمنا يكون مل, لدى من يسَل

 علىللخبري أن جينم أو يغلب  اال ميكن معه, من الطَ بهذا اجلهاز حتتمل نسبًاتستنتج 

فيد ه له ال تومن ثم فإن نتائج استعمال,  قيقة ه نه أن النتيجة ال  ينتهي إليها عن مريق

  .  القطع أو الظن بارتكاب اجلرمية أو نفيها

 املطلب اخلامس عشر

 استخداٍ آثار األقداٍ واإلطارات والسالح واملالبس والرتاب يف اإلثبات

 الفرع األو 

 استعما  آثار األقداٍ يف اإلثبات

يرتكبون  باعتبار أن من, يستدل به على حقيقة صاحبه قديمإن آثار األقدام  ليل 

ميكن  هافما ال يرى بالعني من, امهممعاي أقد من ممسيف موضع ال يتمكنون  معينًا فعاًل

يف التوصل إىل الفاعلني وكل ذلل ميكن اإلفا ة منه , رؤيته باألشعة فوق البنفسجية

ألن ما تسفر , إال أن هذا ال يقطع يف حال التطابق بينها بثبوت اجلرمية عليهم, األصليني

                                        
 . 3   -   /يثة يف اإلثبات اجلنائي الوسائل العلمية احلد: حسني إبراهيم (  )
 .1 / روضة النا ر : ابن قدامة, 03  - 0 ,  1 ,  1 /األشباه والنظائر : السيومي,  3 , 30 / الفروق  (  )
وقذال ابذن   , وأخرجذه ابذن ماجذة والذدارقطنى والبيهقذي     , أخرجه ابن حبان واحلاكم وصححه علذى شذرط الشذيخني    (  )

,  0 /3 صحيح ابذن حبذان   . ) إسنا ه حسن : وقال النووي, إسنا ه صحيح: وصريىوقال الب, حديث صحيح: حنم
,  1 /3 ىاحمللذ , 38 /8السذنن الكذمى   , 80 / سذنن الذدارقطنى   , 331/ سذنن ابذن ماجذة    , 17 / املستدرك 

 ( .  7 / تلخيص احلبري , 30 /3جممع النوائد 
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وبني , يف موضع احلا ثإما أن يكون بعدم وجو  شبه بني آثار األقدام  عنه نتيجة املقارنة

, همويف هذه احلالة يعد عدم التطابق قرينة قوية لنفي التهمة عن, آثار أقدام املشتبه بهم

ويف هذه احلالة إما , هموإما أن تسفر عن وجو  شبه بني األقدام املرفوع أثرها وبني أقدام

يف حق من  فيمكن اعتباره وسيلة إثبات, بصمة القدمأن يكون التطابق عن مريق تطابق 

, يعمل بهذه القرينة يف احلقوق باستثناء احلدو ف, تطابقت بصمة قدمه مع األثر املوجو 

باملوقع لفعل  ي يكن موجو ًافإن أثبت املشتبه به أنه , ال  يعد ذلل فيها شبهة  ارئة للحد

 .ة ضده وإال اعتم التطابق قرينة قوي, اهعمل  قتض, جرم

أو يف , ماتها املمينةإىل متاثل األثرين يف نوع القدم وعال وإما أن يكون مر  التطابق

عليها واحلكم عتمد من القرائن القوية ال  يماثل فهنا ال ميكن اعتبار الت ,نعلالشكل 

التعويل أساس علمي ميكن لعدم وجو  , تعنزها إىل قرائن تفتقربل هي قرينة ,  وجبها

ه ي يثبت عدم إمكان تشابه أثر قدمني من كل بل إن, عليه يف عملية مضاهاة آثار األقدام

من نقاط ميكن مالحظتها عند املقارنة ال تكفي وما ذكره أهل االختصال , الوجوه

يف غالبيتها تعتمد على  هايضاف إىل هذا أن, قليلة العد ها ألن, للحكم بتمام املطابقة

, املطبوع على األرض إما بسبب يتعلق بالقياس أو باألثر, حتتمل الطَ والصوابمقاسات 

يرتتب عليها اختالفهم يف  اآلثار قدعن هذا فإن اختالف أنظار من يقومون  ضاهاة  فضاًل

مما ينتفي معه اعتبار آثار , عليهاتمويه العمليات عن  فضاًل, مثلوألن النعال هلا , هانتائج

تبني حاله من إىل أن ي, ال مينع كفايته للتحقيق مع املشتبه بهوإن كان , األقدام حجة

 .( )الماءة أو اإل انة 
 الفرع الثاني

 استعما  آثار اإلطارات يف اإلثبات 

سيارة تستعمل للوصول إىل مكان اجلرمية أو للذهرب  أو قد تكون اإلمارات لدراجة 

أو نقذذل مذذا , أو للمسذذاعدة علذذى نقذذل مذذا اسذذتعمل يف ارتكابهذذا , أو الرتكذذاب اجلرميذذة, منذذه

 .هي املقصو ة من ارتكاب اجلرمية بسرقتها أو جنء منها  وقد تكون السيارة, سرق

 تشذذابهحبسذذبان , يف آثذذار األقذذدامه والكذذالم يف حجيذذة آثذذار اإلمذذارات ال اتلذذف عنذذ  

ومذع تصذور هذذا    , علذى األرض  أثرهذا عن إمكان متويه  فضاًل, مارات واألثر الذي ختلفهاإل

لتطذرق  , يف اإلثبذات أو النفذي   فذال ميكذن أن تكذون نتيجذة مطابقذة اإلمذارات قرينذة       , وغريه

وإن اعتذذم ,  ثبذذاتاإلومذذع وجذذو  هذذذه االحتمذذاالت ال يوثذذق بهذذا كقرينذذة يف   , االحتمذذال إليهذذا

لتحقيذذذق معذذذه وتذذذبني مذذذدى عالقتذذذه ل يلةذذذذذذالذذذتحفظ علذذذى صذذذاحب الوس ار خمذذذواًلذذذذذتطذذذابق اآلث

 .     ( ) باجلرمية

                                        
 . 1   -3  ,    /البحث الفين : قدري الشهاوي  ( )
 .  7 , 70 /التحقيق اجلنائي الفين والبحث اجلنائي   ( )
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 الفرع الثالث

 باتاستعما  آثار وأليا  املالبس يف اإلث 

أو , قد يتخلف عن اجلرمية ألياف أو بع  أجناء ثياب اجلاني يف موضع اجلرمية

بثياب اجلاني  كما قد يوجد ذلل من اجملين عليه عالقًا, عالقة بثياب اجملين عليه أو متاعه

فإن هلا أهمية يف التعرف على , كان سبب وجو ها  ا وجدت عليه وأيًا, أو متاعه

أو شحم أو , ا كانت حتمل آثار عرق أو  م أو إفرازات أو لعابخاصة إذ, مرتكب اجلرمية

أو خميطة على حنو , أو كانت من نسيج معني, أو حنوها, حم أو بقايا معام أو شراب

أو كانت ممنقة بسبب آلة وجدت  وضع اجلرمية أو بنشوب اجملين عليه أ افره , معني

 .  اجلرمية  حيث ميكن من خالل ذلل كله التعرف على مرتكب, فيها

وجو  على واألثر امل اثل يف األنسجةمتفإذا انتهت نتيجة الفحص إىل عدم وجو  

, اجلرمية ارتكب بها الحتمال ختلصه مم, فإن ذلل ال يعد قرينة تنفي عنه التهمة, الثياب

وأما إذا انتهت إىل وجو  تطابق بني , وهو احتمال قريب وغالب من حال مرتكيب اجلرائم

فإن ذلل ال يعد قرينة قامعة على توجيه , آثار هذه الثياب وبني ثياب اجلانيما أخذ من 

قرينة  هامما يبعد معه اعتبار ,تطرق االحتمال إليهال, بارتكاب اجلرمية هاالتهمة لصاحب

مدى علمه للوقوف منه على , ال مينع من إجراء التحقيق معه وإن كان, نفييف اإلثبات أو ال

ا تعرف من خالله على مرتكب اجلرمية بطريق مباشر أو غري فر , اجلرمية بارتكاب

  .( )مباشر 
 الفرع الرابع

 استعما  آثار الرتاب يف اإلثبات

من جهة , اجلاني أهميةتعلقات آلثار أتربة موضع اجلرمية ال  تكون قد علقت  

ها جة حتليلنتي ولذا فقد تسفر أحيانًا, أنه يولد شبهة يف وجو  املشتبه به  سر  اجلرمية

حتى إذا ما ووجه املشتبه به , على تطابق بينهما, ومضاهاتها  ا يوجد يف موضع اجلرمية

عدم  هما عنفإن أسفرت نتيجة املضاهاة بين, بذلل فإنه يقر  ا ارتكب وصفة ارتكابه له

 هألن باإلمكان قيام, فال يعد قرينة تنفي عن املشتبه به تهمة ارتكابه اجلرمية, التطابق

من غبار تاعه كما أن بوسعه إزالة ما علق  , بعد ارتكاب اجلرميةإزالة هذه اآلثار ب

بل ميكن , ومن ثم فإن عدم التطابق بني العينتني ال ينفي عنه التهمة, موضع اجلرمية

 .غري هذا الدليل النايف , توجيه التهمة إليه بقرينة أو  ليل آخر

ال يعد قرينة قوية يف توجيه التهمة  هفإن, تطابق العينتنيعن  أما إذا أسفرت النتائج

, الحتمال أن املتاع الذي وجد عليه آثار الرتاب استعمله شخص آخر بدون علم صاحبه, إليه

                                        
 .   /الطب الشرعي يف التحقيقات اجلنائية : إبراهيم اجلندي  ( )
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وقد , الذين منهم من يفحص متاعه, من أتربته على املارة أو أن هواء املوضع أمار بعضًا

ومع تطرق , اب اجلرميةالغبار لقرب سكنه أو عمله أو أرضه من موضع ارتك هيصيب

إال أن , فإنها ال تصلح قرينة إلثبات التهمة ,االحتمال إىل هذه القرينة حتى يف جانب اإلثبات

, واستجوابه املشتبه بهوجو  التماثل بني العينتني ختول جلهات التحقيق التضييق على 

كان هو إىل معرفة الفاعل أو  هفر ا توصلت من خالل, وسؤاله عن عالقته باجلرمية

 .( )الفاعل احلقيقي هلا 

 الفرع اخلامس

 السالح يف اإلثبات استعما  آثار 

حبسبانها , يعد األثر الذي ختلفه اآللة املستعملة يف اجلرمية من األهمية  كان

حيث ميكن بهذا األثر الوقوف على , مما ميكن التوصل بها إىل معرفة مرتكب اجلرمية

, عما إذا كان مستخدمها هو اجلاني أو اجملين عليهو, مريقة استخدامها يف اجلرمية

للجاني أو وجدت  كان  وعما إذا كانت ملكًا, ومدى إحداث اجلرمية بها وحدها

, تم بهاتونوع اجلرائم ال  ميكن أن , ونوعها, ومن الذي ابتاعها ووقت ابتياعها, اجلرمية

 غري ذلل من البيانات ال  إىل, ونوع ما يستعمل فيها من ذخرية إن كانت آلة إمالق نار

 .ميكن بها التوصل إىل اجلاني 

شتبه به احلا ث تتطابق مع ما اّلفه سال  املوضع اآلثار املرفوعة من م كانتفإذا 

يعد قرينة قوية على توجيه االتهام ه إنف ,على بدن اجملين عليه أو موضع اجلرمية من آثار

للقاضي أن حيكم  وجب هذه و, للذإال أن يثبت خالف , إىل من يستعمل السال 

وقدم ما يفسر , فإذا أنكر املشتبه به وقوع الفعل منهمناسبًا, املطابقة على املتهم  ا يراه 

إال أن توجد , انتفت عنه التهمة, واقتنعت جهات التحقيق بوجاهة ما أبداه, هذا التطابق

التحقيق  عوى املشتبه به  جلهةَكد تإذا و ,فيعمل  قتضاها, بينات أقوى من هذه القرينة

وال يعد عدم التطابق , وحكمت عليه  قتضى ثبوتها, وإال وجهتها إليه,  رأت عنه التهمة

حني ه الحتمال أن, التهمة عنه بني اآللة املنسوبة إىل املشتبه به واألثر الذي خلفته نافيًا

استعماهلا يف إحداث  استعمل اآللة غري معاملها أو استبدهلا أو أتلف منها أجناء ال ميكن

بل , ومن ثم فإنه رغم عدم التطابق فإن هذا ال ينفي التهمة عنه, األثر املوجو  بدونها

, ميكن مع هذا إجراء التحقيق معه واستجوابه للوقوف على عالقته باجلرمية ومرتكبها

, س ذلليثبت املشتبه به عك إال أن ,فإن تطابق هذه اآلثار تعد قرينة قوية يف اإلثباتلذا و

 .( )لتطرق االحتمال إليها كما سبق , وال تعد قرينة يف النفي

                                        
 . 0  , 7  /كشف اجلرمية بالوسائل العلمية احلديثة : عبد العنين محدي  ( )
 .    /كشف اجلرمية بالوسائل العلمية احلديثة   ( )
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 املطلب الساد  عشر

 استخداٍ التنويم املةناطيسي يف اإلثبات

يذرا  اتبذاع هذذا األسذلوب      مذن اإلحياء بفكذرة النذوم علذى    : يقصد بالتنويم املغناميسي 

ذا اإلحيذاء يذتم بتكريذر    وهذ , ذلل هذي حالذة شذبيهة بذالنوم الطبيعذي     لذ وما حيدث نتيجة , معه

التحذديق  يفضذي  , أو نقطذة منهذا  , أو الرتكيذن يف حدقذة العذني   , بع  األلفا  أو احلركذات 

 هوإخضذاعه هلذذه احلالذة ال يفقذد    , ىل النذوم إوإسالم صذاحبها  , فيها إىل إضعاف عضلة العني

ئم أو وإن كذان هذذا ال ينفذي أنذه نذا     , إ راكه أو شعوره  ذا يذدور حولذه أو مسذاع مذا يقذال لذه       

 .( )شبه نائم 

منهم عن  ال يعد إقرارًا, واالعرتاف الذي يتم احلصول عليه من الناس بهذه الطريقة

, وإن اعتم قرينة ضعيفة يف ذلل, كما ال يعد قرينة قوية إلثبات شيء أو نفيه, إرا ة واعية

احلالة ال يعتد ومن يكون يف هذه ,  اعرتته حالة من النوم الطبيعي يًاذذذألن امُلنوَم مغناميس

ة األ اء باتفاق ذذذوم عارض من عوارض أهليذذذألن الن,  در عنه من أقوال أو أفعالذذ ا يص

عن :  رفع القلم عن ثالث: " قال عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل حلديث , ( )الفقهاء 

صا رة عنه حال ورفع إثم الطَ عنه  ليل عدم االعتدا  بعبارته ال, ( )"  النائم حتى يستيقظ

  .نومه

فما زال البع  , يضاف إىل هذا أن النواحي الفنية يف التنويم ي حتظ بقبول عام 

وال تَخذ احملاكم به , وما زالت تتناق  النتائج ال  تصدر عنه, يشكل فيما يسفر عنه

ظ يتم اإلحياء إليه ليتلف, هالواقع حتت تَثري عن أن فضاًل, ايا املنظورة أمامهايف القض

ال ه ومن ثم فإن ما يصدر عن, بَلفا  معينة ال تصدر عنه إذا كانت له إرا ة واعية مدركة

فال يصلح , وال يعد قرينة ضده ختول للجهات املعنية توجيه االتهام له  قتضاه, يعتد به

 .لذلل  قرينة أصاًل

                                        
 .  33/املوسوعة العربية امليسرة : أشرف غربال. شراف  جمموعة من العلماء بإ (  )
: السذيومى ,    / احملصذول  : الذرازي , 00 / اإلحكذام  : اآلمدى,    / املوافقات , 00 / أصول السرخسي  (  )

 .  0 / املسو ة : ابن تيمية,    / األشباه والنظائر 
, 87 / صحيح ابن حبان . ) سلم وي ارجاه صحيح على شرط م: وقال احلاكم, أخرجه احلاكم وابن حبان (  )

 ( . 31/ املستدرك 
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 املبحث الثالث

 مدى احلاجة إىل هذل القرائن ومدى دقتها وضوابطها

 و املطلب األ

 مدى احلاجة إىل األخذ بهذل القرائن

إن التعويل على هذه البينات إمنا يكون عند عدم وجو  ما هو أقوى منها من وسائل  

أو , باعتبار أنها قد توصل إىل معرفة وجه احلق يف الدعوى املعروضة, اإلثبات األخر

ها ما له  اللة قوية خاصة وأن من, الوصول إىل احلق بها إذا ي يكن  ة مريق آخر يثبت به

كالبصمة الوراثية ال  يرتتب على نتيجة فحصها إثبات نسب الولد إىل : قد توصل إىل ذلل

أو نفي هذه النسبة , ونسبة احليمن إىل شخص بعينه, ونسبة اجلرم إىل فاعل معني, والد

, تلفةإذا انتهت نتيجة الفحص إىل عدم تطابق الاليا املوجو ة باملواضع املخ, عن هؤالء

وكتشريح , أو عد تطابق خاليا الولد  ن يرا  نسبته إليه, خباليا الشخص املشتبه به

, ومرتكب هذا السبب والوسيلة املستخدمة فيها, اجلسم البشري للتوصل إىل سبب الوفاة

, ببصمات أصابع املشتبه به, ومضاهاة بصمات األصابع املَخوذة من مواضع اجلرمية

وفحص حمتوى , ما حيتوي عليه من أثر املسكر أو املخدر وفحص الدم للوقوف على

, للوقوف على حقيقة اجلينات الوراثية ال  حتتوي عليها, اللعاب والسائل املنوي والشعر

إىل غري ذلل من فحول تتبع للتوصل بها إىل ما ي , ومدى تطابقها مع مثيلها يف املشتبه به

 .رائن والبينات ميكن التوصل إليه  ا هو أقوى من هذه الق

من شَنه التشجيع على ارتكاب , وعدم التعويل على هذه القرائن والبينات املعاصرة 

بل إن من , وعدم إيصال احلقوق إىل أصحابها, وعدم حتقيق العدل بني الناس, اجلرائم

: فقد يفوت عند عدم االعتدا  بها, شَن عدم األخذ بها فوات املقاصد الشرعية الضرورية

إذا ي يكن  ة مريق آخر يثبت اجلرائم , والنفس, واملال, والعقل, والنسل, ينحفظ الد

يضاف إليه أن هذه البينات ر ا , ال  متثل اعتداء على هذه املقاصد وتفويت حتقيقها

واحنسار , وخاصة بعد خراب الذمم, كانت أقوى من البينات األخر يف اإلثبات أو النفي

مما ي يعد معه يطمَن إىل إقرار مقر أو , نفوس كثري من الناسالوازع الديين أو ذهابه من 

وأخذت فيها , فإذا احتي  يف التوصل إىل النتائج ال  تسفر عنها فحوصها, شها ة شاهد

كانت أقوى من , آراء عدة خماء متخصصني يف كل جمال من جماالت هذه البينات

يل فيما يعد قرينة قوية منها يف اإلثبات ألنه ال سبيل إىل الكذب أو التضل, اإلقرار والشها ة

 . أو يف أحدهما , والنفي
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 املطلب الثاني

 مدى دقة القرائن يف اإلثبات وما تفيدل من أنواع العلم

, نا أن هذه البينات منها ما يعد قرينة قوية قامعة يف جمال اإلثبات والنفيسبق أن بَي 

ومنها , رينة ضعيفة فيهما أو يف أحدهماومنها ما ميثل ق, ومنها ما يعد كذلل يف أحدهما

ويف هذه احلالة ال تكون , ما ال يصلح قرينة يطمَن إليها إال إذا انضم إليها ما يعضدها

بل تكون احلجة فيما تقوت به وتعضدت من , احلجة فيها سواء يف جانب اإلثبات أو النفي

أفا ت , ل اإلثبات أو النفيومن ثم فإذا كانت قرينة قوية أو قامعة يف جما, البينات األخر

إىل أن يثبت عكس ما , وهذان مما جيب العمل  قتضاهما, أو الظن الراجح, العلم

وإن كانت قرينة , يفيدانه فيعمل  ا تقتضيه البينات األخر ال  هي أقوى منها يف ذلل

روي ملا , وال جيوز العمل  قتضى ما شل فيه, ضعيفة أفا ت الشل وي تفد العلم أو الظن

 ,إذا وجد أحدكم يف بطنه شينا فَشكل عليه : "قال رسول اهلل  أن عن أبي هريرة 

حيث  ل , ( )"  أو جيد رحيًا فال ارجن من املسجد حتى يسمع صوتًا ,أخر  منه شيء أم ال

 .على أن العمل إمنا يكون باملقطوع به وليس باملشكوك فيه 

ات املعاصرة ال  تعد قرينة قوية يف ومن خالل العرض السابق تبني أن من البين 

ومضاهاة آثار بصمات , تشريح اجلسم البشري ملعرفة سبب الوفاة وحمدثها: اإلثبات والنفي

وفحص الدم , ببصمات أصابع املشتبه به, األصابع امللتقطة من موضع احلدث أو اجلرمية

وآثار املين والشعر  وفحص اللعاب, للوقوف على مدى احتوائه آلثار املسكرات أو املخدرات

, ملقارنة نتيجة فحص خالياها ومكونها اجليين  ثيله من املشتبه بهم, الذي يوجد  ظانه

وما يكون بينها وبني اللحم امللتصقة به من , وفحص ما حتتوى عليه أ افر املشتبه بهم

ن بقايا للوقوف على حمتواها وما إذا كان اص خاليا اجلاني أو م, خاليا أو آثار أو موا 

وفحص املكون اجليين للخاليا إلثبات نسب , أو حنو ذلل, املا ة ال  استعملت يف اجلرمية

أو للتعرف على شخصية , الولد ملن يكون بينه وبينهم تطابق أو تقارب يف هذا املكون

وفحص توافق األنسجة بني الاليا , أو ملعرفة مرتكب اجلناية, صاحب الاليا املفحوصة

, ةذللوقوف على مدى ارتكابه للجرمي, ن املوضع وبني أنسجة خاليا املشتبه بهامللتقطة م

 .أو املتحركة ال  يلتقطها اجلناة ألنفسهم عند ارتكاب اجلرمية  عن الصور الثابتة فضاًل

ومن البينات املعاصرة ما يعد قرينة قوية يف جانب نفي التهمة وليس يف جانب  

إذا اختلفت فصيلته عن , الدم الذي يوجد  وضع اجلرميةحتليل آثار : ومن ذلل, إثباتها

فإذا انضم إىل ذلل ما يوجد بدم البع  من فريوسات أمراض معينة , فصيلة  م املشتبه به

كانت نتيجة فحصه يف هذه احلالة حجة يف إثبات التهمة كما , أو مسببات مرض بعينه

يكون حجة , ع أقدام املشتبه بهكما أن عدم تطابق آثار األقدام م, كانت حجة يف نفيها
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إذا انضم إىل تطابق قدم , وكذا يكون حجة يف جانب إثبات التهمة, يف نفي التهمة عنه

الطوط واألخا يد ال  تكون بقدمه إذا , املتهم مع األثر امللتق  من موضع اجلرمية

ق املشتبه وكذا نتيجة مضاهاة آثار العرق بعر, تطابقت مع مثلها امللتق  من موضع اجلرم

وال يكون حجة يف إثبات التهمة عليه إال إذا انضم له , حيث يكون حجة يف النفي, به

 .ة مرض أو أ وية أو أمعمة تناوهلانتيج, بصمات األصابع املتعرقة أو الرائحة املمينة لصاحبه

حيث ال ميكن , ومن البينات ما يعد قرينة ضعيفة سواء يف جمال اإلثبات أو النفي 

وهو , وال يعتمد عليه إال إذا انضم إليه ما يقوي جانبه, ان إىل نتيجته يف أي منهمااالممنن

أيا كانت وسيلة , كَنواع الكتابة والرسائل املختلفة: ما عدا ما ذكر من أنواع البينات

وآثار , وآثار إمارات املركبات, وآثار انطباع األ افر على األشياء, وآثار الثياب, إرساهلا

إذا وجد مثلها عالقا ببدن املشتبه به أو , لغبار املوجو ة  وضع ارتكاب اجلرميةاألتربة وا

وآثار اآلالت املستخدمة يف اجلرمية إذا وجد مثل هذه اآلالت , ثيابه أو حذائه أو متاعه

من قرائن ال يطمَن إىل نتيجتها سواء يف جانب اإلثبات أو يف  إىل غري ذلل, حبوزة املشتبه به

 .جانب النفي 

 املطلب الثالث

 ضوابط االستفادة منها يف جما  اإلثبات

معاصرة ميثل أكثر ما يعول عليه يف جمال اإلثبات يف  ما ذكر من قرائن وبينات 

ومما يعتم يف األخذ بهذه القرائن , وغريها تابع هلا يف احلكم والصورة, الوقائع املختلفة

 :عند من يقول حبجية القرائن الشروط التالية

لوجذذو  صذذفات  , العتمذذا  االسذذتدالل بذذه   يوجذذد أمذذر  ذذاهر وثابذذت ليكذذون أساسذذاً     أن  ( )

 .وتوفر األمارات الدالة عليه , وعالمات فيه

الذذي كذان جمهذوال يف بذا       , أن توجد صلة بني هذا األمر الظاهر وبني ما يؤخذذ منذه   ( )

مذل  بالتَ, وذلذل باسذتخرا  املعذاني مذن النصذول والوقذائع      , األمر يف عمليذة االسذتنباط  

 .والتفكري الناشئ عن قوة القرحية وعمق الذهن 

ومنطذذق , وقيامهذذا علذذى أسذذاس سذذليم , قذذوة العالقذذة بذذني األمذذر الظذذاهر ومذذا يؤخذذذ منذذه   ( )

ليكذون العلذم احلاصذل بالقرينذة     , حبيذث ال تعتمذد علذى جمذر  الذوهم أو اليذال      , قويم

 .بقوة املقارنة  وهذا حيصل, كالعلم احلاصل عن مريق الشهو  وغريهم

باعتبذار أن هذذذه املعارضذذة  , أن ال تعذارض القرينذذة قرينذة أخذذرى أو  ليذل آخذذر أقذوى منهذذا     ( )

 .لعدم املنية فيها على غريها , تنفى أن تكون حجة يف اإلثبات

وإن كان ال الذو  , حبيث تفيد العلم الذي يطمَن إليه, أن تكون  اللة القرينة قطعية (3)

 .من احتمال وجو  ما يناقضه
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 املطلب الرابع

 م تعارض القرائن مع األدلة األصليةحك

على النحو , القرائن والبينات السابقة ور  الالف بني الفقهاء يف مدى حجيتها 

فال , كالشها ة واإلقرار وحنوهما: أما غريها من البينات, يف صدر البحث الذي مر آنفًا

دم على هذه ومن ثم فإنها تق, خالف بني الفقهاء يف حجيتها يف جمالي النفي واإلثبات

وال , القرائن عند التعارض إذا توافرت شروط اإلقرار والشها ة وحنوها من األ لة األصلية

أو اعتما ها إلبطال ثبوته , جيوز اعتما  هذه القرائن للتثبت من شيء ثبت باأل لة األصلية

ذ ومما يقوي جانب األخ, باعتبار أن القرائن حجة ضعيفة إىل جانب األ لة األصلية, بها

 :باأل لة األصلية وتقدميها على هذه القرائن ما يلي

اختصم سعد بن أبي وقال وعبد بن زمعة يف : " روت عائشة رضي اهلل عنها قالت ( )

, انظر إىل شبهه, هذا يا رسول اهلل ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه: فقال سعد, غالم

فنظر , من وليدتههذا أخي يا رسول اهلل ولد على فراش أبي : وقال عبد بن زمعة

الولد للفراش , هو لل يا عبد:  فقال,  بعتبة نًابيِّ إىل شبهه فرأى شبهًا رسول اهلل 

 " .فلم ير سو ة ق  : قالت, واحتجيب منه يا سو ة بنت زمعة, وللعاهر احلجر

  :وجه الداللة منه

ع هذذا  ومذ , وكان ولدها أكثر شبها بعتبة, أفا  احلديث أن عتبة قد أي جبارية زمعة

ممذا يذدل علذى عذدم اعتبذار      , وإمنا أحلق بصاحب الفراش, الشبه فلم يلحق به مع وجو  هذا

 .الشبه والعالمات الظاهرة يف اإلثبات 

إن امرأتي : فقال جاء رجل من بنى فنارة إىل النيب : " قال روي عن أبي هريرة  ( )

فما :  قال,  نعم  : قال,  هل لل من إبل ؟ :  فقال النيب , ًا أسو  ولدت غالمًا

:  قال,  قًااورأإن فيها : قال,  هل فيها من أورق ؟ :  قال,  محر:  قال,  ألوانها ؟

وهذا عسى أن يكون :  قال,  عرق ةعسى أن يكون ننع:  قال, فَني أتاها ذلل ؟

 " .عرق  ةننع

  :وجه الداللة من احلديث

جذذو  الشذذبه يف الصذذفات أفذذا  احلذذديث أن فذذراش النوجيذذة أقذذوى يف ثبذذوت النسذذب مذذن و 

عذذدم وجذذو  الشذذبه بذذني الرجذذل والولذذد الذذذي ولذذد علذذى       ولذذذا ي يعتذذم الرسذذول  , الوراثيذذة

مما يدل على أن الدالئل الظاهرة من الصفات الوراثية وحنوها مذن  , لنفيه عنه سببًا, فراشه

 .القرائن ال يعتد بها مع وجو  ما هو أقوى منها من الدالئل األصلية 

وقول رسول اهلل , يف لعان هالل بن أمية من زوجتهعباس رضي اهلل عنهما ابن  حديث ( )

  " :فهو , خدجل الساقني, أبصروها فإن جاءت به أكحل العينني سابغ اإلليتني
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لوال ما مضى من كتاب : فقال النيب , فجاءت به كذلل, لشريل بن السحماء

 .( ) "هلل عن وجل لكان لنا وهلا شَن ا

  :هوجه الداللة من

لى اقرتافها الفاحشة أو كذبها عي يؤاخذ امرأة هالل  أفا  احلديث أن رسول اهلل 

رغم أنها جاءت بولد حامل لصفات , وإحلاقها نسب الولد الذي أتت به من سفا  إىل هالل

وليس جمر  , مما يدل على أن وسيلة نفي النسب عمن أحلق به هو اللعان, من فحش بها

, ولو كان ثبوت النسب أو انتفاؤه يتم بهذه القرينة, حيملها الولد الصفات الوراثية ال 

 عاهما ليتالعنا عنده فور  إال أنه , ألخر التالعن بينهما حتى تضع مولو ها ويتبني شبهه

مما , فنسب إليها وي ينسب ألب, فالعن هالل وانتفى من نسب ولدها, ننول آيات اللعان

تقدم البينات األصلية , ه القرائن وبني البينات األصليةيدل على أنه عند التعارض بني هذ

 . عليها 

وحنمذد اهلل تعذاىل يف البذدء    , هذا ما يسر اهلل تعاىل بذه يف مسذائل هذذه النذوازل    وبعد ف

 .سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني , ونصلي ونسلم على خامت أنبيائه ورسله, والنهاية

 املؤلفان
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 نتائج البحث

أو , مارة ال  نص عليها الشارع أو استنبطها أئمة الشريعة باجتها هماأل: القرينة ( )

وتنقسم القرائن , استنتجها القاضي من احلا ثة و روفها وما يكتنفها من أحوال

: وحبسب  اللتها إىل, وأخرى لفظية أو مقالية, قرينة حالية: حبسب مبيعتها إىل

, ضعيفة وكاذبة: بع  إىلوغري القامعة قسمها ال, قرينة قامعة وغري قامعة

وتنقسم , وأخرى ذات  اللة متعارضة, قرائن ذات  اللة ضعيفة: وقسمها آخرون إىل

قرينة : وباعتبار مصدرها إىل, قرينة عقلية وأخرى عرفية: باعتبار مدلوهلا إىل

 .وقرينة فقهية وقرينة قضائية , نصية

: وهي, ا شروط اعتبارهاإذا توافرت فيه, عد القرائن يف جمملها حجة يف اإلثباتت ( )

, وتوفر األمارات عليه, العتما  االستدالل به وجو  أمر  اهر ثابت ليكون أساسًا

باستخرا  املعاني من النصول , ووجدت صلة بني هذا األمر وبني ما يستنب  منه

وأن تكون  ة , بالتَمل والتفكري الناشئ عن قوة القرحية وعمق الذهن, والوقائع

, ى أساس سليم ومنطق قويم بني األمر الظاهر وما يستنب  منهعالقة قائمة عل

وأن ال تعارض , ليكون العلم احلاصل بالقرينة كاحلاصل عن مريق الشهو 

باعتبار أن هذه املعارضة تنفى أن تكون حجة يف , القرينة قرينة أخرى أو  ليل آخر

وإن , يطمَن إليه حبيث تفيد العلم الذي, وأن تكون  اللة القرينة قطعية, اإلثبات

 .كان ال الو من احتمال ما يناقضه 

 ون نظر إىل , وتطبيق احلكم الثابت بها, جيب احلكم  قتضى القرائن النصية ( )

وأما القرائن الفقهية القطعية ال  اعتمها الفقهاء , أساس احلكم أو الباعث عليه

ال  : القضائية وأما القرائن, فإنه يلنم القاضي احلكم  وجبها إذا ثبتت عنده

يؤخذ به  فتعد  لياًل, تعتمد على نظر القاضي واجتها ه وقوة مالحظته واستنبامه

 ا توصل إليه أو استنبطه أو رجح  إذا كان القاضي مقتنعًا, يف األحكام كذلل

حيث يرتجح فيها جانب الصدق من أحد مريف النناع مع , عنده من صحة القرينة

 .ما ي يثبت العكس من مريق أقوى  , اليمني أو بدونه أحيانًا

, إذا  جيوز تشريح بدن امليت ملعرفة أسباب وفاته إذا  عت إليه الضرورة أو احلاجة ( )

كما تعد النتيجة ال  يتوصل إليها من خالل ,  اتبعت الشروط املعتمة يف ذلل

يف  إذا روعي,  حتليل البصمة الوراثية  ليل إثبات أو نفي يف جمالي النسب واجلرائم

,  ومثلها نتيجة بصمات األصابع,  حتليلها الشروط والضواب  ال  اعتمها العلماء

توافق األنسجة قرينة قامعة يف ويعد حتليل مكونات الدم للوقوف على مدى 

 .ومثلها يف ذلل الصفات والعالمات الظاهرة ,  اإلثبات أو النفي
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وقرينة , ة عند اختالف الفصائلتعد نتيجة حتليل آثار الدم قرينة قوية يف نفي التهم (3)

أو مع , إذا تطابقت فصيلة  م العينة مع فصيلة  م املشتبه به, قوية يف إثبات التهمة

وتعد قرينة قوية إذا , فصيلة  م اجملين حال وجو  آثار الدم على متعلقات املشتبه به

, املشتبه بهمع نسبة مثيله يف بالزما  م , تطابقت نسبة بروتني بالزما الدم يف العينة

وتكون , أو يف بالزما  م اجملين عليه إن كان أثر الدم قد علق  تعلقات املشتبه به

إذا كان أثر الدم نتيجة عراك وقع بني , آثار الدم قرينة ضعيفة يف اإلثبات أو النفي

 .الطرفني 

كما أن نتيجة فحص الدم يعد قرينة قوية يف إثبات أو نفي شرب املسكر أو  (3)

عد العرق وسيلة نفي ارتكاب اجلرمية عن املشتبه عند اختالف وي, املخدر

إذا اشتمل على قرينة يستفا  بها ويكون قرينة قوية يف اإلثبات أو النفي , املكونني

ويعد اللعاب قرينة قوية يف , كإ هاره بصمات الفاعل أو رائحته املمينة, يف ذلل

قوية يف اإلثبات عند وجو   ويعد قرينة, نفي التهمة عند اختالف حمتوى العينتني

 .التطابق بينهما 

, ال يعد فحص آثار السائل املنوي الذي ال حيوي حيامن قرينة قوية يف اإلثبات (8)

وإن عد قرينة قوية يف نفي التهمة عن املشتبه , لتشابه كثري من الناس يف فصائله

النفي يف ويعد فحص املكون اجليين للسائل املنوي قرينة قوية يف اإلثبات أو , به

 .هذا الصول 

وال يعد بهذه املثابة يف , يعد فحص املكون اجليين للشعر قرينة قوية يف نفي التهمة (7)

إلمكان التشابه بني مكونات شعر املتهم اجلينية , بل يفيد غلبة الظن, إثباتها

ولذا فال يقطع عند تشابه هذه املكونات مع مكونات شعر , وغريها مع غريه

 .ي ارتكب اجلرم بَنه الذ, املتهم
أما فحص ما يكون بينها من موا  , ال يعد فحص  اهر األ افر  ليل إثبات أو نفي (1)

فإن نتيجة , علقت بها من اجملين عليه أو من املا ة ال  استعملت يف اجلرمية

العتما ه على حتليل احلم  النووي , فحصها يعد قرينة قوية يف اإلثبات أو النفي

أو التحليل الكيميائي للما ة , ملوجو ة بني األ افر واللحمللجنينات البيولوجية ا

 .وهذا كاف إلثبات التهمة على من وجد بَ افره ذلل , ال  وجدت بها

ال تعد بصمة العني أو بصمة الصوت أو آثار الروائح ال  تستخدم فيها الفحول  (0 )

ات أو املخدرات أو املنبعثة من أفواه متناولي املسكر, املعملية أو الكالب البوليسية

مما يبعدها من أن , لتطرق االحتماالت إليهما, قرينة قوية يف اإلثبات أو النفي

 .تكون حجة يف ذلل 
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النتناع , ال يصلح استخدام العقاقري املخدرة أو حنوها للتَثري بها على املشتبه به (  )

ن باعتبار أ, ومثلها يف ذلل التنويم املغناميسي, اعرتاف منه بارتكاب اجلرمية

فال تعد نتيجة استخدام , الاضع لذلل ال يؤاخذ على أقواله أو أفعاله شرعا

 .الوسيلتني قرينة يف اإلثبات أو النفي 

سواء كانت , ال تعد أنواع الصور امللتقطة من غري املشتبه بهم  ليل إثبات أو نفي (  )

ير إال إذا قام اجلناة بتصو, لتطرق االحتماالت إليها, ثابتة أو متحركة صورًا

وأمكن احلصول على ما التقطوه فإنه يكون , أنفسهم وقت ارتكاب اجلرمية

 .قرينة قوية يف إثبات التهمة عليهم 

إذا روعي فيها ضواب  , تعد املستندات الرمسية قرينة قوية يف اإلثبات أو النفي (  )

وأما أنواع املستندات العرفية فال تعد قرينة يف اإلثبات أو , اعتبارها حجة يف ذلل

فتكون هلا هذه , إال أن يقر حمررها بصحة صدورها عنه, لنفي  جر هاا

وأما احملررات العرفية التجارية أو الشخصية فال تكون حجة يف إثبات حق , احلجة

 .وإن اعتمت قرينة على ثبوت حقوق للغري عليه , حملررها على غريه

س أو المق أو ال تعد الرسائل الطية أو الرسائل املرسلة بالفاكس أو التلك (  )

إال يف , اإلمييل أو املاسينجر أو اهلاتف النقال أو حنوها قرينة يف اإلثبات أو النفي

, إذا ي ينكر إرساهلا, ل بتوقيع املرسليَّيكون هلا فيها أصل مذ, أحوال خاصة

ويدخل يف حكمها الرسائل املرسلة بالوسائ  , حيث تكون حجة يف هذه احلالة

 .وي ينكر توقيعه عليها , بالتوقيع اإللكرتوني ملرسلها اإللكرتونية إذا ذيلت

ال تعد نتيجة فحص آثار األقدام أو آثار إمارات السيارات أو املركبات ال  وجدت  (3 )

 .لتطرق االحتماالت إليها , قرينة يف اإلثبات أو النفي,  سر  اجلرمية

وأجنائها قرينة يف ال تعد نتيجة فحص آثار األتربة أو الغبار أو الثياب وأليافها  (3 )

 .لتطرق االحتماالت إليها , اإلثبات أو النفي

يعد تطابق أثر السال  املستعمل يف اجلرمية مع السال  اململوك للمشتبه به قرينة  (8 )

وال يعد عدم التطابق  ليل , إال أن يثبت خالف ذلل, قوية يف توجيه االتهام إليه

 .له يف اجلرمية الحتمال ختلصه من السال  الذي استعم, براءة له

إن أعوز من , قد تكون هذه القرائن هي املتعني استعماهلا للتوصل إىل احلقيقة (7 )

فضال عن أن عدم التعويل عليها يف هذه احلالة , يريد إثباتها البينة األقوى على ذلل

 .ويفضي إىل عدم حتقيق العدل, جير إىل مفاسد مجة

وبعضها , ها يفيد الظنوبعض, يدهوإمنا بعضها يف, ليست هذه البينات تفيد القطع (1 )

 .على النحو الذي سبق تفصيله , منهما ال يفيد أَيًا
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أخذ  ا تقتضيه , إذا تعارض مقتضى األخذ بهذه البينات مع البينات األصلية (0 )

ن إذا كان يوثق  ا تقتضيه البينات األصلية و ,  أو نفيًا البينات األصلية إثباتًا

 .  يهيستعان بهم فيها وما تفضي إل
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 أهم م ادر البحث

 .القرآن الكريم: أوال

 :َتب احلديث واآلثار وشروحهما: ثانيا

 .هذ  7  نشر , املدينة املنورة, أمحد بن علي بن حجر العسقالني: تلخيص احلبري ( )

,  ار إحياء الرتاث العربي, حممد بن عيسى بن سورة السلمى: سنن الرتمذي ( )

 .بريوت

 .بريوت,  ار املعرفة, دارقطينعلي بن عمر ال: سنن الدارقطين ( )

 .بريوت ,املكتبة العصرية, سليمان بن األشعث السجستاني األز ي: سنن أبي  او  ( )

, مكتبة  ار الباز, البيهقي ىأمحد بن احلسني بن علي بن موس: ىالكم السنن (3)

 .املكرمة مكة

 .بريوت,  ار الفكر العربى, حممد بن ينيد القنويين: سنن ابن ماجة (3)

 ار إحياء الرتاث , شرف بن مري النووي حييى بن: ي على مسلمشر  النوو (8)

 .بريوت, العربي

,  ار ابن كثري , حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري: صحيح البخاري (7)

 .بريوت, اليمامة

,  ار إحياء الرتاث العربي, مسلم بن احلجا  القشريي النيسابوري: مسلم صحيح (1)

 .بريوت

 .بريوت , ار العربية, بكر بن إمساعيل الكناني أمحد بن أبي: النجاجة مصبا  (0 )

 .القاهرة , املكتبة التوفيقية, حممد بن علي الشوكاني: نيل األومار (  )

 :َتب الفقه: ثالثًا

 :َتب الفقه احلنفي -أ

 .بريوت,  ار املعرفة, زين الدين بن إبراهيم بن حممد بن جنيم: الرائق البحر ( )

, العربي  ار الكتاب, ن مسعو  الكاسانيعالء الدين أبو بكر ب: الصنائع بدائع ( )

 .بريوت

املطبعة , وحاشية أمحد الشليب عليه, عبد اهلل بن يوسف النيلعي: تبيني احلقائق ( )

 .بوالق, الكمى األمريية

مكتبة البابي , أمحد بن حممد بن إمساعيل الطحطاوي: حاشية الطحطاوي ( )

 .القاهرة, احلليب

حممد أمني بن : وحاشيته ر  احملتار, كفيحممد عالء الدين احلص: الدر املختار (3)

 .بريوت,  ار الفكر, عابدين
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 .بريوت, املعرفة  ار, حممد بن أمحد بن أبي سهل السرخسي: املبسوط (3)

حممد : فتح القدير: وشروحها, برهان الدين على بن أبى بكر املرغينانى: اهلداية (8)

  ار, البابرتي مو حممد بن حم: والعناية, (ابن اهلمام)بن عبد الواحد السيواسي 

 بريوت, الفكر

 :َتب الفقه املالكي -ب

 , . ار الفكر بريوت, صاحل عبد السميع اآلبي: جواهر اإلكليل ( )

أمحد بن حممد : الشر  الكبري ىعل, حممد بن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي ( )

 .بريوت,  ار الفكر, الدر ير

حممد بن عرفة : عليه وحاشية الدسوقي, أمحد بن حممد الدر ير: الشر  الكبري ( )

 .بريوت, الفكر  ار, الدسوقي

 .ليبيا, مكتبة النجا , حممد بن أمحد بن حممد عليش: شر  منح اجلليل ( )

 . بريوت,  ار الفكر, (احلطاب)عبد الرمحن املغربي  حممد بن: مواهب اجلليل (3)

 :َتب الفقه الشافعي -ج

 .بريوت, ر ار الفك, علي بن حممد بن حبيب املاور ي: احلاوي الكبري ( )

 .بريوت, املكتب اإلسالمي, حييى بن شرف بن مري النووي: روضة الطالبني ( )

مطبعة التضامن , للسبكي وتكملته األوىل, حييى بن شرف النووي: اجملموع ( )

 .القاهرة, األخوي

 .بريوت,  ار الفكر, الطيب حممد بن أمحد الشربيين: مغين احملتا  ( )

 ىبن أمحد بن محنة الرملي, مكتبة مصطف حممد: نهاية احملتا  إلي شر  املنها  (3)

 .القاهرة, احلليب

 :احلنبلي َتب الفقه -د

 .بريوت,  ار إحياء الرتاث العربي, علي بن سليمان املر اوي: اإلنصاف ( )

 .بريوت,  ار الفكر, منصور بن يونس بن إ ريس البهوتي: اإلرا ات ىشر  منته ( )

, مكتبة ابن تيمية, رانيأمحد عبد احلليم بن تيمية احل: ابن تيمية ىفتاو ( )

 .الرياض

 .بريوت, اإلسالمي املكتب, عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي: الكايف ( )

 .بريوت,  ار الفكر , منصور بن يونس بن إ ريس البهوتي: كشاف القناع (3)

 .بريوت,  ار الفكر, عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي: املغين (3)

 :هث َتب الفقه الظاهري

 .بريوت,  ار اآلفاق اجلديدة, سعيد بن حنم الظاهري بن أمحد بن علي: ىاحملل ( )
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 :وامل طلحات الشرعية َتب اللةة : رابعًا 

 .بريوت,  ار الفكر, حممد بن يعقوب الفريوز آبا ي الشريازي: القاموس احملي  ( )

 .بريوت,  ار صا ر, (منظور اإلفريقى  ابن) حممد بن جالل الدين : لسان العرب ( )

مطبعة عيسى , القا ر الرازى حممد بن أبى بكر بن عبد: خمتار الصحا  ( )

 .القاهرة, احلليب

 :منها: َتب وأعما  مؤمترات يف خت  ات خمتلفة: خامسًا 

 .القاهرة ,  ار الفكر العربي, مجيل عبد الباقي.  : أ لة اإلثبات اجلنائي ( )

 .ة القاهر,  ار النهضة العربية, سليمان مرقس.  : أصول اإلثبات وإجراءاته ( )

, أعمال الدورة السا سة عشر للمجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العاي اإلسالمي ( )

 .هذ    /0 /3  -  املنعقد  كة يف الفرتة من 

املنعقد باإلمارات , أعمال مؤمتر اهلندسة الوراثية الوراثية بني الشريعة والقانون ( )

 .هذ    / /   -  يف الفرتة من , العربية املتحدة

, "رؤية إسالمية  –اهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعال  اجليين " أعمال ندوة  (3)

 .هذ1   /3/3  -  املنعقدة بالكويت يف الفرتة من 

 .اإلسكندرية , منشَة املعارف, رمسيس بهنام.  : البوليس العلمي أو فن التحقيق (3)

 .ت مبع الكوي, بدر خالد الليفة.  : تو يف العلوم اجلنائية لدمة العدالة (8)

 .الطبعة السا سة , أمحد نشَت.  : رسالة اإلثبات (7)

منشَة , معوض عبد التواب. م: الطب الشرعي والتحقيق اجلنائي واأل لة اجلنائية (1)

 .اإلسكندرية , املعارف

,  ار النهضة العربية, عبد الرزاق السنهوري.  : الوسي  يف شر  القانون املدني (0 )

 .القاهرة 
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 البصمة الوراثية 
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 إعداد

 األستاذ الدكتور كمال بوزيدي    

 رئيس اجمللس العلمي لكلية العلوم اإلسالمية جبامعة اجلزائر 

 عضو جممع الفقه اإلسالمي الدولي
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

احلمد هلل الذي جعل الشريعة اإلسالمية حترص على حفظ النسب، وحتميه بسياج 

واشهد أن حممدا  منيع ترفع عنه كل الشكوك، وأشهد أال اله إال اهلل وحده ال شريك له،

عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا حممد املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه 

 :وبعد. وسلم تسليما كثريا

إذا كان اإلسالم قد أصل قواعد لثبوت النسب، وسن أحكاما يف سبيل حفظه 

خيوضون معارك ورعايته، فإنه يف الوقت نفسه ال حيجر و ال يقف يف وجه الباحثني الذين 

البحث للوصول إىل حتقيق سعادة العباد والتخفيف عن معاناتهم من األمراض، ويرفض 

كل التصرفات اليت تهز قواعد النسب، حفاظا على األعراض واستقرار األسرة، وقطع 

 .وسائل الفنت وإشاعة الفواحش

ملستجدة اليت تعترب مسألة البصمة الوراثية ومدى االحتجاج بها من القضايا اومن هنا 

لالحتجاج بها وتنازعوا يف اجملاالت اليت يستفاد منها ، الفقهاء املعاصرون اختلف فيها

 .يعتمد عليها كليا أو جزئياواستعماهلا حجة 

قبل ظاهرة ووسيلة علمية استعمال البصمة الوراثية يف الدول الغربية  وأصبح اليوم  

 أيامنا هذه الدوليف بها  ةاالستعانوبدأ مثال، األوربية الدولية كعدد من احملاكم  نتائجها

القضايا املعاصرة اليت من  تاإلجرام ألصحابها من خالهلا، لذا كانإلثبات اإلسالمية 

ينبغي البحث فيها لتسهيل مهمة الباحثني والقضاة للوصول إىل إثبات  النسب أو نفيه، 

والذين مل تظهر هويتهم بعد، وكذا إثبات اجلرائم املرتكبة من طرف اجملرمني اهلاربني 

 . وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على مدى القدرة العقلية اليت وهبها اهلل لعباده

واىل سبيل التوصل إىل التعرف على حقيقة هذه الوسيلة العلمية املستجدة يف الساحة 

ملوضوع الطبية و الشرعية، فإن هذا البحث املتواضع يسعى لإلجابة عن األسئلة املتعلقة با

 :على النحو التالي

 ما هي أهمية النسب من حيث محايته والدفاع عنه؟ (1)

 ما مدى مشروعية هذه الوسيلة العلمية اجلديدة إلثبات النسب؟ (2)

 وهل للبصمة الوراثية أن تساعد العدالة يف رسالتها؟ (3)

 ما هي أهم فوائد ومثار البصمة الوراثية؟ (4)

ب ونفيه يف ضوء التقنيات ما هي الضوابط الشرعية يف قضايا إثبات النس (5)

 العلمية احلديثة؟



2 

 

 :الدراسات السابقة

 .حممد يوسف موسى" للدكتور. النسب وآثاره" (1)

 .الدكتور امحد محد". النسب يف الشريعة والقانون" (2)

 .الدكتور ابراهيم اجلندي لألستاذ".لبصمة الوراثية كدليل فين امام احملاكم" (3)

 .لالستاذ امحد شرف" يف امليزان الشرعي ساليب دكتاتورية البيولوجياأ" (4)

 .للدكتور سفيان بن عمر بورقعة" لنسب ومدى تاثري املستجدات العلمية يف اثباته" (5)

للدكتور مصلح عبد احلي النجار، " ستجدات طبية معاصرة من منظور فقهي" (6)

 .والدكتور إباد امحد ابراهيم

" يف قانون األسرة اجلزائري االكتشافات الّطبية والبيولوجية وأثرها على الّنسب " (7)

 .للدكتورة إقروفه زبيدة(.التلقيح االصطناعي والبصمة الوراثية منوذجا)

 .، للدكتور سعد الدين مسعد هاللي"البصمة الوراثية وعالئقها الشرعية." (8)

لعلـي ((-اسة فقهية مقارنة" ))البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية" (9)

 .خليفـة الكعيب

 .لتمام اللودعمي" ينات البشرية وتطبيقاتها يف الفقه اإلسالميحكام اجل" (11)

 خطة البحث

 عناية الشرع االسالمي بالنسب :النقطة االوىل. 

 حقيقة البصمة الوراثية :النقطة الثانية. 

 خصائص البصمة الوراثية :النقطة الثالثة. 

 حاالت وجماالت االستفادة من البصمة الوراثية يف اثبات النسب :النقطة الرابعة. 

 طرق إثبات النسب والبصمة الوراثية :النقطة اخلامسة. 

 طرق اثبات النسب :الفرع األّول.  

 مرتبة البصمة الوراثية بني طرق إثبات الّنسب : الفرع الثاني . 

 عالقة البصمة الوراثية بالشهادة :الفرع الثالث. 

  حجية العمل بالبصمة الوراثية  :السادسةالنقطة. 

 أقوال العلماء املعاصرين يف اعتبار البصمة الوراثية كوسيلة من  :الفرع االول

 .وسائل اثبات النسب

 االدلة على ثبوت النسب ونفيه :الفرع الثاني. 

  موقف املؤسسات العلمية من البصمة الوراثية :النقطة السابعة. 

 ت وامللتقياتعرض الندوا:الفرع األّول.  
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 عرض القرارات والفتاوى :الفرع الثاني.  

 موقف القانون اجلزائري من البصمة الوراثية :النقطة الثامنة . 

 موقف القضاء :الفرع األّول . 

 موقف التشريع :الفرع الثاني. 

  عالقة البصمة الوراثية بالّلعان:النقطة التاسعة . 

 الّلعان على البصمة الوراثيةموقف القائلني بتقديم : الفرع األّول.  

 موقف القائلني بتقديم البصمة الوراثية على الّلعان :الفرع الثاني. 

 اخلامتة. 

 :ويف األخري أشكر   

 . إدارة اجملمع الفقهي على اختيارها لتنظيم الدورة العشرين يف البلد احلبيب اجلزائر (1)

 .كما اقدم شكري هلا ملشاركيت يف هذه الدورة (2)

 .وأرجو ان حيظى هذا البحث بالقبول  (3)

واهلل أسأل أن جيعل هذا العمل موافقا ملا حيب ويرضى ، وان جيعله يف ميزان حسناتي 

، وصلى اهلل على سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه، آمني واحلمد هلل رب  يوم الدين

 . العاملني
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 النقطة االوىل

 عناية الشرع االسالمي بالنسب

اعتنت  الشريعة اإلسالمية بالنسب عناية خاصة ، وأحاطته ببالغ الرعاية ، وال أدل على 

ذلك من جعله يف طليعة الضروريات اخلمس اليت اتفقت الشرائع السماوية على وجوب 

 . حفظها ورعايتها 

 جعلهم وأن من أهم مظاهر العناية بالنسب يف اإلسالم أن اهلل تعالي امنت على عباده بأن

َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى چ :شعوبًا وقبائل ليتعارفوا ، فقال عز وجل 

 ( )چَوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي

والقبائل ، وما يرتتب علي ذلك من تعارف وتآلف إال مبعرفة  وال يتحقق معرفة الشعوب

 .  طاألنساب وحفظها عن االشتباه واالختال

 تعريف النسب (1)

فالن يناسب : تقول. القرابة وااللتحاق: أهمها النسب يف اللغة يطلق على معان عدة؛

: وتقول. فهو منهم نسبه يف بين فالن، أي قرابته، :ويقال. فالًنا فهو نسيبه، أي قريبة

إن القرابة يف : وقيل. نسب الشيء إىل فالن، أي عزاه إليه :ويقال. انتسب إىل أبيه أي التحق

َوِهَي َتْجِري ِبِهْم ِفي َمْوٍج َكاْلِجَباِل چ :لقوله تعاىل .( )خاصة النسب ال تكون إال لآلباء

 . ( )چَكب مََّعَنا َواَل َتُكن مََّع اْلَكاِفِريَنَوَناَدى ُنوٌح اْبَنُه َوَكاَن ِفي َمْعِزٍل َيا ُبَنيَّ اْر

 . االستيالد – 2،  النكاح – 1: أسباب النسب يف اإلسالم يف أصلني؛ هما وتنحصر

 فدل على أن االبن ال يكون ابًنا . ( ) چَوَحاَلِئُل َأْبَناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصاَلِبُكْمچ :تعاىل لقوله

َعَلى  ِإالَّ َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن چ مع قوله تعاىل إال أن يكون من الصلب،

َفَمِن اْبَتَغى َوَراء َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم  َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم َفِإنَُّهْم َغْيُر َمُلوِمنَي 

هذين  النساء إال يف إطارمما دل على حتريم العالقة اخلاصة مع  ، ( )چاْلَعاُدوَن

فينسب إليها  أما من جهة املرأة. املذكورين، وأي نتاج بغريهما ال يعتد به من جهة الرجل

الَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمنُكم مِّن نَِّساِئِهم چ :قوله تعاىل: كل ما تلده، ألنه جيري على قاعدة اآلية

                                                 
 . 13 :احلجرات- 1
 . 612/ 2، واملصباح املنري 131/ 1، وانظر القاموس احمليط  491املفردات ص : انظر - 2
 . 42 : هود- 3
 . 23:  النساء- 4
 .   7 – 5:  املؤمنون - 5
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اللَّاِئي َوَلْدَنُهْم َوِإنَُّهْم َلَيُقوُلوَن ُمنَكًرا مَِّن اْلَقْوِل َوُزوًرا َوِإنَّ اللََّه  ِتِهْم ِإْن ُأمََّهاُتُهْم ِإالَّمَّا ُهنَّ ُأمََّها

 . ( )چَلَعُفوٌّ َغُفوٌر 

 العناية بالنسب يف اإلسالم (2)

 عين اإلسالم أميا عناية بتنظيم العالقة بني الرجل واملرأة ضمانًا لسالمة األنساب ،

فحرم اإلسالم كل اتصال جنسي يتم على أصول شرعية حيفظ لكل من الرجل واملرأة ما 

يرتتب ما يرتتب علي هذا االتصال من آثار ، وما ينتج عنه من أوالد ، وأبطل مجيع أنواع 

العالقات اليت تعارفت عليها بعض األمم والشعوب اليت احنرفت عن شرائع اهلل السوية ، 

ى العالقة القائمة على النكاح الشرعي بشروطه املعتربة ، أو مبلك ومل يبح اإلسالم سو

َعَلى  ِإالَّ َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن چ  :اليمني الثابت ، ولذا قال اهلل عز وجل 

َفَمِن اْبَتَغى َوَراء َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم  َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم َفِإنَُّهْم َغْيُر َمُلوِمنَي 

 ، ( )چاْلَعاُدوَن

ومن مظاهر عناية اإلسالم بالنسب أنه شدد النكري ، وبالغ يف التهديد لآلباء واألمهات 

حني يقدمون علي إنكار نسب أوالدهم الثابت ويتربؤون منهم ، أو حني ينسبون ألنفسهم 

أميا امرأة أدخلت علي قوم من  »: ول عليه الصالة والسالم ويف هذا يق.أوالدًا ليسوا منهم 

ليس منهم فليست من اهلل يف شيء ، ولن يدخلها اجلنة ، وأميا رجل جحد ولده وهو ينظر 

 . ( ) «إليه ، احتجب اهلل منه يوم القيامة ، وفضحه علي رؤوس األولني واآلخرين 

ليه الصالة والسالم يف معرض وحرم اإلسالم االنتساب إلي غري اآلباء حيث قال ع

من ادعي إلي غري أبيه وهو يعلم أنه : ) التحذير من ذلك ، وبيان الوعيد الشديد علي فاعله 

 . ( )( غري أبيه فاجلنة عليه حرام 

 وأبطل اإلسالم التبين وحرمه ، بعد أن كان مألوفًا وشائعًا عند أهل اجلاهلية ويف

اْدُعوُهْم ِلآَباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَد اللَِّه َفِإن لَّْم َتْعَلُموا چ :صدر اإلسالم ، يقول هللا عز وجل 

َدْت آَباءُهْم َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّيِن َوَمَواِليُكْم َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتم ِبِه َوَلِكن مَّا َتَعمَّ

  . ( )چُقُلوُبُكْم َوَكاَن اللَُّه َغُفوًرا رَِّحيًما

وإمنا حرم اإلسالم التبين ملا يرتتب عليه من مفاسد كثرية لكون املتبين ابنًا مزورًا يف 

 احلقيقة والواقع ، وعنصرًا غريبًا عن األسرة اليت أنضم إليها ، وال حيل له أن يطلع على

                                                 
 .  2:   اجملادلة - 1
 . 7 – 5:  املؤمنون - 2
 ( .    6/179) والنسائي يف سننه ، (  279/ 2) رواه أبو داود يف سننه - 3
 ( .    1/57)ومسلم يف صحيحه ، (  4/171) رواه البخاري يف صحيحه - 4
 .    5: األحزاب  - 5
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وال يتالءم  حمارمها ، أو يشاركها يف حقوقها ، إضافة إلي أنه قد ال ينسجم مع أخالقها ،

مع طباعها ، إلحساسه وإحساس األسرة بأنه أجنيب عنها ، وسواء كان املتبين معروف 

النسب أو جمهولة ، إال أن اإلسالم مع هذا يلحق اجملهول مبن أدعاه مبجرد الدعوى ، مع 

إمكان كونه منه عادة ، وكل هذا من عناية الشريعة اإلسالمية بالنسب ، ومزيد رعايتها 

 . ( )قًا ملقاصد عظيمة ، وحكم جليلة له حتقي

، ويرتتب لألبإن اثبات النسب فيه حق هلل وحق للولد وحق : " قال ابن القيم اجلوزية

الطرق اليت  بأنواعالشرع  فأثبتهعليه من احكام الوصل بني العباد ما به قوام مصاحلهم، 

 . ( )ال يثبت مبثلها نتاج احليوان 

 النقطة الثانية

 البصمة الوراثيةحقيقة 

 تعريف البصمة لغة (1)

مشتقة من الُبصم وهو فوت ما بني طرف  عرف صاحب لسان العرب البصمة بأنها 

وَبَصَم بصمًا إذا ختم بطرف إصبعه ، والبصمة أثر اخلتم  . ( )اخلنصر إىل طرف البنصر

األثر  : أّما املعاجم اللغوية املتأخرة فقد أضافت معان أخرى للبصمة وهي ، ( )باإلصبع

. نى غالبا إىل أثر اخلتم باألصبع ، يقال ترك بصماته أي كان له أثر، وينصرف املع مطلقا

العالمة أو األثر هو األقرب إىل موضوع  لومدلو  .( )عالمة ترسم أو تطبع على قماش وحنوه

 . البصمة الوراثية

 تعريف البصمة اصطالحا (2)

مدى ُحجِّية البصمة : "بعنوان لوم الطبيةيف املؤمتر الذي عقدته املنظمة اإلسالمية للع

شارك فيه عدد من أبرز  مؤمتر الذيالبحوث املقدمة لل؛ أكدت "الوراثية يف إثبات البنوة

بنمط خاص يف ترتيب  أن كل إنسان يتفرد :العلماء واألطباء املتخصصني يف هذا اجملال

يف العامل، وهو  آخر جيناته ضمن كل خلية من خاليا جسده، وال يشاركه فيها أي إنسان

 . ( )"البصمة الوراثية"ما يعرف بـ 

                                                 
دار  الرياض،،  (دراسة فقهية حتليلية) سفيان بن عمر بورقعة ، النسب ومدى تاثري املستجدات العلمية يف اثباته - 1

 .وما بعدها 82،  ص 2117، سنة  1كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، ط

 .331ابن القيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ص - 2

 .51ص 12، جلسان العرب البن منظور( بصم ) مادة : انظر - 3

 .61، املعجم الوسيط ص  974القاموس احمليط للفريوزآبادي : انظر - 4

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، : (البلد،بال)، (،بالط)مجاعة من اللغويني، املعجم العربي األساسي، - 5
جممع الّلغة العربية، : رخاصة بوزارة الرتبية والتعليم، مص طمجاعة من اللغويني، املعجم الوجيز، ؛  159، ص1989
 .53، ص2113

 .islamset.com لطبيةموقع املنظمة اإلسالمية للعلوم ا- 6
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السادسة عشرة يف دورته  ة، ما ذكره اجملمع الفقهيتكفي ملعرفة البصمة الوراثيو

 وبعد،  م11/1/2112-5 املوافق هـ26/11/1422-21 يف املدة من مبكة املكرمة املنعقدة

البصمة "  :ونصه ، عشرة اخلامسة النظر إىل التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده يف دورته

 اليت تدل على هوية كل - نسبة إىل اجلينات ،أي املورثات -البنية اجلينية  الوراثية هي

 "إنسان بعينه

الناحية العلمية وسيلة  من البصمة الوراثية ناالبحوث والدراسات العلمية  كما نوهت

من الدم أو ( بشرية)خلية  ىمنأوميكن أخذها . الشرعي متتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطب

 .اللعاب أو املين أو البول أو غريه

 النقطة الثالثة

 خصائص البصمة الوراثية 

لكل شخص بصمة وراثية ال تتفق وال تتشابه مع البصمة الوراثية ألي شخص آخر ،  (1)

التشابه إال يف حالة واحدة هي حالة التوأم املتماثلة  ويستحيل وجود هذا التوافق أو

الواحدة ، وهذا يعطي اطمئنانا كبريا عن دقة النتيجة اليت يتوصل إليها بالبصمة 

 . الوراثية 

ونتيجة البصمة الوراثية شبه قطعية أو قطعية ، على خالف يف حتديد نسبة صحتها  (2)

ني بهذا ل العلماء املختصكما قا %111-%98يف حتديد هوية صاحبها ، ما بني 

 . العلم 

خيتص احلمض النووي بقوة كبرية على التحمل ضد التعفن والتغريات والتلوثات  (3)

البيئية ، ومقاومة عوامل التحلل ، وهذا يعين أنه حيتفظ خبصائصه ملدة طويلة جدا ، 

 ( . جفاف  –رطوبة  –حرارة ) ويف أقسى الظروف البيئية 

تتمتع البصمة الوراثية وجزيء احلمض النووي مبقدرته على االستنساخ ، وبذلك يعمل  (4)

 . على نقل صفات النوع من جيل إىل جيل 

 . ( )من كل منهما% 51اخلاص بكل إنسان من أبيه وأمه بنسبة (   DNA) يتكون  (5)

 النقطة الرابعة

 .حاالت وجماالت االستفادة من البصمة الوراثية يف اثبات النسب

 املسألة االوىل

 حاالت االستفادة من البصمة الوراثية

يف من طرق إثبات النسب  قطريهي " البصمة الوراثية "  أنذهب العلماء املعاصرون إىل 

وقد جاء يف قرار اجملمع الفقهي بالرابطة  .زئيةاختلفوا يف بعض القضايا اجلإال أنهم اجلملة 

                                                 
 .328- 326بورقعة، الّنسب ومدى تأثري املستجدات الطِّّبية يف إثباته، املرجع السابق، ص: انظر- 1
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جيوز االعتماد على البصمة الوراثية يف جمال إثبات النسب يف احلاالت  ": يف البند اخلامس

 : اآلتية

حاالت التنازع على جمهول النسـب مبختلف صور التنازع اليت ذكرها الفقهاء ، إ (أ )

سواء أكان التنازع على جمهول النسب بسبب انتفاء األدلة أو تساويها أم كان 

 . بسبب االشرتاك يف وطء الشبهة وحنوه

الت االشتباه يف املواليد يف املسـتشفيات ومراكز رعاية األطفال وحنوها ، وكذا حا (ب )

 . االشتباه يف أطفال األنابيب

حاالت ضياع األطفال واختالطهم ، بسبب احلوادث أو الكوارث أو احلروب وتعذر  (ج )

معرفة أهلهم ، أو وجود جثث مل ميكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من 

 "احلرب واملفقودين هويات أسرى 
وقد رأى عدد كبري من الباحثني قياس  .( )

البصمة الوراثية على القيافة من باب أوىل أو اعتبارها قرينة قوية واليت يأخذ بها 

مجهور الفقهاء يف غري قضايا احلدود وقد جاء يف توصية ندوة الوراثة واهلندسـة 

اثية من الناحية البصمة الور: " الوراثية املنـبثقة عن املنظمة اإلسـالمية للعلوم الطبية 

العملية وسيلة ال تكاد ختطئ يف التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من 

وهي ترقى إىل مستوى القرائن  الشخصية ، وال سيما يف جمال الطب الشرعي ،

القوية اليت يأخذ بها أكثر الفقهاء يف غري قضايا احلدود الشرعية ، ومتثل تطورًا 

يافة اليت يذهب إليها مجهور الفقهاء يف إثبات النسب عصريًا عظيما يف جمال الق

املتنازع فيه ، ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ بها يف كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب 

  .( )"أوىل 

إذا أدعى مسلم و كافر نسب ولد فهما شرعًا  : دعاء املسلم و الكافر النسبإ (د )

لكافر ال حنكم بكفره ، و متساويان يف دعوى النسب ، ألنه بنسب الولد إىل ا

دعوى املسلم والكافر للنسب من القضايا اهلامة يف هذه األيام ، و لذلك لكثرة 

زواج بعض املسلمني من األجنبيات الغري مسلمات ، و بعد فرتة من الزواج قد حيدث 

خالف بني الزوجني و تسافر الزوجة األجنبية إىل بلدها و جيامعها رجل آخر من 

أن ذلك من عاداتهم ، فإذا حدث محل و والدة قد تدعي املرأة أن ديانتها حيث 

املولود هو ابن الرجل املسلم ، أو أن ابن الرجل املسلم هو للرجل األجنيب ، هنا 

مبقارنة البصمة الوراثية للمولود و زوجها املسلم ميكن معرفة نسب الطفل إليه أو 

 .نفيه عنه

  

                                                 
  .قرارات جممع الفقهي اإلسالمي بالرابطة  :انظر - 1

موقع املنظمة اإلسالمية  ،46ملخص أعمال احللقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية يف إثبات النسب ص  :انظر - 2
 .  islamset.comللعلوم الطبية
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 : مسائل ال جيوز إثبات النسب أو نفيه فيها بالبصمة الوراثية 

نص بعض الفقهاء علي مسائل ال جمال للقيافة يف إثبات النسب بها ، وبالتالي فإنه ال 

 : جمال للبصمة الوراثية يف إثبات النسب بها ومن هذه املسائل ما يأتي 

وتوفرت شروط اإلقرار بالنسب فإنه  إذا أقر رجل بنسب جمهول النسب ، :األوىل 

يلتحق به ، لإلمجاع علي ثبوت النسب وتوفرت شروط اإلقرار بالنسب فإنه يلتحق به ، 

لإلمجاع علي ثبوت النسب مبجرد اإلستلحاق مع اإلمكان ، فال جيوز عندئذ عرضة علي 

 ( )القافة لعدم املنازع فكذا البصمة الوراثية كالقافة يف احلكم هنا 

إقرار بعض اإلخوة بأخوة النسب ال يكون حجة علي باقي اإلخوة ، وال يثبت  :نية الثا

وال يعتد بالبصمة ،  ( )به نسب ،وإمنا تقتصر آثاره علي املقر يف خصوص نصيبه من املرياث 

 . ( )الوراثية هنا ، ألنه ال جمال للقيافة فيها 

قول القافة ، ثم أقام اآلخر بينة إحلاق جمهول النسب بأحد املدعيني بناء علي  :الثالثة 

علي أنه ولده فإنه حيكم له به ، ويسقط قول القافة ، ألنه بدل على البينة ، فيسقط 

 . فهكذا البصمة الوراثية يف احلكم هنا ،  ( )بوجودها ، ألنها األصل كالتيمم مع املاء 

جيوز االكتفاء ال جيوز استخدام البصمة الوراثية يف نفي نسب ثابت، كما ال :الرابعة

بالبصمة الوراثية عن اللعان يف نفي النسب مبقتضى نتائجها الدالة على انتفاء النسب بني 

 . ( )الزوج واملولود على فراشه 

 املسألة الثانية

 جماالت البصمة الوراثية

  : وميكن تطبيق هذه التقنية واالستفادة منها يف اجملاالت التالية

يتعلق بذلك مثل متييز املواليد املختلطني يف املستشفيات أو يف إثبات النسب أو نفيه وما  (1)

 ف أو التنازع يف طفل مفقود بسببحال االشتباه يف أطفال األنابيب أو عند االختال

الكوارث واحلوادث أو طفل لقيط أو حال االشرتاك يف وطء شبهة وحصول احلمل أو 

تني خمتلفتني يف وقت متقارب عند وجود احتمال محل املرأة من رجلني من خالل بييض

                                                 
، البصمة الوراثية وأثرها يف إثبات النسب ضمن  47انظر ملخص احللقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية ، ص - 1

اجلناية، نقال عن البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها يف النسب و.  1/497ثبت أعمال ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية 
 .عمر بن حممد السبيل

 .كتب األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية: انظر- 2
 .   47ملخص أعمال احللقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية ، ص - 3
  .  771-5/771أنظر املغين - 4
البصمة الوراثية ومدى مشروعية  ، السبيل عمر،61الزحيلي، البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها، ص: انظر- 5

  ... وغريها.454، حممد االشقر، اثبات النسب بالبصمة الوراثية، ص 41استخدامها يف النسب واجلناية، ص
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كما لو مت اغتصاب املرأة بأكثر من رجل يف وقت واحد ، أو عند ادعاء شخص عنده 

  بنسب طفل عند آخر قد نسب إليه من قبل بال بينة( شهود ) بينة 

حتديد الشخصية أو نفيها مثل عودة األسرى واملفقودين بعد غيبة طويلة والتحقق من   (2)

عقوبات اجلرائم وحتديد شخصية األفراد يف حالة اجلثث  شخصيات املتهربني من

املشوهة من احلروب واحلوادث والتحقق من دعوى االنتساب بقبيلة معينة بسبب اهلجرة 

  وطلب الكأل أو حتديد القرابة للعائلة

إثبات أو نفي اجلرائم وذلك باالستدالل مبا خلفه اجلاني يف مسرح اجلرمية من أي خلية  (3)

والقتل والسرقة وخطف  اته كما هو احلال يف دعاوى االغتصاب والزنتدل على هوي

ويكفي أخذ عينة من املين أو العثور على شعرة أو وجود أثر  . ( ) األوالد وغري ذلك

أثر الدم أو بقايا من بشرة اجلاني أو أي خلية تدل على  اللعاب عقب شرب السيجارة أو

 .هويته

 النقطة اخلامسة

 طرق اثبات النسب

ال خالف بني الفقهاء أن النسب الشرعي ال يثبت يف حال تصادم النسب مع الواقع 

احلسي كما لو ادعت املرأة نسب طفل لزوجها الصغري الذي ال يولد ملثله وكذا لو أتت به 

 . قبل مضي ستة أ شهر من الزواج

 : اليةالتخنتصرها يف النقاط أو القرائن ويثبت النسب يف الشريعة اإلسالمية بالطرق 

  الفراش (1)

وهو تعبري مهذب عن حالة اجتماع الرجل باملرأة حيث تكون املرأة كالفراش لزوجها ، 

بني الزوجني شبه متعذر لكونها مبنية على السرت  (اجلماع ) وملا كان التحقق من حالة 

اكتفى اجلمهور مبظنة الدخول خالفًا للحنفية الذين اكتفوا بعقد النكاح واعتربوا املرأة 

فراشًا لزوجها يثبت به النسب وذهب بعض املتأخرين كابن تيمية وابن القيم إىل اشرتاط 

 . الدخول احملقق وعدم االكتفاء مبظنة الدخول

ة مبنية على غلبة الظن وإثبات الدخول يعشك أن األول أوىل فعامة أحكام الشروال 

 . احملقق يف كل حالة متعذر

 .  ( )"الولد للفراش: " وإثبات النسب عن طريق الفراش جممع عليه بني الفقهاء لقوله 

  

                                                 
، البصمة الوراثية وتأثريها على  9مذكرة البصمة الوراثية يف ضوء اإلسالم لعبد الستار فتح اهلل سعيد ص : انظر - 1

   . 8 1 عبد الواحد ص النسب لنجم الدين عبد اهلل
، كشاف  261/  2، مغين احملتاج  87/  2، بداية اجملتهد البن رشد  125/  4بدائع الصنائع للكاساني : انظر - 2

 .واحلديث رواه الشيخان 38/  12، فتح الباري البن حجر  411/  5، زاد املعاد البن القيم  235/  4القناع للبهوتي 
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  االستلحاق (2)

بأن هذا الولد ولده أو أن هذا أخوه أو أبوه وغري ذلك ، وقد  وذلك بأن يقر املسـتلحق

اشرتط العلماء لالستلحاق شروطًا أبرزها أن امُلقر له بالنسـب ممن ميكن ثبوت نسبه من 

املِقرِّ ، فلو أقر من عمره عشرون ببنوة من عمره مخسة عشر مل يقبل إقراره الستحالة ذلك 

 . ( )عادة وعقاًل 

كن تنزيله على البصمة الوراثية ؟ هذا ما سيأتي اإلجابة عليه يف فهل هذا الشرط مي

 . الصفحات التالية

  البينة (3)

وقد أمجع الفقهاء على أن النسب يثبت ملدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما ادعاه 

ويكفي يف ذلك االستفاضة مبعنى الشهادة بالسماع بأن يشتهر األمر بني الناس حتى يصري 

 . ( )ن الناس مسعنا أن فالنا ابن فالنبينهم ويقول مجع كبري ممعروفًا 

  القيافة (4)

فالن يقوف األثر ويقتافه والقائف هو : وهي مصدر قاف مبعنى تتبع أثره ليعرفه ، يقال 

الذي يعرف / ، واملراد بها هنا   ( )الذي يتبع اآلثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه

 .( )ىل أعضاء املولودالنسب بفراسته ونظره إ

وقد ذهب احلنفية إىل أن القيافة ال يلحق بها النسب ألنها ضرب من الظن والتخمني بينما 

ذهب مجهور العلماء باألخذ بها لداللة السنة واآلثار عليها، ومنها حديث عائشة رضي اهلل 

أمل ترْي  " :فقال ذات يوم مسرورًا َتْبُرُق أسارير وجهه ، دخل علي رسول اهلل : عنها قالت 

أن جمزَّزًا امُلْدِلجي نظر آنفًا إىل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطيا 

 .( )  إن هذه األقدام بعضها من بعض: رؤوسهما وبدت أقدامها فقال 

  الداللة وجه

دال على إقراره بالقيافة وحاشاه عليه الصالة والسالم أن يسمع  أن سرور النيب 

 . ( )باطاًل فيقره أو يسكت عنه

                                                 
، املغين البن  283/  3، إعانة الطالبني للبكري  412/  3، حاشية الدسوقي  112/  17للسرخسي املبسوط  :انظر -1

   . 61/  8قدامة 
، املغين مع  348/  2، بداية اجملتهد البن رشد  417/  5، زاد املعاد البن القيم  137/  4سبل السالم للصنعاني  :انظر-2

   . 123/  12الشرح الكبري البن قدامة 
 87/  15، تفسري الطربي  34/  5، زاد املسري البن اجلوزي  293/  9لسان العرب البن منظور ( قوف ) مادة  :انظر -3

 .  
   . 171التعريفات للجرجاني ص : انظر -4
   . رواه البخاري-5
، روضة 411/  4، حاشية البيجريمي  416/  3، الشرح الكبري للدردير  247/  5مواهب اجلليل للخطاب  :انظر -6

/  11، احمللى البن حزم  434/  1، منار السبيل البن ضويان  27/  5، الفروع البن مفلح  117/  12الطالبني للنووي 
149 .  
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  القرعة (5)

وذلك عند التنازع على طفل وال بينة ألحدهم فيجرى القرعة وهذه أضعف الطرق ومل 

يأخذ بها مجهور العلماء وهو مذهب الظاهرية وإسحاق ورواية عند احلنابلة وكذا املالكية 

 . ( )أوالد اإلماء  يف

وهذه الطريقة غري معمول بها يف هذا الزمان بفضل اهلل ثم التقدم العلمي يف جمال 

وال ، حتليل الدم والبصمة الوراثية إذ شاعت واستقر العمل بها يف حمل التنازع يف النسب 

  . ريب أن القرعة ال يصار إليها لوجود الدليل املرجح

 النقطة السادسة

 مرتبة البصمة الوراثية بني طرق إثبات الّنسب 

لقد افرتق الفقهاء املعاصرون يف تعيني مرتبة البصمة الـوراثية بني طرق إثبات الّنسب  

 :املتعارف عليها إىل مذهبني

 .جيعلها أعلى مراتب طرق إثبات النسب بعد مرتبة اإلقرار : األول 

 .( )طرق املثبتة للّنسبجيعلها يف املرتبة التكميلية لل : والثاني 

 مذهب القائلني بتقديم األدّلة الشرعية       :  أواًل

إذ يرون أّن أعلى مراتب البصمة الوراثية أن  ( ) وميثله أغلب الفقهاء املعاصرين 

 –زوجية  :تكون يف درجة الَقَيافة، وتبقى أدّلة إثبات الّنسب املعهودة على ترتيبها األصلي

حيث ال يصار إىل غريها كالَقَيافة أو البصمة أو القرعة إاّل إذا عدمت هذه  إقرار،–بّينة 

األدّلة، أو حيث يتعذر العمل بها يف حالة وقوع التنازع فيها، أّما إذا وجدت إحـداها فال 

تقوى البصمة على تضعيفها أو إسقاطها، ألّن هذه الطرق أقوى يف تقدير الشرع، وعامل 

ألصول القاطعة اّلذي تثبت به البنوة أو األبوة أو األمومة، بل هي الوراثة ليس أصال من ا

 . ( )جمرد ظن أو قرينة يستأنس بها عند االختالف على الّنسب

  

                                                 
،  317/  5، املبدع البن مفلح  151/  11، احمللى  119/  5، شرح الزرقاني  341/  6التاج واإلكليل للعبدري  :انظر- 1

   . 78/  7، نيل األوطار للشوكاني  63/  2، إعالم املوقعني البن القيم  419 / 5الفروع البن مفلح 
االكتشافات الّطبية والبيولوجية وأثرها على الّنسب يف قانون األسرة : زبيدة اقروفة/ د: انظر هذه اجلزئية يف- 2

 .، وهي اطروحة دكتوراه وهي خمطوطة268اجلزائري ص 
، وهو ما أسفرت عنه احللقة النقاشية  ناصر عبد اهلل امليمان. دوهبة الزحيلي،  .األشقر، دحممد سليمان .د: منهم- 3

 2111/هـ29/11/1421-28إلثبات البنوة املنعقدة بالكويت يف الفرتة  لندوة مدى حجية استخدام البصمة الوراثية
  ".اتفق أكثر احلضور على أّن البصمة الوراثية ترقى إىل دليل الَقَيافة وال تتقدم على الشهادة أو اإلقرار "

  .371، ص2جاد احلق ، حبـوث وفتاوى إسالمية يف قضايا معاصرة، املرجع السابق، ج الشيخ علي - 4
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 هذا الفريق أدلة

والقول بتقديم البصمـة  ن األدّلة الشرعية املثبتة للّنسب ورد العمل بها نصا وإمجاعـا،إ

عليها إبطال للنصوص الشرعية وخمالفة إلمجاع األّمـة، واستخدامها بإطالق يؤدي إىل 

     . ( ) للنصوص أيضا مزامحتها لوسائل منصوص عليها شرعا ويف هذا مصادمة

 وذلك ألّن هذه الطرق أقوى يف تقدير الشرع، فال:"يقول الدكتور وهبة الزحيلي 

 .( ) "يلجأ إىل غريها إاّل عند التنازع يف اإلثبات، وعدم الّدليل األقوى، أو عند تعارض األدّلة

- جياب عن ذلك أّن تلك األدّلة ليست أدّلة تعبدية غري معقولة املعنى حّتى نتحرج أو نرتدد  

يف تقديم البصمة الوراثية عليها أو أية وسيلة علمية أخرى يكشف عنها العلم بل هي 

ة معّللة الغرض منها اإلثبات والبيان، وهو متحقق بالبصمة الوراثية، ويبقى العمل أدّل

بتلك األدّلة حيث ال يتيسر اإلثبات بغريها، كما أّن تلك األدّلة يف حد ذاتها إذا وجد ما 

يعارضها حسا فإّنه يسقط العمل بها كوضع املولود ألقل من ستة أشهر من الّزواج 

 . ( ) ، أو إلمجاع األّمة"الولد للفراش"أّن ذلك إبطال لنص احلديث اتفاقا ومل يقل أحد 

فإّن اهلل سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الّناس بالقسط وهو : "قال ابن القيم

العدل اّلذي قامت به األرض والسماوات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق 

واهلل سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن خيص طرق العدل  كان، فثّم شرع اهلل ودينه،

وأماراته وأعالمه بشيء ثّم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى داللة وأبني أمارة، فال جيعله منها 

 . ( ) "وال حيكم عند وجودها وقيامها مبوجبها

ترك العمل بالبّينة ملعارضة ما هو أقوى منهـا ال يوجب اإلعراض :"وقـال ابن قدامه 

 .( ) "عنها إذا خلت عن املعارض

ألّن االحتمال أو الغلـط إذا تطرق " وعدم العمـل بها ليس طعنا يف مشروعيتها وحجيتها 

 . ( ) "إىل الفرع والتطبيق ال يعين أّن األصل يف ذاته ظين أو احتمالي

بنتائج الفحص الوراثي إذا عارضت الفراش أو الشهادة أو االستلحاق أمر  باألخذالقول 

خمالف لبعض مقاصد الشرع كالتشوف التصال األنساب واستقرار األسر واملعامالت، 

                                                 
، مقـال منشور يف اجملـلة العربيـة للدراسات "نظـرة شرعية-استخدام البصمة الوراثية يف إثبات الّنسب"الشبيلي،  -1

، "الوراثية وحكم استخدامها يف جمال الطِّّب الشرعي والّنسب ةالبصم"امليمان، -.38األمنية، املرجع السابق، ص
 . 616، ص2، ج2112حبث مقدم ملؤمتر اهلندسة الوراثية، اإلمارات، 

الشريعة والقانون، اإلمارات العربية،  حبث مقدم ملؤمتر اهلندسة الوراثية بني ،"البصمة الوراثية ودورها يف اإلثبات" -2
  .521، ص2، ج2112

  .316/ 233سعد الدين مسعد هاللي، البصمة الوراثية وعالئقها الشرعية، املرجع السابق، ص - 3
  .25ابن القيم، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، املرجع السابق، ص -4
  98، ص8، املرجع السابق، ج2114الكبري بذيل املغين، طالشرح  -5
  .358بورقعة، الّنسب ومدى تأثري املستجدات الطِّّبية يف إثباته، املرجع السابق، ص- 6
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األنساب كانت  نوالسرت على املذنبني، حيث سيؤدي العمل بها إىل ضياع وإبطال العديد م

 . لوال تدخل البصمة الوراثية بنتائجها اليقينية لتكشف احلقيقة ستثبت باألدّلة التقليدية

- العلم يثبتون الّنسب بتلك األدّلة الشرعية ألّنها  لاألمر غري مسلم به على إطالقه، فأه 

أقصى ما كان متاحا يف زمانهم من معارف يستدل بها على قيام املخالطة الّزوجية 

لى احلس والعقل كاشرتاط كون الّزوج ممن إىل أمور تقريبية، وهي مبنية ع افاستندو

يولد له، وأن يكون فارق السن مقبوال بني املقر واملقر له، ووضع احلمل بني أقل 

وأقصى مدته، وميكننا اختزال كّل هذه الشروط املطلوبة يف شرط واحد وهو عدم 

 . ( ) معارضة دليل إثبات الّنسب لنتيجة البصمة الوراثية

   بالفحـوص اجلينية والقول مبشروعيتها هو قياسها على الَقَيافة عمدة إجازة العمل

 .( ) فتنزل إًذا منزلتها وال تتقدم على األدّلة األخرى

 مذهب املخالفني:  ثانيًا

يرى أصحابه وهم ثلة من أهل العلم املعاصرين أّن البصمة الوراثية يصح أن تكون أوىل 

باإلعمال من أدّلة إثبات الّنسب التقليدية إذا تعارضت نتائجها مع فـراش الّزوجية أو الشهـادة 

أو اإلقرار بأنواعه، وهي بذلك ليست دليال مستقال بذاتها تتقدم على تلك األدّلة الشرعية 

مـا هي مبثابة شرط حسي لصحة األخذ بتلك األدّلة من جهة ، ومن جهة أخرى تعد مانعا وإّن

شرعيا من قبول تلك األدّلة الظّنية إذا تعارضت معها، فهي تدعم داللة تلك الوسائل الظّنية 

الشرعي وليست  قاطعة تصاحب الّدليل ( ) وترفعها إىل مقام اليقني على أساس أّنها قرينة

 . ( ) قال بذاتهادليال مست

الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج "وقد نصت ندوة الكويت حول 

البصمة الوراثية من الّناحية العلمية وسيلة  »يف إحدى توصياتها" -رؤية إسالمية -اجليين

العلمية وسيلة  ال تكاد ختطئ يف التحقق من الوالدية البيولوجية، والتحقق من الشخصية،

ال تكاد ختطئ يف التحقق من الوالدية البيولوجية، والتحقق من الشخصية،    والسيما يف 

جمال الطِّّب الشرعي، وهي ترقى إىل مستوى القرائن القطعية اليت يأخذ بها مجهور 

 . ( ) «الفقهاء، من غري قضايا احلدود الشرعية

                                                 
  .362املرجع السابق، ص -1
حبث مقدم ملؤمتر اهلندسة الوراثية،  ،"الوراثية وحكم استخدامها يف جمال الطِّّب الشرعي والّنسب ةالبصم"امليمان، -2

  .616، ص2، ج2112اإلمارات، 
هي الوسيلة اليت يتوصل بها إىل استنتاج أساسي تطمئن إليه الّنفس إلثبات واقعة أو نفيها عند انعدام البّينة : القرينة"- 3

جممع الفقه اإلسالمي، عدد ، مقال منشور مبجلة "اإلثبات بالقرائن أو األمارات"، حممد احلاج الناصر، "القاطعة
  .98، ص2111، 12

بورقعة، الّنسب ومدى تأثري و ؛ 239ها الشرعية، املرجع السابق، صسعد الدين مسعد هاللي، البصمة الوراثية وعالئق-4
  .   348املستجدات الطِّّبية يف إثباته، املرجع السابق، ص

 .1998أكتوبر  15-13/ ه 1419مجادى اآلخرة  25-23ندوة الكويت املنعقدة بتاريخ -5
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بنية على الظّن الغالب إذ كّلها ال تفيد القطـع وعمدة هذا الفريق أّن األدّلة التقليدية م

بوقوع املخالطة الّزوجية اليت تكون سببا للحمل، فال الشهود وقفـوا بأنفسهم على ذلك، 

وال قيام الفـراش الشرعي مفض وجوبا حلصول ذلك، وال اإلقرار اّلذي قد يكون إقرارا 

ا اخلطأ والنسيان والتزوير، أّما على خالف احلقيقة والواقع، فهي إًذا أدّلة يتطرق إليه

البصمة فمبنية على اليقني واجلـزم خاصـة إذا روعيت الشروط والضوابط اليت حـددها 

الفقهاء تفاديا الختالط العينات أو تلوثها وضمانا لسالمة النتائج، ويزداد الوثوق بنتائجها 

 إذا تكـرر الفحص يف خمتربين منفصلني

هما بنتيجة اآلخر وكانت النتائج يف احلالني متطابقـة، وهي أو بني خبريين ال علم ألحد

 .( ) شـاهد حقيقي على حصول العالقـة الّزوجية، وال يصـار إىل الظّن إاّل عند تعـذر اليقني

نظرا لقوة أدلتهم  وميكن القول ان الرأي الثاني اوىل باالعتبار من الّرأي األّول،

ومتاشيهم مع روح ومقاصد الشريعة اإلسالمية ونصوصها اليت تدعو إىل استنباط علل 

األحكام وعدم اجلمود على ظواهر النصوص، كما أّن الغرض من أدّلة اإلثبات عموما هو 

إبراز احلقـائق وإسناد احلقوق ألهلها، وطاملا وجد دليل علمي موثوق منه حيقق هذا املقصد 

واإلنسان بفطرته حريص على أن ال ينسب إليه إاّل من . صورة أدق وأوضح فالعمل به أوىلب

 . ( ) كان من صلبه

وقد سبق للفقهاء أن استثنوا من األدّلة املتفق عليها حاالت تتعارض مع احلس والعقل  

من رغم موافقة األدّلة عليها كقطع الّنسب عن الصيب واألسري وغريهما فتلحق بها غريها 

 . احلاالت اليت تثبت البصمة الوراثية امتناع حلوق الّنسب بالّزوج

ألّن دليل إثبات الّنسب إذا كـان صحيحا : " يقول الدكتور سفيان بن عمر بورقعة 

فيجب أاّل يعـارض دليل البصمة ألّن الشرع يقيـين، وال ميكن أن يعـارض اليقني اليقـني، 

أن نأخذ بالظّن البّين خطـأه، فالبصمة الوراثية ما  وإذا ثبت بالبصمـة خطأه، فكيف لنا

   . ( ) "هي إاّل وسيلـة للتحقق من دليل صحة اإلثبات

  واخلالصة

جيب العمل مبقتضاها  و البصمة الوراثية ىأن عامة املعاصرين يرون صحة االعتماد عل

حاالت التنازع يف مطلوبة ودليال يعتمد عليه خاصة إذا توفرت الشروط الالزمة ، تكون 

 .وحاالت االشتباه وحاالت االختالط سواء يف األطفال أو اجلثث أو احلروب والكوارث

                                                 
 .352/353بورقعة، الّنسب ومدى تأثري املستجدات الطِّّبية يف إثباته، املرجع السابق، ص-  1
  .352/353املرجع السابق، ص- 2
 "،  نــ، النجيمي حممد بن حيي حس359الّنسب ومدى تأثري املستجدات العلمية يف إثباته، املرجع السابق، ص: اتظر- 3

، 37، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، عدد"البيولوجي للجينات وحجيتها يف اإلثبات التحليل
  .83، ص2114
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والواقع أن العمل بالقرائن أمر ضروري ال مفر منه ، و ال يوجد من العلماء من أستطاع 

وحتى املانعون هلا بنوا أحكامهم عليها وعملوا بها يف  أن يتجنب األخذ بالقرائن كلية ،

كثري من املواضع ومن يستقري كتب الفقه اإلسالمي جيد مسائل ال حصر هلا أعتمد 

 :ومن ذلك ما يأتي . الفقهاء فيها على قرائن األحوال 

 . احلكم على اخلنثى هل هو رجل أو امرأة على األمارات اليت تدل علي ذلك  : أواًل

 اعتبار سكوت البكر موافقة منها على الزواج ، والسكوت ليس إال قرينة علي : يًاثان

  .رضاها 

عدم قبول إقرار املريض مرض املوت لوارثه الحتمال تهمة حماباة املقر له ، وهي  : ثالثًا

 . قرينة ظاهرة 

ليل فهذه أمثلة على بعض املسائل اليت حكم الفقهاء فيها بالقرائن اجملردة على أي د

آخر ، أو ردتها للداللة علي ما ذكر من أن مجهور الفقهاء قد ذهبوا إلي القول مبشروعية 

 .( )احلكم بالقرائن

 النقطة السابعة

 حكم البصمة الوراثية

ومّلا كانت كذلك  .مل يتناول الفقهاء القدامىّ  البصمة الوراثية ألنها كشف حديث 

فأصبحت نازلة من النوازل اليت جيب الكشف عن حكمها حّتى ال تبقى بدون حكم 

 .شرعي

وبالنظر لطبيعة البصمة الوراثية من حيث تعلقها بأفعال املكّلفني فإّنها تعرتيها       

األحكام اخلمسة من الوجوب والتحريم والندب والكراهة واإلباحة، حبسب األحوال 

، أّما األخـذ بها واالستفادة منها كحقيقة علمية ( )والعالئق اليت حتيط بها والظروف

 :لألدّلة اآلتية( )جمردة فهي مشروعة وأدنى مراتبها اإلباحة

 الرباءة : استصحاب احلكم( )األصل يف األشياء اإلباحة حّتى يدل الّدليل على التحريم

 .األصلـية 

ن اإلباحة العقلية، وقد دلت نصوص صرحية م ينظرا النعدام النص الشرعي فيها، فه

ُسِئَل  :َسْلَماَن اْلَفاِرِسيِّ َقاَلعلى أّن أصل األعيان واألفعال هو اإلباحة ال احلظر، منها حديث 

                                                 
  .234-229ص الّطبية والبيولوجية وأثرها على الّنسبزبيدة اقروفة، االكتشافات / د: انظر- 1
 .112الشرعية، صانظر سعد الدين مسعد هاللي، البصمة الوراثية وعالئقها - 2
ومل أقف على رأي فقهي أو فتوى ألهل العلم حيّرم تعّلمها أو العمل بها، إّنما اخلالف بني املعاصرين يف تعيني  - 3

األخذ بها واالستفـادة منها، وهو ما صّرح به أيضا الدكتور سعد الدين مسعـد هاللي يف كتابه = = جماالت
 .97البصمة الوراثية، املرجع السابق، ص

 .88السيوطي، األشباه والنظائر يف القواعد الفقهية، املرجع السابق، ص - 4
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َواْلَحَراُم َما  ،ُل َما َأَحلَّ اللَُّه ِفي ِكَتاِبِهاَلاْلَح»: اَلـَعْن السَّْمِن َواْلُجْبِن َواْلِفَراِء َق َرُسوُل اللَِّه 

، والبصمة ال دليـل على منعها ( )« َحرََّم اللَُّه ِفي ِكَتاِبِه َوَما َسَكَت َعْنُه َفُهَو ِممَّا َعَفا َعْنُه

وإّنمـا جيب فقط مراعـاة أالَّ تصـادم ما هو منصوص عليه، وأاّل ختـالف مقصود الشرع 

 .   ( )وذلك ممكن بوضع قيود وشروط الستخدامها

 سلطان اإلرادة يف الشريعة اإلسالمية، إذ للمسلم أن ينشىء ما شـاء من العقود،  مبدأ

ومن املعامالت اليت حيتـاج إليها بشرط أن ال تتعـارض مع أصل شرعي، والبصمة 

إليهـا يف كثري من اجملاالت حيث تكون الّدليل الفين الصادق اّلذي  جمعاملة ُيحتا

 .عادات اليت تناط أحكامها مبصاحل الّناسداخلة يف باب ال يحيسم اخلالف، وه

 . ( )البصمة تعترب يف حكم املنصوص على طلبها

َوِفي چ :إذ هي آية من آيات اهلل اليت تدل على وحدانيته وتفرده باخللـق لقوله تعاىل

 . ( ) چُتْبِصُروَن َأنُفِسُكْم َأَفاَل

َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْلآَفاِق َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ  چ :وقـوله جّل وعال

  . ( )چَأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد 

 لكونهما سبيلني للتعرف على روابط ( )قياس الطبعة الوراثية على الَقَيافة من باب أوىل

، فالَقَيافة مقارنة بني الصفات اخلارجية ومشروعيتهـا ثابتـة ( )بني طرفنيالقرابة 

حني البصمة مقارنة بني الصفات الوراثية اخلفية  بالنص على قـول اجلمهور، يف

املخزونة يف جسم اآلدمي بصورة أدق وأصح، كما أّن استعماهلا أوسع، إذ ال يقتصر 

نائي بالكشف عن اجملرمني والتحقق من ى الّنسب وحده بل يتعدى إىل اجملال اجللع

           .املتهمني ومن منتحلي هويات الغري، فهي بذلك أوىل باالعتبار واملشروعية من الَقَيافة

                                                 
، كتاب الّلباس (2114، 1دار ابن اهليثم، ط: حتقيق حممد علي وحممد عبد اهلل، القاهرة)الرتمذي يف سننه  رواه- 1

ب َعْن اْلُمِغرَيِة َوَهَذا َحِديٌث َوِفي اْلَبا :َقاَلَو؛  457، ص1627يف لبس الفراء، ح رقم عن رسول اهلل، باب ما جاء 
ِمْن َهَذا اْلَوْجِه َوَرَوى ُسْفَياُن َوَغْيُرُه َعْن ُسَلْيَماَن التَّْيِميِّ َعْن َأِبي عثمان َعْن َسْلَماَن َقْوَلُه  الََّنْعِرُفُه َمْرُفوًعا ِإ َغِريٌب اَل

َما ُأَراُه َمْحُفوًظا َرَوى ُسْفَياُن َعْن : اَلـَفَق َذا اْلَحِديِثـاِريَّ َعْن َهـاْلُبَخ َأنَّ َهَذا اْلَحِديَث اْلَمْوُقوَف َأَصحُّ َوَسَأْلُتـَوَك
ُمَقاِرُب اْلَحِديِث َوَسْيُف ْبُن ُمَحمٍَّد  اُروَنـَه  اِريُّ َوَسْيُف ْبُنـاَل اْلُبَخـَق ،ُسَلْيَماَن التَّْيِميِّ َعْن َأِبي عثمان َعْن َسْلَماَن َمْوُقوًفا

، ص 3367رقم  ابن ماجة يف سننه، كتاب األطعمة، باب أكل اجلنب و السمن، ح؛  َعْن َعاِصٍم َذاِهُب اْلَحِديِث
إعالم )هذا إسناد جيد مرفوع : قال ابن القيمحديث حسن ؛ : ، والّلفظ هلما ؛ قال حمقق سنن ابن ماجة365

 (.251، ص1، ج1973دار اجليل، : املوقعني، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، بريوت
، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، "نظرة شرعية: استخدام البصمة الوراثية يف إثبات الّنسب"االشبيلي، - 2

 .26املرجع السابق، ص
 .  111- 111 صسعد الدين مسعد هاللي، البصمة الوراثية، املرجع السابق،  - 3
 .  21:  الذاريات - 4
 . 53 : فصلت - 5
رَّبُُّكْم َأْعَلُم  : هو إثبات حكم املنطوق به للمسكوت عنه ألّنه أوىل، كتحريم الضرب من قوله تعاىل: قياس األوىل - 6

ابن جزي حممد، تقريب الوصول ؛ (  23: اإلسراء)    ِبَما ِفي ُنُفوِسُكْم ِإن َتُكوُنوْا َصاِلِحنَي َفِإنَُّه َكاَن ِلأَلوَّاِبنَي َغُفوًرا
 (.138، ص1991دار الرتاث اإلسالمي، : ، اجلزائر1األصول، حتقيق حممد علي فركوس، طإىل علم 

منشور يف كتاب مستجدات طبية معاصرة من  حبث، "يف الفقه اإلسالمي ةالبصمة الوراثي"النجار مصلح بن عبد احلي، -7
 .217 ص، 2115الرشد،  مكتبة: ، الرياض1منظور فقهي، إياد أمحد إبراهيم و النجار مصلح بن عبد احلي، ط
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  هناك حـاالت مـن صور التنازع يف األنساب حتدث بسبب اختالط املواليـد يف احلاالت

لوراثية كوسيلة تقطع بتعيني العادية وأثناء الكوارث الطبيعية، تصلح فيها البصمة ا

أصول كّل مولود، واحملافظة على األنسال وجودا من كّليات الشرع الواجبة، وحتقيق 

   .( () ):ما ال يتم الواجب إاّل به فهو واجب"هذا الواجب متوقف على البصمة، و

  ،إّن البصمة الوراثية وسيلة تسلك ألجل حتقيق غرض مشروع وهـو معرفة األنساب

قينا اعتداد الشرع به بل والدعوة إىل ذلك ولو من أضعف الطرق كالقرعة، وثبت ي

وَأيَُّما  » : ُتشدد العقوبة وُتغلظ على من جيحد ولـده وهو ينظر إليه فقال  لوباملقاب

نَي وِس األّولُؤاْحَتَجَب اللَُّه ِمْنُه َوَفَضَحُه َعَلى ُر ُهو َيْنُظُر ِإَلْيِهَوَلَدُه َو َجَحَدَرُجٍل 

أفضت الوسيلة إىل مقصد مشروع كانت مشروعة، وإذا أفضت  ا، فـإذ ( )«واآلِخِريَن

تكون الطبعة الوراثية  وسيلة  هإىل مقصد غري مشروع تكون غري مشروعة، وعلي

مبدأ  إعطاء الوسيلة حكم ما تفضي إليه ألّنها ترمى إىل حتقيق مصاحل  مشروعة وفق

 . ( )العباد املالئمة ملقاصد الشرع

  إّن فقهاء العصر قد تلقوا بالقبول وسائل حديثة مشابهة للبصمة قّدمت لإلنسانية

خدمات يف جماالت عّدة دون أن يُردَّها أحد بدعوى أّنها مل يعرفها األوائل ومل ينص 

عليها الشرع، وهذا مبثابة نوع من اإلمجاع العملي كإقرار بصمات البنان واألذن 

قيع اخلطي، والصور الفوتوغرافية والتسجيالت الصوتية التوووالعرق وخطوط اجللد، 

واملرئية، وكّلها ُمعني حاذق يف إثبـات اهلوية ومتييز األشخاص شأنها يف ذلك شأن 

 .( )البصمة الوراثية

خالصة القول أّن الطبعة الوراثية للفرد سبيل مشروع يالئم قواعد وأصول الشرع إذا       

 واالستحبابنظرنا إىل الغايات واملنافع اليت تقدمها لإلنسانية وقد ترقى إىل مستوى الندب 

ال واألفعال وعـدم إصدار األحكام استنادا إىل النصوص اليت تأمر بالتثبت يف األقـو

َيا َأيَُّها الَِّذيَن  چ: أداء احلقوق ألهلها متى أثبتت البّينة ذلك كقوله تعاىل بجوجزافـا، وو

آَمُنوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم 

 . ( )چَناِدِمنَي 

                                                 
 .174السيوطي، األشباه والنظائر يف القواعد الفقهية، املرجع السابق، ص - 1
منشور يف كتاب مستجدات طبية معاصرة من منظور فقهي،  حبث، "يف الفقه اإلسالمي ةالبصمة الوراثي"النجار،  - 2

 .219 صإياد أمحد إبراهيم والنجار، املرجع السابق، 
 .21ص  سبق خترجيه  3
دار النهضة العربية، : ، القاهرة(ط،بال)من وسائل الّنسب الشرعية،  ةالبصمة الوراثي عويح أشرف عبد الرزاق، موق- 4

العربية للدراسات  ة، اجملل"نظرة شرعية : استخدام البصمة الوراثية يف إثبات الّنسب" الشبيلي، ؛ 121، ص(د،ط)
 .25األمنية، املرجع السابق، ص

 .264 صالسابق،  عر، أحباث اجتهادية يف الفقه الطِّّبي، املرجاألشق-  5
 . 6: ية ’احلجرات ،  -  6
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فهي وسيلة يستعني بها القضاة لنفي التهم عن الربءاء، وإثباتها على الفاعلني       

، وإحلاق األنساب بأهلها حّتى ال تضيع هدرا أو تنسب لغري أصحـابها، وهذا احلقيقيني

 .كّلـه يدخل يف إظهار احلق وزهق الباطل مّما يردع الظامل وينصف املظلوم

:  األمـر بالتداوي من العّلل واألمراض وإزالـة العـذر كقوله واستنادا أيضا إىل عموم       

 ،َداًء َواِحًدااّل َوَضَع َلُه ِشَفاًء َأْو َدَواًء ِإ الََّفِإنَّ اللََّه َلْم َيَضْع َداًء ِإ ،َيا ِعَباَد اللَِّه َتَداَوْواَنَعـْم  »

 .  ( )«ِضَراَر َضَرَر َواَل اَل »: ، وقوله أيضا ( )« اْلَهَرُم :َقاَل؟ َوَما ُهَو :َقاُلوا َيا َرُسوَل اللَِّهَف

وال خيفى ما حققته األحبـاث الطِّّبية والدراسات البيولوجية من خدمات لإلنسانية يف     

جمـال الكشف عن األمراض ومكافحتها بعد التعرف على املورثات ومواقعها ووظائفها يف 

 .( )جسم اإلنسان 

 النقطة التاسعة

 البصمة الوراثية بالّلعانعالقة 

شهادات جتري بني الزوجني مؤكدة باألميان مقرونة باللعن من جانب الزوج : اللعان 

   .  وبالغضب من جانب الزوجة

ولعانا ، وهو مشتق من اللعن ، وهو الطرد  واللعان لغة من مصدر العن يالعن مالعنة

 واللعان ، عن اآلخر ، وال جيتمعان أبدا منهما واإلبعاد لبعدهما من الرمحة ، أو لبعد كل

( ) بينهما احلاكم والعن وااللتعان واملالعنة مبعنى ، ويقال تالعنا والتعنا ،
وهو شرعا ،  

حلف زوج مسلم على زنـا زوجته أو نفـي محلهـا منـه وحلفها على " :هو عند املالكية  

عن شهادات مؤكدة باألميان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف يف  عبارة( )" تكذيبه

حد القذف عنه وحد الزنا عنها ، كذا فسر  الزنا يف حقها إذا تالعنا سقط وحد حقه

َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة  چ :قوله تعاىل العلماء احلنفية ، واألصل فيه

 ِإالَّ َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن  ُدوُهْم َثَماِننَي َجْلَدًة َواَلُشَهَداء َفاْجِل

َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكن  الَِّذيَن َتاُبوا ِمن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم 

 . ( )چَأنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت ِباللَِّه ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقنَي ُهْم ُشَهَداء ِإالَّلَّ
                                                 

باب ما «  كتاب الطب "  هصحيحيف البخاري رواه . هذا حديث صحيح: قال الرتمذي رواه الرتمذي بهذا اللفظ و-  1
 .5354: برقم. اء إال أنزل له شفاءأنزل اهلل د

هذا حديث . 252، ص2341رقم حرواه ابن ماجة يف سننه، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يضر جباره، -  2
على  : قال احلاكم  . 424، ص1426مالك يف املوطأ، كتاب األقضية، القضاء يف املرفق، ح رقم ؛  صحيح االسناد

حديث : وقال األلباني .66ص 2ج،ه1341املستدرك ط، بال،بريوت، دار الكتاب العربي،.ومل خيرجاه. شرط مسلم
 (.443، ص1، ج1985املكتب اإلسالمي، : ، بريوت ودمشق4سلسلة األحاديث الصحيحة، ط)صحيح 

 .املرجع السابق.234-229ص الّطبية والبيولوجية وأثرها على الّنسبزبيدة اقروفة، االكتشافات / د: انظر-  3
 279، ص4السابق، ج عاحمليط، املرج سالفريوزبادي، القامو؛  2196، ص6اجلوهري، الصحاح، املرجع السابق، ج -4

 .    829، ص2جممع الّلغة العربية، املعجم الوسيط، املرجع السابق، ج؛ 
 .191، ص2الدردير، الشرح الصغري، املرجع السابق، ج- 5
 .  6 - 4: النور - 6

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10380&idto=10560&lang=&bk_no=52&ID=3177
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وقد شرع اللعان لدرء احلد عن الزوج إذا قذف زوجته بال شهود أو أراد قطع نسب 

محاية وصيانة لعرض الزوجة ودفعًا للحد  وهي أيضًا ، احلمل أو الطفل املولود عنه

 . والطريقة اليت جاءت به النصوص الشرعية لنفي النسب هو اللعان ( )عنها

بها أم  ىإذا جاءت النتائج تؤكد ذلك ويكتففهل يصح نفي النسب بالبصمة الوراثية  

 . البد من اللعان أيضًا ؟

اختلف الفقهاء املعاصرون يف صحة نفي النسب بالبصمة الوراثية فقط دون اللعان 

 :وميكن تلخيص آرائهم على النحو التالي

 القول االول

إال باللعان فقط ، وال  (الصحيحة الزوجية)ال ينتفي النسب الشرعي الثابت بالفراش 

  . جيوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان

داغي وعبد ه لدين القروهذا القول عليه عامة الفقهاء املعاصرين ومنهم علي حمي ا

، ار جممع الفقه اإلسالمي بالرابطةوعليه قر .(3)، وحممد األشقر(2) الستار فتح اهلل سعيد

ال جيوز شرعًا االعتماد على البصمة الوراثية يف نفي النسب ، وال جيوز تقدميها  " وجاء فيه

 .(4) " على اللعان

  القول الثاني

ميكن االستغناء عن اللعان واالكتفاء بنتيجة البصمة الوراثية إذا تيقن الزوج أن احلمل 

  . ليس منه

، وعبد اهلل (6) القرضاوي، ويوسف (5) وهذا الرأي ذهب إليه حممد املختار السالمي

 . (7) حممد عبد اهلل

  القول الثالث

إن الطفل ال ينفى نسبه باللعان إذا جاءت البصمة الوراثية تؤكد صحة نسبة للزوج ولو 

  . وينفى النسب باللعان فقط إذا جاءت البصمة تؤكد قوله وتعترب دلياًل تكمياًل العن ،

                                                 
  .باب ما جاء يف طالق السنة " كتاب الطالق واللعان عن رسول اهلل " ، سنن الرتمذي :انظر- 1
حبث مصور  – 18البصمة الوراثية يف ضوء اإلسالم ص  ، 25البصمة الوراثية من منظور الفقه اإلسالمي ص : انظر -2

   . هـ1422مقدم للمجمع الفقهي بالرابطة 
، ضمن مطبوعات املنظمة اإلسالمية للعلوم  461 – 441ثبات النسب بالبصمة الوراثية حملمد األشقر ص ا: انظر  - 3

  - الوراثة واهلندسة الوراثية –الطبية 
وجاء هذا القرار . م 2112يناير  11هـ املوافق 1422/  11/  27جريدة الشرق األوسط بتاريخ  مالحق البحث ،: انظر- 4

   .باألغلبية
ضمن البحوث املقدمة للندوة الفقهية  – 415ثبات النسب بالبصمة الوراثية حملمد املختار السالمي ص ا .:انظر- 5

   .  هـ1413احلادية عشرة من أعمال املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية 
/  9هـ املوافق 1422/ شوال /  25مناقشات موضوع البصمة الوراثية باجملمع الفقهي السادس عشر مبكة يف  . :انظر- 6

   .  م2112يناير 
ضمن املناقشات الفقهية للبصمة الوراثية يف الندوة  511 ، 516/  1الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينيوم البشري  :انظر- 7

  . احلادية عشرة من أعمال املنظمة الطبية اإلسالمية للعلوم الطبية

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7799&lang=&bk_no=56&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2156&idto=2217&lang=&bk_no=56&ID=815
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 . (1)وعليه الفتوى بدور اإلفتاء املصرية   وهذا الرأي ذهب إليه نصر فريد واصل ،

   القول الرابع

إذا ثبت يقينًا بالبصمة الوراثية أن احلمل أو الولد ليس من الزوج فال وجه إلجراء اللعان 

إال أنه يكون للزوجة احلق يف طلب اللعان لنفي احلد عنها الحتمال  ، وينفى النسب بذلك

وإذا ثبت عن طريق البصمة الوراثية أن الولد من الزوج  ، أن يكون محلها بسبب وطء شبهة

 . وجب عليه حد القذف

 . (2) وهذا الرأي ذهب إليه سعد الدين هاللي 

 األدلة

 : استدل القائلون بأن النسب ال ينفى إال باللعان فقط مبا يلي :أواًل 

ُدوُهْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء َفاْجِلَوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم  چ : قوله تعاىل (1)

الَِّذيَن َتاُبوا ِمن  ِإالَّ َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن  َثَماِننَي َجْلَدًة َواَل

ْم َيُكن لَُّهْم ْزَواَجُهْم َوَلَوالَِّذيَن َيْرُموَن َأ َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم 

َواْلَخاِمَسُة  َأنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت ِباللَِّه ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقنَي  ُشَهَداء ِإالَّ

ْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت َعْنَها اْلَعَذاَب َأ َأنَّ َلْعَنَت اللَِّه َعَلْيِه ِإن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبنَي َوَيْدَرُأ 

 َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَلْيَها ِإن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقنَي   ِباللَِّه ِإنَُّه َلِمَن اْلَكاِذِبنَي 

 . (3)چَفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َوَأنَّ اللََّه َتوَّاٌب َحِكيٌم َوَلْواَل

  وجه الداللة

أن اآلية ذكرت أن الزوج إذا مل ميلك الشـهادة إال نفسه فيلجأ للعان ، وإحداث البصمة 

 . (4) "ومن أحدث يف امرنا هذا ما ليس منه فهو رد " بعد اآلية تّزيد على كتاب اهلل 

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت كان عتبة عهد إىل أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة  (2)

فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إىل فيه  مين فأقبضه إليك ،

إىل ( تدافعا)راشه فتساوقا فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على ف

يا رسول اهلل ابن أخي قد كان عهد إلي فيه ، فقال عبد بن : فقال سعد   النيب

هو لك يا عبد بن زمعة  زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال النيب 

                                                 
حبث مقدم للمجمع الفقهي احلادي عشر بالرابطة  – 31حبثه البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها ص :  :انظر- 1

  .هـ1422
حبث مقدم للمجمع الفقهي  – 21البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها لسعد الدين مسعد اهلاللي ص  : :انظر- 2

  . هـ1422احلادي عشر بالرابطة 
   .   11 - 4: النور - 3
واالستدالل  م2111 –هـ 1422مناقشات البصمة الوراثية باجملمع الفقهي بالرابطة يف الدورة السادسة عشرة  :انظر- 4

   . لصاحل الفوزان
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الولد للفراش وللعاهر احلجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجيب منه ملا رأى من شبهه 

 .(1)بعتبة فما رآها حتى لقي اهلل 

 الداللة وجه

على الصفات الوراثية وأبقى احلكم  أهدر الشبه البني وهو الذي يعتمد ن الرسول إ

فال ينفى النسب إال باللعان فحسب "الولد للفراش " األصلي وهو 
 (2) . 

أبصروها فإن جاءت به أكحل العينني  " : حديث ابن عباس يف قصة املالعنة وفيه (3)

فجاءت به كذلك فقال  …سابغ اإلليتني ، خدجل الساقني فهو لشريك بن سحماء 

.(3) "لوال ما قضي من كتاب اهلل لكان لي وهلا شأن:  النيب 
 

 : وجه الداللة

فال يلتفت  إذا نفى الزوج ولدًا من زوجته ولد على فراشه: " قال عبد الستار فتح اهلل 

إىل قول القافة وال حتليل البصمة الوراثية ألن ذلك يعارض حكمًا شرعيًا مقررًا وهو إجراء 

بني الزاني والولد املالعن ( دليل الشبه) اللعان بني الزوجني ،ولذلك ألغى رسول اهلل 

هنا يعتمد على الصفات الوراثية فهو   الذي أهدره رسول اهلل( الشبه)دليل و  …عليه

ومع ذلك مل يقو على معارضة األصل الذي نزل به القرآن يف إجراء  أشبه بالبصمة الوراثية

 . (4) "اللعان

إىل اعتبار احلكم  إرشاد منه " وقال ابن القيم تعليقًا على احلديث السابق أن فيه 

وإحلاق الولد مبنزلة الشبه ،وإمنا مل ُيلحق  وأن للشبه مدخاًل يف معرفة النسب ، بالقافة ،

 .(5) " باملالعن لو قدر أن الشبه له ، ملعارضة اللعان الذي هو أقوى منه الشبه له

إن الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب هو اللعان ولو أن الزوجة أقرت بصدق زوجها  ( )

الولد للفراش وللعاهر : "   فإن النسب يلحق الزوج لقولهفيما رماها به من الفاحشة 

وال ينتفي عنه إال باللعان ، ثم كيف جيوز إلغاء حكم شرعي بناء على   "احلجر

 . ( )نظريات طبية مظنونة 

                                                 
( 11) كتاب الرضاع (  17)، ومسلم  6749باب الولد للفراش برقم (  18)كتاب الفرائض (  85)أخرجه البخاري - 1

   . فرأى شبهًا بينًا بعتبة" وفيه لفظ 1457باب الولد للفراش وتوقي الشبهات برقم 
، البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها  19البصمة الوراثية يف ضوء اإلسالم لعبد الستار فتح اهلل ص  :انظر - 2

   . 44 – 43لعمر السبيل ص 
   .رواه البخاري ومسلم- 3
  18حبثه البصمة الوراثية يف ضوء اإلسالم ص : انظر - 4
   . 362/  5زاد املعاد البن القيم : انظر - 5
وقوله إنها مظنونة فيها نظر فالذي  31 – 29البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها لعمر السبيل ص  :انظر - 6

انظر حبث دور البصمة . عليه قول أهل االختصاص أنها قطعية واملتعني الرجوع إىل أقواهلم يف املسائل اليت ختصهم 
حبث البصمة الوراثية ومدى حجيتها يف إثبات البنوة  ، 351الوراثية يف اختبارات األبوة للطبيبة صديقة العوضي ص 

، إثبات النسب بالبصمة  432، البصمة الوراثية ومدى حجيتها لسعد العنزي ص  387للطبيب سفيان العسولي ص 
ضمن البحوث املقدمة للندوة الفقهية احلادية عشرة من أعمال املنظمة اإلسالمية  455الوراثية حملمد األشقر ص 

  . هـ1419لطبية للعلوم ا
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إننا ال نستطيع أن نعتمد على البصمة فحسب ونقيم حد الزنا على الزوجة، بل البد  ( )

  . لى اللعان وال نقدمها على احلدمن البينة ، فكيف تقدم البصمة ع

 : أدلة القائلني باعتبار البصمة الوراثية: ثانيًا 

َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء َفاْجِلُدوُهْم  چ:تعاىلقوله  (أ )

الَِّذيَن َتاُبوا  ِإالَّ َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن  َثَماِننَي َجْلَدًة َواَل

َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكن  ِمن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم 

َهاَداٍت ِباللَِّه ِإنَُّه َلِمَن ـــَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشــَفَشُهْم ــــــَأنُفُس َهَداء ِإالَّـــلَُّهْم ُش

 .(1) چالصَّاِدِقنَي

 : جه الداللةو

ن اللعان يكون عندما ينعدم الشهود وليس مثة شاهد إال الزوج فقط حينئذ يكون أ

هناك  تشهد لقوله أو تنفيه فليس أما إذا كان مع الزوج بينة كالبصمة الوراثية . اللعان

 . موجب للعان أصال الختالل الشرط يف اآلية
وال تالزم بني اللعان ونفي  ن اآلية ذكرت درء العذاب ، ومل تذكر نفي النسبإ (ب )

 وال مينع أن ينسب النسب ، فيمكن أن يالعن الرجل ويدرأ عن نفسه العذاب

.( )الطفل إليه إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية 
 

َقاَل ِهَي َراَوَدْتِني َعن نَّْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد مِّْن َأْهِلَها ِإن َكاَن َقِميُصُه  چ قوله تعاىل (ج )

َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو  ُقدَّ ِمن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن الَكاِذِبنَي 

 . ( )چ ِمن الصَّاِدِقنَي

  وجه الداللة

والبصمة الوراثية تقوم مقام  من جهة معينة اعتربت نوعًا من الشهادةأن شق القميص  

 . ( )  .الشهادة

، وإذا أجرينا حتليل  إن نتائج البصمة يقينية قطعية لكونها مبنية على احلس  (د )

فكيف نقطع النسب  البصمة الوراثية وثبت أن الطفل من الزوج وأراد أن ينفيه ،

، وال ميكن البتة أن يتعارض الشرع  ونكذب احلس والواقع وخنالف العقل

. احلكيم مع العقل السليم يف مثل هذه املسائل املعقولة املعنى وهي ليست تعبدية 

فإنكار الزوج وطلب اللعان بعد ظهور النتيجة نوع من املكابرة والشرع يتنزه أن 

  يثبت حكمًا بين على املكابرة

                                                 
   .   6 - 4: النور - 1
البصمة الوراثية باجملمع الفقهي بالرابطة يف الدورة السادسة عشرة مبكة شوال املناقشات اليت جرت حول  :انظر- 2

   . هـ ، وهذا التوجيه للصديق الضرير1422
  . 27 ، 26: يوسف - 3
   . 166معني احلكام للطرابلسي ص  ، 95/  2بصرة احلكام البن فرحون ت :انظر- 4
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وخمالفة البصمة لقول  الصغريأن الشارع يتشوف إىل إثبات النسب رعاية حلق  (ه )

، وإنفاذ  الزوج يف النفي يتنافى مع أصل من أصول الشريعة يف حفظ األنساب

اللعان مع خمالفة البصمة لقول الزوج مع خراب الذمم عند بعض الناس يف هذا 

الزمان وتعدد حاالت باعث الكيد للزوجة يوجب عدم نفي نسب الطفل إحقاقًا 

 .  األوضاع الصحيحة يف اجملتمعللحق وباعثًا الستقرار 

ميكن عرض أهم النتاج املتوصل اليها ع ووضختصرة يف املامل هذه الدراسةو من خالل 

النحو على هي هذه النتائج ومن قبل كثري من الباحثني والعلماء املختصني يف هذا اجملال 

 :  اآلتي

ال بد من لذا ،  القانونييف اإلثبات االعتماد عليها امر ضروري البصمة الوراثية  (1)

 .بها  االستعانة

ختتصر كما انها  ة ،و بدقة عالية متناهي أنها تظهر احلقيقة بأسرع وقت ممكن ( )

 . على اجلاني وفيما يتعلق بقضايا النسبالوقت يف إجراءات احملاكمة 

وغري قابلة للتغيري  الثابتة يف املسائل جيب مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية  (3)

ة مثل هذه األحكام مصادمال ينبغي و .فيما يتعلق بالنسب و اجلنايةواالجتهاد 

 بينام او إمث احمظورسنرتكب و إال  الشرعية 

 ةمل معتداأو مع ابر معتمدةخم اذا اجريت يفنتيجة البصمة الوراثية إال يعتمد على ال  (4)

وهذا ال ميكن االعتماد عليه اال من اخلرباء املختصون واهل .ختصاصاال عند اهل

 .الطب الشرعي

إىل درجة يكاد يصل البصمة الوراثية يف نتيجة طأ اخلإمكانية  ميكن القول ان  (5)

 .اإلستحالة ، مما يؤكد قوتها يف احلجة

البصمة الوراثية  يف اإلثبات كمادة معتمدة قرينة قوية جديدة تسمى ضرورة إضافة  (6)

باألمر ،  هتمون ممن ي اتو اإلختصاص اتمعتمد من ذوي اخلربتعليمي النهج امليف 

 .فيما يتعلق بالنسب و اجلناية ضائي لتخريج أفراد قادرون على العمل الق

 الثامنةالنقطة  

 موقف املؤسسات العلمية من البصمة الوراثية

 الفرع األّول

 عرض الندوات وامللتقيات

اإلسالمية أهّمية موضوع البصمة الوراثية وضرورة معاجلتها لقد أدرك فقهاء الشريعة 

حجام، إلقدام واإلرتك مجهور األّمة وعوامها مرتددا حائرا بني امن منظور شرعي حّتى ال ُي

خاصة وأّن احلالة متس موضوعا حساسا يرتبط باألعراض واألنساب، وهلذا فمن سنوات 
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أرض وقبل أن يطأ  تة يف أوائل الثمانيناالساح خلت بل يف بكورة بروز هذا املوضوع إىل

البلدان العربية واإلسالمية، بادرت خنبة األّمة اإلسالمية وأخيارها من العلماء والفقهاء 

السعي احلثيث لكشف  ختصصه إىلواملفتني والقانونيني واألطباء كّل من موقع عمله 

بها حّتى ال ترتك املسألة حقيقة هذه التقنية وطرق إجرائها وحجية نتائجها وضوابط العمل 

معلقة دون بيان حكم الشرع فيها فيستغلها أهل الزيغ والشبه حّجة التهام الشريعة 

من قحم حّتى ال ُي ىاإلسالمية بالعجز والقصور عن مواكبة العصر من جهة، ومن جهة أخر

فكان من ذلك  ضلون،وُي نضلوأنفسهم يف امليدان ليفتوا عن غري علم فَيال يفقهون يف الدين 

قدت مؤمترات وندوات خصيصا هلذا املوضوع حتت لواء بعض اجلامعات وبعض ن ُعأ

 :اومنه ،الساعة وطوارئ العصر تملوضوعا ىتتصدتهتم واملؤسسات واملنظمات اليت 

باألردن  ةالتابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة الثالثة املنعقدجممع الفقه اإلسالمي  (1)

 .1986أكتوبر  16-11/ هـ 1417ر صف 13 - 8بتاريخ 

الوراثة واهلندسة الوراثية "بالكويت بعنوان  ةاحلادية عشر الطِّّبية الفقهية الندوة (2)

مبشاركة جممع الفقه  "-رؤية إسالمية-واجلينوم البشري والعالج اجليين 

قليمي ملنظمة الصحة العاملية باإلسكندرية واملنظمة إلاإلسالمي جبدة واملكتب ا

مجادى اآلخرة  25-23مية للرتبية والعلوم والثقافة يف الفرتة من اإلسال

 .1998أكتوبر  15-13/ه1419

اإلسالمي يف دورته اخلامسة  ندوة جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل (3)

 .1998أكتوبر  31 املوافق ه1419 رجب 11عشرة مبكة بتاريخ 

الوراثية إلثبات البنوة اليت عقدتها املنظمة  مدى حجية استخدام البصمةحول ندوة  (4)

ماي  4-3املوافق  ه1421حمرم  29 -28اإلسالمية للعلوم الطِّّبية بالكويت يومي 

2111. 

املنعقدة مبكة يف الفرتة من  جمللس اجملمع الفقهي اإلسالمي ةالدورة السادسة عشر (5)

 . 2112جانفي  11 -5 /هـ1422 شوال 21-26

الشريعة والقانون جبامعة اإلمارات العربية اهلندسة الوراثية بني  املؤمتر العلمي حول (6)

املوافق  ه1423صفر  24 -22بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم األمنية بتاريخ 

 .2112ماي  5-7

 الفرع الثاني

 عرض القرارات والفتاوى

تلك الندوات وامللتقيات والدراسات اليت عاجلت املوضوع من  ىمن خالل اإلطـالع عل      

إذ املوضوع طيب حبت من أصله يستوجب قبل إبداء -منظور طيب وفقهي يف آن واحـد 
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الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت چ استظهار حكم اخلبري أوال إعماال لقوله تعاىلفيه  الشرعحكم 

 . ( )چْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش الرَّْحَمُن َفاْسَأْل ِبِه َخِبرًياَواألَْ

نتائج تلك البحـوث والدراسات واملناقشات اليت جادت بها ميكن حوصلة جمموع  

بساط البحث  ىقرائـح العلماء واملختصني خبصوص خمتلف املسائل واحملاور املعروضة عل

 :آلتيةوالتوصيات والقرارات اليت متخضت عنها يف النقاط ا

 البصمة الوراثية يف التحقيق اجلنائي، واعتبارها  ىال مانع شرعا من االعتماد عل

درء احلـدود "لقاعـدة وسيلة إثبات يف اجلرائم اليت ليس فيها حـد شرعي وال قصاص 

عقابه واجملرم من ّنيل ال لمجتمع ويؤدى إىلاألمن لووذلك حيقـق العدالة  ،"بالشبهـات

 .وتربئة املتهم وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة

  البصمة الوراثية من الّناحية العلمية وسيلة ال تكاد ختطئ يف التحقق من الوالدية

وهي ترقى  البيولوجية، والتحقق من الشخصية، والسيما يف جمال الطِّّب الشرعي،

إىل مستوى القرائن القطعية اليت يأخذ بها مجهور الفقهاء، من غري قضايا احلدود 

 .الشرعية

  واملقبالت إقرار جواز االستفادة من علم الوراثة يف اإلرشـاد اجليين بالّنسبة للمقبلني

طر جتنب خمـاو األفراد واألسر عمومـا، بغيـة التزود باملعـرفة الصحيحـة،والّزواج ى عل

ظروف وخدمات هذا الّنوع  يئالدول أن ته ىاألمراض ومعاجلتها قبل استفحاهلا، وعل

 ىإلزام علهناك نطاق واسع، دون أن يكون  ىمن العلوم، وتشجع وتوعي بأهميته عل

 .التامة اخلضوع لالختبار الوراثي مع إحاطة نتائج الفحوصات بالسريةباألفراد 

 صات اجلينية احملفوظة أو املعّدة ألغراض حتاط بالسرية الكاملة كافة التشخي

 .البحث، أو ألي غرض آخر

  نفيا فقد أرجأت املنظمة أو أّما استعمال البصمة الوراثية يف جمال األنساب إثباتا

ندوة الحقة بغرض  البحث فيه إىل 1998اإلسالمية للعلوم الطِّّبية يف ندوتها لسنة 

انبه العلمية والشرعية، واليت عقـدت جو من كّل تعميق البحث واإلحاطة باملوضوع

 ا، وكذ2111ماي  4-3املوافق  ه1421حمرم  29 -28الحقا بالكويت يومي 

اّلذي كّلف جلنة بإعداد  1998اخلامسة عشرة لسنة جملس اجملمع الفقهي يف دورته 

دراسة ميدانية، واّلـذي قد مت بالفعل يف دورته  تقرير حول البصمة استنادا إىل

 . 2112جانفي   11 – 5هـ املوافق 1422شوال  26 – 21شرة بتاريخ السادسة ع
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 :ات يف جمملها قد حددت جمالني للبصمة الوراثيةيصووكانت القرارات والت

ال جيوز استعمال البصمة إلسقاط نسب ثابت شرعا وال للتأكد منه،  :اجملال األّول

واحـد من وسائل اإلثبات الشرعية املتفـق عليها وهي الّزوجية  ىكما مينع تقدميها عل

 .الّنسب يالقواعد الشرعية العامة، وال تنوب عن الّلعان يف نف ىوالبّينة واإلقرار، وال عل

مع احليطة واحلذر  -األنساب يف ينحصر جمـال االستفادة منها  :اجملال الثاني 

 :اآلتيةيف الصور  -والسرية

 جمهول الّنسب ىالتنازع عل. 

 ةالوطء بشبه. 

 حها أو تضاربها بدون مرجئانعدام األدّلة أو تكاف. 

  االشتبـاه يف املواليـد يف املستشفيات أو مـراكز الرعاية واختالطهم يف احلـاالت

 .العـادية أو االستثنائية

 واجلثث اجملهولة ني وأسرى احلروبوالغائب ينالتحقق من هوية املفقود. 

افق عملية إجراء رمجلة من الشروط والقيود اليت البد أن ت ىد عليمع ضرورة التأك

جوازها، من حيث منع إجرائها إاّل بأمر من  ىالفحوص الوراثية يف احلاالت املنصوص عل

القطاع اخلاص اهلادف للربح من مزاولتها، مع تكوين جلـنة يف كّل دولـة  عومن ،القضاء

نتائج البصمة واعتمادها، باإلضافة  ىشراف علتضم خمتصني من كّل املعارف مهمتها اإل

وضع آلية دقيقة ملنع االحتيال واخلطأ يف النتائج، سواء ما تعلق  ضرورة اإلسراع إىل إىل

على  -املعّدة للفحص-اقتصار سحب العينات  ع، مباجلهد البشري أو بعتاد املختربات

 .القدر اّلذي يراه املختصون ضروريا وكافيا

 مـلحــق

حسبما ما أقره جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته السادسة عشر اليت  لاألو

هــ املوافقة للفرتة  1421شوال  26 - 21يف مكة املكرمة يف الفرتة املنصرمة من  انعقدت

م ، حسبما أقره من قرارات و توصيات بشأن البصمة الوراثية و  2112يناير  11 - 5من 

يف  اعتمادهاجمللس بعد النظر إىل التعريف الذي سبق للمجمع جماالت اإلستفادة منها ، فإن 

نسبًة إىل اجلينات : البصمة الوراثية هي البينة اجلينية : ) الدورة اخلامسة عشر ، و نصه 

أي املورثات ، اليت تدل على هوية كل إنسان بعينه ، و أفادت البحوث والدراسات العلمية 

از بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ، و ميكن أخذها أنها من الناحية العلمية وسيلة متت

، و بعد اإلطالع على ( من أي خلية بشرية من الدم ، أو اللعاب ، أو املين ، أو البول أو غريه 

ما أشتمل عليه تقرير اللجنة اليت كلفها اجملمع يف الدورة اخلامسة عشر بإعداده من خالل 

الوراثية ، و اإلطالع على البحوث اليت قدمت يف إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة 

املوضوع من الفقهاء و األطباء و اخلرباء ، و اإلستماع إىل املناقشات اليت دارت حوله ، تبني 
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من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية يف إثبات نسب األوالد إىل 

الدم أو املين أو اللعاب ، اليت توجد يف  الوالدين أو نفيهم عنهما ، و يف إسناد العينة من

اليت هي إثبات النسب ) مسرح احلادث إىل صاحبها ، فهي أقوى بكثري من القيافة العادية 

، و أن اخلطأ يف البصمة الوراثية ليس واردًا ( بوجود الشبه اجلسماني بني األصل و الفرع 

 .لوث و حنو ذلكهي و إمنا اخلطأ يف اجلهد البشري أو عوامل الت من حيث

 : و بناًء على ما سبق قرر ما يأتي

 اعتبارهاال مانع شرعًا من اإلعتماد على البصمة الوراثية يف التحقيق اجلنائي و  : أواًل

خلرب القاعدة  وسيلة إثبات يف اجلرائم اليت ليس فيها حد شرعي و ال قصاص

، لك حيقق العدالة و األمن للمجتمع، و ذ( احلدود بالشبهات أدرءوا)الفقهية الشهرية 

 .و يؤدي إىل نيل اجملرم عقابه و تربئة املتهم ، و هذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة

إن إستعمال البصمة الوراثية يف جمال النسب ال بد أن حياط مبنتهى احلذر و احليطة  :ثانيًا

 .البصمة الوراثيةوالسرية ، و لذلك ال بد أن تقدم النصوص و القواعد الشرعية على 

ال جيوز شرعًا اإلعتماد على البصمة الوراثية يف نفي النسب و ال جيوز تقدميها على  : ثالثًا

 .اللعان

ال جيوز إستخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة األنساب الثابتة شرعًا ،  :ً رابعا

ألن يف ذلك املنع  وجيب على اجلهات املختصة منعه و فرض العقوبات الزاجرة ،

 .محاية ألعراض الناس و صونًا ألنسابهم

 : على البصمة الوراثية يف جمال إثبات النسب يف احلاالت اآلتية االعتمادجيوز  :امسًاخ

إثبات التنازع على جمهول النسب مبختلف صور التنازع اليت ذكرها الفقهاء ،  (أ )

األدلة أو تساويها ، أم  سواًء أكانت تنازع على جمهول النسب لسبب إنتفاء

 .كان بسبب اإلشرتاك يف وطء الشبهة و حنوه

مراكز رعاية األطفال و حنوها ، حاالت اإلشتباه يف امليالد يف املستشفيات و  (ب )

 يف أطفال األنابيب االشتباهكذا و

أو احلروب ،  الكوارثحلوادث أو بسبب ا واختالطهمحاالت ضياع األطفال  (ج )

وجود جثث مل ميكن التعرف على هويتها ، أو بقصد تعذر معرفة أهلهم ، أو و

 .التحقق من هويات أسرى احلروب و املفقودين

ال جيوز بيع اجلينوم البشري جلنس ، أو لشعب ، أو لفرد ، ألي غرض ، كما ال :  سادسًا

 .جتوز هبتها ألي جهة ملا يرتتب على بيعها أو هبتها من املفاسد

 : يوصي اجملمع مبا يأتي :سابعًا 
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أن متنع الدولة إجراء الفحص اخلاص بالبصمة الوراثية إال بطلب من القضاء ،  (أ )

وأن يكون يف خمتربات للجهات املختصة ، و أن متنع القطاع اخلاص اهلادف 

 . للربح من مزوالة هذا الفحص ، ملا يرتتب على ذلك من املخاطر الكربى

يشرتك فيها املتخصصون  تكوين جلنة خاصة بالبصمة الوراثية يف كل دولة ، (ب )

الشرعيون و األطباء و اإلداريون ، و تكون مهمتها اإلشراف على نتائج البصمة 

 .الوراثية ، و إعتماد نتائجها

أن توضع آلية دقيقة ملنع اإلنتحال و الغش و منع التلوث و كل ما يتعلق باجلهد  (ج )

ابقة للواقع البشري يف حقل خمتربات البصمة الوراثية ، حتى تكون النتائج مط

اجلينات ) ، و أن يتم التأكد من دقة املختربات ، و أن يكون عدد املورثات 

 .بالقدر الذي يراه املختصون ضروريًا دفعًا للشك( املستعملة للفحص 

 النقطة التاسعة

 اجلزائري من البصمة الوراثية مـوقف القضـاء

ة الوراثية لكّل األفراد تعترب من أكثر وسائل اإلثبات انتشارا صمإّن الكشف عن الب

العمل بها  احملاكم قد أقرت بلدان العالـم، وحماكم معظـم  يفيف السلك القضائي 

املؤرخ يف  15/12غرفة األحوال الشخصية ابتداء من تاريخ صدور األمر رقم  يفاجلزائريـة 

يف جمـال التحقيقات اجلنائية والطِّّب الشرعي  العمل بهاإضافة إىل م ،2115فيفري سنة  27

يف إثبات  ةياكفالقاطع والنتائج اخلربة الطِّّبية ال ترقى إىل درجة   مع العلم أن، نيمنذ سن

لقاضي السلطة ، ولحكمه يف القضيةقرينة قوية يعضد بها القاضي تتخذ كالتهمة، إمّنـا 

يف ومن غري رقابة عليه خاصة ، جلديدة التقديرية الواسعة لقبول أو رفض هذه التقنية ا

على عبارة املشّرع يف الفقرة  ، وهذا بناءيف جمال األحوال الشخصية وأ ،اجملال اجلنائي 

  ."جيوز للقاضي الّلجوء إىل الطرق العلمية إلثبات الّنسب" األخرية من املادة األربعني

إّن العمل باخلربة الطِّّبية واالعتماد على نتائجها يف الكثري من مسائل األحوال 

الشخصية أمر معهود يف امليدان القضائي، من ذلك تقديم وثيقة طبية من راغيب الّزواج حني 

إبرام العقد تثبت خلوهما من األمراض أو العوامل الوراثية اليت تشكل خطرا يتعارض مع 

، ومنها استعانة القاضي باخلربة الطِّّبية إلثبات العيوب (أ.لسابعة مكررمن قاملادة ا)الّزواج

املادة الثالثة ) اليت حتول دون حتقيق اهلدف من الّزواج قبل االستجـابة لطلب التطليق

، واالستعانة بها كذلك لتأكيد وجود آفة عقلية أو بدنية الستمرار (أ.واخلمسون من ق

، ويف (أ.املادة اخلامسة والسبعون من ق)بعد بلوغهم سن الرشد  جريان النفقة على األبناء

املادة الثالثة والثامنة بعد املائة من )احلكم على اجملنون واملعتوه باحلجر أو اسقاطه عنهما

 (.أ.ق
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إاّل أّن  اعرتاف اهل القانون من مصداقية نتائج البصمة الوراثية املذهلة،وبالرغم من 

الكفاءات أهل االختصاص من قد عرف بعض التأخري بسبب نقص انطالق العمل به فعليا 

شرع املخترب يف استقبال  السنوات االخريةوابتداء من  .واإلطارات العلمية يف املعمل اجلنائي 

التحاليل البيولوجية لتحديد  بإجراءعدد من القضايا يف شتى املنازعات مت فيها األمر 

تأكيد رابطة البنوة أو نفيها بني اخلصوم والفرع  الطبعة الوراثية ألطراف اخلصومة بغرض

 . املتنازع عليه

هذا على الّنسب إثباتا أو نفيا يف تزايد مستمر، و التعرف اتطلبعدد واملؤكد أّن 

 رفع اخلالف يف اجملال القضائي ،تقنية حتديد البصمة الوراثية يف دليل على فعالية  كربأ

 .كّل مراحل الفحص إذا ما روعيت شروط حفظ العينات خالل

هذا بالّنسبة للعمل القضائي بعد تعديل قانون األسرة اّلذي أقّر ضمنيا العمل بأسلوب 

مل يكن   ذلك أّما قبل .االختبارات الوراثية إلثبات الّنسب متى رأى القاضي لذلك حاجة

عليه  نتائج تلك اخلربة أي أثر على جمريات الدعوى نظرا لالجتهاد القضائي اّلذي استقرتل

يتعّين اليوم واحلمد هلل و أصبح  .احملكمة العليا بهذا الشأن يف غرفة األحوال الشخصية

باخلربة ونتائجها لفض النزاع على قضاة حماكم الدرجة األوىل والثانية االلتزام والتقيد 

  . (1)املطروح على طاولة القاضي للحكم فيها

 الدكتور كمال بوزيدي ستاذاأل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 .وما بعدها  162ص: نظر االكتشافات الطبية ا-   
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 املقدمة

 

مرر  ائررا ث ات اررار اشقررئ و اررئاا  ا ايثيررا  مرر   أرره ا   رر   ا ررا     رر             القررئا  

القئا   ائا ث متجددو امتطث و فقد اجد يف   ا العصئ  يثاع كثريو م  القرئا     كنر    

ا ررد   اتررد الد ائررار االاعررثة الع  أرر  د تتررا ا ررثاغ يتا جتررا يف ال الرر     معئافرر   ررد ا  

د ا ررت  ع ررف الاقررل الرردال  اتئررام  يف  رر ا اشث ررثع لرر ل    ايظررئا  أل  أتتررا فقرر  . األارر 

ك قأررد كترراغ ئررعادو األمررل العررال ل  ج ررف الرر ت بط رر  فأررل النتا رر  يف مث ررثع القررئا         

اشستجدو ايزاال  اند     الئغا  النئ   فقد ائاد يف مجف ما   س   يرل بار   رال ئ     

 :  ا   ماا همف االختصا  اغاب  اال تصا  ا د جع د   ا الاعه يف

 امشئااأتتاكعئبف القئا     : املبحث اعأول . 

 احلقثق الثا ت   القئا   : املبحث الثاني . 

 ئ ا يف ات اار  ا القئا   اشستعد   : املبحث الثالث . 
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 املبحث اعأول 

 وحممها تعريف القرائن ومشروعيتها

 

و كردخث يف  راغ القرئا     فتر   ما  مانأر           جأ  القئا   اشستعد    ا اشعا رئ   ا   

ا ى مسأل  فئاأ   ا   مدى االاتداد  القئا   يف ات اار اند فقتاء الشئبع    لر ا سسر    

 نررا  اررث    ي ررض يف مث ررثع الاعرره    يررال معنررى القئبنرر  امرردى مشررئااأتتا ا جأتتررا يف         

مرف  أرا  الرئاج      دلر  ايأرزب   را    الع رث  ترا  ا   اند الاقتاء   ايث د  دل  اشايعل ا  ات اار

 . م    ثا   

 املطسب اعأول

 تعريف القرائن لغة واصطالحًا

 رل احلرض     ئيرد   :    عنى مجف   كقرث   َئمجف   ئبن    ا   م  الاعث َ :  القئا   ل  

ارأنيل فترث القارئا    لر ا      رل    اكرث مرا ب قرئ   رل      ت مجعد  أنت ا  إ ئال اا رد   :االع ئو 

لعقد الزااج اقد القائا    اك ل  فإ  الاعث  ئ  بد  ا ى اشصا ا    فأقرا  ل زاجر     بقا 

 . ( ) يتا  ئبن  فا  ؛ شصا اتتا  با  ا ى الداال

 : القرينة يف االصطالح 

القئبن   عنى األما و   ا   مرا ب رزل مر  الع ر   رل الظر   ثجرثد        القدامى ائف الاقتاء 

  فإيل ب زل م  الع    ل الظ   ثجثد اشطئ   ا  ا كعئبرف   اشطئ  كال أ   النسا   ىلدلث اش

ملرر   ررث ا ررثه معنا ررا    ا ررد بنررث  السررا  يف  .  رراشئادف   ا  بعئفث ررا كعئباررا  كرراما    

ري  ىل رررر مررئ بش" :   امررف ملرر  فررإ   عررء الاقترراء اشتررأخئب   ررد ائ فتررا  أيتررا         النسررا   رر  

 .  ( )"اشط ثغ 

 :حملد ل فنا   ا كعئباار خمت ا  خنتا  منتا  ما اند الاقتاء ا   

 األمرا و   ر   القاطعر   القئبن : كعئباتا  أ ( 47 اشادو )جاء يف ع   األ نال العدلأ   ( )

 . الأقل  د  الاال  

القئبن     كث  ما و ظرا ئو كقرا   ارأنيا  خاأرا      : "عئبف الشأخ مصطاى الز  ا ا ث ك ( )

 . ( )"فتد  ا أل

   :  أرره  ررا    محررد يشررأر   األئررتام  ررئا أ  الرر ت يق ررل ارر    محررد  الشررأخ كعئبررف  ( )

 . (7)"مع ثل قا    مئا  عتثال  م   مٍئااط الشا ع  ا الائتن: "   القئبن 

                                                           

  11 ص:  فا س ا     ال    يف اشقابأس    معج  51 / : اشصااه اشنري   الاأثم  : ايظئ   - 
 47 ص : التعئباار   ا ئجاي   - 
  1 8/  : ءالشأخ مصطاى الز  ا العال   الاقت  اشدخث - 

  78: ات اار الشئاأ     محد   ئا أ    ص  طئق  - 7
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اام  ظا ئو بستد  م  خا را ا رى   ا    التعئباار يف اتمجا  كد  ا ى    القئبن   

   بنث  مما ا  ل ع   احلا رث  د اند اتيسا  ا  ا   ش ء بناد ا   ك ثجا ما خا  م   مث 

  ا رررد بنرررث  اشصرررد    ا رررد بنرررث  مصرررد  القئبنررر  يررر  ارررئا مررر  اششرررا دو االعأرررا  

   ا يررر  ا أترررا الشرررا ع كرررث  مرررا و ظرررا ئو: ا نررر  كعئباترررا  أيترررا  .( )االجتتررراد االعقرررث

   ا ائرررتنتجتا القا ررر  مررر  احلاد ررر  اظئافترررا امرررا    ائرررتناطتا    ررر  الشرررئبع   اجتتررراد    

  حبسر   رثو   كرتااه داللتترا  رل القرثو اال رعف      دال  ا ى  مئ خا    ام    ثا  ابنتنات

  فقد كئكق   ىل د ج  القطف  ا كتاط  ىل د جر   نتا ا ل ما كد  ا أل م   مئ خا العا    أ

 .اال ت ا  الاعأد

 املطسب الثاني 

 مشروعية القرائن وحجيتها 

كررث مررا بررال احلرر      رر  :  نرر   االاأ ت رردا   ن ررل   أانرراربعت ررد القا رر  ا ررى الا   

  ا رد يسر  ا رر  كأ أر  القرث   رأ  الاأنرر   ر  مرا برال احلرر  ابظترئ  ل ج ترث  مرر             ( )ابظترئ  

ااأل رث انرد مجترث       الرأ ل مشرئاا  يف   رثا        : الاترااى الع  اء  أه  را  يف ع رثع   

ف ملر    فترا و كنرث  لث را      ا أنت  يزاع يف كارا ب   ا ايال االاأن  اند   ائ  شا بال احل  

  اكرا و كنرث  دال رث غرري الشرتثد كالصرا         مف   ا  القسام  اكرا و كنرث  ارا دا  ا أنرا     

  .  ( )لُ قط 

  النر  الرأ ل   دمراء  جراٍ  ا مرثا      لث ب عطى الناس   داثا   الداى  جرا    : "   ا 

    االررأ ل ا ررى مرر    ررى اشررداا  االنرر  الاأ نرر: "  اابرر  الاأتقرر   ايف (7)"ا ررى اشررداى ا أررل  

  (5)" ينئ

ا رد  اشعرث  ا أترا    ات ااراايقس  فقتاء الشئبع  يف األخ   القئا   اااتاا  ا م  طئق 

 :يتض ا  مل  االيقسال  ثال  

جثاز الق اء  القئا     ا ئه  ل  عء الع  اء م  احلنا    ااشالنأ  :  القث  األا 

ا   كأ أ  اك  أ   ا   القأ    ا ا   ل دالل   اتئالاأخ  االشافعأ  ااحلناأ   ا ث اختأا 

 غ   الاقتاء اائتخئجثا  ئا   كثريو اائتناطثا اامار مج  ا ى الث ا ف ااأل داة 

 . ( )امكئا ا يف كتات 

                                                           

 718/  :ائا ث ات اار يف الشئبع  اتئامأ    حم د الز أ   : ايظئ  - 
 7 : الطئق احلن أ  يف السأائ  الشئاأ    ا   القأ   ص: ايظئ  - 
  8 /5 ع ثع الاتااى   ا   كأ أ    : ايظئ  - 
 دااد ا  رررث( 7/545) االرتمررر ت(  /  ) امسررر  ( 44 7   ررر   5  /7)  رررعأعل يف الاخرررا ت  خئجرررل احلررردبه  ررر ا -7

  441/  ماج    اا  1  /1 االنسا    ( 48 / )
   /  :   5 /5 ئن  الاأتق   -5
 5 5/  :  ائا ث ات اار   الز أ  : ايظئ  - 
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 ف ر  النتراغ  اائتد    رعاغ  ر ا القرث   أدلر  مر  النتراغ االسرن  امر  اشعقرث             

 َ را َ  َكر اغ    اَدٍل َ  اأصالا َاَ ى َاَجاء اا   : يف  ص  بثئف  ثلل كعاىلائتدلثا  آبار منتا 

فقرث      ( )   َكصارُاث َ  َمرا  َاَ رى  اْل  ْسرَتَعا    َاال َّرل   َج اأرث   َفَصْائ  َ ْمًئا َ ْيُاس ُنْ  َلُنْ  َئثََّلْد َ ْث

اترل  رأ  الر     رد  كرث      دل  ناار  دلأث ا ى( َ ْمًئا َ ْيُاس ُنْ  َلُنْ  َئثََّلْد َ ْث):   بعقثغ 

 ا ررا  األمررا ار يف    فائررتد  الاقترراء  ترر   ا برر  يف   بثئررف   قئبنرر       أصررل   بت ررزق  

ائرتد  الاقتراء  تر   ا بر  يف  ا را  األمرا ار يف كرثري مر          :     ا  القئطيبالاقل االق اء

  :  ( ).مسا ث الاقل ا  امث ا مقال الاأن  

  ( )"الثلد ل ائاش ال عا ئ احلجئ: "  ادبه منتا  ثللائتدلثا  أ :  ام  السن  اشطتئو

  ا يزا  ماء الئجث يف     الزاج  اكنرثب  ا رنل    فالائاش  ئبن  ا ى اشخالط  اششئاا 

لزااج   أل  ال الرر     الاررئاش ال بنررث   ال  ررا  أنررث  الثلررد ل ررزاج ابثاررد يسررال منررل   لررل   ف

  ا ى ال الر  مر  األ رثا    فرالائاش  ئبنر         فُأ أ د القئبن  الصعأ  ااشخالط  اششئاا 

 ثاررثر النسرر   ررل  فأنررث  الع ررث  القئبنرر  مشررئااا  اجررا زا  يف  اررثر        ا نرر  الئئررث   

 .  (7)األ نال

 : ومن املعقول 

مر    م  األ نال   اب أف كثريا       دا  األما ار االعامار  الن أ  بعطث كثريا 

اغ ا رئا     فنرا  االات راد ا رى القرئا    رئا با        احلقثق   مف كطث  األئالأ  يف ا كن

 ال اجرررز النررراس اررر    ارررار احلقرررثق االنشرررف اررر  احلقرررا        ايف احلأررراو ايف الق ررراء  

االتعرئف ا رى مررئكنيب ا رئا     فأ شرث الق رراء اك رأف احلقرثق   ا رر ا خمرالف شقا ررد        

برر  األاررئا   الشررئبع  الررم كررأمئ  العررد  ااتيصرراف   اظررئص ا ررى  ارر  احلقررثق امحا       

 .   (5)االدماء ااألمثا 

 رث مر  ائرتقئ     فالشرا ع   ب را القرئا   ااألمرا ار ادال رث األ رثا        : "  ا  ا   القرأ      

ا  :  ر   را    . الشئع يف مصاد   امرثا د  اجرد ارا دا   را  االاتارا  مئكارا  ا أترا األ نرال         

ااحلراك   : ا را   ب را    . ا ارخئجث  احلقثق  الائائ  ااألمبز    اق احلنال االثالو بست

 ما   بنررر  فقأرررل الرررناس يف األمرررا ار ادال رررث احلرررا  امعئفررر  ارررثا د  االقرررئا   احلالأررر   

:  ا را   ب را   . ااشقالأ    اع  قث ا  كرثريو ا رى   رعا تا ا نر   را بع ر  النراس  طايرل         

                                                           

 
   .1 بثئف آب   - 

     / : نال   ا   فئ ث  اشالن    كاصئو احل    /  كاسري الطربت :   اايظئ  78 /8كاسري القئطيب  -  
    رث دااد  751 ه  4 /5   مسر    1   ه  71 / الاخرا ت   :  خئجل ا  اا  ا    ع  ااشئب   عا أا   ايظئ  -  

    7 /   ا   ماج   7 /   النسا   5  /   الرتم ت 1 5/ 
 557/ : ائا ث ات اار   الز أ   : ايظئ  - 7
     /   كاصئو احلنال  47: الطئق احلن أ  ص: ايظئ  - 5
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ا ررأف  ف رر    ررد  األمررا ار االعامررار يف الشررئع  الن أرر  فقررد اطاررث كررثري مرر  األ نررال  

 .( )"كثريا  م  احلقثق 

منررف الق رراء  ررالقئا     ا ررئه  ررل  عررء الاقترراء   ا ررث  ررث   عررء          : القررث  الثرراي  

لررث كنررد  " اائررتدلثا حبرردبه   .( )مرر  اشالنأرر     االقررئايف صرراصمتررأخئت احلناأرر  كا 

 امجا    ردا    رري  أ نر  لئمجرد فاير  فقرد ظترئ منترا الئبار  يف منطقترا ا أأكترا امر  بردخث              

ر ا   كايرد  ادل مشئااأ  االات اد ا رى القرئا         النيب فا    ا احلدبه  أَّ. ( )" أتا ا

 ثب  ر يف   ام  احلد    م لث كا   ا مشئااأ  أل ال ا أل الصاو االسرال  رد الرئج  ا رى      

   : ئررتدال   ررالقث  اب ررئد ا ررى  رر ا اال. (7) رر   اشررئ و  عررد ظتررث   ررئا   الاا شرر  مرر  جاياتررا 

ه  ررئَّ تدال  اشسررتناط مرر  احلرردبه لررأس حبجرر  يف ارردل األخرر   ررالقئا   ؛ أل  الررنيب االئرر

مر   رئا   مكرئر يف احلردبه        أيل ال بئج    ري  أ ن    ا  ا بد  ا ى    ما كثافئ لدبرل  

يف   امرر  احلررد   بنرر  كافأررا مرر  او ررثع  ررالقث  ااال ترر ا  يف ا أنيرر    اكررئ  احلشرر     

 رخرئج مر   أرز     رعف داللتترا جع رتا ال      أره    ال كئكق   ىل  كا  الاأن   فت   القئا ا أتا

  ب قر  الئئرث  ا أرل الصراو        الر ل   (5)  ااحلداد ك ا  ث معئاف كد    الشاتارالشات 

 .( )االسال احلد ا أتا ال أل  القئا   غري مشئاا  يف   اار جئ   الزيا 

 :الرتجيح

ق اء  القئا   اا ث تا يف داللتتا ا رى جرثاز احلنر      دل  القا  ل  شئااأ  ال كادا

ااألمرا ار    رالقئا     ا   النصثص م  القرئآ  النرئب  االسرن  الصرعأع    اترد الع رث        تا 

 رر  لررأعد الرردلأث   ا رر  داخ رر  يف ماتررثل الاأ نرر  الرر ت ائررتخدمل القررئآ   عنررا  اشط الظررا ئو

ر احلرر  اائتنشررافل   ااشقصررثد منتررا    االاأنررار   ررا  رر  ائررا ث ت اررا ااحلجرر  االرب ررا 

 صث  الع    ا الظ  الئاج  ل عاك  فأعن   ثجال   ا ر  رخ رف لقثاارد القأراس لر ا      

االع ث  القئا   القثب  ال بناد خي ث منل م    مر   . (4)حلقد  تا القئا   مار الدالل  القثب 

احلنا  رر     رر  الشررافعأ    تررا مرر  اا اشالنأرر  ا  اشرر ا   اتئررامأ    ا ائررف اشرر ا   ا ررا   

                                                           

  ا د  فا  يف مكئ األدل  ا ى جثاز الع ث  رالقئا   ايرا أ  دلر     55    7    : الطئق احلن أ    لل ص: ايظئ  -  
 . اشايعل ا د ا أت  

  5 : ص   يرث  د رث    يف ات ارار    القئا   ادا  ا 4 4/7  كن     د احملتا     / الاتااى اوريب  ل ئم   : ايظئ  -  
   . 

:   اجراء يف الزاا رد ل اث رريت     155/  خئجل ا   ماج  يف ئننل مر   ردبه اارد ان  ر  ااراس   ر  ان انت را          -  
 58 /4يأث األاطا  ل شثكاي  :  ئناد   عأ  ا جالل  قار   اايظئ 

   القئا   ادا  ا يف اال اار    يث  د ث  ص: ايظئ  - 7
الت خرأ   :    كا  يف  ئايأد ا مقا  لننترا متنرا ئو متعا ردو يف  ر ا اشعنرى   ايظرئ       األ ادبه يف   ا الااغ ا - 5

  ا ررد  نررى اتمجرراع ا ررى األخرر   ترر          / يصرر  الئابرر   ل زب عرر       7/5احلرراري   ال رر   جررئ العسررقاي    
      اتمجاع ال   اشن    ص    /5فت  القدبئ :  القاادو غري اا د م    ث الع    ايظئ

 75 : القئا   امدى  جأتتا يف الاقل اتئام    اا ف ا   اا ف   ص : ايظئ -  
 48 /7:  اال اشث عل ا   غ العاشل   ا   القأ  : ايظئ  - 4
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   تى  الني  ال ب   الثا  نف احلنر   رالقئا   ا رطئاا  ىل االات راد ا أترا يف      (  )ااحلناأ 

التطاأقار الع  أ    فقد  اا  ا   القأ  يف  اال اشرث عل  ىل    اتمرال الشرافع  اشرايف مر       

 ررالقئا   فأررل كقثبرر    االع ررث.  ( )مث ررفما رر  احلنرر   ررالقئا   اات ررد ا أتررا يف  كثررئ مرر     

أل كا  العد  ا ااب  مصاحل او   اخا   يف   ا العصئ ال ت كثئر فأرل االكتشرافار   

  مررا لعررث ارردل اتفررادو منتررا بعررثد  ئر ائررا ث ات اررار  شررنث غررري مسرراثق الع  أرر  الررم   رر

 ال ررئ  ا ررى   ااه النرراس ا ائا ررت    اك ررئت ايررئمل  ا كنرراغ مررا  رردا  رر  مرر  جررئا     

ار   لم     العدال  ل  كطرا     ايف  ر ا ك رل خما    دال األئالأ  اشتطث و ا   يف  ما  ائتخ

امرر   نررا كظتررئ  ررثو  دلرر  القررا  ل   شقا ررد الشررئبع  يف  ارر  األياررس ااألاررئا  ااألمررثا  

 مرررا   ارررار احلرررداد    شررئااأ  األخررر   رررالقئا   ا جعرررا   رر ا الرررئ ت مررر   أررره ا   رر     

أل  احلداد كد    الشاتار اائا ث   ااكتا  ا خصث رأ  رخت رف يف     القئا   فإيل   ج  منعل

  .كثري منتا ا  غري ا

 املطسب الثالث 

 (قوتها االستداللية ) ن وحجيتها حمم القرائ

   ا  ن  القئا   بقصد  ل األ ئ اشرتك  ا أترا ارخت رف  جأر  القرئا        جأ  القئا  

ثاترر  ل عرر  الرر ت لرر  الع ررث  تررا  طعررا    ا رر  مفررالقئا   الثا ترر   ررالن    رراختاف  يثااتررا 

ا ر  احلنر      ب رزل الق   القطعأر  الرم ير  ا أترا الاقتراء       اك ا القرئا  ب ستد   ا أل  تا

اائرتنتاجل      ما القرئا   الق را أ  الرم كعت رد ا رى اجتتراد القا ر         ثجاتا  ما  اتد اند 

اشعئا رر  ا أررل  فت عترررب   الثا عرر مرر  خررا  النظررئ يف الرردالالر ااأل ررثا  االظررئاف احملأطرر   

 .دلأا  يف ات اار متى ا تنف  تا اغ   ا ى ظنل  عتتا 

ائا ث ا تأاطأ  ال ب جرأ  لأترا القا ر   ال انرد فقرد األدلر  ااحلجرض الظرا ئو          االقئا  

 .  مامل    ا  ما كايد األدل  اشقدم  غري كافأ   ا غري مقنع  

مر   أل  احل  بثاد  تا  االئتنتاج ااالئرتنااط    اار ائا ث غري مااائو يف ات االقئا  

  مثث ا ف الأد ا ى العل بد  ا رى م نأر   را   الأرد  را   الر ا لر  اال تأراط         غري ا

                                                           

احلن  لئاك  الدا ر  ا رى مائر  الزمرال   ااحلنر       : م  األمث   الاقتأ  ا ى اكااق اش ا   ا ى الع ث  القئا    -  
الاأن    ااحلنر  حب رث الراعري لصرا ال   االئكراز  سر  العامرار   ااتم  ل ثكأرث  ردفف            ث ف الأد اند ادل

الث     ااحلن   رثر اشاقرثد  رثر   ئايرل   ااردل  ارث  ا ترث  األ نرال شر  بقرأ   ردا  اتئرال   ااحلنر               
ل رثة ا ر   ئبنر  ا رى القترث         ا دا  ش  اكصث  ناؤ   ل   ااكاقد اش ا   ا ى القث   القسرام  الرم كعت رد ا رى ا    

ايظرئ ائرا ث ات ارار    . ااحلن   إئال ال قرأط  ما ا جرد  ردا  اتئرال   ااحلنر   إئرال اشأرد يف دا  اتئرال           
ائأفصررث القررث  فأ ررا بتع رر   رراختافت  ا ررى الع ررث   ررالقئا   يف   اررار     .   1/   كاصررئو احلنررال    7-5 5/ 

 .احلداد االقصاص 
  7/1ل اشث عل   لل    اا: ايظئ  -  
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ا   كثئف القا   اجعرث  : " ا  ا   القأ  . (  )اادل التثغث يف االئتنتاج اشائط يف االئتنااط

 . ( )"ف يف  يثاع م  الظ   االاساداألا اع الشئاأ  ا  معئف  معثلل ا أتا دا 

 . ( )اند التعا   لأع ث  الئاج  ااأل ثى االاأاياردا  كاري يف كئجأ  األدل  ال قئا   

 : القرائن يف القانون 

ل داللر  ا رى  مرئ     ما بستناطل القا   م   مرئ مع رثل  :ه القايث    القئبن  يف يظئ ائا

اشع ث   تا الأثل ا ى األخ   رالقئا   ا سر ث ا  ىل   االقثايل  األيظ  ا د اكاقد  . (7)عتث 

 را اتا مر  ات ارار   الر  ا رى          اكعار يأ  ا   الرم جراءر يف ير  القرايث      ئا    ايث

جأ  األمرئ  ا ث  ثو م زم    مثث   القا   احلن   قت ا ا  ااتاا  ا يصا   ايثيأا  عئدا 

  الررم بسررتناطتا القا رر  مرر  ا ررا ف ا رر -االقررئا   الق ررا أ  . اشق رر  فأررل  ررل اوصررثل

 .  (5)الداثى   ا     ث د ج  امئكا  م  القئا   القايثيأ    اكأخ   ثو الشتادو يف القايث 

ابعت د   او ا نابار  شنث كاري امااائ ا ى القئا   يف   اار ا نابرار اا رن    

دلأرث كرا    ااشئجرف      رأت    القايث  ل قا ر  ا نرا    ئبترل يف اال تنراع     اااشخالاار   اب ْط

االقئبنر  الق را أ   را    .  ( ) ىل كقدبئ  ا ناال   ما دال    الئ ت اشستخ   منل ئا ا امقارث  

  انصررئ مررادت بنعصررئ يف اا عرر   ا ترر  خيتا  ررا القا رر  مرر   ررل ا ررا ف الررداثى    انصررئا 

   رر     فاررمنررا  ا ئ رر   ا اجررثد   ررا ار  ررل   مثررا  ملرر  اجررثد  صرر     رراف اشررتت  يف  

األمث رر  بنا رر   ررداءو    كنررث  ك رر  الث ررا ف اششررا   لأتررا  ا ترر   ررأقل يف  رر  اشررتت   اانصررئ    

ىل الث را ف اشرئاد    ر  لأصرث مر   ر   الث را ف الثا تر         معنثت بت ثث يف ائرتنااط بقرثل  رل القا   

شتقدمرر    فارر  األمث رر  ا  يررل بتخرر  الث ررا ف اشع ثمرر   ررئا   ا ررى الث ررا ف ايتثلرر     ت   ااكتررا

اشتت  يف منرا  ا ئ ر   ئبنر  ا رى مسرا  تل         افل قا      بستخ   م  اجثد  ص   

 .  (4)فأتا   ام  اجثد   ا ار  ل  ئبن  ا ى اارتاكل يف اشعئك 

                                                           

  ص  44 ق السرنتث ت   فقرئو   ازالرئ    الثئأط يف ائه القايث  اشدي    اارد  5 5-8 5/ ائا ث ات اار : ايظئ  -  
   . 

 . 51 : الطئق احلن أ    لل ص : ايظئ  -  
 .   5/  :   ائا ث ات اار 5 8/  : ءاشدخث الاقت  العال   الز  ا: ايظئ  -  

مرر   ررايث  ات اررار   (  71)   ااشررادو 885 / 7/5 ق   ج سرر   55  س  85   رراء الررنقء اشصررئت    رر      :ايظررئ  - 7
 . 887 ن  السثداي  لس

ق السنتث ت   ا  الثئأط يف ائه القايث  اشدي  اشصئت   ااد الئز( 55 -88) ايث  ات اار اشصئت مادو : ايظئ  - 5
. م   رايث  اشئافعرار القطرئت    ( 88 )  -( 81 )   اشثاد    7/      ئال  ات اار    محد يشأر   777-77/ 

 .  7   اار جئا   احلداد يف الشئبع  االقايث    د ب  ااد اشنع   سثي    ص 
-71)م   ايث  ات اار اشصئت   اشادكرا   ( 55 )  اشادو (  47 -475 : )ع   األ نال العدلأ  اشادكا  : ايظئ  -  

 .ات اار السثداي  م   ايث  ( 78
  ا اجرف   7 : ائه  ايث  ات اار اتئام  السثداي  اكطاأقاكل الق ا أ     د بر  اارد اشرنع   سرثي    ص    : ايظئ  - 4

 . 4 4: اف ااأد  ص ؤ  ماادئ اتجئاءار ا نا أ      8 :   ث  اتجئاءار ا نا أ     س  اشئ ااات ص 
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 املبحث الثاني

 ما يثبت من احلقوق بالقرائن

 رر    أرر   ترراا   ا ررى  اررثر احلقررثق اشال شررئااأ  ات اررار  ررالقئالقررا  ث  الاقترراء  اكارر 

فاع رت  بع رث  رالقئا   يف      كاحلرداد االقصراص االتعرازبئ    اخت اثا يف احلقثق غري اشالأر  

 التاصررأث يف  ائرأكناا      خررئىا ع رت  بقصررئ الع رث  تررا يف  راالر دا      مجأرف احلقررثق   

ل عرردبه ر يف      ررالقئا   املرر  اتأرردا  ر جررئا   احلررداد االقصرراص رر ا اشاعرره مسررأل    اررا

 .لتالأ  ر ا    ااكتا  ائتخدال القئا   اشعا ئو ا اشطال 

 املطسب اعأول 

 بالقرائن إثبات احلدود

    احلداد ل  عافظ  ا رى اشصراحل األئائرأ  ل  جت رف      ب العقث ار احلدَّ ا د ا ئاد

. ( )الدب  االناس االعئ  االعقرث ااشرا    :او س  الن أار افت  كتدف  ىل   اتئام  

ء ا رى   ااكترا  رات ئا  االشرتادو  شرئاطت ا   ااخت ارثا يف   ااكترا  رالقئا           ا د اكا  الاقترا 

 : ا ى  ثلل 

ا رر ا مرر    اتمررال مالرر  ا  ررعا ل      ررالقئا   جررا ز       اررار احلررداد : القررث  األا  

( احل رث )فقالثا  إ اار  د الزيا  احلارث    ( )امجاا  م    ث احلجاز ا ااب  ا  اتمال  محد

  بارر    الررأس ا أتررا  مررا ار اتكررئا      اشتزاجرر   ما كايررد مقأ رر  اغررري غئ   مرر  اشررئ و غررري  

كررزاج  نررئا  يف   مرر    ررعاغ الررنيب     ررث دااد     جررا   اائررتدلثا ا ررى ملرر  حبرردبه  اا   

 ا الصداق  ا ائتع  د م  فئجترا    : " ا ى   فقا  النيب ئرت ا فدخث ا أتا فإما      

فترر ا الرردلأث . ( )" ا  ررا  فعرردا ا  ا ايف  اابرر  فاج رردا االرردر فاج رردلرر  فررإما  االثلررد ااررد 

ا آ ررا  ارر  الصررعا     اا رر  يف داللتررل ا ررى ااتاررا  ظتررث  احل ررث  ئبنرر  بثاررد  تررا  ررد الزيررا 

    ان انت  منترا  رث  ا رئ  ر  اوطراغ   ر  ان انرل الر ت  اا  ا  اار   ال النسرا             

أ ررا  يررز  ان آبرر  الررئج  فقئ يا ررا    كررا  ف: " ررا  ا ررئ  رر  اوطرراغ  :  رر  اارراس  ررا    ارر  ا

ا مجنا  عد    فأخشرى    طرا   النراس زمرا     بقرث   ا رث        اااأنا ا   ا ج   ئث  ان 

فأ رث  ررت  فئب ر   يز را ان كعراىل   االرئج        جند الئج  يف كتراغ ان كعراىل     اان ما 

 امررد الاأانرر   ا كررا    يف كترراغ ان  رر   ا ررى مرر  زيررا  ما ُ  صارر  مرر  الئجررا  االنسرراء  ما    

                                                           

 8  :  اا دت   ص األ نال الس طايأ    ل : ايظئ  -  
  اتيصراف يف معئفر     15 /   جرثا ئ اتك أرث ا رى خمتصرئ خ أرث       8  /7 ر   يرس     مال  اشثطأ لإلمال : ايظئ  -  

   ئرال  القريااير       1    7  /   كاصرئو احلنرال    88 /5 الئاج  م  اواف   ا ر   ر  ئر أ ا  اشرئداات       
 .  5 :   القثايل الاقتأ   ال   جزت ص  5 : لشئاأ  ص  السأائ  ا  :   الطئق احلن أ  ص   5 : ص 

  م  طئب  ئعأد    اشسأ  ا   صئو     كث      ان انل   ا د ُ اارث   رثاة ا رث        ه  7 / ئن      دااد  -  
سرأ   ا د  اا  مجف ا  ئعأد    اش: ا ا  ( كئ أ  الشام  ) 5  / ايظئ كاصأ تا يف  عأف ئن      دااد لأللااي  

 .  5 - 5 احلداد االتعزبئار لانئ   ث زبد ص :  اايظئ   ا ث الصعأ    مئئا 
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ااجل االئتدال   األ ئ    داللتل يصأ  ا رى احلنر   إ امر   رد الزيرا      . ( )"احلَاث   ا االارتاف

عئد اجثد احلاث مثجاا  ت امر     القئبن  الظا ئو ا   احَلَاث    م جعث ا ئ     ان انل

خت اررثا يف اشررئ و  ما اجرردر اا: "  ررا  ا رر  كأ أرر  .  ( ) ررد الزيررا كإلا ررل  الاأنرر   ا االارررتاف

 ا ررى   ا  بنرر   ررا زاج اال ئررأد   ا  كرردع اررات  يف احلاررث   فاأتررا  ررثال  يف مرر          

.  رر   ا  ررثطء اررات   ا أتررا   أليررل لررثز    كنررث   ا ررد منئ  ال  رردَّ:  أررث .  محررد اغررري  

ا رث    الشرئبع  اردب    ا رث األارال  أ رث        ا  ا اشأ ث  ا  او ااء الئا دُّال  ث ك َع: ا أث

  فررإ  اال ت رراالر النرراد و ال ب تاررد  لأتررا   كا ت ررا  كرر  تا اكرر غ   مرر      ررث اشدبنرر 

  ا ررث مرر    ا ررئ  ررئج  احلامررث  ررا زاج اال ئررأد ا نرر  : "ا ررا  ا رر  القررأ   .  ( )"الشررتثد

 " . 7ا ى القئبن  الظا ئو مال  ا    الئاابتل ا   محد   اات ادا 

أ  احل ث  ما   بن  م  طئب  مشئاع كرا  مر  طئبر  غرري      : اائتدلثا م  اشعقث  

 ما اجرر   : مشررئاع   ااحل ررث يف  رر   احلالرر  لررأس  سررا  مشررئاع امرر   رر  فتررث زيررا   ا ايأررا  

  امر   رد الزيرا  شرتادو الشرتثد فرإ    امترل ا رى احلامرث بنرث  مر   راغ  اىل   أل               ارئاا  

. ا ت را  كرث  احل رث مر  غرري زيرا       ا ت ا  ك غ الشتثد    ا غ طت    ئغ  ىل العقرث مر    

   اات رراد  ئبنرر  احلاررث يف اشررئ و ا ت ررا  ألمررئ ظررا ئ   ال بن  ررل اا ررف احلررا            :  ا الثررا 

ااال ت رراالر الررثا دو ا أررل كررئد ا ررى  أنرر  الشررتثد   ا رر ا بنررث   ا ررا  القئبنرر  الظررا ئو        

 .  (5)الثا ع   اىل م    دا  ا ا   ا ا

   راء او رئ     يرل   ا ع  او ئ  ا  اد ا أرل   ى م  ا جد منل ا الثا  إ اار  د او ئ ا

    ا    ر ء او رئ دلأرث ا رى ارئ تا      اات ادا  ا ى القئبن   فإ  الئا ع   ئبن  ا رى الشرئغ    

ا ر ا مرئات ار  ئرأديا     "ا ث  اء او ئ  ال  عرد    ارئ تا  : "ك ا  ا  اث ا      ان انل 

 رر  اوطرراغ   رر  ان انررل  ا ررئ       رر  بزبررد  اى السرراا   ( )ا ررئ ااث ررا  اا رر  مسررعثد

 يرر  اجرردر مر  فررا   برر  اررئاغ   فررزا   يرل اررئاغ الطرراء ر الشررئاغ      : خرئج ا ررأت  فقررا   

اشطاثخ م  اصري العن  ر ا يرا ئرا ث ا را ارئغ   فرإ  كرا  بسرنئ ج دكرل   فج رد  ا رئ            

و رئ ا رد ج رد ا رئ     ااجل الدالل  يف الن      ا ع  او ئ  ئبنر  ا رى ارئغ ا    . 4احلد كاما 

م  ا  منل الئا ع  اندما كأق   يتا  ا ع  او ئ   فد  مل  ا رى ااتارا  القرئا   يف   ارار     

 .  د الشئغ 

                                                           

   ( 5  /  النثات )   امس   ( 75 -77 /  فت  الاا ت )  خئجل الاخا ت  -  
  .  5 احلداد االتعزبئار اند ا   القأ     نئ   ث زبد   ص: ايظئ  -  
 . 77 /1 ع ثع الاتااى   لل   : ايظئ  -  
 .  : الطئق احلن أ  ص  - 7
   جأر  القرئا   يف   ارار  رد الزيرا ا رد الشرئغ اارد            : القرئا   ادا  را يف ات ارار    يرث  د رث    ص      : ايظرئ   - 5

 . 5  : النا ئ   ث الاصث  ص 
 . 54 /4  اايظئ يأث األاطا    الشثكاي     /   عأ  مس    شئه النثات  -  
 . 55 /   اايظئ يص  الئاب  يف رخئبض   ادبه ا داب  ل  ريغناي      7 /  اا  مال  يف اشثطأ  - 4
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شرا غ   فرإما اجردر  ا عر       امد الاأنر   ا ااررتف ال    ماااحلد ااج  " : ا  ا   كأ أ  

ت را   يرل ارئغ مرا     ال ال بقرال ا أرل احلرد    : ث  ؤت ا ث بتقأؤ ا احنرث ملر  فقرد  أر    او ئ  ا 

  ب ج د  ما ا ئف    مل  مسرنئ :  ا أث ا حنث مل    ا منئ ا  جا ا لأس خب ئ  ا ائ تا 

ا  ا  ث اشأ ث  ا  او ااء الئاادب  اغري ر  مر  الصرعا   كعث را  اا ر  اا ر  مسرعثد          

ا ث ال ت ا ط   ا أرل النراس   ا رث مر    مالر  ا محرد يف        اا أل كد  ئن   ئث  ان 

 . ( )"  يصث لغال

ا ن  ا ئ اا   مسعثد     ان انت ا اال ب عئف   ا خمرالف مر    :  ا  ا   القأ  ا

ا رى القئبنر     اات رادا   الصعا       ان انت   ثجرثغ احلرد  الئا عر  ل خ رئ  ا  أنيرل  رئا       

مرر  الصررعا     رر  ان اررنت  االتررا عل    زاكررا    ررث اشدبنرر  يف   : ا ررا   ب ررا  .  ( )الظررا ئو

 .  ( )"ا عأت  سدا   الئا ع  االق ءاك

  ملرر   ئبنرر  دالرر  ا اجرردر اشسررئا ار انررد اشررتت    ألا ررالثا  إ اررار  ررد السررئ    م   

ا  بز  األ    ااو ااء سن ث   القطف  ما اجد اشسرئاق  : "ا   القأ   ا   . (7)ا ى السئ  

خررربا  بتطررئق  لأت ررا الصرردق     مررف اشررتت  ا رر   القئبنرر    ررثى مرر  الاأنرر  اات ررئا  ؛ فإيت ررا       

 .  (5)"ااجثد اشا  اشسئاق معل ي   ئب  ال بتطئق  لأل اات . االن غ 

   ث ال  د م  االارتاف  ا الشرتثد  :      اار احلداد  القئا   غري جا ز: القث  الثاي  

   : اائررتدلثا  القااررردو الشرررئاأ   . ( )ااحلنا  رر  يف  رررث  م رر   ىل ملررر  احلناأرر  االشرررافعأ    

االشرات  يف مسرأل   ئبنر  احلارث ل  رئ و الرم ال زاج  را اال        :  د    الشاتار   ا الثااحلداد ك 

ئأد   يف ا ت ا   يل اطء ائتنئا    ااشستنئ   ال  د ا أتا است ث  يل مر  اطء  جرث   

اا عتا يف يثمتا ا    قأ   النثل   است ث  يل  صث احلاث  إدخا  ماء الئجث يف فئجتا  مرا  

اع تا  ا  اعث غري ا   فإما كا  احلد بد    الشات  االشات   نرا اا دو فصرا  اجرثد احلارث      

                                                           

 .    السأائ  الشئاأ    لل   ص   -  
 . 7: الطئق احلن أ  لل ص   -  
 . 5  /7   ااأ  الدئث    4:   الطئق احلن أ    ص 84 /  اال اشث عل   لل    -  
 ىل    مل   ث   ت اتمال مال  ا اا   ىل ي   18 لاص   ا أنأ  ص  اا  الاا ه م اء منجد يف كتا ل ا: ايظئ  - 7

 ا  مال  يف ال ت بسئق ما ل  ا أل : )افأل ( دا  النت  الع  أ  )   8 /7: ا د  شئه الز  اي  ا ى مثطأ مال  
إ   را   ا رث كأرف    فر ) أليرل  ر  ن  ما   را اتمرال     ( فأل القطف    بثجد معل ما ئئق فريد  ىل  ا ال  يل كقطف بد  

ال باأد الن  مل    ا بشري  ىل  يل ال بسرقط  :    د.. فا بقث مل  ( خ  اشتاع منل ادفف  ىل  ا ال  كقطف بد  ا د 
فعا ث جثا ل  يل ال بشرتط يف  طرف السرئ   االيتاراع  الاعرث  رث      :  ا  الز  اي  . احلد الثا د  ئد اشسئاق لصا ال 

اشداي  النربى كتاغ السئ    اغ  د السا ق السئ   اكئكل    : اايظئ . ئز كاف عئد القصد ااوئاج م  احل
ا   جد يف كت  اشالنأ  اشعت ردو مرا بشرري  ىل  رث    قطرف برد السرا ق  ما اجرد اشسرئاق          :    د فعل  عد مل    

  .  ت العام   نئ   ث زبد اششا   لأل : اند    اايظئ 
  يظئبر  ات ارار    محرد  تنسر     : ظرئ    ااي   /7   دا ف الاثا د  5 /  اال اشث عل     : الطئق احلن أ  ص  - 5

 .  ائا ث ات اار 88 : ص 
  88 /5 ف   ا ر  ئر أ ا  اشرئداات      االيصاف يف معئف  الرئاج  مر  اورا     8 /5 اش د   ال    دام  : ايظئ   -  

 . 1/   ل صنعاي      ئاث السال    7/  داب  ايتتد   ال    اد   
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اائتدلثا  ا  اى ا   ماجر      ئرث    . ( ) ئبن   عأا  ال كقثى  ىل  لاغ احلد   ف زل الد ء

 لث كند  امجا    دا    ري  أ ن  لئمجد فاي  فقد ظتئ منترا الئبار  يف منطقترا   : " ا   ان 

  بثارررد  رررد الزيرررا    االداللررر  مررر  احلررردبه    الئئرررث  ( )"ا أأكترررا امررر  بررردخث ا أترررا 

 أ  ر ا االئرتدال   رأ  احلردبه  جر       ث  اير   القئا     ما بد  ا ى ادل جرثاز ملر  ارئاا    

امتنف ا  الئج   القئا   الم ظتئر مر  اشرئ و أليترا     ل  جأزب  ال اشايعل   مل     النيب 

غري كافأ  ت اار احلد   ف أس م      ك ر  القرئا   احلارث   ا  را مكرئ       ئا    عأا  

اائرتدلثا  " . فقد ظتئر منتا الئبار  يف منطقترا ا أأكترا امر  بردخث ا أترا      "احلدبه ما يصل 

ا    ا ى ااارتفرد  الزيرا      ت قل ا       ان انل ل  ئ و ا  دايأ  اندما ج ء  تا  لأل 

 ( )ال: لع ل ائرتنئ      الرد   : ال    ا  : ف ا أ  ا يد يا      الد لعث  جا  ا : فقا   ا 

العرث  ر ا القرث     . ف ث كايد     األا ا  غري مسقط  ل عرد شرا لقنترا ا ر    ر  ان انرل       . 

 ث الئاج   يل مثاف  شاد  احلداد االشاتار األ  احلداد ا تأط ت ااكتا أليترا  قرثق غالر     

 .د ا ى اشساحم فأتا    ان ا   ان ما

  املطسب الثاني 

 إثبات القصاص بالقرائن 

 : ا ى  ثلل  الاقتاء يف     اشسأل  اخت ف

   القصاص بثاد  القئا   ا ث  ث  ا   فئ ث  م  اشالنأ  اا ر  كأ أر     :القث  األا  

ايصرد ا أرل ع ر  األ نرال العدلأر    امكرئ ا ر  فئ رث   صر             اا   القرأ  مر  احلنا  ر     

ايف برد  ئرنل   فتر   ئبنر       م رطئ ا   يف دا  اخرئج  جرث خا ارا     ئجث الر ت اجرد مقترثال    ال

اا رث احلناأر    . (7) اطع  ا ى  ت ل   ا ى ما م    لأل ا   ال رئس اا ر  اا ردب  مر  احلناأر      

 اد القصاص  رالننث      فاتمال   ث  نأا   (5) الننث  يف الدماء مف االختاف فأ ا  أنت 

يف الررناس  ا مررا دايتررا االق رراء  ررالننث   اس   ا اجرر  الصررا اا   ررل األ ش  فأ ررا دا  الررن

 ل  الرثال ملر  أل رد    ا مرا مقرئا    ااا و ا  الق اء  القئا     أل  الناكث  ما    بنرث   رامال   

ل  ئ  ا  الناس   ا ث  خر   ظرا ئ احلرا  اكئجأعرل ا رى       ا ى الأ ل   ام  ل ثاج  ادفعا 

  ا الئ ت جرثاز   ارار جئ ر  القترث  االات راد ا رى القرئا   فقرط         ام خ  . الرباءو األ  أ  

ك  أترا   دا  احلاجر   ىل  لراغ     ما كايد داللتتا  ثبر  ا رى  داير  ايرئل اايتارد  ت ارات        

 .القسام  

                                                           

   جأ  القئا     ااد النا ئ   رث  775:     ث  التشئبف ا نا     ااد القاد  اثدو   ص   8 /5 اش د  : ايظئ  -  
 . 7  : الاصث  ص 

 . ئا  رخئلل -  
 . 5 4/7مصنف ااد الئزاق : ايظئ  -  
  كاصئو  57 /5   ااأ  ا   اا دب   55 /7   من  ا  أث  ائه خمتصئ خ أث   ا : ايظئ الطئق احلن أ  ص  - 7

 . 4 5/   ائا ث ات اار ل ز أ    8 / احلنال 
 . 84:   م  طئق ات اار يف الشئبع  االقايث    امحد الات  ص  18 /1كن    فت  القدبئ : ايظئ  - 5
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   القصرراص ال بثاررد  ررالقئا       ررا بثاررد  رراالارتاف  ا الشررتثد          :القررث  الثرراي   

يف مث رثع   لا تأراط بقاس ا أتا   ا ث  ث  ا  تث    امل  ال االقسام  مستثناو  الن  ا

 ز ررراق النارررثس   األ  اوطرررأ يف العارررث خرررري مررر  اوطرررأ يف العقث ررر    ا ائرررثا       االررردماء 

 . القصاص ا ى احلداد  الد ء  الشات  فا كثاد  القئا   

 .ا  ا   ت  ثت شا فأل م  ا تأاط تز اق األياس م  غري دلأث  اطف
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 الثالث  املبحث

 القرائن املستحدثة

 

  املطسب اعأول

 اآللية بعض القرائن 

   الشتادو كعت رد ا رى العرل الرم كشرا د الثا عر     ر  بنق رتا الشرا د          :   آل  التصثبئ ( )

ر اخا ر  يف العصرث  األخرريو ر  كثرئ د ر  يف التقراط               آلر  التصرثبئ  ا ىل القا ر     

تصئف  ا الع  أ  الم كطرئه  مرال القا ر       الصث  الم كال الثا ع   ا الشخ   ا ال

فتعترررررب  ئبنرررر  يف ات اررررار   الررررثال الترررردخث الاشررررئت يف التصررررثبئ اا ت ررررا  التزابررررئ 

االتاا  لنايد الصث و  ئبن   ثب  يف   اار ما ا د فأتا   الننترا رخ رف ل اعر     

 أقرر  امرر  ملرر  آالر التصررثبئ الد . ( )االتررد أ  مرر  القا رر  ااشختصررل ل تأكررد منتررا  

ائررأ   اشنتشرئو ا   يف اشؤئسررار االرداا ئ اا  عأررار ااألئررثاق االطئ رار   اكعترررب    

 .  ( )يف خمالاار اشئا مت   

بعت ررد اتيسررا  ا ررى األم  لسرر اع مررا لررئت  ثلررل   ا   آلرر  التسررجأث   :  آلرر  التسررجأث ( )

ا   كثررئ د رر  يف التقرراط ال  رر  ار ااأل ررثار مرر  األم  الاشررئب    النرر  بررد اتيسرر     

كعارره  تررا اكترردخث يف  فسرراد ا   فررإما ئررج د آلرر  التسررجأث   ررثار األاررخاص  ا           

األاررأاء اائ ررد اشررادو اشسررج   ا ررى القا رر   ا اورراري   حبرره ااجتتررد ل تررد أ  يف    

    اظدبررد يقا ترا ا عرد ا ارر  العاره   لتنررث   ئبنر  مررؤ ئو يف  نااترل يف  أررا  احلر      

ز األ رررثار امعئفررر   رررا   الصرررثر   منررر  اأأررر ا ررردبثا اشط رررثغ مررر  الصرررثر    

الر ا كع رد اشصررا ف  ىل   رط جتراز التسرجأث ا رى خطررثط       "   ا اس" ائرتخدال جتراز   

 .  ( )االكصا  لائتعاي   تا اند احلاج 

  مرررف   رررد كافررر     ا ررر  جتررراز ال رررط ل صرررثر االصرررث و معرررا      :  كرررامريا الاأررردبث  ( )

شررف احلقررا    د رر    حبأرره كن مر  ا   التعئكرار يف الثا ررف   ا ررد كطررث ر كطررث ا  

متنا أ    الننتا كع ث ظد  ائاف اتيسا  ال ت بستطأف التاا  االتزابرئ فأترا     

  ا رر  ع ررف  ررل آلرر    ( الد  جرر  ) يف  اررادو كئكأرر  الصررث و  ا احلرر ف  ا ات رراف    

اآل  التسجأث معا    فإ  كايد عئدو م  العاره فإيترا كثارد الث را ف  صرث و      التصثبئ 

مررف اال ت راالر السررا ق    فإيترا كاقررى عرئد  ئبنرر    اا رى القا رر         النرر   د أقر  

                                                           

ا ث التقنأر  احلدبثر  ا رى  قرثق         رئ ات ارار  ثئر    54 :  جأ  القئا   يف الشئبع  اتئامأ    اديا  ازابرزو  ص   -  
 . 18: اتيسا  ر  ئال  ماجستري ر فأصث مسااد العنزت ص 

  نرال التصرثبئ يف الاقرل اتئرام        : ايظرئ      :  جأ  القرئا   اشعا رئو يف ات ارار   حم رد الز أ ر    ص        -  
 .  ت كعد  ج  كافأ  لإلداي  ا ج     ما   اتتل الصث و يف ايا  اشئا:  18 :حم د  محد ا ى اا ث   ص 

 .   : ايظئ اشئجف السا     ص  -  
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اا الر السرا ق  كعتررب   .  ( )ااواري    بتأكدا م  ئرامتتا يف كصرثبئ الثا رف اكسرجأ ل    

 ئبنرر  مقاثلرر    النرر  ال بعت ررد ا أتررا  ال  ما كررثفئر انا ررئ احل ابرر  مرر  التزابررئ          

    أايررا   ا يف يظررئ  عررء الع  رراء   ا رر  ا   كايررد  ررعأا. االتق أررد االتاارر  فأتررا 

يف ائ رتا ا رى   رعا تا ممرا بردفعت   ىل ات رئا  ااالاررتاف    ا         فإيتا كاأد كرثريا  

بررث عت  يف احلررئج ااال كاررا  االق رر  ااوررثف   فأتعثررئا  يف كامترر  اب ررطئ ث       

 . ( )مما بثري  ئا    خئى ا أت  يف التت  اشثجت   لأت 

كطث ر كقنأ  اشع ثمار الأثل كطرث ا  مر  ا    اجرئى كطاأقترا     :   الثئا ث اتلأنرتايأ (7)

  اكسررتخدل ت ررئال العقررثد   االثفرراء  االلتزامررار   اآلأررار الرردفف   اائررتخدامتا ا  أررا 

النقرردت   ااورردمار اشصررئفأ  االاطا ررار االلنرتايأرر  اكارراد  الاأايررار الررم كتصررث    

قايثيأر  االشرئاأ    اكطرث ر  ىل التجرا و      ال م  اشالأ    ا جئاء خمت رف التصرئفار ال  

.  االلنرتايأرر  الدالأرر    ايقررث التننثلثجأررا االتث بررد االصررأاي  ا خرر  االئررتخدال       

ابثررا  الاعرره  ررث  االات رراد ا أتررا يف ات اررار  ما  صررث يررزاع  ررل الطررئفل  ا  ينررا   

اكتث رررف .  ا التشررراري ( )حلررر   ا كصرررئف  ا التث أرررف الئ  ررر   ا التث أرررف االلنرتايررر    

النتأج   القاث   ا الئفء ا ى  ع  التأكد م  الع  أار الانأ  ااألجتزو اشستخدم  

اماررئزار كقنأرر  اشع ثمررار   ا  ت اورررباء الانررأل اشختصررل يف  رر ا ايررا    لأعت ررد  

 . القا   ا ى   بت    ابنث    ناا  كافأ  حلث اواف ا  دا  احلن 

اررتاف حبجأر  اشئائرار االلنرتايأر  ااالاررتاف      ا صث اعرا  دالر  ارئبء حنرث اال    

حبجأررر  اش ارررار اشخزيررر  يف الرررنظ   ا ارررث  ات رررئا   صرررع  التث أرررف االلنرتايررر    لأنرررث   

 .( 7)معت دا  يف ات اار الق ا    مال احملاك 

                                                           

 48 :   نال التصثبئ يف الاقل اتئام    حم د  محد ا ى اا ث   ص :     ايظئ   : ايظئ اشئجف السا   ص  -  
 أنير    ا د ي  ا ى جثاز ائتخدال الصث  يف عا  ا ئ   االنشف ا  مئكناأتا  ا مرئا اتت     ا راء  : افأل 

كاا  الع  اء يف السرعثدب  مترى دارد احلاجر   ىل ائرتخدال ملر  التصرثبئ  شرتى  رث   ا يثاارل اائرا  ل   حملا  ر              
فإ  الصث  االتصثبئ ا لر  ال بعردا      :  ا   15   ايف ص .ا ئ     ا اط ايئمل   ا ث   ت الشأخ العثأ ل 

تت  يف  رر ا ايرا    ا ررد كصرردق  ئبنرر  الصررث و   ا ررد ال  بنرث   ئبنرر  مرر  القررئا   الررم كنرث  مثجارر  ل شرر   رراش  
كصدق   اال بترال ملر   ال  عرد الاعره االتعقأر    اال كنرث   جئد را دلرأا كافأرا ت ارار  ت  رد مر  احلرداد              

 ىل  ما   اار التعازبئ الم ال بصث فأتا التعزبئ  ىل  د اتكاف فرإ  اات راد الصرث و ا لأر  بنرث   اجعرا        . الشئاأ  
 .القا   

  اايظئ اشرادو  4  رر5  :   اايظئ  جأ  الدلأث اشادت يف ات اار   اعاك  ااد اشط     ص   : اشئجف السا   ص  -  
كعترب الاأنار اشسج    طئق الصثر  ا الصث و مسرتندار  ( :  )الاقئو  887 م   ايث  ات اار السثداي  لسن  (   ) 

 ( .  ائفأ  )اادب  
الرم انر  مر  ظدبرد اخصرأ  مر  كصرد  انرل  ر   اتجرئاءار           ( االلنرتايأر   )  ثار  اتجرئاءار التقنأر      رث ع  -  

  7: التث أف االلنرتاي    جنثى ا ث  أا  ص . ا اثلل    ث  التصئف ال ت بصد  التث أف  شأيل 
احلدبث    مجأث ااد الاا    أااالتننثلثج   دل  ات اار ا نا    7 :  جأ  القئا   اشعا ئو   الز أ   ص  - 7

   ايث  التث أف االلنرتاي       :    جأ  التث أف االلنرتاي  يف ات اار   ااء يصريار ص 55 : الص ري ص 
م   ايث  التث أف االلنرتاي  اشصئت   الثئا ث االلنرتايأ  ا  ئ ا يف ( 7 )  اايظئ اشادو  :  ئام  اتار   ص 

اال ت بظتئ ل   يل ال  أس م  ااتاا  التث أف االلنرتاي  : افأل  77    51:  القئا  ص ات اار   زبد ااد ان
 = ثا   القئبن  القثب  الم سن   ثجاتا اكرتك  ا أتا آ ا  ا   فأنث  التث أف االلنرتاي  م زما  لصا ال
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 يا أرر  مرر  العئفأرر  الث  رر  ف ررتا  جأرر الارراكس ر ئررندار ر     فأ ررا بتع رر   ئئررا ث       مررا 

اكعتررب الث  ر     مر  مئئر تا     ا أل مث عا  اشثدع يف منا  التصدبئ   األ ث   ما كاات اار

العنس   فت  ر يف  ثو ات اار ر مثث الصرث و اشقدمر  مر        بثاد  تى اشئئ   مطا ق  لأل ث

ماااررئو ا إمنررا  القا رر  االطرراع ا ررى األ ررث ل  طا قرر   رر  احلنرر          اوصرر  ل قا رر  

 . ( )  ثجاتا

 ينرئ   ما فت   ج  ا ى مئئر تا  ما   رئ  إ ئرا ا    مرا     ف ا ثا   ئا ث ا اكا ما    

فإيتا كعد م  القئا   اشتثئرط  الرم كرث ة ارات   ثبر  ظتراج  ىل مرا بعزز را مر   جرث الع رث            

  فا ت ا  كث  اشداى ا أل  ث اشئئث  مرئ اا د   اا ت را   يترا  رد   ئر د مر  جثالرل         تا

ا تف  ت   الئئال   ئا    خئى كد  ا ى    اشرداى ا أرل       ما لث دا  ا  ل  مئ اا د  ب ا 

 ث م    ئر تا   ك را لرث  ردا ا أرل اال رطئاغ   نراء التعقأر   ا  يرل   بثارد فقرد  ل جرثا              

ا د ات ئا    ا  دا م  ظا ئ  الل  يل كامغ يف  ينا       اف   ىل اجثد خاف ايرزاع  

   رع     القئا   امنتا الئئال    ابئكف  قا      سن   ج ث  مف اشدا  حنث مل   

    .(  )ا أل آ ا  ا

                                                                                                                                                                                

يل بدخث ظد  ث  القئا   القثب    ا ىل ا ثل األدل  ا ى مشئااأ  الع     ث  ما ا د التث أف ا أل ؛ ائتنادا =
ا  ا   ت :    د. ماتثل الاأن  الثائف   امل  مف مئاااو ال ثا ط االقثايل اشنظ   ل ع ث  التث أف االلنرتاي  

 شأ  التث أف االلنرتاي  ا جأتل م  القايث  العئ   االئرتاادت لإل اار  التقنأار ( 4)جأد   اايظئ اشادو 
ل تث أف االلنرتاي  : ايصتا 551 /  /4 -7 د / 44ت د  ع س از اء العد  العئغ  قئا      احلدبث  ال ت اا

ا كااط  -االنتا   االلنرتايأ  ااحملئ ار االلنرتايأ  احلجأ  يف ات اار  ما كثفئر فأتا الشئاط ا كأ   
 غري  ا ى  داو  يشاء التث أف االلنرتاي  ئأطئو اشث ِّف ا د  دا  –غ . التث أف االلنرتاي   اشث ِّف ا د  دا  غري  

.  منايأ  كشف  ت ك أري يف  أايار احملئ  اتلنرتاي   ا التث أف االلنرتاي   عد ا عل ا ى  ت حمائ   -ج .
 .مث ف جامع  الدا  العئ أ  ا ى االيرتيد

عا ئو   ااشقدم  ل  عتد العال  م خ   ئال  الدكتث ا  ل اا ه ااد ان العجا  ر الق اء  القئا   اش:  اجف  -  
  مث ف احملامث  احملرتمث  ا ى االيرتيد   :ل ق اء جبامع  اتمال حم د    ئعثد اتئامأ    ص

kambota.forumarabia.net    مدى  جأ  احملئ ار االلنرتايأ  يف ات اار    باد حم د اا ف ر  ئال  
م   ايث  اشئافعار القطئت  أه جع د ل رب أار     يظئ اشادو اا   7  تري   جامع  النجاه   ف سطل ر صماجس

ا أل  االت نس االااكس  أ   احملئ ار العئفأ  م   أه ات اار  ما كا     تا اشثدع يف منا  التصدبئ مث عا 
يئد م  مئئ تا   اكعترب مطا ق  أل  تا  تى بقثل الدلأث ا ى انس مل    ا ما ادل األ ث فا بعتد  تا  ال 

م   ايث  ات اار (   )م   ايث  ات اار السثداي  ا   مقتاس  م  اشادو ( 75)ا ن  مقا غ اشادو . االئتنيناس 
   جأ  ائا ث االكصا  احلدبث  يف    :  اجف ائه  ايث  ات اار السثداي     د ب  ااد اشنع    ص . اشصئت

 لئئال    : يقء حمن   د   ر اتما ار  888 لسن    1 اايظئ الطع       7 : ات اار   حم د  ادت ص 
 الااكس جتاز  ثائط  الئئال  يقث فا جئد العنس بثاد     ىل ات اار يا أ  م  العئفأ  الث     جأ  الااكس

  ث و عئد الأسد الئئال  ك   م     أ  يسخ  كعترب اشئئ   ا ت  م  مث ع   لأل اشئئث ا تاز  ىل اشئئث
  تقد تا   لأل اشئئث كن أف احلال      يف معل لثز ال مما مئئ تا لدى حماثظا  بنث  األ ث   ا   ا.  ث أ 

  يتا طاشا مل  ا ى الدلأث   ام  دا  اشئئ   ا ت  ا  كصد    الئئال       أ  االدااء عئد مل  م  ب ري اال
 555  دبس رب ر العاائ ددالع ر الت أأز   نال ع   . ا أنا  ااما  كث أعا  مث ع 

 . 84: الثئا ث االلنرتايأ  ا  ئ ا يف ات اار   زبد ا   ئا    ص  -  
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 املطسب الثاني

 العسمية القرائن

 .ااشئاد  تا القئا   الم رخ ف ل اعه الطيب االتع أث اشختربت

 

 الفرع اعأول 

 الطب الشرعي وحتسيل الدم والبصمات

 : الطب الشرعي  (1)

يف النرثا   الطاأر  الرم كتر  القا ر       ا ث فئع م  الع ثل الطاأ  اخيت   إ رداء الرئ ت   

ااحملقرر  يف الررداااى   ممررا  نرر    ااكررل  الاعث ررار الطاأرر   ا كشررئب  ا ثرر    املرر      

  ئرررثاء يف التشرررخأ   ا يف ا ئا ررر    ايف معئفررر  كئكأررر    مررر  ا  الطررر  كقررردل كقررردما  

كر  ا أترا االعثامرث    اتيسا  ااألائا  الم كنتا ل ااألئااغ الم كؤ ئ ا أرل االنترا ض الرم كرت   

 كسررااد ا   اكطررث ر ا الر الد أقرر  ااحلسائرر  يف الع  أررار ا ئا أرر    ااألجتررزو        مالرر

الطاأرر  لقأرراس احلررثاس اال رردد ائررا ئ  ا رراء ا سرر    حبأرره بسررتطأف الطاأرر  ظدبررد         

األئررااغ ااشسررااار  لأقرردمتا ل قا رر  الرر ت بئكرر  ا أتررا األ نررال الشررئاأ   ا القايثيأرر     

مس  الطاأر  اشخرت   ر ل   الطاأر  الشرئا     ت الر ت بقردل معطأرار اد ائرار          ال ل  

 .كرتك  ا أتا   نال ائاأ  ابد س يف ك أ  الط  مساق الط  الشئا   ا الط  العردل   

 ا غررري طاأعأرر    ا أررا  (  رردا  مررؤ ئ خررا ج  ) ف ررثا  ظدبررد ئررا  الثفرراو  ررث  رر  طاأعأرر   

 ا يتأجرر  ااتررداء     ا الصرردل   ا ررث كررا  ايتعررا ا    السررا  كالسرر   ا ال ررئغ    ا اونرر     

ا تى معئف  يثع الساه ال ت ائتخدل يف القتث   امصد     ااشسراف   رل اشعتردت اايرد     

امث رل ظدبرد ا رد الثفراو     . ا أل   اكثريا  مرا ب جرأ الطاأر   لتشرئب  ا ثر  شعئفر  احلقأقر         

مقرردا  ال ررئ  الرر ت   رراغ ا سرر       اررث ئرراا   ا  كثررئ   ابررثل  ا  كثررئ  امث ررل ظدبررد     

  ا رررث   ل عنررر   ررراأل ش  ا احلنثمررر ل تعرررثبء   امقررردا  يقررر  احلرررثاس    ا فقررردايتا 

ات ا   ئتسئت لسا ئ  ا اء ا س  ا ث مرا بعرئف فقترا   السرئاب    ا رث ظت رث ات را          

ئاجعر   اش ااا   ل ال   ا ث ما ب عرئف  رالتقئبئ الطريب القطعر   ا الئجعر     الر ت بثجر  م       

الطاأرر  شعئفرر  السررئاب   ا اش ررااا    ال تأكررد مرر  جسررام  ال ررئ   ا العطرر   اكرر ل        

بعت ررد ا ررى الطرر  الشررئا  يف معئفرر   خطرراء متنرر  الطرر  االصررأدل  ايف فعرر  اشررتت ل          

ااشسجثيل  ا بتعا   مف حماك تت   ا ئرجنت   ا راالر ا نرث  االعترل انرد ا ئ ر          

تثلرر   افعرر  اشررتت  اايررد ا أررل يف جررئا   الزيررا اال ررثاط      امعئفرر    ررعاغ ا ثرره اي 

                                                           

 .  5 /  احلاات يف الاتااى . ما   بئد الشئع  تقدبئ   ال ر فالثاج  فأل  نثم  اكقد   اجتتاد احلاك   -  
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ماصا  لأال األئااغ ا  داء الرئ ت الر ت كرت        اار العأثغ الزاجأ    ابقدل الطاأ  كقئبئا 

 . ( )منا شتل  مال احملن   ت دا  احلن   ناءا  ا ى احلقا   الع  أ  اشقدم 

   : حتسيل الدم  (2)

     ررأل الق رر  ااألااأرر  اشتع قرر   ررل   ابقررثل  رر ا السررا ث   الرردل ئررا ث لررزج  محررئ ال ررث 

 إمداد مجأف خابا ا س  ا يسجتل  األكسرجل اال ر اء ا رث مر  اجا ر   رد و ان كعراىل        

حلردبه ر  ترى ا   ر ا رى  يتاجرل   استرثت        ايف خ   اتيسرا  ااحلأرثا    ا  بسرتطف الع ر      

لاأ رراء االصرراأعار الدمثبرر    ابنقسرر  دل  ا ررى الاازمررا االنئبررار احل ررئاء االنئبررار ا 

 :اتيسرررا   ىل    رررف فصرررا ث   أسرررأ  بشررررت  فأترررا مجأرررف الاشرررئ   ابئمرررز  رررا  ررراأل ئف          

(A,B,AB,O)(
 خرررئى     ررر أ  ل   امت اكتشررراف فصرررا ث 855 امت اكتشرررافتا ارررال     ( 

  اكنشرف   اكقرثل اشخترربار  تع أرث الردل      .( ) افئاأ    اال برزا  الع ر  بقردل االكتشرافار    

 . كنتا ررل اا ررئا أ  اشئ ررأ  الررم كئافقررل   اغررري ملرر   الررم الاصررأ   االرتكأرر   ااألاررئا  

ايف ايا  الق ا   بستعل القا   اغرري   تع أرث الردل يف  رثادة القترث ااتجرئال اامر           

ا ايف  ال  كا     ا زلزال  ا ثادة اشئا    ا ثادة السئ   اند اجثد   ئ لدل السرا ق     

اكر ل  ظ أرث الردل يف    ظدبد ئا  الثفاو  ااترداء   ا غرري    ا رث مرا ب عرئف فقترا   رال ثة         

ا رى ظ أرث الردل يف   ارار     اب عت رد الأرثل   . (7)  اار ائغ او ئ ائا ئ اشسنئار ااشخد ار

  اادارراء الثلررد مرر         ا انررد  ررأاع مثلررثد    ا مثكررل   النسرر  انررد االخررتاف يف مثلررثدب   

  ايف  ال  خطف األاالد ااند الننارار   املر  ار      (5)ما بقف  اشستشاأاراخصل  ا ث 

ك را  نر  معئفر  األغ  ما    . طئب  معئف  فصأ   دل كٍث م  األغ ااألل افصأ   دل الثلأد 

.   اانرد اداراء ا رنل لثلررد     دل الثلرد  اكر ا يف يسرر  ال قرأط    اجردر فصرأ   دل األل افصرأ    

يف احلصث  ا ى   اار مؤكد ل نسر     رث  رث عرئد  ئبنر       ا   فع  فصأ   الدل ال كاأد 

   ت يف كاأد يف التعق  م  ايتاراء النسر    بعثز ا الرب ا    اكقاث   اار العنس   الننتا

ايف ايررا   .(4)  ايف  الرر  ات اررار ظنررا    ممررا سترراج  ىل كاصررأث  ائررف    ( ) الرر  النارر  بقأنررا  

                                                           

  الطر  الشرئا       5 : حم رد الز أ ر  ص      جأر  القرئا   اشعا رئو       8 :  جأر  القرئا     ارديا  ازابرزو ص     - 
 . 18 : انئت كامث ص

م  دل الاشرئ  %  كشنث ( AB)  ا% 5 كشنث ( B)  ا%  7كشنث ( A)م  دل الاشئ   ا% 75كشنث ( o)فصأ   -  
. 

  د ت ااد الاتاه الشتاات   التعقأ /    دل  مسئه ا ئ     د 5  جأ  القئا   اشعا ئو   حم د الز أ     ص  - 
 . 4  : ا نا   ا ثا ط ات اار ا نا     حم د اطأا  ص

ابشتد ل ل  آ ا  منتا ما   ى  ل ا       ان انل  أ  اش ئاغ  ما اداى  يل  خئس بؤمئ  إخئاج لسايل ابرنخس    -7
  54    5: ايظئ الطئق احلن أ  ص.  إ ئو فإما خئج الدل  محئ فتث  عأ  ال سا    ا   خئج  ئثد فتث  خئس  

 . 81 : كعا   الاأنار الق ا أ    ااد الئمح  ائيف ص : ايظئ  -5
كقئبررئ اورراري ارر  يتررا ض   : مرر  اشاررادئ  (   88 / 1  / ف ج / ل ع )الطعرر    رر   :   اايظررئ   45اشئجررف السررا   ص   - 

بعرد مر  القرئا          ا التقئبئ بعد م  القئا   القاطع  يف يا  األ ثو ك ا  فصا ث الدل كستعل  ل احملن    أه 
ع ر  األ نرال   . ل   81 مر   رايث  ات ارار لسرن       1 فتث مقاث   ايثيرا  افقرا  لرن  اشرادو     . الاسأط  يف   اار األ ثو 

 .  1: ل ص   88 الق ا أ  ئن  
 .   :  جأ  القئا   اشعا ئو   حم د الز أ     ص - 4
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كتع أرث  ث اشخربب  الم ايتشئر يف العصئ احلا رئ  ا نا   ب ع   تع أث الدل ئا ئ التعالأ

الاث   اظ أث اشد   اظ أث األطع   ااششئا ار   ااشثاد الصر ا  االسرا      اا  را  اشادبر      

اشرتاك  يف منا  ا ئ    اكث ما بتع    التعالأث الطاأ  الم كت  ا ى اشرتت   ا اششرتال   

نسرث    لأرل  ا يار  ملر    لإلئرتال يف كشرف ا ئ ر            ل ل تأكد م  اا تل  الثا عر  اش 

دف  ا فأ را بتع ر   إئرناد الثا عر  ل  رتت  ا أرا  ا ر        انا رئ اال تنراع لردى القا ر     يف اكست  

الرر ل  بسرر   القررايث  تخ رراع ا رراي   ا ايررد ا أررل       . الااارره ا ررى ا كنرراغ ا ئ رر    

رب مسائرا  يف  االاث  ااشد اغري    اال بعتر لإلجئاءار اشع  أ  ل تعئف ا ى يتا ض ظالأث الدل 

  ا رث    يف ظقأر  العدالر  اكشرف ا ئ ر       لت  أ  اشصر ع  العامر   قثق الائد الشخصأ 

ا رر ا بنا رر     س ررث ا ررى  ما كررا  احلرر  ل  ررري   مررا  ما كررا   . ( )اششررنار االجت ااأرر 

سررا  لائررتدال  ا ررى  األمررئ متع قررا  حبررد اررئا  فررأ ى     نررف  خرر   ت ارر ء مرر   ررد  اتي     

دلأث  دايتل م  خا  ما بؤخ   جئ    دب  عئدو أليل ال لثز    لرب الشخ  ا ى كقدب 

  . ديل م 

 :البصمات  (3)

طرئف الانصرئ    فرثر مرا  رل طرئف اونصرئ  ىل     : مشتق  مر  الا ْصر  ا رث    : الاص   ل   

ا جرث ما  صر   ت غ رأ     .  صر ا   بقا  ما فا  ت  اربا    اال فرتا    اال اتاا    اال  كاا    اال 

 . ( ) ما خت   طئف   اعل االاص     ئ اوت   ات اف: ا ص   ص ا  . ( )الاص 

 ررر  خطرررثط ايترررثءار  رررا زو د أقررر  بتخ  رررتا فئاغرررار ا رررى  طرررئاف :   صرر   األ رررا ف 

األ ا ف م  الداخث  اكأخ   اناال  خمت ا    اكعا بض متعددو   ا   م  اجا ر   رد و ان   

َبَسى  َقىاِدرنيَن َعَسى  َ ن نوَسىو َي           ا د  اا ر  لأل ا ب  النئ ر  مر  ئرث و القأامر      يف او

ئ السرادس ل ع رث   اال بطرئ  ا أترا ك رأري         اكتنث  األ ا ف يف األجن  م  الشرت  .(7) َبَناَنُه

 عررد الررثالدو اكاقررى مرردى احلأرراو ا تررى  عررد الثفرراو  ىل    كتع ررث ا ثرر    اال كررت ري  صرر ار      

األ ررا ف  ال  إكافتررا  رراحلئاق النا برر  الع أقرر    ك ررا كرررت  ا ررئاه انرردما ك تررني  خطثطررا     

ف خمت ار    رث مر  اا ررد يف    كطرا    صر تل مر    ررا    اا ت ررا     (5) أ راء كقراطف التعئجرار   

ائررتل  لررف م أررث  يسرر     ا رر  ممأررزو ل شررخ   تررى يف  الرر  التررثا   اشت ا  رر  ا ررث       عرر 

  ا رر ا مررا اخل .. ئررثاء  كايررد ا نررا   ل  ا رر   ل    عرر  التررث ل الرر ت بنررتض مرر   ثب رر  اا رردو 

                                                           

  الثئررا ث 85 :    جأرر  القررئا     ازابررزو ص       :ص  القررئا   الق ررا أ  االقايثيأرر    ااررد احل أررد الشررثا         - 
 1  : الع  أ  احلدبث  يف ات اار ا نا      سل حم د   ئا أ  ص 

 . 55     لسا  العئغ     -  
 .  5     اشعج  الثئأط     -  
 . 7 : القأام    - 7

  4: نا   الاد   ااد ال طأف  محد   ص التعقأ  ا  - 5

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2862&idto=2862&bk_no=64&ID=2543#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2862&idto=2862&bk_no=64&ID=2543#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2862&idto=2862&bk_no=64&ID=2543#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2862&idto=2862&bk_no=64&ID=2543#docu
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ا   رراعل ا ررى ا ما ا ررف اتيسررا  بررد   . (  )رلعررث  صرر ار األ ررا ف ائررأ   فئبرردو يف ات اررا 

جسرر  آخررئ  قأررد آ ررا  اوطررثط  ررا ا أتررا مرر   فررئازار ا ررى ئررط  ا سرر    ابقررثل اشع ررث   

ابت  ات اار يف األ ا ف ا  طئبر  اش را او  رل   رئ الاصر        .  ا نا    ئفف     الاص ار 

يف مث ررف ا ئ رر  ااألمرراك  اششرراث   ا ررل الاصرر   الررم س  ررتا  ررا اتا    ا كطاررف ا ررى  

الشخصرأ     ا ظار  يف ئرجار الدالر  لاصر ار األ را ف العشرئو ل أردب  الأرثل              طا تل

 القافرر   يف  اررثر النسرر  ( )اكعت ررد اش ررا او ا ررى ماررد  التشررا ل الررم   ئ ررا مجتررث  الاقترراء 

ابعت رد   .ال قرا    رل النرال ا رى  دلر   ارثر النسر         ىل ملر   ل شال  رل اخصرل ائُأارري   

ستررراط  ترررا يف   ارررار جرررئا     ى ات ارررار  الاصررر ار النررر   الق ررراء ا نرررا    نثرررئو ا ررر 

 ررالنظئ  ىل مررا بع ررد ا مرر   ررئا    خررئى ك ررا  جعنررا ملرر  يف ماعرره   اررار          القصرراص

القصرراص  ررالقئا     ا نرر  الث ررث   نتررا ض الاصرر   يف التعقأرر  مررف اشررتت  ل ث ررث   ىل      

عت رد ا أترا القرايث   د جر      اكقارث الاصر ار يف جرئا   التعرازبئ اب    . االارتاف  ا  ىل احلقأق  

 ررل   ررئ  ( اشقا  رر  ) االأرر  يف عررا  التعقأرر  مرر  اخصررأ  الاررئد   اكررت  ا  أرر  اش ررا او         

 ا ادل مطا قتتا مرف  صر ار اششرتال  تر  لنشرف  قأقر  ايرد         الاص ار لاأا  مطا قتتا

ا نر  التعرئف ار      اكقدبئ ئنل اجنسل ا الترل الصرعأ    ا أل اكشف اخصأ  ا اي   

ا برردر حمن رر  الررنقء اشصررئب  اات رراد  صرر ار  .( )ئبرر  الاصرر ار ا ررى جثرره ايتررثللط

الردلأث اشسرت د مر  كطرا       : فقالرد   كطئب  م  طئق ات اار األ  أ  يف ا نابرار  األ ا ف

  ال بررث   منتررا مررا   االئررتداللأ  ا ررى  ئرراس ا  رر  د أرر      الاصرر ار دلأررث لررل  أ تررل ا ثكررل    

ا ر    .(7)ا ت ا  اجثد اا ث غري كال  ل  ص ار اخ  اآخرئ بستناطل الطاا  يف طعنل م  

(  /55)  ل  كئى جثاز ائتقا  الاصر    إ ارار اتداير    اير  اششرئع السرثداي  يف اشرادو        

بعترررب مرر  القررئا   اشادبرر  اجررثد األدلرر  اشادبرر     : ) ا ررى  يررل  ل 887 مرر   ررايث  ات اررار لسررن   

  ى الاصر ار ااتاا  را يف االئرتدال    فالقايث   اط  (5).. (كاأل ئ ااوط االاص   احنث ا 

الننتررا كنررث  خا ررع  ال تنرراع القا رر  فتررث  ررا   احلرر  يف د ائررتتا االتأكررد منتررا          

  رراف  لاصرر ار األ ررا ف اكتشرراد يف  . ( )ااألخرر   تررا  ا طئ تررا متررى اجررد لرر ل  مسررثغا    

                                                           

 رد ار  الردكتث  ئر طا      ق  اي  1  نا    الثئا ث الع  أر     ئرال  ماجسرتري   كرث ئ  محرد خالنرد ص       ات اار ا - 
    الاصرر ار مقاامرر  ل جررئاه ااحلررئاق  صررا  فع أرر    :  ثلررل     الشرراات يف كتا ررل ا رر  التعقأرر  ا نررا   ص 

 . 18الاثلأس االنشف ا  ا ئ   الأثل   مصد  ئا   ص 
    5 /5   الاتررااى ال رر  كأ أرر    55 /7  كشررف القنرراع  7  /   الررثجأز ل  زالرر    7/718اج م ررد احملترر :  اجررف  - 

 . 5 8/7احمل ى ال    زل 
 
 ص:  ، حجيا  الرااائن ، عياياي  225وف عبياد ص ؤالجنائيا  ، ا اإلجااااا  مبااد ،   2: بين الطب واإلسالم ، حامد الغوابي ص   -

 21 . 
 . (  51ص  1 س  4 8 /4/7 يقء )    78  :  صات اار ا نا     ل شثا   -7
اما ا ت ررى الاصررث يف الررداثى ائررتأعاغ مسررا ث فنأرر  كالطرر  اا ندئرر  ااحملائررا  ااوطررثط   : )منررل (  5 )ااشررادو  -5

 ا  كثرئ مرا      عن   االئتعاي   ئ ت اوررباء فأترا اكنردغ لر ل  خراريا       ااأل ئ اغري ا م  اشسا ث الانأ  فأجثز ل 
 . (وصثل ا ى اختأا    بتا  ا

   نا أر  اشصرئت  مر   رايث  اتجرئاءار ا   (  5 ) م   ايث  اتجئاءار ا نا أ  القطئت   ااشرادو  (    ) واشاد: ايظئ  - 
   كقئبرئ اوراري ال بعردا    بنرث  دلرأا  يف النرزاع خي رف شط ر  كقئبرئ  ا رر           : ا رئا  الرنقء يف  ر ا اوصرثص     
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ا صر       ( )األم ا صر       ( )العصئ احلا ئ  يثاع  خئى م  الاص ار منترا  صر   الصرثر   

    ا صررر   العرررل   ( )  ا صررر    ا ررر  الأرررد   اآ رررا  األ ررردال   ا صررر   الشررراتل      األئرررنا 

  ا صر   الئا عر       ا ص   فتعرار مسرال العرئق    (5)ا ص   الدماغ   (7)القز أ انأ  ررراالش
 D N)   الن  الرتكأز  الأا  بدا   ث  كطثبئ الثئا ث اوا    تقنأ  الاص   الث ا أر  (  )

A   )  ااالات اد ا ى يتا جتا يف ات اار ا ثما. 

 الفرع الثاني 

 البصمة الوراثية 

الرم كرد  ا رى    ( يسرا   ىل ا أنرار  ا اشث  رار    )نأر  ا أنأر    الا "الاص   الث ا أر   ر      

   ثب  كث  يسا   عأنل   ا  ر  الرتكأر  الرث ا   النراكض مر  فعر  احل رء النرثات الثا رد         

ا ر         D N A  الرديا    (4) يظ   الدالالر الث ا أ  اكعئف  احل ء النثات ا األكثئ م  

                                                                                                                                                                                

التقدبئبر    األمث ما ااء الل    خيالال  م  ث اواري األا ى يف الداثى ا  بل  ث الاصث يف  بأخ  منل   اشث ثع ف ل 
الم ال كست زل حبثا  فنأا  متع قا  بقت   التخصأ    اال   ا   ا أل يف مل  مر  حمن ر  الرنقء مترى   رال   راء        

 .  ا ى  ئااغ ئا    
كطاأقرار الاصر   الصرثكأ  يف    :    ررر 1    5 نصث     حم د ال امردت  الاص   الصثكأ    م: ايظئ الاأايار احلأثب   -  

 ايا  ا نا  
 84 رر87 ات اار ا نا    الثئا ث الع  أ    كث ئ  محد   ص : ايظئ  -  
 15 :  ر   ص 5 7   حمئل   7الاص   الث ا أ    بائل اوطأ    ع   العد    العدد : حبه :  اجف  -  
نأ  التعئف ا ى ا ثب  ارب  ز أ  العل الم كعد م   كثئ التقنأار د   يف العرا  أل  لنرث منرا  ز أر      مت كطثبئ كق - 7

  أل   ز أر  العرل الاشرئب  ظترثت ا رى       انث القز أ  خيت رف  رل الترثا     مار انث خمت ف ا  ئثا   تى    
ا رأ   أائرأ   نر  التعرئف ا رى      ما تل ائد ائتل خا أ  م   رل     صر ار األ را ف ظترثت ا رى    عرل خ      

. عئف ا ى  ص   العل م  خا  كامريا خا   كث ف ا ى  عد  ا ر    ردال   تالشخ  م  خا ا    أه  ن  ال
    : اااس  محد الااز ص /   د ا ايثيا  الاص   الاصئب  االصثكأ  ادا   ا يف ات اار ا نا   ائاا : ايظئ 

ا  را يف دار  األدلر  ا نا أر    حم رد فترثه   ع ر  الشرئط  معر  القطئبر    العردد             صر   الردماغ اد  : ايظرئ مقرا     - 5
ا د ائتخدمد     التقنأ  يف الثالبار اشتعدو األمئبنأ  ا  رد ر   ردى احملراك  فأترا     :   افأل 45: ص ( 55 )

الردماغ يف النشرف   ااما  السج  الكتامل يف   أ   تث    عد ائرتخدال  صر      5  ن ا  رباءو متت   القتث   ى 
 .ا  مئكن  ا ئ   احلقأق   

ي ر  الشرئط  معر       بقث  الربافأسث   أنئت ئ  ل    رأس مئكرز حبرثة اكرد ب  الطر  الشرئا  جبامعر  يأرث ا          -  
 ص ار األ ا ف كعد   دى     العامار الاا     رل ارخ  اآخرئ   فرا بثجرد ارخ  بشرال ا خرئ يف         : القطئب  

يسررا  ك ررل  صرر ار   فتنررا   صرر ار يف الأررد االقرردل االشرراتل ااألميررل   االرردل اال عرراغ    صرر ار   ررا عل   اات
االشررعئ االعأررث  ااألئررنا  االئا عرر  كرر ل    اكظتررئ الاصرر ار  ثبرر  اتيسررا  احلقأقأرر   ررالئغ  مرر  اتينررا              

ئا أر   ا احلرثادة     الشخص   ا افررتا  األمسراء  اا  ترى ك رأري ا أنير  مرف كقردل الع رئ  ا اشرئ   ا الع  أرار ا           
ك ل   ن  ا تااء   ئ اتيسا  م  مشأل اخطثاكل ا تى  ا عتل اوا   الم كتعئف ا أتا الناغ الاثلأسأ    

ا   رخئج  ائت ئا  يف  ث و  خبئو ال كتااى  سئا   ث كاقرى   النث اخ   ا ع  ممأزو االئاا   ال كتطا     دا 
لشرتث  ادبردو   ااتيسرا  الر ت كتسرا ط       ا  أايرا لسرااار  ا ألبرال  ا ألئرا أف     االق  يف ا رثاء  ا األئرط  ايراا و   

الم ست   تا  شرنث مااارئ ال بسرتطأف    بتجنر        األاأاءجزبنيار  ا عتل ا ى األ    ا كنتشئ يف ا ثاء  ا كع   
امر  خرا  الئا عرر     آ را   ا عترل يف مسرئه ا ئ ر    ك را ال  نر   زالتتررا    ا منرف اجثد را يف ملر  اشنرا             

 ن  االئتدال  ا ى منا  عئل  ا غ  ا اخ  كا رل  ا ظدبرد منرا  جثر  مدفثير  ظرد األيقرا   ا الئمرا           
جئبرردو الئابرر  القطئبرر  ارردد . اش نثاررار كرراشتاجئار  ااألئرر ع  ااشخررد ار   خارراءا نرر   ب ررا ظدبررد منررا  

 www.raya.comا و الداخ أ  القطئب     ا  ع   الشئط  مع    دا  از يقا    5 /7/8األ د 
احلامء النثات ااا و ا  مادو كأ أا أ  كتعن  يف كطثبئ انث اوابا ااأليسج  يف جس  اتيسا   فتث  ثا    - 4

ا ررى بررد العرراشل   85 كتشررف اررال ااخئبطرر  خا رر   تطررثبئ ا سرر  حماثظرر  يف داخررث كررث خ أرر  مرر  خابررا      
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  ا   اشادو احلام ر  ل عثامرث الث ا أر      Deory Nevulice Acid : شصط    األ ئف األاىل

فتر  الانأر  ا أنأر   ت اشث  رار الرم كرد  ا رى  ثبر  كرث          .  ( )اا أنار يف النا نار احلأ 

ا  رراء  ىل األ نرراء  ا مرر  األ ررث   ىل الاررئاع   ا رر  ائررأ   ال كنرراد     فررئد  عأنررل اكنتقررث مرر  

  رخطرر ء يف التعقرر  مرر  الشخصررأ    االتعقرر  مرر  الثالدبرر  الاأثلثجأرر    اظدبررد اخصررأ   

  اا  راء الطر     ( )الر ت بؤخر  مر  خابرا جسرد        (الرديا )كث فئد  عأنرل ار  طئبر  ظ أرث      

االنسر  مر  خرا   جرئاءار الاعر  ا رى        احلدبه برئا   يتر  بسرتطأعث    ارار الشخصرأ      

   :   اطئبق  معئف  ملر   %  55   ايف  ال  النا  % 88,88ا أنار الث ا أ  كصث  ىل يسا  

   ا اشرد  س م  الاث     ا الردل    ا الشرعئ  بؤخ  اأن  م   جزاء اتيسا   قدا    س الد ث

 جزاء جس  اتيسا  ا عد  خ   ر       ا العظ   ا ال عاغ  ا خابا الن أ     ا غري مل  م  

ظ ررث  – ت  ررا أار  –العأنرر  بررت  ظ أ ررتا   افعرر  مررا ظتررثت ا أررل مرر  كئامثئررثمار    

دلد االكتشافار الطاأر   يرل بثجرد يف داخرث النرثاو       ا دالصاار الث ا أ    ا   ا أنار   

ا رررررر   ( النئامثئررررررثمار) مرررررر  الصررررررا أار (   7) الررررررم كسررررررتقئ يف خ أرررررر  اتيسررررررا   

ت منزاع األكسرجل  احل ء النثات الئباثز –كتنث  م  اشادو الث ا أ   ( )ئامثئثمارالن

 ت ا أنار الث ا أ    اكث اا د م  النئامثئثمار سترثت  ( ديا): اال ت بئمز  لأل  ر  –

ادد كاري م  ا أنار الث ا أ   د كا ا يف او أ  الاشئب  الثا دو  ل  ما    لرف مث  ر     ىا 

ار اتيسرا    االطئبقر  الرم    را  ا    اشث  رار ا أنأر   ر  الرم كرتعن  يف  ار      جأنأ  كقئبا

 . اظا ف  خئى كنظأ أ  ل جأنار  بع ث  تا    ات اف   ىل

   : ا د   اتد التجا غ الطاأر  احلدبثر   ثائرط  ائرا ث كقنأر  يف غابر  التطرث  االد ر          

نر     بتشرا ل فأرل مرف غرري   ارال        شئبا  خيت   ل دا  ئثا    ال   (7)ا لنث  يسا  جأنثم

                                                                                                                                                                                

ا د مس    ل  يظئا  لثجثد  اكئكز   شنث  ئاس يف  يثب  خابا مجأرف  ( كئب   فئايس) ا ( جأ س ااطسث  )
 . 5 : األئس الع  أ  االتطاأقار   حم ثد حم د ااد ان   ص :ايظئ األجسال احلأ    

    الاص   الث ا أر  5    5 :   الاص   الث ا أ    ئعد الدب  ا ال    ص   7  ئا ار ع ف الاقل اتئام  ص  -  
 .جن  ااد ان ااد الثا د /   الاص   الث ا أ  اكأ ري ا ا ى النس    الطاأ   1   خ أا  االنعيب ص 

اا ى   ئ جناه الاص   الث ا أ  يف ظدبد    islamset.com اشث ف اتلنرتاي  ل  نظ   اتئامأ  ل ع ثل الطاأ  -  
بررار اشتعرردو األمئبنأرر  طئبقرر  اختاررا  ئررا ث يررثاو       ثبرر  األاررخاص اات ررد منترر  التعقأقررار الاأد الأرر   الثال    

 مسرتجري    محرد . د لإليسرا    الث ا أ  الشائو.  كأ د الثئا ث اشعت دو يف  جئاءار الاعه ا نا    DNAاو أ 
بقررث  الربافأسررث    .النثبررد اا داغ  االانررث  ل ثقافرر  الررثطد اي ررس بصررد  ا  قافأرر  كترر  ئ سرر       : ص

اال  ن     كتشرا ل  رل ا رنل  ال يف  الر  الترثا        % 55 لاص   الث ا أ  كعط  يتا ض د أق   نسا  ا:  أنئت ل  ئ  
اشت ا    فقط    ث    ا ت را  كشرا ل  صر تل ا ا أرتل  رل ارخ  اآخرئ  رث اا رد يف الرتلأرث  ممرا لعرث التشرا ل              

 .ايظئ جئبدو الئاب    مصد  ئا   . مستعأا  
ابتنث  م  ئ س تل م  احل ء النثات م تال  ث   ع ت ا  شنث   زاي  يف يثاو او أ      كئاكأ  مثجثدو -  

 ئائأار ا رثل احلأراو   : ايظئ . تا الصاار الث ا أ  م  جأث  ىل ا أث التال تث  ثائطقكنتالم اا ث س ث ا أنار 
  58  مد د  سل خ أث ص 

ث مئك  مزج  م  ك  تل   ا ر جرل ا رث  طعر  مر  احلرامء        ث ع ث الرتكأ  الث ا   ل نا   ا : ا أنثل  - 7
النثات ا ى النئامثزال ر اك    كئامثزال   ابعرب  تا ا  كت   اشادو الث ا أ  مجأعتا لننترا مسرج   كاصرأ أا     

   44 :  ئاءو ا أنثل الاشئت    سا   تعثر ص . حبئاف  جا تا األئائأ  
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مررا بنررث   اصرر   األ ررا ف يف خصا صررتا حبأرره ال  نرر  كطررا   الصرراار ا أنأرر   ررل         

 . اخ  اآخئ  تى ا   كايا كث مل 

كثاأرد  ثبر  الشرخ   خر ا  مر        ىل داللر  ا ر  (   ص   ا ا أ  )  طاق ااا و  ىا  ا جئ

   م    ل اتيسرا   الث ا ر  ار    أرل ا مرل      ر الر ت س  ( ديرا  ) اأن  احل ء النرثات اشعرئاف  رر    

  بررئة يصرراتا  النررئ امثئررثمارمرر   ررا أار (  7)كررث اررخ  س ررث يف خ أتررل ا أنأرر  

(   )خررئ ا رر   ائررط  احلأررثا  اشنررثت   االنصررف ا    كئامثئررثما  ارر    أررل  ث  (   )ا رر  

 كئامثئثما  بئ تا ا   مل  ثائرط  الاثب ر  اكرث اا رد مر   ر   النئامثئرثمار االرم        

لشخ  ارقا   مار اقل ابئة ا( ديا )    ااا و ا  جأنار األمحا  النثاب  اشعئاف  ائ  

خئ ار   مرل فأنرتض ار  ملر  كئامثئرثمار خا ر   رل ال كتطرا   مرف           منتا ا    أل االش  ا 

كئامثئررثمار   أررل مرر  كررث اجررل اال مررف كئامثئررثمار  مررل مرر  كررث اجررل ا  ررا جرراءر  

خرتاط  كتسر   را  االئرتقالأ  ار  كئامثئرثمار  ت مر         ا تر ا اال     ( )خ أطا  منت را 

االدبررل مررف  قرراء التشررا ل معت ررا يف  عررء الثجررث    لننررل مررف ملرر  ال بتطررا   مررف  ت مرر             

  .كئامثئثمار االدبل   ف ا  ا  غري  ا

فاعد معئف      الصراار الث ا أر  اوا ر   راال   ا ثالدبرل  نر   عرد ملر     بثارد          

ا أرر  يف اال رر  مث ا رر  لررل ارر    أررل الكاا ت ررا يف  عررء  رر   ا أنررار   عررء  رر   الصرراار الث 

الث ا أ  فأعن  اند    أ ثكل لل    ا بقطف  نار    ثكرل لرل  اكر ل  احلرا   النسرا  لرألل          

برئة ار    أرل يصرف مث  اكرل ا أنأر     أن را برئة ار   مرل            –ك ا كقردل   –امل  أل  اال   

الطاأ  االاعث ار اشخرببر  اجرثد التشرا ل يف ا أنرار     النصف ا خئ   فإما   اتد التجا غ 

التشررا ل  ىا ررد كثاررد  نثكررل أل ررد االدبررل  نرراء ا رر  .  ررل اال رر  ا  ثبررل    اررد طاأررا   نثكررل   ررا   

احلا ث  أنت ا يف اشث  ار ا أنأر   أن را بنار  ار  ا خرئ منت را    نراء ا ر  ايتقراء التشرا ل           

اكتنث  كرث  صر   مر     : )  ا  الدكتث  حم د  اخط   .( )اشث  ار ا أنأ  ى أنت ا يف ات

ا دار كأ ااب  مار اقل  حم ثلر  يف اشث  رار امثزار   طئبقر  ممأرزو كارئق  د ر   ا ار          

كرث فرئد مر  النراس ار  ا خرئ   اكتنرث  الاصر   منر  فررتو االيقسرال يف الاثب ر  اش قعر               

   مر  األغ ااألخرئ مر      عد اشرثر   ابرئة كرث فرئد   رد ارق  الاصر        تى اكاق  ك ا    

...   نا رل   ا نر ا    األل حبأه بنث  الشرقا   صر   جدبردو   بنقرث الارئد   رد ارقأتا  ىل       

احلررامء النررثات ااررا و ارر   صرر   جأنأرر  ال     : ) ا ررا  الرردكتث  ااررد ا ررادت مصررااه     .  ( )(

آخررئ  ررناس التطررا     ا رر  ظ ررث كررث مررا ئررثف بنررث  ا أررل  رر ا   كتنررئ  مرر   يسررا   ىل

                                                           

 ر  االخرتاط ا يظرئ ا بر  يف      شراج ااألم  نَسىاَن ِمىن نوْطَفىَة َ ماَشىا      إننَّا َخَسْقَنا اإلن  :  كعال ابد  ا   مل   ث  ان  -  
 . (  )ث و اتيسا        ئ

 .  ئاأا  العسثل  / ل دكتث  (  ص   الديا )  ص   الث ا   : ايظئ  -  
  اايظئ حبه  5 :  ص (  5 )   يف دا كل منا شار ج س  اي ف الاقت   ئا ط  العا  اتئام  ا  الاص   الث ا أ -  

 .  اشقدل ل ار الدا و  ( يظئو فا ص  ل اعث ار الطاأ  ) حم د الاا / د: 
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م   راار اخصرا     ا مرئا  اارأخثخ    اا رئ   منر  التقراء احلأرثا  اشنرثت           اتيسا 

 . ( )(لألغ  اثب   األل ا داة احل ث 

ال كطرا   ل قثاارد النرتاجأنأر  يف احل رء النرثات يف اخصرل   ممرا جع رتا          يرل   ا اد

ال كقاررث الشرر    لنرر   منايأرر  التشررا ل يف  صرر   ا ا أرر   ررل اخصررل    ئبنرر  يارر  ا  اررار

 اش أث    فا كشرا ل  رل ئرت  م أرا ار يسر    ال يف الترثا   اشت ا  ر    ك را           , كصث لنسا  

بئد ا أتا  عء العأثغ ااألخطاء   أليتا ظتاج  ىل معابري ل تأكرد مر   رعتتا كراشؤ ار     

   الاصر   الث ا أر    ثكثظرف لتع أر   الرم الع  أ  ااورربو اشت أرزو ائرام  الطرئق ااتجرئاءار      

 .    ش ء م  التاصأث  اشسا ث  ناا     ائأك

 رررد اقررردر اررردو مرررؤائار ايرررداار كناالرررد مث رررثع الاصررر   الث ا أررر  خا ررر     ررر ا ا

 : اا ندئ  الث ا أ  ا ثما  منتا 

الطاأ  احلادب  اشرئو ل  نظ ر  اتئرامأ  ل ع رثل الطاأر   دالر  النثبرد        النداو الاقتأ   (  )

 الث ا رر  اا ندئرر  الث ا أرر  ا  " نثايتررا ل اكررا  ا881   كتررث ئ 5 -  يف الارررتو مرر   

خصصررد منتررا ئررت   حبرراة ارر     " ا أنررثل الاشررئت االعرراج ا ررأد ر  ؤبرر   ئررامأ           

 .الاص   الث ا أ  

الدا و السادئ  اشئو ل  ج ف الاقت  اتئام  التا ف لئا ط  العا  اتئرام   نر     (غ )

 .  55 بنابئ  5 -5اشنئم  م  

ل الشرئبع  االقرايث  االرم ايعقردر جبامعر  األمرا ار العئ أر         مؤائ ا ندئر  الث ا أر   ر    (ج )

 . 55 مابث  4-5اشتعدو ر ك أ  الشئبع  االقايث  ر يف الارتو م  

ا ررد اكاقررد  رر   اشررؤائار الررثاة ا ررى جررثاز ائررتع ا  الاصرر   الث ا أرر  يف ايررا        

 . ( )ا نا   ا عء   ابا النس 

 :ضوابط العمل بالبصمة الوراثية 

اكارر  القررا  ث   الع ررث  الاصرر   الث ا أرر  ا ررى  ررئا و ا ررف ال ررثا ط االشررئاط الررم     

الث ا أ  اظق  يتا جتا اتلا أ    ابد   ماسدو ائت ا ا يف غرري  كناث د   يتا ض الاص   

ما ائاد فأل   ا ئ ثا    كنث      ال رثا ط  ب را  متاقر  مرف مقا رد الردب  احلنأرف        

ع  ا ثاارررد ا   ملررر     الق ررراء  الاصررر   الث ا أررر  بعرررد يازلررر   اكت اارررى مرررف   رررث  الشرررئب

مستجدو كستدا  النظئ يف اشصاحل اشرتكا  ا أتا   االع    عدل كعا  تا مف األدل  الشرئاأ   

ااأل رررث  االقثاارررد ااشقا رررد اشئاأررر  ا دى ملررر   ىل كثرررئو االجتترررادار يف كنظرررأ   ررر        

 : ال ثا ط ا   تا

                                                           

    . 55 االئتنساخ  ل الع   االدب    ص    - 
 .   الاص   الث ا أ  ا  ئ ا ا ى األ نال الاقتأ    خ أا  النعيب ص  - 
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 : الووابط الشرعية  .   

بنث  ائتع ا ا انرد احلاجر   لأترا يف   ارار يسر  غرري مسرتقئ   ا ال كسرتع ث يف             ( )

 ااب      اشص ع  منترا  اد ءا  ل  اائرد   ا نراًء ا رى  ر ا ال       د التأكد م  يس   ا

األيسراغ اشسرتقئو الثا تر    شرا يف ملر  مر   رز          ع لثز ائتخدامتا يف التأكد م  

 .( )ث   أنت ا اكقثب  الئبا   ل  فئاد ايت فالثق   ل الزاجل ا  ا و الشن

   كنا  النتأج  ا ا بن  تا   فرإما كايرد يتأجتترا مسرتعأ   اقرا   ا  سرا    فتر ا         ( )

بث   ما اارتا ا م  خطأ بسثغ  ف تا ااردل االات راد ا أترا   كرأ  كثارد الاصر         

 . الث ا أ  يس  ا   ئتل ال   اشئب  ئن 

ل اص   الث ا أر   نراءا  ا رى  اامرئ الق راء    ا مر         لاأثلثجأ ا   كنث   اامئ التع أث  ( )

األ رثاء انرد   رعاغ     ا كاراع لل ئ ط  يأا أ  ا  ال  األمئ    ترى بقارث  راغ التاار      

ا ت يتأجررر  ل اصررر   الث ا أررر  كرررت  دا   ررردا   ررر ا األمرررئ كعتررررب      . النارررثس ال رررعأا   

  :لشأ   ا ب    ا د  ا ى اي ف الاقت  اتئام  يف   ا ا( ) اط  

الق راء     اص  الاصر   الث ا أر   ال  ط ر  مر        انف الدالر   جرئاء الاعر  اور     .   

  ا   انررف القطرراع ا ررادف ل ررئ   مرر       ل جتررار اشختصرر  با   بنررث  يف خمترررب 

  . مزاال  الاع  شا برتك  ا ى مل  م  اشخاطئ النربى

فأتررا اشتخصصررث    يف كررث دالرر  بشرررت   نررثب   نرر  خا رر   الاصرر   الث ا أرر   ك . غ 

الشررئاأث  ااألطارراء  ااتدا بررث    اكنررث  مت تتررا اتاررئاف ا ررى يتررا ض الاصرر     

 .الث ا أ   ااات اد يتا جتا 

   كث ف آلأ  د أقر  شنرف االيتعرا  اال رأ   امنرف الت رثة اكرث مرا بتع ر   ا ترد            . ج 

 .ف الاشئت يف  قث خمتربار الاص   الث ا أ     تى كنث  النتا ض مطا ق  ل ثا 

ا أنرررار ))    برررت  التأكرررد مررر  د ررر  اشخترررربار   ا   بنرررث  اررردد اشث  رررار         . د 

 . ( ) القد  ال ت بئا  اشختصث   ئا با  ؛ دفعا  ل ش (( اشستع    ل اع  

لرر     بتررثافئ يف العررام ل يف فعرر  الاصرر   الث ا أرر  اكقئبررئ يتأجتتررا اوررربو التامرر    (7)

ال اط التقد ؛  تى ال برؤدت  ا ى   ااشقد و ا   بنثيثا مم  بشتد     الت أز الع  

 .(7)ااألمئ  ىل كد ث  النتا ض الع  أ        أاع احلقثق م    عا ت

                                                           

 .  4الاقل اتئام    ا ى القئو داغ    ص  الاص   الث ا أ  م  منظث : ايظئ  -  
:   الاصر   الث ا أر  ا  ئ را يف األ نرال   خ أار  النعريب   ص       5  الاص   الث ا أ     ند  السرثب     ص  : ايظئ -  

 . 8        :   فقل الق ابا الطاأ  اشعا ئو ص  78-55
 . 75 القئا  السا ف   الدا و السادئ  اشئو ص  -  
 .  5: الاص   الث ا أ    خ أا  النعيب   ص :ايظئ   7



 25 

يف كرررث مررر  بع رررث ا رررى فعررر  الاصررر   الث ا أررر  ابقرررئ  يتأجتترررا  ا لرر     بترررثافئ   (5)

  اايتارراء   االعدالرر    ااألمايرر   اال رراط  لعقررث   االا ررثغ ا :بعت ررد ا الشررئاط ا كأرر  

 . ( )ت     فإ  اختث ائط  ا  كثئ   كقاث النتأج الت

 .   كنث  النتأج  متأقن    فإ  دا ر  ل الش  االأقل فا بعت د ا أتا  ( )

 .    بصد  احلن   الاص   الث ا أ  م  القا     فا بعتد  ا بصد  ا  غري  (4)

 : الووابط الفنية  . ب 

 . دال  اظد   ا تتا كنث  اشختربار اوا    اع  الاص   الث ا أ  كا ع  ل .1

 ررأا ى لأررل التقنأرر  احلدبثرر  ااشختررربار مررزادو  أف ررث مررا كث رر د     كنررث  اشعامررث ا . 

 . مثا اار التصنأف  ا

كث أ  كاف  خطرثار ظ أرث الاصر   الث ا أر   ردءا  مر  يقرث العأنرار الازمر   ىل ظترث             . 

مررف  ارر   رر    النتررا ض    ئ ررا  ا ررى ئررام  ك رر  العأنررار   ا رر ايا  لصررع  يتا جتررا  

 . ( )الث ا   ل ئجثع  لأتا اند احلاج 

 األمحرا  ا ث التعالأث اوا    الاصر   الث ا أر   طرئق متعرددو   ا عردد  كررب مر          .7

 . ( )األمأنأ      ايا  لصع  النتا ض  د  اتمنا 

   ظرراط اتجررئاءار الانأرر  االنتررا ض التع أ أرر   سررئب  كامرر    ئررثاء الررم يف اشختررربار    .5

  .  (7) ا يف الداا ئ مار العا       سأط  ت ا اشث ثع م  خصث أ  كام  الانأ 

  :  (5)مدى حجية البصمة الوراثية يف جمال النسب

 :الطرق الشرعية إلثبات النسب : املسألة اعأوىل 

االاأنر  االقافر     ئرت عاق ااتارئاش  ال: النس  يف الشئبع  اتئرامأ   رس    طئق   اار

 :   ا  ا كاصأ تا  ( )األاىل منتا حمث اكااق  ل الع  اء   الثاةاالقئا 

النسرر   ررل  ررث  ررث   ررثى الطررئق   مجررف الع  رراء  محترر  ان كعرراىل ا ررى   اررار:  الاررئاش:  اال 

ااشررئاد .  (4)فأمررا  اررثر النسرر   ررالائاش فأمجعررد ا أررل األمرر :    ررا  ا رر  القررأ  ك ررتا

                                                           

 . 5  :  حباة اجتتادب  يف الاقل الطيب   حم د األاقئ   ص : ايظئ  -  
 . islamset.com  اكث أار احل ق  النقااأ   55الاص   الث ا أ  ا  ئ ا   خ أا  النعيب ص  -  
 .   : الاص   الث ا أ    جن  ااد الثا د   ص  -  
 .  4:   الاص   الث ا أ    القئو داغ    ص    : الث ا أ    ئ ا ا ى النس     ند  السثب     ص الاص    - 7
  الشخ  اياصث ا      امئ و    يف اص   زااج   ث  ال   ن أ    افأ   ل اخ  اآخئ م   أه : النس   - 5

  نرال النسر  يف الشرئبع     : يظرئ  ا. ائا   ا م    عأ   را تل  ا مشراتل الثا رد ل ر ت بنرث  احلارث مر  ما رل         
 .   : اتئامأ    ا   حم د احمل دت   ص 

 . 51  اتمجاع ال   اشن   ص  75/    فت  الاا ت   ا    جئ 5 5/7زاد اشعاد   ا   القأ   -  
 . اشئجف السا   ياسل - 4
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عأ  فالصعأ   ث اقرد الننراه   ل الصفئاش الزاجأ  الصعأ     ا ما بشا:  الائاش 

بشررال الصررعأ  فتررث اقررد   مررا    أرره كررثافئر   كايررل اايتاررد مثايعررل   ا مررا    اررئاا 

  اكررر ا الرررثطء  شرررات  ا رررى اخرررتاف الننررراه الاائرررد   ا رررث اشخت رررف يف  رررعتل 

 يثااتررا فررإ   ن ررل  نرر  الررثطء  ننرراه  ررعأ  فأ ررا بتع رر   ثاررثر يسرر  اشثلررثد      

شث رل لسرت   ارتئ       فإما  كرد اشرئ و  ثلرد ممر   نر     بثلرد      ( )الناكض ا  مل  الثطء 

   ما الرد  را     ( )   ا  منرا  الرثطء   فرإ  النسر  بثارد لصرا   الارئاش       م  الرثطء 

الثلرررد ل ارررئاش ال عرررا ئ : "  الزاجأررر   قأقررر   ا  ن رررا  ك رررا يف اشعتررردو   لقثلرررل  

 .  "احلجئ 

 : ات ئا   النس  ا ى يثال ا :   ا ات ئا   النس : االئت عاق   : ايأا  

 .  ئا  س  ل اشقئ ا ى ياسل فقط كات ئا   الانثو    ا األ ثو : األا  

  ئا  س  ل اشقئ ا رى غرري    ا رث مااردا ات رئا   رالانثو ااأل رثو   كرات ئا          : الثاي  

 . األخثو االع ثم  

طا  ال رد مر  ظققترا    ا د اارتط الاقتاء لصع  ات ئا   النس  يف كرا النرثال ارئا   

 :ات ئا   النس  ا ى الناس ا ك  لصع  ات ئا  ا اثر النس   قت ا    فاارتطثا لصع 

  اال اينث  ؛ لعدل  ئا  الص ري  النس   ال ا  اا ا    فا بص      بنث  اشقئ  . 

 .االاتداد  قث  ا لقصث   ا ا   د التن أف 

 اثر يسال م  اشقائ    امل   أ  بثلد مث ل مم   ن      بنث  اشقئُّ لل  النس  . 

شث ل   ف ث   ئَّ م  ا ئ  اشئا   انثو م  ا ئ   س  اشئ   بقاث   ئا     

 .الئتعال  مل  اادو ااقا  

 .   بنث  اشقئ لل عتث  النس  ؛ أل  مع ثل النس  ال بص    طا  يسال الثا د  . 

بص     ا  لقاث   ثلل   فإ  ك  ل فإيل ال    ال بن غ اشقئُّ لل اشقائَّ    ما كا  .7

 .ات ئا  اند    اال بثاد  ل النس  

؛ أل     ئه   ل  فإيل ال ب قاث   ئا  بصئه اشقائُّ  أ  اشقئَّ لل الد  م  الزيا   فإ   ال  .5

 " .الثلد ل ائاش ال عا ئ احلجئ: "  الزيا ال بنث  ئااا  يف  اثر النس  لقثلل 

شقئ  النس    د   أليل  ما يازال غري    ف أس   د  ا  اىل م  ا خئ نازع ا   ال ب  . 

 جئد الداثى   فا د م  مئج  أل د  ا   فإ    بن  فإيل بعئ  ا ى القاف    

 .فأنث   اثر النس  أل د  ا  القأاف  ال  ات ئا  

                                                           

 4 1/7 دا ف الصنا ف   ل نائاي      الداثى  : ايظئ  -  
  االئرت كا  ال ر  اارد الررب      75/ كاأل احلقرا   ل زب عر    : ايظئ .  ى      ث مدو ل ع ث ئت   اتئ  اكا  الاقتاء ا -  

 .  1 :     نال األ ثا  الشخصأ    ااد الث اغ خاف ص    : ص 
 .كقدل رخئلل   -  
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مجأرف  فإما كرثفئر  ر   الشرئاط  ارد يسر  اشقرئُّ لرل  مر  اشقرئ   ا ارد  قت رى ملر              

كرات ئا   لنس  فأل ظ أث ل نس  ا ى ال ري األ نال اشتع ق   النس  فإ  كا  ات ئا   ا

 : ما ب    أخ لل احنث    فإيل بشرتط لصع   اثر النس    اف  ل شئاط اشتقدم  

 . كااق مجأف الث    ا ى ات ئا   النس  اش كث   . 

  د م    ئا    ناسل  فا    بنث  اش ع   ل النس  مأتا  ؛ أليل  ما كا   أا  . 

 .( )   ال بنث  اش ع   ل النس   د ايتاى م  اشقئ لل يف  أاكل  ال عا  . 

 ااشئاد  تا الشتادو   فإ  النس  بثاد شداأل  ناءا  ا ى اتادو العدا   صع :  الاأن :  الثا  

دلل   ا ى    النس  بثاد شداأل  شتادو  ج ل ا ( )ما اداا    ا د  مجف الع  اء

   ا  شتادو    ف يساء ادالر  اامئ كلااخت اثا يف   ااكل   ري مل   كشتادو  جث 

ال  م  احلاالر طا ا  م   ا  شتادو  جث ا ل اشدا     أه  ا   نث  

  غري    م    مجا ري   ث الع   ر اشالنأ  االشافعأ  ااحلنا    ر  يل ال الع  اء

اب ع   تا ر الاأن  ر  االئتاا    .( )و  ج ل ادللاتاد بقاث يف   اار النس   ال

ااشئاد منتا الشتادو  الس اع اكعد ااتتا  األمئ  ل الناس  تى بصري معئافا   أنت  

ابقث  مجف كاري م  الناس مسعنا    فايا  ا   فا     ا  ا    دام  يف الشئه 

   .(7)يف الس اع مجف   ث الع   ا ى  ع  الشتادو  االئتاا   : الناري 

ابعئف  ا ال  األ ئم  بتاف  فا   ل   كتاف ا  ا  شعئف    عا تا   االقا  :القأاف  : ا عا  

 ث ال ت بعئف النس   ائائتل : االقا ف يف اال طاه الشئا  . (5)امجعل  اف 

 . ( )ايظئ   ىل  ا اء اشثلثد

 را كسرتع ث انرد اردل الارئاش       احلن   تا يف   اار النسر      االقأاف  اند القا  ل 

 ا الاأن    ا ا  االاتاا  يف يس  اشثلثد اشتنازع ا أل   فأعئ  ا ى القافر  ف ر   حلقترل  رل     

القافر  مر  اشتنررازال يسرال ُ حلرر   رل ا ررد اخت رف الاقترراء يف   ارار النسرر   القأافر     أرره        

  يف  رل م ر    4س   القأاف  ىل   اار الن( اشالنأ  االشافعأ  ااحلنا    ) م   مجتث     

 . (1) ىل ادل   ااكل  ااحلناأ  

                                                           

  م رد   55 / خ أرث    الرز   راي  ا رى     1  /4    دا ف الصنا ف  4 : الاص   الث ا أ   ا ئ    حم د الساأث ص  -  
الث اغ خراف      نال األ رثا  الشخصرأ    اارد    17 /5  اش د  545/   ائه منتتى ات ادار  58 / احملتاج 

 .  8:   ص 
 . 4 5/7  زاد اشعاد    71 /  داب  ايتتد   ال    اد   : ايظئ  -  
  اشقنرف مرف الشرئه النراري      7  /   اشتر غ   55 /4  اوئار  ا رى خ أرث     4  / ا دابر  ارئه الادابر       : ايظرئ   -  

 . 85 /8  احمل ى ال    زل    5 /5 ااتيصاف 
7 -   /    . 
 . 588/   اشصااه اشنري  11 / القامثس احملأط   : ايظئ  - 5
 .  8التعئباار ل جئجاي  ص  -  
 . 777/   اشت غ   4/71  اش د  74 /5  مثا   ا  أث  1  /  داب  ايتتد  - 4
 . 5 /4 اشاسثط   ل سئخس   - 1
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ن  اشطترئو ا رى ملر     أره  اى     الئاج  مرا م ر   لأرل ا  ترث  لداللر  الس ر       :الرتجأ  

دخررث ا رر َّ مسررئا َا كررربق    ا ارر  اا شرر    رر  ان انتررا     ئررث  ان    الشررأخا   سررند  

: اا   ىل زبد  ر   ا  ر  ا ئرام   ر  زبرد فقرا         كئت    عززا  يظئ آي  : "  ئا بئ اجتل فقا  

    ان ارنت  الثاثر الع ث  تا ا  اردد مر  الصرعا     ر     . ( )"    األ دال  ع تا م   عء

اا   ااراس ا يرس  ر  مالر          مثئى األاعئت امنت  ا ئ    اوطاغ اا          طال  

 . ( )    ان انت 

ااحلن   ل يف   اار النس  ادو ائاط مر   الاتاا   ث  القا ف  ا د اارتط ا  تث 

مسأعرررا   صرررريا    اا فرررا       بنرررث  القرررا ف مسررر  ا  من ارررا    اررردال    مكرررئا       :    ترررا 

 . ( )  عئ ا  يف ات ا   القأاف 

ااحلنرر   ام رر   كثررئ الاقترراء ايأررزب  ل قأافرر  جبررثاز االكتارراء  قررث   ررا ف اا ررد  

م   آخئا   ىل  يل ال بقاث فأل   ث مر  ا رنل   امانرى      إ اار النس   ناءا  ا ى  ثلل    أن ا

  ف    ا   راألا  ااررتط ا رنل      اتاا  القا ف  ث  ث اا د  ا خمرباواف يف مل  ا ى ا

 . (7) ج  ا   القأ  االكتااء  قث   ا ف اا دا ثا د    ام   ا   الثاي  اكتاى 

 ا لث  حل    رد   يسر  الثلرد      ك ف  أنت ا ما اخت اد   ثا  القاف  فإ   من  ا 

 ئجررث اا خررئ  حلرر   ررامئ و فإيررل بنسرر   لأت ررا   ا      نرر  ملرر  سنرر   ررا  ررث   ررثى  

  ا ما   بتعقر  ملر  فقرد اخت رف     دد    ا م   أه  رثو الشرال اكثئكرل   ا  ج  م   أه الع

  فرإ  كرا     الاقتاء   ف    اشالنأ  االشافعأ   ىل  يل بئجف األمئ  ىل الثلد اشئاد  حلا ل

ا   كرا    اا د ااء مم  اخت رف فرأت  القافر       اأا  بؤخئ األمئ  تى با ا فأ ع  ياسل  أت

 .العث الاع   الاص   الث ا أ  يف مثث     احلال  سس  اواف . (5) ال ا  ب خأَّئ  أنت 

ك ررا اارررتطثا يف  ررع   نرر  القررا ف    ال بنررث   نررا  مررايف اررئا  مرر  اتحلرراق  

فرإ   : ب عتد  قث  القرا ف يف يار  النسر  انرد اجرثد الارئاش    را  ا ر   دامر             الشال   فا

   يرل ال بنتار   ال   النس  ستاط ت ااكل ابثاد  أديى دلأث   اب زل م  ملر  التشردبد يف ياأرل    

 . ( ) أ ثى دلأث

اال ب عترردُّ  قررث  القررا ف يف  الرر  ال عررا    أل  ان كعرراىل اررئع ال عررا  انررد يارر  النسرر       

 . ئط ت امتل ائاطا  ك ا ئأأك  ال قا  اا

                                                           

 .  51 /   ائه مس   ل نثات   5/  فت  الاا ت  - 
  اايظرئ اشثئرثا  الاقتأر      51 ا د  فا  ا   القأ  يف  أا   رعف  دلر  األ نراف يف ص     85 الطئق احلن أ  ص  - 

 . 7/87 النثبتأ  
 71 /5   احمل رى    5 /75  كشاف القنراع   47 /1    ا   الطالال  8/ كاصئو احلنال   ال   فئ ث  : ايظئ  - 

. 
 .      الطئق احلن أ   ص  7 / اشنتقى ائه اشثطأ ل ااج   : ايظئ  -7
 . 5/445  م د احملتاج  1  /  داب  ايتتد  -5
 .  5/48اش د  - 
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ا رر    ررعف طررئق   اررار النسرر  الشررئا    الرر ا   بقررث  تررا مجتررث        :القئارر  : خامسررا  

  ا ررث  ( )  ااشالنأرر  يف  االد اتمرراء ( )الع  رراء   ا  ررا م رر   ىل القررث   تررا الظا ئبرر 

  ا را    (7)أنرتل   ا ترا  را   عرء الشرافعأ  انرد كعرا   الا       ( )ي  الشافع  يف القردب  

احلنرر   تررا   ال  االقئارر  انررد القررا  ل  تررا ال بصررا   ىل.  (5) تررا اتمررال  محررد يف  اابرر 

اند كع   غري ا م  طئق   اار النس  م  فرئاش  ا  أنر   ا  افر     ا يف  را  كسراات      

الاأنتل  ا كعا    ث  القاف    فأصا   لأتا  أنني   ااظرا  ل نسر  مر  ال رأاع ا طعرا       

زاع ااوصررثم    فرراحلن   تررا غابرر  مررا بقررد  ا أررل   ا رر   اىل مرر   ررأاع يسرر      ل نرر

اال ت بظتئ ل   يل بنا ر   ال بصرا   ىل    .( )اشثلثد شا برتك  ا ى مل  م  ماائد كثريو

القئارر  ا   مررف اجررثد الثئررا ث اشتقدمرر  يف التع أررث  أيثااررل االرر ت  نرر   ثائررطتل   

 .شثفا  ت اار النس كأا   ا   تا الاقتاء   اار النس   أل  القئا  ائأ    ع

 : الطريق الشرعي لنفي النسب : املسألة الثانية

 اىل اتئررال األيسرراغ ااحملافظرر  ا أتررا انابرر  كرراريو   امرر  مظررا ئ ملرر  كشررثفل  ىل 

مرا   ى اثر النس  اداامل اكستأث   ااكرل  رأديى األئرااغ ا اشقا رث كشردد يف ياأرل ا  طالرل متر        

لناأرل   لر ا سسر   اطراء يار و       لطئق اششئاا  اجع رد الشرئبع  ال عرا  طئبقرا      اد  إ دى ا

 :مثجزو ا  ال عا  ا اتل اا  ا  اشرتكا  ا أل 

الار  احلراك    : مشت  م  ال ع  ا ث الطئد اات عراد مر  اورري   ابقرا      :   فال عا  ل  

 .  (4) ل الزاجل  ت  ن   أنت ا  ال عا  ا ى الثجل اششئاع

   يف ا رطاه احلناأر  ااحلنا  ر     فترث  مرا ارتادار مؤكردو  األ را       :  ا طا ا   ما

ا ما   ا  يف ا طاه اشالنأ  االشافعأ  اكعئبال   ء النظئ ار   ر ا االخرتاف   ك را     

 يررل ك  ررار مع ثمررار جع ررد  جرر  ل   ررطئ  ىل  رر ف مرر  لطررخ فئااررل     : مكررئ الشررافعأ  

 . (1)ا حل  العا   ل    ا  ىل يا  الد

  مرا النتراغ  د  ا ى مشئااأ  ال عا  النتراغ االسرن  ااتمجراع      : مشئااأ  ال عا  

ِِيَن َيراُمىوَن َ واَواَجُهىما َوَلىما َيمَّىن لَُّهىما ُاىَهَدا  إنلَّىا َ نفَُّسىُهما َةَشىَهاَدةَّ             : فار   ثلرل ارز اجرث     َوالَّى

َواْلَخاِمَسةَّ َ نَّ َلعاَنَت السَِّه َعَسياىِه إنن َكىاَن ِمىَن     اِدِقنَي َ َحِدِهما َ راَبُع َاَهاَداَت ِبالسَِّه إننَُّه َلِمَن الصَّ

                                                           

 . 55 /5 احمل ى  -  
 . 55 /   اوئا  ا ى خ أث  58 /5الز  اي  ا ى خ أث  -  
 . 4  /5 السن  النربى ل اأتق   -  
 . 775/ اشت غ   -7

 . 751/ االيصاف  - 5
 . 7    الطئق احلن أ  ص  44 الاص   الث ا أ    ا ئ الساأث   ص  -  
 .( لع  ) مادو  14 /  لسا  العئغ  - 4
 . 5   الاص   الث ا أ    ا ا  الز أ   ص  15 /    ا   الطالال   5/5م د احملتاج  - 1
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َِاَب َ نا َتشاَهَد َ راَبَع َاَهاَداَت ِبالسَِّه إننَُّه َلِمَن اْلَمىاِذِبنَي   اْلَماِذِبنَي َوَيداَر َّ  َواْلَخاِمَسىَة    َعناَها اْلَع

  . ( ) الصَّاِدِقنَي َ نَّ َغَوَب السَِّه َعَسياَها إنن َكاَن ِمَن

امنترا مرا  ارد يف الصرعأعل ار        انرل  ف أل ادبره النرثريو الثا تر     :   ما م  السرن  

 . ( )" أنت ا     جا  الا  امئ كل اايتاى م  الد ا   فائق  ئث  ان : "ا   ا ئ 

:    را  النرثات يف ارئ ل لصرعأ  مسر         ( )فقرد  نرا  اردد مر  الع  راء       ما اتمجراع 

الع  اء ال عرا  حلار  األيسراغ   ادفرف اشعرئو ار  األزااج   ا مجرف الع  راء ا رى  رع            اجثز 

 .   (7)ال عا  يف ا    

     بنرث  الرزاجل من ارل    -   : اال بص  ال عا   ال  عد كرثافئ الشرئاط التالأر     

بقررر ف الئجرررث زاجترررل  الزيرررا      -       بنرررث  الرررزاج خمترررا ا  غرررري منرررئ  ا أرررل   - 

فتررر   مج ررر  الشرررئاط الرررم  . ال عرررا   رررأمئ مررر  اتمرررال  ا يا ارررل     بنرررث  -7   فتن  رررل

 . أايتا اارتطتا الاقتاء لصع  ال عا  ا   يف مل  كاا أث اائع  لأس   ا حمث

يف ا برار النئ ر  مر  ئرث و النرث        وفرإما جرئى ال عرا   الصرا  اشر كث      :  آ ا  ال عرا  

ايتااء يس  الثلد م  الزاج  ما  رئه   - : لأ  ا أل األ نال التا كئك    (5)السا   مكئ ا

ئررقثط  ررد القرر ف ارر  الررزاج    كايررد زاجتررل     -     ناأررل   احلررثق يسرر  الثلررد  أمررل  

حمصررن    ائررقثط التعزبررئ انررل      كنرر  حمصررن    ائررقثط  ررد الزيررا ارر  اشررئ و  ررن    

ل ا رى التأ أرد    ا ثع الائ   اشؤ دو  ل الزاجل اظئب  ينا تا ا أ -    القئآ  ا ى مل 

 .  ( )" ال ئاأث ل  ا أتا : " لقثلل 

فالنس   ا  م  ان كعاىل فا بااع اال بنقث اال باطث فقد دلرد األ ادبره    النسر  ال    

الررثالء حل رر  ك ع رر  النسرر  ال بارراع اال    : "   ىل آخررئ  اأررف اال  ارر  اال كنرراز  فقررا      بنقررث

 .  (4)"بث   اال بث ة

 .الل   ا  ل   ل ى اتئال ما كا  لدى ا ا  أ  م  مل  ك ا  يل ال لثز   ط

 : إثبات النسب بالبصمة الوراثية : املسألة الثالثة 

يظررئا  لتشررثف الشررئبع  اتئررامأ   ىل  اررثر النسرر    ا حلا ررل  ررأديى ئررا    فررإ          

سر   احلنر   ثارثر الن   ااألخ   الاص   الث ا أ  يف عا  النس  يف احلاالر الرم لرثز فأتر   

                                                           

 .  : النث   -  
 . 51 /7   عأ  مس     1 /  عأ  الاخا ت  -  
 . 4 /    ئتث اشدا    85    مح  األم  ص  4  / اتفصاه  -  
 . 8  /5 ائه  عأ  مس   ل نثات  - 7
 .ابئجف  ىل اشصاد  السا ق  يف  أا   ا  ال عا  اآ ا    - 5
 . 54 /7  ا عأ  مس    15 /  عأ  الاخا ت  -  
  5  /4 ارا  يف  رعأعل ر ات سرا  ر      ا ا   عأ  اتئناد ا  خيئجا    اا     7 /7 اا  احلاك  يف اشستد    - 4

 . دبه  عأ   58 / ا ا  يف   ااء ال  أث 
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 ( ) ث  رث  اىل لد ر  يتا جترا    ناءا  ا ى  ث  القاف  ك ا مئ معنا    مئ ظا ئ الصع  اا ثاز 

  كث ما كاع ل القافر   نر  ل اصر   الث ا أر       ا ن  القث   ":   ك ا  ا    د األطااء 

   كقررثل  ررل احبجرر    ررثى ا د رر  متنا أرر  ا صررع   كثررئ مرر  القافرر    فالاصرر   الث ا أرر             

ا ننتررا كرر ل  % 88,88ظرردد األغ ااألل ااألخررد ااألخ  صررث و  اطعرر  كصررث  كسررتطأف    

    اف   ىل     عء الاقتاء ي  ا ى كئجأ   ث  القرا ف اشسرتند يف   ( )"% 55 النا   نسا  

 ثلل ا ى اال  خا  ا ى  ث  القا ف اشستند يف  ثلل ا رى ارال ظرا ئ ؛ أل  األا  معرل زبرادو      

لرررث  حلقرررل  رررا ف  ":     رررا  النرررثات يف  ا ررر  الطرررالال  ( )ا ررر  كرررد  ا رررى    رررل ا صرررريكل

آخرئ  األاراا  اواأر    كراَوْ   اكشراكث األا راء فأبت را        ا أ د  ا  األااا  الظرا ئو    

  اال اررر     الاصرر   الث ا أررر  فأتررا مررر  زبررادو الع ررر      (7)"  رررعت ا الثرراي   :  اىل   اجتررا   

  األ  بثجرد يف القافر     ى العا   النساأ  مرا ال اشث  ار ا أنأ  الدال  اااحل ق ااكتشاف 

يف األارأاء ر غرري العارادار ر اتم  اات ا ر    ا خر ا  مر   دلر  الشرئع العامر  ا ثاارد                األ رث 

الن أرر  يف ظقأرر  اشصرراحل اد ء اشاائررد   شررا يف األخرر   الاصرر   الث ا أرر  يف عررا    اررار    

ا  ررث  الشررئع  : كررثريو    ررا  ا رر  القررأ    النسرر  مرر  ظقأرر  شصرراحل ظررا ئو اد ء شاائررد    

ا ثااررد  االقأرراس الصررعأ  بقت رر  ااتاررا  الشررال يف حلررثق النسرر  االشررا ع متشررثف  ىل        

جراء يف كث رأ    .  (5)اكصا  األيساغ اادل ايقطااتا   ا  ا اكتاى يف  اثكتا  أديى األئرااغ 

الع  أرر  ائررأ   ال كنرراد    الاصرر   الث ا أرر  مرر  النا أرر    )) : يررداو الث ا رر  اا ندئرر  الث ا أرر     

يف التعقرر  مرر  الثالدبرر  الاأثلثجأرر    االتعقرر  مرر  الشخصررأ    اال ئررأ ا يف عررا     ئرخطرر

الط  الشئا    ا   كئ ى  ىل مستثى القئا   القثب  الم بأخ   تا  كثرئ الاقتراء يف غرري    

    لأترا  اظأ را  يف عرا  القأافر  الرم بر        ابا احلرداد الشرئاأ    ااثرث كطرث ا  اصرئبا       

مجتث  الاقتراء يف   ارار النسر  اشتنرازع فأرل   الر ل  كرئى النرداو    بؤخر   ترا يف كرث مرا             

كقررف جناررا   ىل جنرر  مررف ائررا ث    فالاصرر   الث ا أرر   . (  )((بؤخرر  فأررل  القأافرر  مرر   رراغ  اىل    

ات اار األخئى يف   ارار النسر    أل   دلر  القرث   ترا حمرث اكاراق   فتر    رثى مر  القأافر             

فتقرردل ا أتررا الاصرر   الث ا أرر  يف   االشررتادو  امرر  القئارر     مررا  النسررا  ل اررئاش اات ررئا      

ا نراءا  ا رى ملر  فإيرل  نر  األخر           (4) االر معأنر   ردد ا  رئا  ع رف الاقرل اتئرام       

 :يف احلاالر التالأ اكقد تا  الاص   الث ا أ  يف عا    اار النس  

                                                           

 .  1 الاص   الث ا أ    ا ئ الساأث ص  - 
   عرء   71 ع ف الاقرل اتئرام  ص   الاص   الث ا أ  اكأ ري ا ا ى النس    ااكا  اياأا    جن  ااد الثا د   ع    - 

  اار النسر  يف  رثء اشعطأرار الع  أر        :   اايظئ    النظئار الاقتأ  يف الاص   الث ا أ    حم د  ا خط   ص 
 . 58 اا ش  اشئزا   ص 

 .  7/78م د احملتاج : ايظئ  - 
7-   / 54 . 
 . 14 : الساأث ص   اايظئ الاص   الث ا أ    ا ئ   5 : الطئق احلن أ  ص  -5
مث ف اشنظ   اتئرامأ  ل ع رثل   : م خ   ا ا  احل ق  النقااأ   ث   جأ  الاص   الث ا أ   يف   اار النس    ايظئ  - 

 . islmset.comالطاأ  ا ى االيرتيد 
 . 1  الاص   الث ا أ  ا  ئ ا يف النس     ند  السثب     ص  -4
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ء انررد    خت ررف  ررث  التنررازع الررم مكئ ررا الاقتررا رراالر التنررازع ا ررى عتررث  النسرر ( )

 سرا  ايتاراء األدلر   ا     ئثاء  كا  التنازع ا ى عترث  النسر   ايتااء األدل   ا كساابتا 

كساابتا  ل كا   سرا  االاررتا  يف اطء الشرات  الر ت بنرتض انرل محرث ااالدو   فإيرل         

 .ئ و  شات ا  ىل ال ت ا ف ا ى اش ن    اار يسا  اشثلثد  ىل الزاج  

 االر االاتاا  يف اشثالأد يف اشستشاأار امئاكز  ااب  اشثالأد ااألطارا  احنث را      ( )

 .اك ا االاتاا  يف  طاا  األيا أ  

 االر  أاع األطاا  اغري ر   ااخرتاطت   سرا  احلرثادة االنرثا ة اكعر   معئفر          ( )

  امعئفر  آ را ت  مرف    ا    ال  ن  الع ث فأترا  تقردب  الارئاش لت أأرز الصر ا          أت 

يرا   ظققل   يظئا  لثجثد االاتاا  ا  ا بث      الاص   الث ا أ  بنا ر     كأخر  منا  

 . ( ) مت ا  ا ثبا  يف  اثر النس 

 يل  ن  ائتخدال الث ا أ  شنف ال عا    املر   ما ارزل الرزاج    باار  زاجترل لنار         

 جرثء  ىل الاصر   الث ا أر  لردفف  ر ا      ري فأرل   فإيرل  نر  ال   ايس  الد  منل لثجثد ا  كر 

الش  فإما   اترد    الثلرد اششرنث  فأرل منرل فع أرل االكتاراء  تر   النتأجر     مرا  ما  ارد            

 ث يف     احلال   ن  ل قا    ما التجأ  لأل الزاج العرازل  أ  الثلد لأس منل فع أل ال عا   

  حبأره  ما ظترئر النتأجر   يرل منرل ال      ا ى ال عا     لرب  ا ى  جئاء اختاا  الاص   الث ا أر 

 . ( )بنا   لل ال عا    ا ما ظتئ انس مل  ف أاا 

 : نفي النسب بالبصمة الوراثية :املسألة الرابعة 

معنا    ال عا  ائع لد ء احلد ار  الرزاج  ما  ر ف زاجترل  را ارتثد    ا   اد       ك ا مئَّ

 را  محابر  ا رأاي  لعرئ  الزاجر  ادفرف        طف يس  ر احل ث  ا الطارث اشثلرثد ر انرل   ا رث  ب      

ل عد انتا االطئب  ال ت جاءر  ل النصثص الشرئاأ  لنار  النسر   ر  ال عرا    فترث بصر         

 ترا  ل ال رد مر  ال عرا       ابنتار   ما جراءر النترا ض كؤكرد ملر      يا  النس   الاص   الث ا أ  

اصرر   الث ا أرر  ا ررد    بتارر  الاقترراء اشعا ررئا  يف مسررأل  يارر  النسرر   ال  :  ب ررا ف فررأ ث  

                                                           

  القرئا  السرا ف          الق راء  الاصر   ص    77 ئرام    منر  اشنئمر  ص    ات الاقتر   رف  اي ئا ار : ايظئ  -  
داغر       فقرل الق رابا الطاأر  اشعا رئو   ا ر  القرئ      : يظرئ  ااام خ   ا ا  احل ق  النقااأ  اششرا   لأرل ئرا قا        

 . 5  اا   احمل دت  ص 
القائر  ا رث   رد   راو حمن ر  الئبرا            الشرأخ اارد العزبرز   :    1 مكئ الدكتث  ا رئ السراأث يف حبثرل ص     -  

النربى  يل كقدل  لأل اخ   ط   ال عا  م  زاجتل لايتااء م   ند الدر ا ى فئاال   فأ ا  القا ر  الرزاجل   
مف الاند  ىل ا ت  اشختص   إجئاء اختاا ار الاع  الث ا     فجاءر يتا ض الاع   إ اار   ثو  ر ا الرزاج ل انرد    

فنا  مل  مدااو لعدا  الزاج ا  ال عا    ازاا  ما كا  يف ياسل م  ارنث  يف زاجترل   ك را      ااكا   طعأا    
زا   ب ا احلئج ال ت   اغ الزاج  ا   رتا جرئاء ئرثء ظر  الرزاج   فتعقر   تر ا الاعر  مصر ع  اظ رى بتشرثف            

 57 اايظئ الاص   الث ا أ    بائل اوطأ  ص.  لأتا الشا ع ابداث  ا 
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اورراف يف  نرر  يارر  النسرر   الاصرر   الث ا أرر  فقررط   ( )ورر   عررء الاررا ثل اشعا ررئب 

 : دا  ال عا  يف    ع    ثا  

  اال لرثز  الثا رد  رالائاش  ال  ال عرا  فقرط      يل ال بنتا  النس  الشئا  :القث  األا  

ع ررف الاقررل اتئررام    فقررد    اا ررى  رر ا القررث   ررئا قرردب  الاصرر   الث ا أرر  ا ررى ال عررا ك

 ررى ال لررثز اررئاا  االات رراد ا)) :مت رر نا   يررل ررد   ررئا  اي ررف يف دا كررل السادئرر  اشررئو  

ا رث  رث  اامر  الاقتراء        ((اال لرثز كقرد تا ا رى ال عرا        الاص   الث ا أ  يف يا  النس 

  . ( )األاقئ حم د/ ت  ان ئعأد   ادف/ داغ    اد  ا   القئ/ د: اشعا ئب  منت  

 يل  ن  االئرت ناء ار  ال عرا  ااالكتاراء  نتأجر  الاصر   الث ا أر   ما         :القث  الثاي  

 . ( )حم د اشختا  السام /    احل ث لأس منل   ا  ا ما م    لأل دكأق  الزاج 

   الطاث ال بناى يسال  ال عا   ما جاءر الاص   الث ا أر  كؤكرد  رع     :  القث  الثاله

 زاج الث الا    ابناى النسر   ال عرا  فقرط  ما جراءر الاصر   كؤكرد  ثلرل   اكعتررب         يسال ل

 . (7)يصئ فئبد اا ث   اا أل الاتثى  دا  اتفتاء اشصئب / دلأا  كن أ أا    ا ث   ت د

 يررل ال اجررل تجررئاء ال عررا   ما  اررد بقأنررا   الاصرر   الث ا أرر     احل ررث  ا :  القررث  الئا ررف

الرزاج  ابنارى النسر   ر ل     ال  يرل بنرث  ل زاجر  ط ر  ال عرا  لنار  احلرد            الثلد لأس مر   

انتا ؛ ال ت ا     بنث  مح تا  سا  اطء اات    ا ما  اد ا  طئبر  الاصر   الث ا أر        

 . (5)ئعد الدب   ال /ا  ا الئ ت م    لأل د. الثلد م  الزاج اج  ا أل  د الق ف 

 : الرتجيح 

 رررد  رررالائاش ال بنتاررر   ال  القرررث  األا  ا   النسررر  الشرررئا  الثا األظترررئ  رررثو  دلررر      

ااالكتارراء  نتأجرر  الاصرر   الث ا أرر  دا      ا أررل  اال لررثز كقرردب  الاصرر   الث ا أرر    ال عررا 

ئبف ال عررا   ررث ئررد   ررثاغ اوررث  يف األاررئا       األ  مرر  مقا ررد الشررئع يف كشرر   ال عررا    

ه مرر    اد    بنارر  يسرر  الررد  ا ررد   االنسرر   تررى ال كتعررئ  لا ررطئاغ االاث ررى    أرر   

 رررالائاش لرررأس  مامرررل  ال ال جرررثء  ىل ال عرررا  االررر ت فأرررل كرررأ ري ا رررى ا ايررر  الشخصررر            

 ر ا امرف  يرل ال    ااالجت اا  ااألئئت حبأه ال بقدل ا أل  ال يف  االر ال ئا و القصرثى    

                                                           

:  رر   ص  5 7 (    ) ث ا أ  ا جأتتا   ااد الئاأد حم رد  مرل  ائر      يشرئ  ج ر  العرد    العردد        الاص   ال -  
ابظترئ لر     الاصر   الث ا أر   ما جراءر خمالار  لقرث  الرزاج فرا ب تارد           :     ا   عد ارئ  األ رثا     1    4    

زاج الرئت ا أرل   نرال الثلرد    جراءر      لداثا   نا  النس  ا   الا   ا ط ر  ال عرا    ا   يسر  الطارث بثارد ل ر      
   1  15:     ئعد الدب  ا ال  صالاص   الث ا أ  ااا قتا الشئاأ: اايظئ . مثافق  لقث  الزاج   ف ل    باا  

  الاصرر   الث ا أرر    ئ ررا يف   5 - 5 : الاصرر   الث ا أرر  ا  ئ ررا ا ررى األ نررال الاقتأرر    خ أارر  النعرريب ص     
 .   : ص 8 7 ئن   4       ع   العد  العدد النس     ند  السثب

  .الاص   الث ا أ  ا  ئ ا   خ أا  النعيب  -  
 . اشئجف السا   ياسل -  
 . 5  -58 : الاص   الث ا أ  اعاالر االئتاادو منتا   ص : حبثل : ايظئ  - 7
 .  5 : الاص   الث ا أ  ااا قتا الشئاأ    لل   ص : ايظئ  - 5
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ى ااتارا   يترا     فإيرل  نر  االئرتعاي   ترا ا ر      لثز االكتااء  الاص   الث ا أر  ار  ال عرا    

ال قا ر     بعرئ  األطرئاف لاعر  الاصر         ئبن   د ظ ث الزاج ا ى العدا  ار  ال عرا    

 . الث ا أ   اث  جئاء ال عا 

اا أل فإ  كقردبئ يتأجر  الاصر   الث ا أر  امردى  ثكترا ا را أتتا لإل ارار خي رف لتقردبئ           

ابر  مرا يف األمرئ    ظترث  العا ر       القا    ا    ما ما برتك  ا رى  جئا ترا فرا ب  ر  ال عرا    ف      

 . الاص   الث ا أ  ئثف بزبث الشنث  ا  الزاجل  ا بقثت جاي    د  ا  اث ال عا  

 :صمة الوراثية يف الجمال اجلنائي مدى حجية الب

برد  ثبر  اتيسرا  ت ارار        الاص   الث ا أ   دق ائأ     اار ائفد  ترى ا   يف ظد  

ا ررى اررخ    ايارر  ا ئ رر   ا التت رر  ارر  آخررئ   فقررد كقرردمد    التت رر  اا ئ رر  االتت رر 

اشختربار االتقنأار اوا    الاص   الث ا أ  يف عا  كشرف ا رئا   اايرئمل   املر      

ا  طئب   خ   ت خ أر  مر  مسرئه ا ئ ر  رخ ارد ار  ايرئل ئرثاء  كايرد مر  دمرل    ل            

  فتنا  عا غ كثريو كد  ا ى  يرل  منأل    ا  ت ا ء آخئ  تى لث كايد يف ظئاف م ث   

فأ اترد   ( ) جئبد الاص   ا ى اأن  م  اشد الاا   ا رى جسر  اشرئ و اشعتردى ا أترا  ا  ث ترا      

  جاال  ىل الشخ  ا اي  م   رل اردد كراري مر  اششرتال  تر    اكر ل   خر ر اأنرار          

 . ( )  رعا تا م  الدماء يف مسئه ا ئ   فائتطااد الاصر    شرنث  طعر    جااترا  ىل     

لقررد  اررد    ائررتع ا  األئرر ثغ الع  رر  احلرردبه  أاررداد كررثريو مرر        : بقررث    ررد األطارراء   

الصرراار الث ا أرر  كرردالالر الاصرر   الث ا أرر  بسررتث ارخررام القررئا   ات اررار  ا النارر  لأل ررثو    

االنس  االقئا      ات اف   ىل خمت ف الق ابا ا نا أر    مثرث التعرئف ا رى اجرثد القاكرث       

   أه    اجثد   ئ ال عراغ    ا اجرثد  قابرا مر      ق    ا الزاي    م  اق  السأجا وا السا  

 شئو ا اي     ا اعئو م  جس ل  ا مسرعار مر  اشرد اشرأخثم مر  جسرد اشرئ و   بشرنث         

مرررادو خصرررا  الكتشررراف  رررا   الاصررر   الث ا أررر  مررر   ررر   األجرررزاء   اياسررر   النجررراه يف  

نينر   أليرل يف  الر  الشر  كرئى زبرادو اردد األمحرا  األمأنأر             الث ث  ل قئا  الصرعأ  مط  

 . ( )ام     زبادو ادد الصاار الث ا أ 

 :املستند الشرعي لسعمل بالبصمة الوراثية يف الجمال اجلنائي : املسألة اعأوىل 

    القررث  جبررثاز األخرر   الاصرر   الث ا أرر  يف الق ررابا ا نا أرر  ر غررري   ررابا احلررداد        

 د ث ما م    لأل  غ   الاقتاء يف ايامف االنداار الع  أ  الشرئاأ  الرم حبثر    ر  االقصاص

                                                           

ئ الق ررابا الررم ائررتع  د فأتررا  رر   التقنأرر  ف ررأع   أررث ك أنتررث  الررئ أس األمئبنرر  السررا   يف   ررأتل     مرر   اررت - 
عرتف ابعت   ل ج تث  األمئبن   ال  عد     ظتئر األدل  ا نا أ  اجرثد  باششتث و مف مثيأنا لأثيأسن  فإيل   

 اجرف الاصر   الث ا أر    اارد الئارأد  ائر            .   ص تل الث ا أ  اشأخثمو  م  اشد اشثجثد ا ى فستا  لأثيأسن
 .  5: مئجف ئا     ص 

    الاص   الث ا أ  م  منظث  الاقرل اتئرام    ا ر   8  : جن  ااد الثا د ص / الاص   الث ا أ     الطاأ  : ايظئ - 
 . 4 : القئو داغ    ص  

 . تصئف     -   جن  ااد الثا د اشئجف السا   ص / د - 
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ال مررايف : قررل اتئررام  السررا   مكررئ   ا رر   اشسررأل    جرراء يف يرر  القررئا  السررا ف ي ررف ال 

اااتاا  ررا ائررأ     اررار يف  اررئاا  مرر  االات رراد ا ررى الاصرر   الث ا أرر  يف التعقأرر  ا نررا      

املرر  ( اد ءاا احلررداد  الشرراتار )أتررا  ررد اررئا  اال  صرراص   ورررب ا ررئا   الررم لررأس ف

  ا ر ا مقصرد    العدال  ااألم  ل  جت ف   ابؤدت  ىل يأث ايئل اقا رل   اكرب ر  اشرتت     سق 

 . ( )مت  م  مقا د الشئبع 

(  )داغ  يف حبثل الاص   الث ا أ  م  منظرث  الاقرل اتئرام      بقث  الدكتث  ا ى القئ

يئج  القث   أ  الاصر   الث ا أر  دلأرث مقارث  ارئاا  لنشرف ا رئا   اايرئمل           ل ل  : 

ال كثارد  ترا لنظرئ الشرا ع  لأترا       النر  احلرداد  ا يتا ال كقث ا   قأ  األدل  م   أه الداللر   

   اشستند الاقت  ل ل   ث    اشقصرد الشرئا  يف   : اكشثفل  ىل د  تا  الشاتار   ا  اف 

   ا ا ئ    امر   نرا فرا بنا ر   صرئ      لأث اا   بد  ا ى  ا   احل  الاأن   ث ظتث  د

طئا قتررا يف  يررثاع معأنرر    فنررث مررا بررال احلرر  ابظتررئ  فتررث دلأررث  رراحل أل  بق رر   ررل           

   ئاق كال ا   القرأ  اداللترل   .  ( )القا   اباد  ن ل ا أل  ال  ما اجد لل معا    ثت

األمرئ كر ل  يف مثرث  ر   القرئا     فرإ  مث رثع        فرإما كرا    : )ا ى  جأ  القرئا     ا را   

  ررثى  نررثري منتررا امرر  الشررتادو الررم اثررث الصرردق االنرر غ    تررى مرر    الاصرر   الث ا أرر  

ات ررئا  يف  ررل    يسررا  النشررف ارر  طئبرر  الاصرر   الث ا أرر   طعأرر   ا اررال  طعأرر  ا ررى    

مئكناتررا فأسررتع    األ ررث   لرر ل  فالرر ت   ا   اجعررا   يتررا دلأررث بثاررد يسررا  ا ئ رر   ىل       

العقاغ اشنائ  لل ما ادا احلداد الرم بتشرثف الشرا ع  ىل التسرام  فأترا انرد اجرثد الشرال         

الدا  رر   النرر  د ء احلررداد ال بعررد ارردل اجررثد اقث رر   ادارر  منائررا   ررد كصررث  ىل القتررث      

 اجرراء يف.  (7)( سرر  طاأعرر  ا ئ رر  اخطث كتررا   اظئافتررا اما سرراكتا اششررددو  ا اشخاارر   

                                                           

 ا را       السا ف  شأ  الاص   الث ا أر  اعراالر االئرتاادو منترا الاقرئو األاىل   ع ر  ع رف الاقرل اتئرام         القئا -  
 جرئا   التعرازبئ    اباتر  مر  القرئا        58  -51 :  احبثة الدا و السادئ  اشئو ل  ج ف   اي د الثاله   ص 

لقا    قثو دالل  الاص   الث ا أ  ااردل معا  ر   ت دلأرث    لثز   ااكتا  قئبن  الاص   الث ا أ  ا د ا   فإما ا تنف ا
 ا ف ل    بث ف العقث ر  التعزبئبر  اشرتكار  ا رى ا ئ ر    ا     كسرايد ا  دلر   خرئى يف داللتترا    اايظرئ الاصر              

داغ  ا ك    ا  ا ما بات  م     ت الدكتث  القئ:   د .   1 : الث ا أ  ااا قتا الشئاأ    ئعد الدب   ال  ص 
حم ررد اشرردي   ررث ئرراق يف كتا ررل مث ررف الشررئبع  اتئررامأ  االقررثايل الث ررعأ  مرر  ائررتخدال   / ا  ت الرردكتث   . 

ا د جئى االات اد ا ى الاص   الث ا أ  يف   ارار ا رئا     : ا  اف      : الاص   الث ا أ  يف ات اار ا نا   ص 
ا ىل الع رث  : ئاأ  يف اش  نر  العئ أر  السرعثدب  اغري را    ر   را        الم ال  د فأترا اال  صراص لردى احملراك  الشر     

ا ارا  لعردو  حبراة     .  الاص   الث ا أ  ر يف التعازبئ ر م   مجأف م   ئ ر لل  ا مسعد انرل مر  الارا ثل اشعا رئب        
 ىل  صررث   ناارر    رر   جرر     األمررئ بئجررف. شررؤائ ا ندئرر  الث ا أرر   ررل الشررئبع  االقررايث  الررم اقرردر  اتمررا ار  

 أن ررا بررئى . القا رر    فررإ   صرر د القناارر   الاصرر   الث ا أرر  ا ررد ا فاتررا ا     ظصررث ط رر  كعزبز ررا   ري ررا      
الاا ه م اء منجد كرئجأ  جرثاز االات راد ا رى  ئبنر  الاصر   الث ا أر  يف  يرزا  اقث ر  احلراس التعزبئبر  يف  الر              

  يف جئ ر  كثجر   ردا   ا  صا را   ا كعزبرئا   ارد مر  احلراس            صث  كطا   جأد خا  ا  أ  التعقأ  مرف مرتت  
ا يتا كعد ائأ     اار مستق     لثز االات اد ا أتا يف ت اار جئا   كعزبئب  ال كتجرااز اقث تترا احلراس   ارئبط      

  44 :    ال بثجد دلأث بعا  تا  ا بثاد انس مدلث ا   ايظئ الاص   ا أنأ    مئجف ئا      ص 
 . 1 :  ص  -  
 . 1 : اشئجف السا   ص  -  
 .  ابا    يل ائتثنى احلداد فقط ا  بشئ  ىل القصاص  4: اشئجف السا   ص  - 7
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الاصر   الث ا أر  مر  النا أر      ): كث أ  النداو الاقتأ   ث  الث ا   اا ندئ  الث ا أ  ما يصرل  

ثلثجأر  االتعقر  مر  الشخصرأ        يف التعق  مر  الثالدبر  الاأ   ئائأ   ال كناد رخطالع  أ  

الم بأخ   ترا  كثرئ    ئأ ا يف عا  الط  الشئا  ا   كئ ى  ىل مستثى القئا   القثب اال

اا ث القا  ث   الع ث  الاصر   الث ا أر  يف ايرا     . ( )(اء يف غري   ابا احلداد الشئاأ الاقت

كثارد  ال  شرتادو  ا   رئا    دا      داد االقصراص  رأ  احلرداد االقصراص ال    ا نا   ادا احلر 

 ىل ائا ث ات اار اند كثري مر  الاقتراء   ااألمرئ الثراي  فرأل  الشرا ع بتشرثف        غري  ا م  

االقصرراص   فترر  كررد    ررأديى اررات   ا ا ت ررا    االشررات  يف الاصرر   الث ا أرر    د ء احلررداد

    يتا كثاد  أقل  ثب   را   األ رئ يف مسرئه ا ئ ر     ا مرا  ثلرل   لننترا مرف ملر           

كظث ظنأ  اند كعدد   عاغ الاص ار ا ى الش ء الثا د    ا اجثد  را   الاصر    رد ا     

 .  ( ) عد ا ثاتا  ا غري مل  م   اجل الظ  احملت   يف منا  ا ئ    اث ا ثاتا  ا 

ااشسررتند الاقترر   ررثاز األخرر   الاصرر   الث ا أرر  يف ايررا  ا نررا    يتررا ائررأ   ل ابرر     

مشئاا    ال ثئا ث  ن  ال ابار   اشا كا  يف األخ   تا يف  ر ا ايرا  ظقأر  شصراحل     

   اادو ج   اشصراحل اد ء اشاائرد   ىا امانى الشئبع  ك تا  كثريو اد ء شاائد ظا ئو  

   قت ررا ا ر    نررا خرر ا   ررا م رر   لأررل مجتررث  الاقترراء مرر  مشررئااأ  الع ررث  ررالقئا   ااحل

ك ا مئ معنا يف ماعه  جأ  القئا   ر ااحلاج   ىل االئرتعاي   ترا ا رى  ظترا  احلر  ا أايرل        

ئاأ  مر  النتراغ االسرن      أت ائأ    د كرد  ا أرل  ا  ئبنر   رد كاأنرل   امكئيرا األدلر  الشر        

اا ث الصعا     ا د كا  الق راو  رد ا  بسرتعأنث   القافر  شعئفر  آ را    ردال ايرئمل           

 ئبنر  مر   ارتئ     ر ك ا مرئ معنرا  ب را ر          مف التقدل الع      ا  األخ   اص ار األ ا ف

 . ( )غري اا  عى الع ث  تا اا عا  يف  اد اتئال ا يف التعئف ا ى ا ناوالقئا   

 شررئااأ  الع ررث  الاصرر   الث ا أرر  يف    (7)ا نررا    ت  ررا  لرراعء الاقترراء اشعا ررئب   

م ر   لأرل  عرء الاقتراء ر ك را مرئ معنرا يف ماعره             ابا احلداد االقصاص  نراءا  ا رى مرا   

  اار احلداد االقصاص  القئا   ر مر    ارار  عرء احلرداد االقصراص  رالقئا   ااألمرا ار         

جاتا ا     بثاد مل   الشتادو  ا ات ئا  امنترا ر  اجرف ماعره   ارار احلرداد       الدال  ا ى مث

ر   اار  د الزيا ا ى اشئ و احلامث الم ال زاج  ا اال ئأد   ا  ارار  رد الزيرا ا رى       القئا  

  امنتا   اار  رد او رئ ا رى مر  اجرد فأرل  ا عترل         (5)اشئ و اشاان  اند ينث ا ا  ال عا 

                                                           

 .  ابا    يتا   كشئ ل قصاص islamset.com: مث ف (  )م خ   ا ا  احل ق  النقااأ   ند      -  
 . islamset.com: مث ف .    الث ا أ  ايظئ م ع   ا ا  احل ق  النقااأ   ث   جأ  الاص -  
  الاص   الث ا أر       :   الاص   الث ا أ    ا ئ الساأث ص  54 / النظئب  العام  ت اار مثجاار احلداد :  اجف  - 

 . 8 :   ا ا  الز أ   ص 
اشررنع  يف حبثررل مرر  حبثررل   ااشستشررا  فررؤاد ااررد     -5  ا ررئ السرراأث ر  محررل ان كعرراىل ر ايظررئ ص        /د: مررنت   -7

    رث الثفراء حم رد   رث الثفراء يف حبثرل الاصر   الث ا أر  اشقردل            1الاص   الث ا أ  ادا  ا يف ات ارار ا نرا   ص   
 .ا اا   ىل      ا  ث اعا  احملن   االظادب  الع أا  اتما ار    4/ لنداو جامع  اتما ار 

   85 /  دابر  ايتترد   :   ل عنا  ر  اخترا  ا ر  كأ أر  اغرري    ايظرئ       ا ث م    اشالنأ  االشرافعأ  االظا ئبر  ا رث    -5
 . 78 /8  اتيصاف  75 /5   احمل ى  1  / اشت غ 
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  .( ) ا كا  يف  ال  ئنئ   امنل   اار  د السئ   ا ى م  اجد منل اشا  اشسرئاق  ا كقأأ  

 ( )امنتا  اثر القصاص ا ى م  اجد ا د   ا  ا  ايف بد  ئنل اند  تأث بتشعط يف دمرل 

ف ررث  أسررد الاصرر   الث ا أرر  ا ررى  رر   اشسررا ث   بنرر  األخرر  اند رر    الاصرر   الث ا أرر           

ا احلداد االقصاص  عأدا  ار  احلر  اال عايارا  ل صرثاغ فأ را      ااحلن   قت ا ا يف   اب

بظتررئ  أائررا  ا ررى ك رر  اشسررا ث ال ئررأ ا  ما  ررفَّ  الق ررأ   ا احلررا  مرر   ررئا   األ ررثا  مررا     

اد   اشعامرث  بؤكد  ع  النتا ض  طعا  لدى احلاك  ك عئفتل  أماي  امتئو خرباء الاص   

ا ما  رر   .ا يف  كثررئ مرر  خمترررب   اغررري ملرر   اشخرببرر  اكطث  ررا   اكنررئا  التجررا غ ئررأ  

 أرراس الاصرر   الث ا أرر  ا ررى ك رر  اشسررا ث اايسررع  ا أتررا اورراف احلا ررث فأتررا   ئررثَّغ         

ل عاك  اند   أل  سن   أت القثلل كئج  اند  حبس  ما سرف الق رأ  مر   رئا    رد      

   لأرل يف   رأ    كداث   ىل   اار احلداد  ا القصراص  ترا   ا  رعف القرئا     اكطرئق الشر      

فعنر  احلراك   رأت    ..  خئى فأع  ل مل  ا رى اال تأراط ااألخر   را م ر   لأرل ا  ترث         

  ا رر ا   ت جأررد  :  ررد.  رث  مرر  القررثلل بئفررف اورراف احلا ررث ك را  ررث  مجرراع الع  رراء   

د ا أل ما ا ث القا  ث   القث  األا   م     يتأج  الاصر   الث ا أر  كظرث ظنأر  انرد      ِئالن  َب

عرردد   ررعاغ الاصرر ار ا ررى الشرر ء الثا ررد    ا اجررثد  ررا   الاصرر    ررد ا  يف منررا      ك

 يرل بؤخر     ااأل جر  . ا ئ    اث ا ثاتا  ا  عد ا ثاتا  ا غري مل  م   اجل الظ  احملت    

 .  ما   اتد  ثكتا مف  ئا    خئى نتا ض الاص   الث ا أ  

يف   ارار احلرداد لنثيترا    الث ا أر    جثاز االات اد ا ى الاصر     ا  ا نا  اعا   اله

 ئبن   ثب  الدالل  ائبط   ال بقتصئ ا أتا فقط    ت    كنث  مستندو  ىل   ئا   ا ارتادو  

  لصراد  بقأنأرا  ال بعرتبرل  ديرى ار       ا  ئا    ثب  الدالل    امل   تدف    بنث  احلنر  ا 

ند فقررط  ىل  ئبنرر  ممررا لعررث القا رر  مط نينررا  مرر     احلنرر  الرر ت   ررد    نرر  ال بسررت 

الاص   الث ا أ   ث  ىل غري ا مر  األدلر  األخرئى الرم كسرايد ا   ا ر ا اال تأراط ال  رد منرل          

 الرر  ائررتناد الاصرر   الث ا أرر   ىل    خصث ررا  يف   اررار العقث ررار احلدبرر  ا رر ا بعررد  يررل يف   

   ا ارتادو اص   الث ا أ  م    رئا    ئا    عأا  الدالل  فعس     ا ادل اجثد ما بسايد ال

 ا كقرردب  ا ايرر  الرر ت  امررد  ئبنرر  الاصرر   الث ا أرر   ررد   دلرر  كررثري ارراتار  ررث  مرردلث       

القئبنرر   فإيررل يف كررث  الرر  مرر  احلرراالر السررا ق  الرر كئ   ال  نرر  االئررتعاي   الاصرر       

الث ا أر  يف ت ارار ا ئ ر  ر االغتصراغ ر  ال  يرل ا رى الرئغ  مر  ملر   نر   بقراع اقث ر                   

جبررثاز االات رراد ا ررى الاصرر   ا أنأرر  يف   اررار  .( ) نرراءا  ا ررى داللرر  الاصرر   الث ا أرر كعزبئبرر  

جئ رر  االغتصرراغ دا  اال تصررا  ا أتررا   ت  اجرر  امنطقرر    فقررد  اطررى الاصرر   ا أنأرر    

منايتتا الا ق   ل ائا ث ا دل  ات اار اشتعددو   ايف ياس الث د جعث     اشناير   ردا    

                                                           

 .  : الطئق احلن أ  ص  -  
 . 4: اشئجف السا   ص  -  
 .  1 الاص   ا أنأ  يف ات اار ا نا     م اء منجد مصطاى ص  دا  - 
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ا أل   فت   ت الاص   ا أنأ  ال  ن  االات اد ا أتا  ائد ا  رث ال  رد مر      مأتا  ال رخئج

 . ( ) ئا   ا اتادو  ا  ئا   مار دالل   ثب   اجثد  دل  كسايد ا م 

ر مف اجثد  ئا    خئى  ثبر     ا  ا   ت جأد ا اج    يف مسأل  الع ث  الاص   الث ا أ 

ا كثارد  ال  الثئرأ   احملرددو ارئاا  أل  احلرداد       ما حبرداد فر   االغتصاغيف   اار ر  كسايد ا

  ا ى اشساحم   ما االغتصاغ فع  اش صثغ غال  ام  أ   ان فأتا غال  ا قثق ان مان

كررا  اا عرررل كرر ل  فعقرررل مرراد ا رررى اششررا    األ  االغتصررراغ جئ رر  كقرررف ا ررى  رررد        

مترئ اشثرث  سر  األ رثا      اش صثغ   ري   ا  فإما  اد االغتصاغ كئك  احلر  يف التعرثبء ا  

 .مف ما بستعقل ا اي  م  اقث   كعزبئب 

 : مدى حجية البصمة الوراثية يف إثبات جرائم الدما  :  الثانية  املسألة

مررئ معنررا يف اشاعرره الثرراي  انررد  رردبثنا ارر    اررار مثجرر  احلررد االقصرراص  ررالقئا      

اشسررتندو  ىل غري ررا مرر    ا جعنررا القررث  جبررثاز   اررار جئ رر  القصرراص  ررالقئا   القطعأرر        

القررئا     ا ررد اخت ررف الاقترراء اشعا ررئا  يف ظدبررد دا  الاصرر   الث ا أرر  يف   اررار جئ رر   

 ىل    دا   ئبنرر  الاصرر   الث ا أرر  بقتصررئ ا ررى    ( )فرر    فئبرر  مررنت  : القتررث  ىل  ا رر  آ اء 

يتض م  ائرتخدال   مساادو القا   يف   اار جئ   القتث  طئق ات اار اشقئ و ائاا    فإما

الاص   الث ا أ  يف مثاجت  اشتت  اارتافل    ا اتادو الشتثد ا أرل   ظقر  ل قا ر  مرا   اد     

    ئبنر  الاصر       أن را   ى فئبر   الره      ا ث  اثر ا ئ    الثئا ث الرم  ردد ا الشرئع    

عررا    ررا  ما مررا مت التأكررد مرر   ررعتتا ا  ب  دالث ا أرر  كنارر  ت اررار جئ رر  القتررث  ائ  

داللتتا ما  ث   ثى منترا   املر   أائرا  ا رى مرا م ر   لأرل ا ر  القرأ  اا ر  فئ رث  يف جرثاز             

  . ( )  اار جئ   القتث  القئا   الدال  ا أتا

 ااتاا  ا  ئبنر    جثاز االات اد ا ى الاص   الث ا أ  يف   اار جئا   الدماء:  اوا  

  . بتطئق  لأل ا  ا تنااا العث اند  خا ع  لس ط  القا   يف كقدبئ الدلأث  ا ل

                                                           

 .  1 : اشئجف السا   ص  -  
  دا  الاص   الث ا أ  يف ات اار   غنال حم رد   1 5/ : الاص   الث ا أ  ادا  ا يف ات اار   ا ا  الز أ   : ايظئ  -  

ا  ا ما  ئص ا ى كأكأد  ع ف الاقل اتئام  يف دا كل السادئ  اشئو يف القئا  السرا ف اششرا    .   78/ غنال 
 .  لأل ئا قا 

  اايظئ ئا ق   نثم  السثدا   رد   18: ادا  ا يف ات اار ا نا     فؤاد ااد اشنع  ص  الاص   الث ا أ : ايظئ -  
حمن   جنابار  55 /  /     تا بخ  551 / / ادال /غ   : م    ا الاعه   احماك   ل ز ا 1ل اآخئب  ص .ه

ل    ناًء ا ى  ئا    88 لسن  م  القايث  ا نا   السثداي   5  اوئطثل مشا  اال ت  دايتل احملن   ظد اشادو 
يظئ حبه ا. اا أتا فصأ   دل ايد ا أل  منتا الاص   الث ا أ   أه مت العثث  ا ى السنل  داو ا ئ   مف اشتت 

د  مساااث ا ئ   ع   الشئبع  االد ائار اتئرامأ      محالاص   الث ا أ  ا  ئ ا يف   اار جئا   القصاص   : 
 . 88   ص 5 5 فربابئ  5 عاشأ  العدد جامع   فئبقأا ال
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 مشروع

 )      (قرار رقم 

 بشأن موضوع

 القرائن املستحدثة

اتئررام  يف  التعرراا    ع ررس ع ررف الاقررل اتئررام  الرردال  اشناثرر  ارر  منظ رر        

 ........... دا كل

القرئا   اشسررتعد    : صرثص مث ررثع   عرد اطااررل ا رى الاعررثة الرثا دو  ىل اي ررف خب   

ئت اال  ىل اشنا شار الم دا ر  ث  اشث ثع  شا ك   ا اء اي رف ا خربا رل ا اردد    اا
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 احملتوى

 

  -:متهيد وثالثة مباحث على النحو اآلتيمقدمة وإىل  ذه الدراسةسيتم تقسيم ه  

 ع ومنهج حبث هذه الدراسةتبني أهمية املوضو: مقدمة . 

 سيعرض ملفهوم القرينة واألمارة وبعض األلفاظ ذات الصلة :متهيد. 

  سيييالمسييييبحث ل القيييراما واألميييارات ل األميييم السيييابقة  بييي  ا      :املبحثثثأل األو ،  

 : نيويشم  مطلب .أمنوذجا ميص النيب يوسف عليه السالم 

o  القميصبراءة الذمب ما دم يوسف بقرينة  :املطلب األو . 

o ما  ب  براءة يوسف الصديق عليه السالم ما التهمة املوجهة إليه  :املطلب الثاني

 .بقرينة القميص الذي ُمزق ما اخللفامرأة العزيز 

 سيبحث ل القراما واألمارات ل عصر النيب  :املبحأل الثاني ،مطلبني شم يو: 

o نيب بها ال القراما واألمارات اليت حكم: ملطلب األو ا نفسه بها.  

o الصحابة الكيرام رضيي    بعض القراما واألمارات اليت حكم بها :املطلب الثاني

 .عليهاوأ رهم   ل عصر النيب  اهلل عنهم 

 رضيي اهلل  بعض الصحابة الكرام حكم بها القراما واألمارات اليت  :املبحأل الثالأل

   . بعد عصر النيب  وكبار  ضاة األمة عنهم
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  ن الريمبسم هللا الرمح

 ثثةمقدم

احليدود وريرع القصياج اجيرا للم يرمني ميا العبيث بياما العبياد          احلمد هلل الذي أنزل 

والبالد، وتطهريا لألنفس واألرض والبيئة عا الفسياد والفيواح ، وألضي  الصيالة والسيالم      

علييى مييا أ ييام احلييدود مييا نيييري تفريييق بييني  ريييب أو بعيييد أو اسييود أو أبيييض أو سيييد أو عبييد  

ل احلييديث املتفييق علييى نييحته عييا أم   ولتييه املشييهورة  و ييالا للعييدل ويقيقييا للعييدل إحقا يي

 لييم  سيرق  إذا كيانوا  أنهم  بلكم الذيا أهلك إمنا: )املؤمنني عامشة رضي اهلل عنها أنه  ال

 بنيي  لاطميية أن لييو اهلل وأيييم ،احلييد عليييه أ يياموا الضييعيف ليييهم سييرق وإذا تركييوه الشييريف

وعلييى هلييه  لعييم بييذلك العييدل وانتشييرت الرليية بييني اخللييق،   (  ايييده لقطعيي  سيير   حممييد

  .ونحبه وما اهتدى بهديه إىل يوم الديا

وبعيد لهييذه مقدميية  تصيرة ل بيييان عينيية ميا القييراما واألمييارات الييت اعتمييدتها األمييم     

ل ا ثبيات القضيامي ميا أجي       ميا جانيب ه ير    وأمية ا سيالم   ب  ا سالم ميا جانيب   السابقة 

عدل وترسيخه ل جمتمعاتهم بادلة ال تر ى إىل األدلة املادية احملسوسة وإمنيا توني    إحقاق ال

بيذكر   مكتفييا امم ميا جنييات وجينغ ونيريهيا،     إليها وتقرب الطرييق ملعرلية ميرتكيب ا ير    

: حمييور الدراسيية  ضييما  التزامييا بيياملقرر   عينيييات منهييا مييا دون كييتري رييروحات وتعليقييات    

استعراض األمارات والقيراما السيابقة   ) الفقرة أوال ( املست دات)ا ثبات بالقراما واألمارات 

تاركيييا بيييذلك اويييال األوسيييل للسيييادة العلمييياء والبييياحتني اليييذيا حبتيييوا موضيييوع        (إمجييياال

وتيييد يق اخلطيييو  ( دي إن إي)مسيييت دات القيييراما املعانيييرة ميييا بصيييمة العيييني ولحيييص اليييي 

 .الفار ة ونيريها ما املست دات املعانرة األ رى

ه الدراسة  يد اريتمل  عليى مقدمية بيني  ليهيا مينهج البحيث  ومتهييد لبييان تعرييف            وهذ

ن وبيييان طبيعيية عميي  القاضييي با تصييار اليييت تييبني أ      األمييارة والقرينيية واأللفيياظ ذات الصييلة  

عييا  والتنقيييب البحييثتكمييا بعنييد عييدم وجييود األدليية املادييية اليييت تتبيي  القضييية،     تييهوظيف

ه على اختاذ القرار الذي ُيعَتمد ل نيانيته عليى مبنيى األميور    القراما املوضوعية اليت تساعد

أي أن طريقة اختياذ القيرار   . اليت ميكا أن تستنبط ما جمريات األمور وتستشف منها عقال

عيا احل يية، واالسيتماع للشيهود،      ما  بي  القاضيي الشيرعي ل البدايية هيي طريقية البحيث       

بطرق عقلية ررعية ما  (القراما)البحث عا  واالستماع للمدعي واملدعى عليه، ثم ياتي دور

سييبحث ل القيراما   : ، ثيم املبحيث األول  أج  الونيول إىل القيرار النهيامي العيادل ل القضيية     

. واألمييارات ل األمييم السييابقة  بيي  ا سييالم،   ميييص اليينيب يوسييف عليييه السييالم أمنوذجييا        

 :ويشم  مطلبني

 . نة القميصبراءة الذمب ما دم يوسف بقري  :املطلب األول
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براءة يوسف الصديق عليه السالم ميا التهمية املوجهية إلييه ميا  بي          :املطلب التاني

 .امرأة العزيز بقرينة القميص الذي ُمزق ما اخللف

، ويشييييم    سيييييبحث ل القييييراما واألمييييارات ل عصيييير اليييينيب       :املبحث التاني

 :مطلبني

املطلييب .  نفسييه بهييا  ليينيب القييراما واألمييارات اليييت حكييم بهييا ا      :املطلب األول

القراما واألمارات اليت حكم بهيا بعيض الصيحابة الكيرام     : التاني

 .وأ رهم عليها  رضي اهلل عنهم ل عصر النيب  

القراما واألميارات الييت حكيم بهيا بعيض الصيحابة الكيرام رضيي           :املبحث التالث

 .    اهلل عنهم وكبار  ضاة األمة بعد عصر النيب 

 .اليت مت بها تلخيص الدراسة بشك   تصر امتةاخلثم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 متهثثثثيد

 

 .( )العالمة تاتي مبعنى  : لغًةمارة ل الاألو القرينة

 .هي ك  إمارة ظاهرة تقارن ريئا  فيًا لتدل عليه :والقرينة ل االنطالح

حبيث  يطلب احلكم به داللًة واضحًة ما يدّل على ما :والقرينة القاطعة ل االنطالح

 . ( )بهتصّيره ل حّيز املقطوع 

 . (األمييارة البالغيية حييدي اليييقني  :) و ييد عرليي  جمليية األحكييام العدلييية القرينيية بانهييا     

بانهيا ا ميارة الييت توجيد عنيد ا نسيان علميًا مبوضيوع النييزاع واالسيتدالل            :وهناك ما عريلها

بانها األمارة الديالية عليى   : عضهموعرلها ب. يكون مماثاًل للعلم احلان  ما املشاهدة والعيان

 . ( )حصول أمٍر ما األمور، أو عدم حصوله

دار، ومعيه سيك ني    كما لو ظهير إنسيان ميا   )  :بقوله ابا جنيم احلنفي لذلك  د مت و

إنسيان أو مجيل ميا     ل يديه، وهو متلّوث بالّدماء، سريل احلركة، عليه أثر اخلوف، لد  

متضيّم  بدماميه، و     ا رخصًا مذبوحًا لذلك احلني، وهوالّناس ل ذلك الو  ، لوجدوا به

وهو  ارج ما الّدار، لإّنيه   يكا ل الّدار نيري ذلك الّرج  ال ذي وجد على الّصفة املذكورة،

نفسيه، أو أّن نييري ذليك الّرجي   تليه       يؤ ذ به، إذ ال يشك  أحد ل أّنه  اتله واحتميال أّنيه ذبيغ   

بعيييد ال يلتفيي  إليييه، إذ   ينشييا عييا   ، لهييو احتمييالثييّم تسييّور احلييامط وهييرب، و ييو ذلييك 

  . ( )(دلي 

ونستطيل أن منت  لذلك بالرج  اليذي يننيغ ل مشييته ولقيد تواانيه، وعنيد اال يناب          

 ، لييإذا سييالنا عييا حالييه، جنيييب مبارييرة بانييه رجيي   مييور        منييه تفييوح منييه رامحيية اخلميير    

ثبي  ذليك عنيدنا لقرينية تر يه ل       علميا باننيا   نشياهده يتسيي اخلمير، وإمنيا      ( سكران)

مشيته ورامحتيه، ورمبيا ليو كلمتيه كيان لسيانه ثقييال ل النطيق ونيريهيا ميا العالميات الييت             

الرامحية، لقيدان التيواان، ثقي      ) تظهر على املخموريا، وك  ما هذه العالمات وا ريارات  

ن القرينية كميا   تعد  راما بان هيذا الرجي   يد ريرب اخلمير لعيال، أل      ( اللسان أثناء الكالم

 . ك  إمارة ظاهرة تقارن ريئا  فيًا لتدل عليه:  لنا 

البحيث عيا    عند عيدم وجيود األدلية املاديية الييت تتبي  القضيية، هيي         إن وظيفة القاضي

األميور  ُيعَتمد ل نيانيته عليى مبنيى    الذيالقرار  اختاذالقراما املوضوعية اليت تساعده على 

                                                 
 .608 /2م، 891 مجهرة اللغة، حممد با احلسا با دريد، يقيق رمزي بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت،    

 .1/262، بريوت، املعرلة دار، احلنفي جنيم ابا الديا ايا، الد امق كنز ررح الرامق البحر  2

 .م 88  -هي1 1 ألو اف والشؤون ا سالمية ، الكوي ، املوسوعة الفقهية، واارة ا   

 .املصدر نفسه  1
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ن طريقة اختياذ القيرار   أي أ. ألمور وتستشف منها عقالاليت ميكا أن تستنبط ما جمريات ا

عيا احل يية، واالسيتماع للشيهود،      البحيث  هيي طريقية  ل البدايية  ما  بي  القاضيي الشيرعي    

ميا  ريرعية   عقليةطرق بالبحث عا القراما، ثم ياتي دور واالستماع للمدعي واملدعى عليه، 

 .القرار النهامي العادل ل القضية إىللونول أج  ا
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 ملبحأل األو ا

 سالمالقرائن واألمارات يف األمم السابقة قبل اإل

 (أمنوذجاقميص نيب اهلل يوسف )

 

 :يدثثمته

وا تلفي  حسيب طبيعية حيال كي  واحيدة       تنوع  القيراما واألميارات ل األميم السيابقة     

هييات كيترية ل ريان    حيدثنا القيرهن الكيريم ل    منها و وتها ل الداللة عليى احلكيم، لقيد    

لقيييد ييييتم  ، ومسيييتوى ح مهيييا ميييا حييييث التصيييديق والتكيييذيب     وتهييياا يييتالف و القيييراما

ما أحد طرل القضية بقرينة ميا إال أنهيا ال تبلي  ل احل ية ميا يونيلها إىل مرحلية         لاالستدال

املقطوع به، ليتم عدم تصديقها ما لحوى القرينة نفسها، ما ذلك على سبي  املتيال القرينية   

يه السالم ل أك  الذمب له، لقد جاؤوا عليى  ميصيه بيدم،    اليت استدل بها أ وة يوسف عل

والدم ل حد ذاته  رينية، إال أن يعقيوب علييه السيالم أبطي  هيذه القرينية الييت جياء بهيا أ يوة            

هيي عيدم متزييق اليذمب     أال وبقرينية أ يوى ميا  يرينتهم،      -أبنياؤه  -    عليه السيالم  يوسف

ج دم يوسف علييه السيالم، ميا نييري أن     ، إذ كيف للذمب أن يتمكا ما إ راللقميص أنال

   !يتمزق  ميصه الذي كان يرتديه أثناء ذلك األمر

لالقرينة تستنبط استنباطًا وتفهيم ميا  يالل جمرييات األميور، إميا ميا  يالل          كذاوه

طبيعية  سيب  ختتلف حب وما رابه ذلك، لهي تنا ض أ وال املتهم، الل احلادثة نفسها أو ما 

مليام مبوضييوع القيراما بصييورة موضيوعية سييوف  تيار  ميييص     وميا أجيي  ا  حيال كي  منهييا،   

اعتبييار أن ا حاطيية  ميييل بيوسييف عليييه السييالم كييامنوذج عييا القييراما ل األمييم السييابقة، 

يصييعب  كييترية القييراما عنييد األمييم السييابقة  بيي  ا سييالم اليييت وردت ل القييرهن الكييريم       

 مييص سييدنا يوسيف علييه     ( ينية  ر)ا حاطة بها مجيعا، لذا سنقتصر ل هيذا املبحيث عليى    

 . السالم الذي ورد ل أكتر ما موطا ما سريته

عليه السيالم،   ل أكتر ما موطا ل سورة يوسف  اقرينة القميص الذي ورد ذكرهل 

ر ليه  ورد ذكيره حينميا دّبي    لقدما حياة النيب يوسف عليه السالم،  مراح ثالث ل  تتكرر

وكيذلك كاني   رينية القمييص      ،بطريقية أو أ يرى   أ وته املكيدة وأردوا أن يتخلصوا منيه 

رجيوع بصير أبييه يعقيوب     ل  النه ما التهمة املزعومية الييت نسيبتها إلييه اميرأة العزييز، ثيم        

 ل كييان علماؤنييا  ييال:) بييا العربييي ل أحكييام القييرهن  عنييدما ألقييي إليييه، ول ذلييك يقييول   

 يعقيوب  وجيه  عليى  لقيي وأ ،دبير  ميا  دو  ي  ،كيذب  بيدم  علييه  جاؤوا :هيات ثالث يوسف  ميص

 . ( )(بصريا لارتد

                                                 
، لبنان ،الفكر دار، عطا القادر عبد حممد يقيق، العربي ابا اهلل عبد با حممد بكر أبو، القرهنأحكام    

 /16. 
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وسيتضييما هييذا املبحييث الو ييوف علييى املرحليية األوىل وهييي بييراءة الييذمب مييا دم يوسييف عليييه  

، والتانييية بييراءة يوسييف الصييديق عليييه السييالم مييا     بقرينيية القميييص الييذي   ميييزق   السييالم

لتالتية وهيي مسيالة    دون املرحلية ا  ،التهمة املوجهة إليه بقرينة القمييص اليذي ميزق ميا اخلليف     

ال ينطبيق عليهيا ونيف    باعتبارهيا  ألقيي عييه القمييص     أنرجوع البصر إىل سيدنا يعقوب بعد 

- : ، ما  الل عرض املطلبني اآلتينيالقرينة

 املطلب األو 

 الذئب من دم يوسف بقرينة القميصبراءة 

 

َت َو َ     :  وله عز وج  ( ) َرْكَنثا يتوستثَف عوَنثَد َمَتاعوَنثا َكَلَكَلثهت      َقاُلوا َيا َأَباَنثا إنناثا َذَبَبَنثا َنَسثَتبو

ٍ  َقثاَ  َبثَل     الذَِّئبت َوَما َأَنَت بومتَؤموٍن َلَنا َوَلَو ُكناا َصادوقونَي  َوَجاءتوا َعَلى َقمويصوهو بوَدٍم َكثذو

 .  ( )َ ُفونَسواَلَت َلُكَم َأَنُفستُكَم َأَمًرا َكَصَبٌر َجمويٌل َواللَّهت اْلمتَسَتَعانت َعَلى َما َ صو

ٍ        : لقوليه تعياىل    أتيوا   لقيد روي أّن إ يوة يوسيف مل يا     ََوَجثاءتوا َعَلثى َقمويصوثهو بوثَدٍم َكثذو

  . بقميصه إىل أبيهم تاّمله، للم ير  ر ًا وال أثر ناب، لاستدّل به على كذبهم

وهيم الكياذبون وجياؤوا علييى    :  يال ابيا العربيي ل أحكيام القيرهن عنيد تفسيريه ل يية         

يصييه بييدم كييذب ومييل هييذا لإنهييا  ييراما يسييتدل بهييا ل الغالييب وتنييب  عليهييا الشييهادة ل    م

 . ( )(الو   ونيريه بناء على ظواهر األحوال ونيالبها

و ييد اسييتدل ا صيياج  ييواا نييدور  احلكييم اعتمييادا علييى مييا يصييحب الفعيي  مييا     

 سيول   بي    يال  ) :العالمات ل متله بالتكيذيب أو التصيديق، إذ يقيول ل  يول اهلل عيز وجي       

 خبيييانتهم  طيل ) السييالم علييه  هأني  علييى ييدل لكيالم نييب اهلل يعقييوب    (أمييرا أنفسيكم  لكيم 

 ،خترييق  نييري  ميا  القمييص  نحة ما عليه استدل ملا ،الذمب ياكله   يوسف وأن ،وظلمهم

 ،جيامز  التصيديق  أو التكيذيب  ل متليه  ل العالمية  ميا  يظهير  مبيا  احلكم أن على يدل وهذا

 . ( )(كذبهم عالمة بظهور ياكله   الذمب بان  طل لسالما عليه ألنه

 اليدم  أن ريك  ال: ) د ذكر الشي  حممد األمني الشينقيطي أن القيراما تتفياوت لقيال    و

 وهيي  منهيا،  أ يوى  بقرينية  هيذه   يرينتهم  أبطي   يعقيوب  ولكيا  ليه،  اليذمب  اليناس  عليى   رينة

 يشيق  وال يوسيف  يقتي   كيسًا حليمًا الذمب كان متى اهلل سبحان: لقال القميص، رق عدم

 َواللَّثهت  َجمويٌل َكَصَبٌر َأَمًرا َأنُفستُكَم َلُكَم َسواَلَت َبَل :  وله ل هلم بتكذيبه نرح ولذا.  ميصه

                                                 
 .1 - 0 سورة يوسف اآليتان   
 . 2/20، العربي با، الالقرهن أحكام 2
، العربي الناث إحياء دار،  محاوي الصادق حممد يقيق، بكر أبو ا صاج الرااي علي با ألد، القرهن أحكام  

 .92 /1، بريوتهي، 162 
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 ل أني   امليذكورة  اآلييات  وهيذه  : ثيم عقيب بعيد ذليك بقوليه      ،  َ صوثُفونَ  َما َعَلى اْلمتَسَتَعانت

 .    ( )بالقراما احلكم

 كالقسيامة  الفقيه،  ميا  مسيام   ل األميارات  إعميال  ل اآلية بهذه الفقهاء لاستدو د   

 .  القميص بصحة كذبهم على استدل السالم عليه يعقوب أن على وأمجعوا  ، ونيريها

 تييرجغ لمييا تعارضيي ، إذا والعالمييات األمييارات يلحيي  أن النيياظر علييى جيييب وهكييذا  

 ابييا   الييه ، بهييا احلكييم  ل  ييالف وال ، التهميية  ييوة  وهييي النجيييغ،  انييب   ضييى منهييا

 .(  )العربي

 املطلب الثاني

 وجهة إليهبراءة يوسف الصديَ عليه السالم من التهمة امل

 من اخللف بقرينة القميص الذي مزق

وأن أررنا إىل أن  وة القرينة ختتلف حسب طبيعة القضية والدور الذي  سبق د و

ل السورة نفسها  مرة أ رى  ميص يوسفذكر عا  ورد  تؤديه القرينة ليها، وما ذلك ما

القرينة  باعتبارهالقميص هذه املرة ب لمت االستدال إذل مرحلة عمرية ثانية  تلفة،  ولكا

كادت أن امرأت العزيز اليت  برد دعوى لاليت مت االستدال اليت  ام  مقام البينة املؤثرة

  ول على ءت  رينة القميص جاوهذه املرة  تعصف بيوسف الصديق عليه السالم باهلاوية،

 اليت وجه  إىل نيب اهللل التهمة  -امرأة العزيز -ما أه  املدعية نفسها  الشاهد

، وما التهماألحداث و، إذ يقول اهلل سبحانه ل ونف تلك هاما  بلعليه السالم يوسف 

ه بقول ما ضرورة التحقق ما متزيق القميص ما جهة اخللف أو األمام، عرضه الشاهد ما 

َقاَ  بوَي َراَوَدَ نوي َعَن َنْفسوي َوَشهنَد َشابوٌد موَن َأَبلوَها إنَن َكاَن َقمويصتهت ُقدا موَن ُقبتٍل   :عز وج 

 َوإنَن َكاَن َقمويصتهت ُقدا موَن دتبتٍر َكَكَذَبَت َوبتَو موَن الصاادوقونَي  َكَصَدَقَت َوبتَو موَن اْلَكاذوبونَي 

 . ( ) مويَصهت ُقدا موَن دتبتٍر َقاَ  إنناهت موَن َكَيدوُكنا إننا َكَيَدُكنا َعظويٌمَكَلماا َرَأى َق

  امي   رمبيا  ا اامية  القرينية  نأ ونيريهم املالكيةاستدل بعض العلماء ك هذه اآلياتبو

 نيد ه  عليى   رينية  دبير  ميا   ميصيه  ريق  يوسيف  رياهد   ع  ذلك على مستدلني البينة مقام

َشابوٌد مَِّن َأَبلوَها إنن َكاَن َقمويصتهت ُقدا مون ُقبتٍل َكَصَدَقَت َوبتَو    : تعاىل  وله ل املرأة وكذب

َكَلماا َرَأى َقمويَصهت  َوإنَن َكاَن َقمويصتهت ُقدا مون دتبتٍر َكَكَذَبَت َوبتَو مون الصاادوقونَي  موَن الَكاذوبونَي 

 ييدل  ليه  مقيررا  هليذا  تعياىل  ليذكره  دوُكنا إننا َكَيَدُكنا َعظوثيٌم  ُقدا مون دتبتٍر َقاَ  إنناهت مون َكَي

                                                 
 مكتب ، يقيقالشنقيطي ا ك  املختار با حممد با األمني حممد، بالقرهن القرهن إيضاح ل البيان أضواء   

 .0 2/2، بريوت، م882  - هي2 1 ، والنشر للطباعة الفكر دار، والدراسات البحوث
 .26 /8، الشعب دار، القرطيب األنصاري ألد با حممد اهلل عبد أبو، القرهن ألحكام ا امل  2

 وما بعدها 22سورة يوسف اآلية    
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 رييغ  لييه  ل لشيم  ( )أسيتنكه  ميا  عليى  اخلمير  حيد  ماليك  أوجب هنا وما به العم  جواا على

 . ( ) إياها رربه على  رينة ليه ل ريها ألن اخلمر

ليى نيدق أحيد    لزوم احلكم بالقرينة الواضيحة الدالية ع   )وكذلك يفهم ما هذه اآلية 

ألن ذكيير اهلل تعيياىل هلييذه القصيية ل معييرض تسييليم االسييتدالل   . اخلصييمني، وكييذب اآل يير

ألن كييون . بتلييك القرينيية علييى بييراءة يوسييف يييدل علييى أن احلكييم مبتيي  ذلييك حييق ونييواب     

القميص مشقو ًا ما جهة دبره دلي  واضغ على أنه هارب عنها، وهيي تصي  إلييه ميا  لفيه،      

رينية أ يوى منهيا،     موضل ه ر أن حمي  العمي  بالقرينية ميا   تعارضيها      ولكنه تعاىل بني ل 

 .   ( )(لإن عارضتها  رينة أ وى منها أبطلتها

                                                 
:  عمرو أبو.  وجهك ل لكه استنكهته إذا السكران وكه:  ا وهري.  اللحياني عا استنكه:  الرج  وكه   

 ملك أن:  احلديث ول.  أكه كهه  و أكه كهه  و د ، كه و كه منه واألمر ، نفست أي وجهي ل كه يقال

 لاك التغ أي ، روحه لقبض ، لفع  ، وجهي ل كه:  روحه  بض يريد وهو السالم، يهماعل ، ملوسى  ال املوت

 .1 2/  لسان العرب،  .وتنفس

 . 9 / ، الشنقيطي األمني حممد،  البيان أضواء  2
 .2 2/2يان للشنقيطي، أضواء الب   
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 املبحأل الثاني

 القرائن واألمارات يف عصر النيب 

 

 :متهيد

 بالقرينة، ورد ل السنة النبوية املطهرة بعض احلوادث اليت أرارت إىل حكم النيب 

خيتلف ل بعض األحيان باعتبار ونفه عليه الصالة حيث العموم ما  وإن كان حكمه

ومبلغا عا ربه وهذا  مشرعا نا ال حلكم اهلل تعاىلوالسالم، لتارة يصدر حكمه باعتباره 

 َوإنَن َربَِّك موَن إنَلَيَك ُأَنزنَ  َما َبلَِّغ الراستو ت َأيَُّها َيا  :هو األن  كما ل  ول اهلل عز وج  

 ( )  اْلَكاكورنيَن اْلَقَوَم َيَهدوي َلا اللََّه إننا النااسن موَن َيَعصومتَك َواللَّهت رنَساَلَتهت َبلََّغَت َكَما َعَلَ ْف َلَم

، وتارة للمستفتني وتارة يكون حكمه باعتباره مفتيًا بني املتخانمني  اضياوتارة يكون 

ألحد مبا  منه  مإلزاما دون ره يقول رأيه يصدر حكمه ل أمر ما أمور الدنيا باعتبا

وحتى حينما كان عليه الصالة  ،  ( )النخ  ل حادثة تابري ، كما نرح بذلك يراه

يتهم على الصدق وتو ي الد ة  الناس باعتباره  اضيا بني والسالم يكم بني املتخانمني

لعا أم  ،والسالميصيب باحلكم حبكم بشريته عليه الصالة ال ل ا  بار  الة أن 

إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إلي ولع   ) : ال سلمة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل 

بعضكم أن يكون أحلا حب ته ما بعض لا ضي على  و ما أمسل لما  ضي  له حبق 

و د تكلم رراح احلديث ل ما  .  ( )(أ يه ريئا لال يا ذه لإمنا أ طل له  طعة ما النار

انمني إتباعه عند التنااع أمام القضاء، واألثر الذي ينتب على إبداء أحد ينبغي للمتخ

 . الطرلني ملعلومات مضللة للعدالة، وليس هذا موطا تفصي  ذلك

 املطلب األو 

 نفسه بها نيب القرائن واألمارات اليت حكم بها ال

ل كان خيتلف ما حيث العموم  ذكرنا ل متهيد هذا املبحث أن حكم النيب   

بعض األحيان باعتبار ونفه ونفته عليه الصالة والسالم، لتارة يصدر حكمه باعتباره 

: هو األن  كما ل  ول اهلل عز وج وهذا ، مشرعا نا ال حلكم اهلل تعاىل ومبلغا عا ربه

 َواللَّهت رنَساَلَتهت َبلََّغَت َكَما َ ْفَعَل َلَم َوإنَن َربَِّك موَن إنَلَيَك ُأَنزنَ  َما َبلَِّغ الراستو ت َأيَُّها َيا 

اْلَكاكورنيَن اْلَقَوَم َيَهدوي َلا اللََّه إننا النااسن موَن َيَعصومتَك
وتارة يكون  اضيا بني  ، ( ) 

وتارة يصدر حكمه ل أمر ،  املتخانمني وتارة يكون حكمه باعتباره مفتيًا للمستفتني

                                                 
 .01سورة املامدة، اآلية    
 .سياتي بيان احلديث ل املطلب القادم بتمامه  2
 عبد اهلل أبو إمساعي  با حممد، املختصر الصحيغ ا املنحيغ البخاري،  .0119رواه البخاري ل نحيحه بر م    

 .891  – 161 ، مامةالي ، كتري ابا دار، البغا ديب مصطفى. د يقيق، ا عفي البخاري
 .01سورة املامدة، اآلية   1



- 11 - 

 ألحد مبا يراه، كما نرح بذلك  منه  ملزاما أمور الدنيا باعتباره يقول رأيه ما دون إ

   اهلل رسول مل مررت:   ال أبيه عا طلحة با موسى ل حادثة تابري النخ ، لقد روى 

يلقحونه  جيعلون  الذكر ل : ؟ لقالوا (ما يصنل هؤالء : )بقوم على رؤوس النخ ، لقال

لا ربوا بذلك لنكوه،   (ما أظا يغ  ذلك ريئًا:  )األنتى ليلقغ، لقال رسول اهلل 

لليصنعوه، لإني إمنا ظنن  ظناًّ،  ينفعهم ذلكإن كان  : )بذلك، لقال لا رب رسول اهلل 

اهلل بشيء لخذوا به، لإني لا أكذب  وني بالظا، ولكا إذا حدثتكم عا لال تؤا ذ

 . ( )(على اهلل تعاىل 

ي  القضية ما واجب القاضي أن يتحرى الد ة ل تفانأن نستنبط مما تقدم 

واالستماع إىل رهادة الشهود   ب  إندار احلكم، أما ل القضايا اليت ختلو ما الشهود أو 

ا  رار، لهنا يربا دور القاضي وحنكته ولطنته، وذلك باالعتماد على القراما واألمارات 

مه يرى اعتماده ل إندار أحكا ، واملتتبل لسرية النيب الظاهرة أو املستنبطة ما الوا عة

  -:ما يلي ما ذلكوعند عدم تولر ا  رار أو رهادة الشهود على القراما والبينات، 

 هلما رسول الل ه  لقال  . ما و ل ل نيزوة بدر الب  عفراء، مل ا تداعيا  ت  أبي جه  ( )

  : أرياني سيفيكما للّما نظر إليهما  ال  : لقال  . ال  : لقاال  ؟ ه  مسحتما سيفيكما 

   . على األثر ل الّسيف لاعتمد   . « ضى له بسلبههذا  تله و

 ل وا ف أنا بينا با عوف بسنده عا عبد الرلا خاريومتام احلديث كما عند الب

 أسنانهما حديتة األنصار ما بغالمني أنا لإذا ومشالي ميي  عا لنظرت بدر يوم الصف

 نعم  ل  جه  أبا تعرف  ه عم يا لقال أحدهما لغمزني منهما أضلل بني أكون أن متني 

 ال رأيته لئا بيده نفسي والذي  اهلل رسول يسب أنه أ ربت  ال أ ي با يا إليه حاجتك ما

 متلها لي لقال اآل ر لغمزني لذلك لتع ب  منا األع   ميوت حتى سواده سوادي يفارق

 الذي ناحبكما هذا إن أال  ل  الناس ل جيول جه  أبي إىل نظرت أن أنشب للم

 لقال لا رباه  اهلل رسول إىل انصرلا ثم  تاله حتى لضرباه بسيفيهما لابتدراه لتمانيسا

 ل لنظر ال  اال سيفيكما مسحتما ه  لقال  تلته أنا منهما واحد ك   ال  تله أيكما

 ومعاذ عفراء با معاذ وكانا ا موح با عمرو با ملعاذ سلبه  تله كالكما لقال السيفني

 . ( )(ا ا موحب عمرو با

باعتبيياره  لفييي هييذه الوا عيية اديعييى الفتيييان أني كالهمييا  تيي  أبييا جهيي  أمييام رسييول اهلل 

ل  ضيامه عليى القيراما،      اضيًا، و  يكا أليٍّ منهما بيِّنة عليى دعواه،لاعتميد رسيول اهلل   

                                                 
 .متفق عليه ما مسند الزبري با العوام رضي اهلل تعاىل عنه   
 ا مام وحكم خيمس أن نيري ما سلبه لله  تيال  ت  وما األسالب خيمس   ما بابل   2812رواه البخاري بر م   2

 .ليه
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وا تييار عالميية أو أمييارة وهييي الييركا املييادي للقرينيية، واملتمتليية بدثييار الييديم املوجييودة علييى           

 .سيفني اليت  ضى مبوجبه بقتلهما ألبي جه ال

أردت : ما رواه أبو داود ل سننه بسنده عا جابر با عبد اهلل رضي اهلل عنه أنه حدث (2)

لسلم  عليه و ل  له إني أردت اخلروج إىل  اخلروج إىل  يرب لاتي  رسول اهلل 

ة لضل إذا أتي  وكيلي لخذ منه مخسة عشر وسقا لإن ابتغي منك هي:)  يرب لقال

 .  ( )(يدك على تر وته

بان يضل جابر يده على تر وة وكيله ل  يرب عند طلبه اخلمسية   لما أ رب به النيب 

عشر وسقا إذا ما طلب منه هية يدل عليى أنيه أرريده عليى  رينية تيدل عليى نيد ه،  يد سيبق           

 . ووكيله على إمارة بالغة بينهما تون  على حد اليقني االتفاق بني النيب 

 طلب الثانيامل

 القرائن واألمارات اليت حكم بها الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم

 عليها وأقربم النيب 

 ل اميا الينيب   أما عا القراما واألمارات اليت  ضيى بهيا الصيحابة رضيي اهلل عينهم       

 :يلي لكترية أيضا  تار منها ما اوأ رهم عليه

 أبيي اهلل عنيه ل حادثية حاطيب بيا      طالب رضيي  أبيرواه البخاري ونيريه عا علي با  ما ( )

أنا واليزبري واملقيداد بيا األسيود  يال انطلقيوا حتيى         عت  رسول اهلل ب: حيث  البلتعة 

تاتوا روضة  اخ ليإن بهيا ظعينية ومعهيا كتياب لخيذوه منهيا لانطلقنيا تعيادى بنيا  يلنيا            

معيي ميا   حتى انتهينا إىل الروضة لإذا  ا بالظعينة لقلنا أ رجي الكتاب لقالي  ميا   

كتاب لقلنا لتخرجا الكتاب أو لنلقني التياب لا رجته ما عقانها لاتينا به رسول 

لييإذا ليييه مييا حاطييب بييا أبييي بلتعيية إىل أنيياس مييا املشييركني مييا أهيي  مكيية        اهلل 

ييا حاطيب ميا هيذا  يال ييا رسيول         لقال رسيول اهلل   خيربهم ببعض أمر رسول اهلل 

قا ل  يري  و  أكيا ميا أنفسيها وكيان ميا       اهلل ال تع   علي إني كن  اميرأ ملصي  

معك ما املهاجريا هليم  رابيات مبكية يميون بهيا أهلييهم وأميواهلم لاحببي  إذ ليات           

ذلييك مييا النسييب ليييهم أن أختييذ عنييدهم يييدا يمييون بهييا  ييرابيت ومييا لعليي  كفييرا وال   

لقيد نيد كم  يال عمير ييا       ارتدادا وال رضا بالكفر بعد ا سالم لقال رسيول اهلل  

رسول اهلل دع  أضرب عنق هذا املنالق  ال إنه  د رهد بدرا وميا ييدريك لعي  اهلل أن    

  . ( )(يكون  د اطلل على أه  بدر لقال اعملوا ما رئتم لقد نيفرت لكم

                                                 
سليمان با األرعث أبو داود الس ستاني األادي، يقيق حممد داود، سنا أبي  .2 0 رواه أبو داود ل سننه بر م    

 .دار الفكرحميي الديا عبد احلميد، 

 .عا علي با أبي طالب رضي اهلل عنه 2912رواه البخاري بر م   2
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 عليي  د ي    : الي   رضيي اهلل عنهيا   عامشةالسيدة  عاما رواه مسلم ل نحيحه بسنده  (2)

 بيا  اييد  إىل هنفيا  نظير  جميزاا  أن تيري   أ) :لقيال  وجهيه  أسيارير  تيربق  مسرورا النيب 

 يال ا ميام النيووي ل     . ( )(بعيض  مليا  األ يدام  هيذه  بعض إن لقال ايد با وأسامة حارثة

 أسييامة نسييب ل تقييدح ا اهلييية وكانيي  امليياارى  ييال:) نييحيغ مسييلم   ه علييىرييرح

 بييا ألييد عييا داود أبييو  الييه كييذا أبيييض ايييد وكييان، السييواد رييديد سييودأ لكونييه

 ا اهلييية وكانيي  ،اللييون ا ييتالف مييل نسييبه بإحليياق القييامف هييذا  ضييى مييالل نيياح

 . النسب ل الطعا عا هلم ااجرًا لكونه  النيب لرح القامف  ول تعتمد

 أمييا  أم هيي  أسيامة  وأم الليون  أاهير  اييد  كيان  نياح  بيا  ألد نيري  ال :القاضي  ال

 بييا ثعلبيية بييا صيياحم بنيي  بركيية هييي القاضييي  ييال سييوداء حبشييية وكانيي  بركيية وامسهييا

  أعلم واهلل النعمان با عمرو با سلمة با مالك با حصني با عمرو

 وإسييحاق والتييوري وأنييحابه حنيفيية أبييو لنفيياه القييامف بقييول العميي  ل العلميياء وا تلييف

 ول احلرامير  ل ونفييه  ا مياء  ل إثباتيه  ماليك  عيا  واملشيهور  العلمياء  ومجياهري  الشالعي وأثبته

 أمتيه  ل وجيد  لكونيه  ليرح   الينيب  ألن جميزا  حديث الشالعي ودلي  ماليه اثباته عنه رواية

 . ( )(هسرور بذلك يص    باطلة القيالة كان  ولو ارتباهها عند أنسابها مييز ما

  وايييد رضييي اهلل عنهمييا وسييرور اليينيب   لقييول القييامف املييد ي ل رييان أسييامة بييا ايييد   

    سيتئناس بيه، واليدلي  القياطل عليى ثبيوت       اما واالواستبشاره به دلي  واضيغ ل إثبيات القير

 .  الزواج الشرعيب املتمت الفراش  هو النسب

                                                 
 .ل باب ذكر القالة عا السيدة عامشة رضي اهلل عنها وأرضاها 9 1 رواه مسلم ل نحيحه بر م    

هي،  82  ، العربي الناث إحياء دار ، النووي مري با ررف با ييى اكريا أبو، النووي بشرح مسلم نحيغ  2

 .6/16 ، بريوت
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 املبحأل الثالأل

 القرائن واألمارات اليت حكم بها بعض

  رضي اهلل عنهم وكبار قضاة األمة الصحابة الكرام

الكيرام رضيي اهلل عينهم بيالقراما واألميارات لقيد اادت وكتيرت         وأّما عم  الّصيحابة 

ليمييا يطييرأ سييل الدوليية ومييا ترتييب علييى ذلييك مييا حاجيية النيياس إىل القضيياء والفصيي   بسييبب تو

ريانهم ل ذليك ريان أي أمية أ يرى،       بينهم ل القضايا املختلفة اليت نشات ل ذلك الظرف،

بيرجم  با اخلطاب رضي اهلل عنيه  عمر به أمري املؤمنني حكم  ذلك على سبي  املتال ما  مال

أّنهيا اانيية، وكيذلك     وجعي  ذليك يقيوم مقيام البّينية ل       . س هلا اوجإذا ظهر بها ل  ولي ةاملرأ

الو يامل ال ييت  ضيى ليهيا الّصيحابة       و د ساق ابا القّيم كيتريًا ميا    . الّسكران إذا  اء اخلمر

باّن امليراد  « البّينة على املّدعي»  : تفسري  وله  رضي اهلل عنهم بناًء على القراما، وانتهى إىل

لإذا ظهر ند ه بياّي طرييق ميا طيرق احلكيم، ومنهيا         . ظهر نّحة دعوى املّدعيي بالبّينة ما

 . حكم له القرينة،

 َأهي    ري ي  ميا  هيو  وَ اَلي   اهي جوا حلما ذلك ما روي أن امرأة أت  عمر با اخلطاب متد ( )

 لقييال اءاْلحييي َأدرَكهييا ُثييمي يميسيي حتييى النيهييار ومصييوي احالصيييب حتييى  يييالل يقييوم يانالييد

 لقيد  اْلُميْؤِمِننيَ  َأِمري يا روس با َكْعب  ال َولَّ  للما اءتَنال  سنَأح َلَقد ارًي  هاللَّ جزهك

 ٍبلَكعي  لقيال  ِبه َميا  َعَلييي   يال  اجهي وا  يال  اْريَتَك   وما لقال إَلْيك الشيْكَوى ل َأْبَلَغ 

 إني ل يا  ليه  ْلَطيا َأ   ميا  إَليى  َلطني    يد  إنييك   يال  هداري   وأني  يَأْ ضي   ال بينهما اْ ض 

ٍَ ما َكاَنكوحتوا  : يقول َتَعاَلى اللََّه  َثَلاَثيةَ  مني   َورتَبثا َ  َوثتَلثا َ  َمَثَنثى  النَِّسثاءو  مثن  َلُكثمَ  َطا

 ميا  إَلييي  َأع يبُ  هيذا  رعمي  لقال َلْيَلًة عندها ِب و ٍلليا َثَلاث و م يوما عندها وَألطر َأيياٍم

  . ( )بصرةالَْْ ِلَاْه   َ اِضًيا َلَبَعَتُه ويل َااْل

مارات  اضي البصيرة ل  وما القضاة الذيا عرلوا بالفطنة والذكاء وتتبل القراما واأل (2)

القاضي إياس بيا معاويية    ، اللة اخلليفة الرارد عمر با عبد العزيز رله اهلل تعاىل

ل حيده   أن رجاًل اسيتودع رجياًل ميااًل ثيم طلبيه منيه       :ابا ا واي عنه  يرويالذي املزني 

:  يال  ؟وميا حضير معكميا   : ال، لتخانيما إىل القاضيي إيياس لقيال للطاليب     الرج  املي 

انطليق   :دلعته له ل مكان كذا، ول ذلك املوضل ر رة، لقال إيياس لصياحب امليال   

حقيك، لمضيى    إىل ذلك املوضل وانظر الش رة للع  اهلل يوضغ لك هنياك ميا يتيبني بيه    

وبينما إيياس  . ى يرجل  صمهالرج  إىل الش رة وطلب القاضي ما اآل ر أن ينتظر حت

ال، لقيال ليه    :أتيرى نياحبك بلي  موضيل الشي رة  يال      : يقضي بني الناس إذ  ال للرج 

 .إنك خلاما، لاعنف الرج  حينئذ أنه جحد املال: القاضي

                                                 
 الزرعي سعد با أيوب با بكر أبي با حممد الديا مشس اهلل عبد أبو، الشرعية السياسة ل احلكمية الطرق   

 .2 / ، القاهرة، املدني مطبعة، نيااي مجي  حممد. د يقيق، الدمشقي
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 اخلامتة

القييراما واألمييارات ل أنييلها ال تر ييى إىل الييدلي  املييادي احملسييوس الييذي يتبيي  نيالبييا     

  رار أو بالبينة القاطعة املبنية على رهادة الشيهود أثنياء القييام بيا رم     بطريقني اثنني، إما ا

 . املشهود، لهي ظنية تورث ربهة  اممة حبيث تعني وتؤيد وتهدي إىل ظهور الدلي 

وظيفيية القاضييي عنييد عييدم وجييود األدليية املادييية اليييت تتبيي  القضييية، هييي البحييث عييا   و

القرار الذي ُيعَتمد ل نيانيته عليى مبنيى األميور     القراما املوضوعية اليت تساعده على اختاذ

أي أن طريقة اختياذ القيرار   . اليت ميكا أن تستنبط ما جمريات األمور وتستشف منها عقال

عيا احل يية، واالسيتماع للشيهود،      ما  بي  القاضيي الشيرعي ل البدايية هيي طريقية البحيث       

لقراما، بطرق عقلية ريرعية ميا   واالستماع للمدعي واملدعى عليه، ثم ياتي دور البحث عا ا

 .أج  الونول إىل القرار النهامي العادل ل القضية
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 املصادر

 

  القادر عبد حممد يقيق، العربي ابا اهلل عبد با حممد بكر أبو، القرهنأحكام 

 .لبنان ،الفكر دار، عطا

 الصادق حممد يقيق، بكر أبو ا صاج الرااي علي با ألد، القرهن أحكام 

 هي162 ، بريوت، العربي الناث إحياء دار ، محاوي

 ا ك  املختار با حممد با األمني حممد، بالقرهن القرهن إيضاح ل البيان أضواء 

، والنشر للطباعة الفكر دار، والدراسات البحوث مكتب ، يقيقالشنقيطي

 .م882  - هي2 1 بريوت، 

 بريوت، املعرلة دار، نفياحل جنيم ابا الديا ايا، الد امق كنز ررح الرامق البحر 

 دار، القرطيب األنصاري ألد با حممد اهلل عبد أبو، القرهن ألحكام ا امل 

 .الشعب

  ،مجهرة اللغة، حممد با احلسا با دريد، يقيق رمزي بعلبكي، دار العلم للماليني

 م891 بريوت، 

 د سنا أبي داود، سليمان با األرعث أبو داود الس ستاني األادي، يقيق حمم

 .حميي الديا عبد احلميد، دار الفكر

  ،عبد اهلل أبو إمساعي  با حممد، املختصر الصحيغ ا املنحيغ البخاري 

 – 161 ، اليمامة ، كتري ابا دار، البغا ديب مصطفى. د يقيق، ا عفي البخاري

 891. 

 حممد يقيق، النيسابوري القشريي احلسني أبو احل اج با مسلم، مسلم نحيغ 

 .، بريوتالعربي الناث إحياء دار النارر، البا ي دعب لؤاد

 إحياء دار ، النووي مري با ررف با ييى اكريا أبو، النووي بشرح مسلم نحيغ 

 .بريوتهي،  82  ، ، العربي الناث

   ،تبريو، نادر دار ،املصري األلريقي منظور با مكرم با حممدلسان العرب. 

 هي1 1 لشؤون ا سالمية ، الكوي ، املوسوعة الفقهية، واارة األو اف وا- 

 .م 88 



 

 الدورة العشرون 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 
 اإلثبات بالقرائن و اإلمارات

 (املستجدات)
 

 

 

 

 

 

 إعداد 

 حممود علي عمر مصلح السرطاوي. د.أ

 اجلامعة األردنية –كلية الشريعة 

 األردن -عمان 



1 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

لى آله وصحبه ومن سار على وع احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 .نهجهم واتبع هديهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد

فإن اإلثبات يف املعامالت املدنية واجلنايات يعترب من أهم الدعامات اليت يقوم عليها 

ًا للمجتمع من االعتداء عليهما وهلذا فإن نالقضاء حتقيقًا للعدل ومحاية للحقوق وصو

سنة النبوية املشرفة قد أرسيا قواعد العدل وأصول التقاضي نصوص القرآن الكريم وال

وقواعد اإلثبات؛ ففي األحاديث النبوية الشريفة التالية إرساء لقاعدة من قواعد العدالة اليت 

َلْو ُيْعَطى النَّاُس ِبَدْعَواُهْم، »: توجب احلكم والقضاء بالبينات ومن هذه األحاديث قوله 

 .( )«اَء ِرَجاٍل َوَأْمَواَلُهْم، َوَلِكنَّ اْلَيِمنَي َعَلى اْلُمدََّعى َعَلْيِهَناٌس ِدَمُأَلادََّعى 

َلَعلَّ َبْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َوِإنََّما َأَنا َبَشٌر مثلكم، َوِإنَُّكْم َتْخَتِصُموَن ِإَليَّ، »: وقوله 

، َفاَل َشْيًئا َحقِّ َأِخيِهِبَمُع، َفَمْن َقَضْيُت َلُه َأْلَحَن ِبُحجَِّتِه ِمْن َبْعٍض، َفَأْقِضَي َعَلى َنْحِو َما َأْس

 .( )«، َفِإنََّما َأْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمَن النَّاِرُهَيْأُخْذ

وخبالف هذه القاعدة يكون أكل أموال الناس بالباطل الذي حذر اهلل تعاىل املؤمنني 

َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل : منه يف قوله تعاىل

ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكْم
 ( ). 

وقد فرقت الشريعة اإلسالمية يف اإلثبات بني املعامالت املالية واجلنايات، ففي 

عامالت وآية الدين دليل واضح على التوسع يف امل ،املعامالت املالية وسعت دائرة اإلثبات

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتب : املالية قال تعاىل

ي َعَلْيِه بَّْيَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َواَل َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه الّلُه َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذ

َأْو اَل  اْلَحقُّ َوْلَيتَِّق الّلَه َربَُّه َواَل َيْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا َفإن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا

َفِإن لَّْم َيُكوَنا َيْسَتِطيُع َأن ُيِملَّ ُهَو َفْلُيْمِلْل َوِليُُّه ِباْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من رَِّجاِلُكْم 

َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداء َأن َتِضلَّ ْإْحَداُهَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُهَما 

ى َأَجِلِه َذِلُكْم اأُلْخَرى َواَل َيْأَب الشَُّهَداء ِإَذا َما ُدُعوْا َواَل َتْسَأُمْوْا َأن َتْكُتُبْوُه َصِغرًيا َأو َكِبرًيا ِإَل

َها َبْيَنُكْم َأْقَسُط ِعنَد الّلِه َوَأْقوُم ِللشََّهاَدِة َوَأْدَنى َأالَّ َتْرَتاُبوْا ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَن

                                                 
لم بشرح النووي، كتاب األقضية وصحيح مس(  7 /  )صحيح البخاري بشرح الفتح، كتاب األحكام  (  )

(  / .) 
وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب األقضية ( 71 /  )صحيح البخاري بشرح الفتح، كتاب موعظة اإلمام  (  )

(  /4.) 
 .2 : سورة النساء (  )
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َكاِتٌب َواَل َشِهيٌد َوِإن َتْفَعُلوْا  َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكُتُبوَها َوَأْشِهُدْوْا ِإَذا َتَباَيْعُتْم َواَل ُيَضآرَّ

َفِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم َواتَُّقوْا الّلَه َوُيَعلُِّمُكُم الّلُه َوالّلُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليم
 ( ). 

أما يف اجلنايات فإن احلدود والقصاص ال تقام إال باإلقرار أو البينة بصفة عامة 

جوز احلكم فيها بالقرائن باإلضافة إىل اإلقرار وسائر املعاصي اليت توجب تعزيرًا في

والبينة، وملا كانت القرائن متنوعة من حيث مصدرها وحجيتها ومتطورة حسب ظروف 

الزمان واملكان فإنه ال ميكن االستغناء عنها إلقامة العدل والفصل يف اخلصومات، 

وهلذا فإنه ال . جديد فاقتضى أن يتم تناوهلا واحلديث عنها بني احلني واحلني ملواكبة كل

يضري الباحثني القول بأن القرائن قد تناوهلا السلف واخللف بالبحث والبيان ألن األمر ال زال 

يف حاجة لدراسة حسب املستجدات العلمية والعملية وقد جاء هذا البحث ليلقي الضوء على 

 .جانب من جوانب املوضوع

 :ليثالثة مباحث على النحو التاو متهيدوقد جاء يف 

 يف تعريف اإلثبات وبيان طرقه: التمهيد. 

 يف مفهوم القرينة ومشروعيتها وشروط العمل بها وأقسامها :املبحث األول. 

 :وفيه مطلبان

 يف تعريف القرينة ومشروعيتها وشروط العمل بها األول املطلب. 

 يف أقسام القرائن يف الفقه والقانون الثاني واملطلب. 

 ن املعروفة يف العصور اإلسالميةيف القرائ :املبحث الثاني. 

 :وفيه

 ةفيف قرينة القيا :املطلب األول. 

 يف قرينة الفراسة :املطلب الثاني. 

 (.القسامة)يف قرينة اللوث  :املطلب الثالث 

 يف قرينة الكتابة واإلشارة :املطلب الرابع. 

 يف العصر احلاضر املستجدةيف القرائن  :املبحث الثالث. 

 :مثانية مطالب وفيه

 يف التسجيل والتصوير :املطلب األول 

 يف حتليل الدم واآلثار :املطلب الثاني 

                                                 
 . 8 سورة البقرة آية  (  )
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 يف جهاز كشف الكذب :املطلب الثالث 

 يف التنويم املغناطيسي :املطلب الرابع 

 يف العقاقري املخدرة :املطلب اخلامس 

 يف غسيل الدماغ :املطلب السادس 

 يف الكالب البوليسية :املطلب السابع 

 يف البصمة الوراثية :املطلب الثامن 

 التوصيات 
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 متهيد

 مفهوم اإلثبات وطرقه عند فقهاء الشريعةيف 

الدوام واالستقرار، نقول ثبت الشيء يثبت ثباتًا وثبوتًا أي دام واستقر : اإلثبات يف اللغة

ومنه  ،ه، مل يرتاجعفوثبت فالن على موق. فهو ثابت، وتثبت يف األمر تأنى فيه ومل يعجل

َوُكـالًّ نَُّقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأنَباء الرُُّسِل َما ُنَثبُِّت ِبِه ُفَؤاَدَك: قوله تعاىل
وتثبيت الفؤاد،  ( ) 

 .تسكني القلب

ُيَثبُِّت الّلُه الَِّذيَن آَمُنوْا ِباْلَقْوِل :أكيده باحلجة والدليل قال تعاىلوإثبات احلق ت

الثَّاِبِت
( () ). 

ليل أمام القضاء بالطرق اليت حددتها الشريعة على إقامة الد: اإلثبات يف االصطالح

 .(4)إقامة الدليل أمام القضاء: حق أو واقعة معينة ترتتب عليها آثار، وبعضهم من عرفها بقوله

لقد اهتم الفقهاء ببحث طرق اإلثبات إال أنهم اختلفوا يف بيانها فمنهم من رأى أنها 

من حصرها  ومنهم ،والقسامة وعلم القاضيتنحصر يف البينة واإلقرار واليمني، والنكول 

وعليه فإنه ال جمال أمام . (1)ومنهم من زاد على ما سبق القرينة القاطعة ،يف اليمني والشهادة

 .القاضي إال أن حيكم بها فقط دون غريها

آخر أن دليل احلق ليس حمددًا وحمصورًا، فالبينة اليت نصت عليها  ( )ورأى فريق

 .(7)هر احلق وكان معنى البينة يشملهالشريعة هي كل ما يظ

إذا ) :وممن يرى هذا الرأي شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه وابن القيم، يقول ابن القيم

أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع اهلل ودينه، فأي طريق ظهرت 

ة اسم لكل ما البين) :ويقول(. استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست خمالفة له

والبينة على )  وقول عمر بن اخلطاب ،«َأَلَك َبيَِّنٌة؟»:  يبني احلق، فقول الرسول 

املراد بذلك ما يبني احلق من شهود أو أدلة فإن الشارع يف مجيع املواضع يقصد ( املدعي

ظهور احلق مما ميكن ظهوره به يف ظهور احلق أو رجحانه عليه ترجيحًا ال ميكن جحده 

عه كرتجيح شاهد احلال على جمرد اليد يف صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة ودف

                                                 
 .1  : سورة هود (  )
 .7 : سورة إبراهيم  ( )
 .طبعة دار صادر، بريوت( 2 / )ابن منظور لسان العرب  (  )
أمحد . ود(    / )إصدار اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية (    / )موسوعة عبد الناصر للفقه اإلسالمي   (4)

 .ط دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية 7 فراج، أدلة اإلثبات يف الفقه اإلسالمي ص
احلاشية : انظر ابن عابدين. اختالف بينهم فيما يعتد بهمن أصحاب هذا الرأي مجهور الفقهاء وابن حزم على  ( 1)

 .هـ 8  ط احلليب سنة ( 14 /1)
. ، حتقيق د  ذهب إىل هذا الرأي ابن تيمية وابن القيم انظر الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية البن القيم ص (  )

 .م277 حممد مجيل غازي، مكتبة املدني سنة 
 .م1 2 ، دار الفكر العربي سنة  ، ط  ي، من طرق اإلثبات يف الشريعة والقانون، ص أمحد عبد املنعم البه. د  (7)
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فالشارع ال يهمل مثل هذه البينة والداللة ويضيع حقًا يعلم  ...وآخر خلفه مكشوف الرأس

 .( )(كل أحد ظهوره

ورغم هذا التباين فإن الفقه اجلنائي اإلسالمي اشرتط يف الدليل أن تتوافر فيه شروط 

 .واليقني مبا جيعل القاضي يقتنع مبطابقة الدليل للحقيقة الصحة

حمل  هي( قضائيةاملستنبطة وال)ويستفاد مما سبق أن العمل بالقرائن غري النصية 

وسنتناول يف املطلب األول مفهوم القرينة ومشروعيتها وشروط العمل . خالف بني الفقهاء

 .بها

 .إلسالمي والقانون الوضعيويف املطلب الثاني أقسام القرائن يف الفقه ا

                                                 
 .4ابن القيم الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ص  ( )
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 األول املبحث

 وشروط العمل بهامفهوم القرينة ومشروعيتها 

 املطلب األول

 تعريف القرينة 

القرينة مفرد قرائن، والقرين الصاحب، قارن الشيء بالشيء، اقرتن : القرينة يف اللغة

يِّْض َلُه َشْيَطاًنا َفُهَو َلُه َوَمن َيْعُش َعن ِذْكِر الرَّْحَمِن ُنَق: ومنه قوله تعاىل ،به وصاحبه

َقِرين
امرأته ملقارنته إياها، والتقارن بني الشيئني يعين املالزمة : وقرينة الرجل. ( )

َقاَل َقاِئٌل مِّْنُهْم : واالقرتان، ويطلق لفظ القرينة على النفس القرتانها بصاحبها، قال تعاىل

ِإنِّي َكاَن ِلي َقِرين
( ). 

 .( )شري إىل املقصود أو يدل على الشيء من غري االستعمال فيهأمر ي: والقرينة

 :عرفها فقهاء الشريعة بتعريفات منها: القرينة يف االصطالح

 .األمارة البالغة حد اليقني :بأنها(  74 )جملة األحكام العدلية يف املادة عرفتها 

رينة القاطعة ويؤخذ على تعريف اجمللة بأنه غري جامع ألنواع القرائن فقد عرف الق

ثبات ومنها ما هو إلدون غريها، علمًا بأن هناك الكثري من القرائن منها ما هو قاطع يف ا

 .(4)دون ذلك، ولذا فهو غري شامل جلميع أنواع القرائن

 .(1)(كل أمارة ظاهرة تقارن شيئًا خفيًا وتدل عليه) :وعرفها األستاذ الزرقا بأنها

ويالحظ أن هذه  .( )استنباط جمهول من معلوم :مروسي بأنهاعأنور ال. وعرفها د

 .التعريفات فيها شيء من اإلمجال

األمارة اليت نص عليها الشارع أو استنبطها أئمة : فتح اهلل زيد بأنها. وعرفها د

 .(7)االجتهاد أو استنتجها القاضي من احلادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال

أمر غري ثابت من أمر ثابت بناء على الغالب من استنباط : وعرفها فقهاء القانون بأنها

 .(8)األحوال

                                                 
 .  : سورة الزخرف (  )
 . 1: سورة الصافات (  )
 (.   /  )لسان العرب : ابن منظور (  )
 .م 11 ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، سنة 11 رائن صاإلثبات اجلنائي بالق: عبد احلافظ عايد. د ( 4)
 (.214/ )املدخل الفقهي العام : مصطفى الزرقا: الزرقا ( 1)
 .7، دار الطباعة الراقية، ط217أصول املرافعات الشرعية يف مسائل األحوال الشخصية ص: أنور العمروسي. د (  )
 .7القانون والشريعة، رسالة دكتوراه، ص حجية القرائن يف: فتح اهلل زيد فتح اهلل. د ( 7)
 (.84/ )د سليمان مرقس، أصول اإلثبات وإجراءاته  ( 8)
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 .( )استنباط الشارع أو القاضي ألمر جمهول من أمر معلوم: وعرفها آخرون بأنها

ويفهم من هذا التعريف أن االستنباط للقرينة إذا كان من قبل املشرع فالقرينة 

 .قانونية وإذا مت من قبل القاضي فالقرينة قضائية

من التعريفات السابقة كلها أن القرائن أدلة إثبات غري مباشرة تقوم على  ويستخلص

ن طريق واقعة معلومة، وهذه املهمة قد يتوالها عأساس استنتاج واستنباط واقعة جمهولة 

 .( )املشرع وقد ترتك لتقدير القاضي

ها واملناسبة بني املعنيني اللغوي واالصطالحي أن األمارات والشواهد اليت نص علي

ا مب هلا اتصالبالقرائن املسماة املشرع أو استنبطها القاضي من الواقعة املعروضة عليه 

 .( ) يستدل بها عليه جملرد املقارنة واملصاحبة

 : فهي الدالئل واألماراتأما 

وقائع مادية خارجية أو سيكولوجية يستدل منها على قبول شبهة لقيام االتهام عن 

 .(4)واقعة خمالفة للقانون

ومن الدالئل أو األمارات حماولة املتهم اهلروب لدى مشاهدته رجل الضبط على قارعة 

الطريق، إمنا تتحقق به الدالئل املربرة لتتبع هذا املتهم واإلمساك به وتسليمه ملأمور الضبط 

 .للوقوف على شخصيته

مربرًا ومن الدالئل أو األمارات ظهور الثراء على شخص مل يعرف عنه بني أهله وذويه 

 .(1)هلذا الثراء مبا يسمح بإمكان االستدالل على ممارسته أو قيامه بعمل أّدى إىل هذا الثراء

 .(1)الثراء

َفَبَعَث الّلُه ُغَراًبا َيْبَحُث ِفي اأَلْرِض ِلُيِرَيُه : ومن الدالئل يف القرآن الكريم قوله تعاىل

َكْيَف ُيَواِري َسْوءَة َأِخيِه
( ). 

 :بالقرائنمشروعية العمل : ثانيًا  

 :للعلماء يف االحتجاج بالقرائن رأيان

 .( )القرائن حجة يعتمد عليها يف اإلثبات، وهو رأي مجهور الفقهاء: الرأي األول

 :واستدلوا

                                                 
 (.1  ص)توفيق حسن فرج، قواعد اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية . د (  )
 .  أدلة اإلثبات بالقرائن يف القانون املدني ص: عماد اجلعافرة. د  ( )
 .، دار الثقافة العربية78ودورها يف اإلثبات اجلنائي اإلسالمي ص القرائن: أنور دبور. د  ( )
 .11 اإلثبات اجلنائي بالقرائن دراسة مقارنة، ص: عبد احلافظ عابد. د  (4)
 . 8 املرجع السابق ص  (1)
 .  : سورة املائدة  ( )
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َوِإْن َكاَن * ِإن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن الَكاِذِبني : بقوله تعاىل - 

َفَلمَّا َرَأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َقاَل * ٍر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمن الصَّاِدِقني َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُدُب

ِإنَُّه ِمن َكْيِدُكنَّ ِإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيم
( ) ( ) . 

فلما ادعى كل واحد منهما أن املراودة كانت من اآلخر فقد تطلب األمر الفصل يف 

عل قد القميص قرينة على الصدق والكذب يف الدعوى فاستعان احلكم بالقرائن حيث ج

ر جعل ذلك قرينة على أن يوسف بحق كل منهما، فلما تبني أن شق القميص كان من الد

 .عليه السالم صادق يف دعواه

َوَجآُؤوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم َأنُفُسُكْم َأْمًرا : قوله تعاىلبو - 

  .(4)يٌلَفَصْبٌر َجِم

على صدق قوهلم بأن الذئب  فقد جعل أخوة يوسف الدم على قميص يوسف دلياًل

 .مل يرد يف شرعنا ما ينسخه لنا ماأكل يوسف عليه السالم وشرع من قبلنا شرع 

 

َتْعِرُفُهم ِبِسيَماُهْم اَل َيْسَأُلوَن النَّاَس ِإْلَحاًفا: وبقوله تعاىل - 
(1) . 

فقر كل واحد منهم من العالمات اليت تبدو عليه من التواضع ووجه الداللة أنه يعرف 

 .واخلشوع واخلجل من سؤال الناس، وما يظهر عليهم من اجلهد وضعف البينة

ُسُباًل لََّعلَُّكْم َوَأْلَقى ِفي اأَلْرِض َرَواِسَي َأن َتِميَد ِبُكْم َوَأْنَهاًرا َو: وبقوله تعاىل -4

ْجِم ُهْم َيْهَتُدونَوَعالَماٍت َوِبالنَّ* َتْهَتُدون
( ).  

فقد َمنَّ اهلل تعاىل على عباده بنصب أمارات وعالمات ترشدهم إىل مقاصدهم يف 

لة فدل ذلك على أن القرينة معتربة يف تقرير بأسفارهم فيعرفون بها اجلهات والق

 .(7)األحكام

اِن َمَعُهَما َكاَنِت اْمَرَأَت»: قال ا روي عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النيب مبو -1

ِإنََّما َذَهَب ِباْبِنِك، : اْبَناُهَما، َجاَء الذِّْئُب َفَذَهَب ِباْبِن ِإْحَداُهَما، َفَقاَلْت َصاِحَبتَها

ِإنََّما َذَهَب ِباْبِنِك، َفَتَحاَكَمَتا ِإَلى َداُوَد َفَقَضى ِبِه ِلْلُكْبَرى، َفَخَرَجَتا : َوَقاَلِت اأُلْخَرى

                                                                                                                                                    
،    معني احلكام ص: سيوالطرابل(.  2/ )تبصرة احلكام : ، وابن فرحون(14 / )كشاف القناع : البهوني  ( )

 (. 8 /1 )املغين : وابن قدامة
 .8 -  : سورة يوسف  ( )
 .م284 ، مطبعة اإلرشاد، بغداد سنة ( 8 / )أدب القضاء : وابن أبي الدم(  2/ )ابن فرحون تبصرة احلكام   ( )
 .8 : سورة يوسف ( 4)
 . 7 : سورة البقرة ( 1)
 .  -1 : سورة النحل  ( )
 (. 1/2 )أحكام القرآن  :القرطيب  (7)
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اْئُتوِني ِبالسِّكِّنِي َأُشقُُّه َبْيَنُهَما، َفَقاَلِت : ْبِن َداُوَد َفَأْخَبَرَتاُه، َفَقاَل َعَلى ُسَلْيَماَن

 . ( )«اَل َتْفَعْل َيْرَحُمَك اللَُّه ُهَو اْبُنَها َفَقَضى ِبِه ِللصُّْغَرى: الصُّْغَرى

هلا من  أنه يفهم من القصة أن داود عليه السالم قد حكم للكربى مبا: ووجه الداللة

قوة اليد وهي قرينة ظاهرة، بينما حكم سليمان عليه السالم بقرينة باطنة وعالقة صادقة 

متمثلة بالشفقة والرمحة واملودة اليت أودعها اهلل تعاىل يف قلب األم، فلجأ إىل هذه القرينة، 

 .( )فدلت على الصغرى فحكم هلا

َقاَتَل َأْهَل َخْيَبَر َحتَّى َأْلَجَأُهْم  يَّ النَِّبَأنَّ »: ا روي عن ابن عمر رضي اهلل عنهمامبو - 

ْنَها َوَلُهْم َعَفَصاَلُحوُه َعَلى َأْن َيْجُلوا  ،اْلَأْرِض َوالنَّْخِلَوَفَغَلَب َعَلى الزَّْرِع  ،ِإَلى َقْصِرِهْم

ا َيْكُتُموا َوَلا ْيِهْم َألََّوَشَرَط َعَل ،الصَّْفَراُء َواْلَبْيَضاُء َما َحَمَلْت ِرَكاُبُهْم َوِلَرُسوِل اهلِل 

َفَغيَُّبوا َمْسًكا ِفيِه َماٌل َوُحِليٌّ ِلُحِييِّ ْبِن  ،َفِإْن َفَعُلوا َفَلا ِذمََّة َلُهْم َوَلا َعْهَد ،ُيَغيُِّبوا َشْيًئا

 َرُسوُل اهلِل  َفَقاَل ،النَِّضرُيَبُنو اْحَتَمَلُه َمَعُه ِإَلى َخْيَبَر ِحنَي ُأْجِلَيِت َقْد َأْخَطَب َكاَن 

َأْذَهَبْتُه : َما َفَعَل َمْسُك ُحَييٍّ الَِّذي َجاَء ِبِه ِمَن النَِّضرِي؟ َقاَل": ْبَن َأْخَطٍب ِلَعمِّ ُحَييٍّ

 َفَدَفَعُه َرُسوُل اهلِل . اْلَعْهُد َقِريٌب َواْلَماُل َأْكَثُر ِمْن َذِلَك: َفَقاَل. النََّفَقاُت َواْلُحُروُب

َطاُفوا َفَفَذَهُبوا . َخِرَبٍة َهُهَناِبَقْد َرَأْيُت ُحَييًّا َيُطوُف : َفَقاَل ،َبْيِر َفَمسَُّه ِبَعَذاٍبِإَلى الزُّ

  .( )«َفَوَجُدوا اْلَمْسَك ِفي اْلَخِرَبِة

استدل على كذب عم حيي بن أخطب بقرينة قرب العهد  أن النيب : ووجه الداللة

 .عتماد على القرائن يف احلكموكثرة املال، وهذا صريح يف جواز اال

اَل ُتْنَكُح اأَليُِّم َحتَّى ُتْسَتْأَمَر، َواَل ُتْنَكُح الِبْكُر َحتَّى »: قال ومبا روي أن النيب  -7

 . (4)«َأْن َتْسُكَت»: َيا َرُسوَل اللَِّه، َوَكْيَف ِإْذُنَها؟ َقاَل: َقاُلوا «ُتْسَتْأَذَن

لى الرضا واملوافقة على الزواج، والولي يف من السكوت قرينة ع فجعل رسول اهلل 

حاجة ملعرفة رأيها حتى يقوم مبا متليه الوالية من حقوق، والبيان ال جيوز تأخريه عن وقت 

 .احلاجة فكان السكوت قرينة على الرضا

فقال كل واحد  ومبا روي أن أنصاريني قتال أبا جهل يوم بدر ثم ذهبا إىل الرسول  -8

َلا، : َقاَلا «َهْل َمَسْحُتَما َسْيَفْيُكَما؟»: رسول اهلل، فقال الرسولمنهما أنا قتلته يا 

  .(1)«ِكَلاُكَما َقَتَلُه»: َفَنَظَر ِفي السَّْيَفْيِن، َفَقاَل

                                                 
وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب األقضية ( 418/ )صحيح البخاري بشرح الفتح كتاب أحاديث األنبياء  (  )

(  / 8.) 
، مطبعة 7  تعارض البينات القضائية يف الفقه اإلسالمي ص: عبد الرمحن حممد عبد الرمحن الشريف (  )

  . 28 الكامالبي القاهرة 
 (.7 /2)السنن الكربى : والبيهقي( 17 / )السنن : ودأبو دا  ( )
 (. 1 /2)وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب النكاح (  2 /2)صحيح البخاري بشرح الفتح، كتاب النكاح  ( 4)
 (.87  )متفق عليه، انظر موسوعة احلديث رقم  ( 1)
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استدل من قرينة وجود الدم على سيفيهما بأن كال الرجلني  أن النيب : وجه الداللة

 .قتله

 . ( )«ِلْلِفَراِش َوِلْلَعاِهِر احَلَجُر الَوَلُد»: أنه قال ومبا روي عن الرسول  -2

أن فراش الزوجية الصحيحة قرينة على شرعية االتصال واملخالطة، : ووجه الداللة

فيكون الولد للزوج ويثبت نسبه من أبيه نظرًا ألن الغالب يف األحوال أن الفراش ال يكون 

 .ألعم األغلب يف األحوالقرينة مستمدة من ا إال عن طريق العقد الصحيح فأقام الرسول 

ِإَلى َخْيَبَر َفَأَتْيُت  السََّفَرَأَرْدُت : ومبا روي عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال -1 

ِإَذا َأَتْيَت »: ِإنِّي َأَرْدُت اْلُخُروَج ِإَلى َخْيَبَر َفَقاَل: ، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، َوُقْلُت َلُهَرُسوَل اللَِّه 

ْنُه َخْمَسَة َعَشَر َوْسًقا، َفِإِن اْبَتَغى ِمْنَك آَيًة، َفَضْع َيَدَك َعَلى َوِكيِلي َفُخْذ ِم

 . ( )«َتْرُقَوِتِه

أخرب جابر بأن وضع اليد على ترقوة وكيله قرينة على  أن النيب : وجه الداللة

أن من فعلها عند طلبه  ،ووكيله صدق جابر ويظهر أنها عالمة متفق عليها بني النيب 

 .التمر كانت دلياًل على صدقهأوسق 

َلَقْد »: قال عمر بن اخلطاب: ومبا روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قال -  

اَل َنِجُد الرَّْجَم ِفي ِكَتاِب اللَِّه، : َخِشيُت َأْن َيُطوَل ِبالنَّاِس َزَماٌن، َحتَّى َيُقوَل َقاِئٌل

، َأاَل ِإنَّ الرَّْجَم َحقٌّ َعَلى َمْن َزَنى َوَقْد َأْحَصَن، ِإَذا َفَيِضلُّوا ِبَتْرِك َفِريَضٍة َأْنَزَلَها اللَُّه

 .( )«َقاَمِت الَبيَِّنُة، َأْو َكاَن احَلَبُل َأِو االْعِتَراُف

عفان رضي لقد ورد العمل بالقرائن عن عدد من الصحابة، فقد ورد عن عثمان بن  -  

يث كان القيء قرينة اخلمر عالمة على شربها، حب اهلل عنه أنه جعل من تقيئ

 .قاطعة على الشرب

 .(4)وحكى ابن قدامة إمجاع الصحابة على العمل بالقرائن

احلاكم : )إن عدم العمل بالقرائن يؤدي إىل ضياع احلقوق، ويف هذا يقول ابن القيم -  

إذا مل يكن فقيه النفس يف األمارات ودالئل احلال ومعرفة شواهده ويف القرائن 

فقهه يف جزئيات وكليات األحكام أضاع حقوقًا كثرية على احلالية واملقالية ك

أصحابها، وحكم مبا يعلم الناس بطالنه، وال يشكون فيه اعتمادًا منه على نوع 

 .(1) (ظاهر مل يلتفت إىل باطنه وقرائن أحواله

                                                 
 (.7 /1 )ح النووي، كتاب الرضاع وصحيح مسلم بشر( 7  /  )صحيح البخاري بشرح الفتح، كتاب احلدود  (  )
 (.81/ )سنن البيهقي  (  )
 (. 2 /  )وصحيح مسلم بشرح النووي ( 7  /  )صحيح البخاري بشرح الفتح باب االعرتاف بالزنا   ( )
 .287 سنة   ، مكتبة املعال، الكويت، ط1 4القاضي والبينة ص: عبد احلسيب عبد السالم يوسف. د ( 4)
 .1-4لطرق احلكمية يف السياسة الشرعية صا: ابن القيم ( 1)
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القرائن ليست حجة وال يعتمد عليها يف األحكام وبهذا قال اجلصاص : الرأي الثاني

 .( )من احلنفية والقرايف من املالكية يملواخلري الر

 :واستدلوا

َلْو ُكْنُت َراِجًما »: قال رسول اهلل : مبا روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال - 

َفَقْد َظَهَر ِمْنَها الرِّيَبُة ِفي َمْنِطِقَها َوَهْيَئِتَها َوَمْن َيْدُخُل . َأَحًدا ِبَغْيِر َبيَِّنٍة َلَرَجْمُت ُفَلاَنَة

 . ( )«َلْيَهاَع

مل يقم احلد على املرأة مع وجود القرنية على الزنا وهي  ووجه الداللة أن النيب 

 .الريبة يف منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها

َأنَّ ِهَلاَل ْبَن ُأَميََّة َقَذَف اْمَرَأَتُه ِعْنَد َرُسوِل ا روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ومب - 

َيا َرُسوَل : َقاَل. «اْلَبيَِّنُة َأْو َحدٌّ ِفي َظْهِرَك»: َسْحَماَء، َفَقاَل النَِّبيُِّبَشِريِك ْبِن  اللَِّه 

 َأْواْلَبيَِّنُة »: َيُقوُل اللَِّه، ِإَذا َرَأى َأَحُدَنا َرُجًلا َعَلى اْمَرَأِتِه َيْلَتِمُس اْلَبيَِّنَة؟ َفَجَعَل النَِّبيُّ 

َعزَّ َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َنِبيًّا، ِإنِّي َلَصاِدٌق، َوَلُيْنِزَلنَّ اللَُّه : ٌلَفَقاَل ِهَلا. «َحدٌّ ِفي َظْهِرَك

َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكن : َفَنَزَلْت. ِفي َأْمِري َما ُيْبِرُئ َظْهِري ِمَن احَلدَِّوَجلَّ 

، َفاْنَصَرَف النَِّبيُّ اآلية {َأْرَبُع َشَهاَداٍت ِباللَِّه َأَحِدِهْم لَُّهْم ُشَهَداء ِإالَّ َأنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة

 َُّفَأْرَسَل ِإَلْيِهَما، َفَجاَءا، َفَقاَم ِهَلاُل ْبُن ُأَميََّة، َفَشِهَد، َوالنَِّبي ،اللَُّه »: ، َيُقوُل

مَّ َقاَمْت َفَشِهَدْت، َفَلمَّا َكاَن ، ُث«َيْعَلُم َأنَّ َأَحَدُكَما َكاِذٌب، َفَهْل ِمْنُكَما ِمْن َتاِئٍب؟

ِإنََّها : ، َوَقاُلوا َلَهاَأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَلْيَها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقنَي}ِعْنَد اْلَخاِمَسِة 

َلا : َفَتَلكََّأْت َوَنَكَصْت َحتَّى َظَننَّا َأنََّها َسَتْرِجُع، َفَقاَلْت: ُموِجَبٌة، َقاَل اْبُن َعبَّاٍس

َأْبِصُروَها، َفِإْن َجاَءْت ِبِه »: َأْفَضُح َقْوِمي َساِئَر اْلَيْوِم، َفَمَضْت، َفَقاَل النَِّبيُّ 

، َفَجاَءْت «َأْكَحَل اْلَعْيَنْيِن، َساِبَغ اْلَأْلَيَتْيِن، َخَدلََّج السَّاَقْيِن، َفُهَو ِلَشِريِك ْبِن َسْحَماَء

 .( )«ِه، َلَكاَن ِلي َوَلَها َشْأٌنَلْوَلا َما َمَضى ِمْن ِكَتاِب اللَّ»:  ِبِه َكَذِلَك، َفَقاَل النَِّبيُّ

َوَقُعوا َعَلى اْمَرَأٍة ِفي ُطْهٍر َقْد ِباْلَيَمِن ِبَثَلاَثٍة َوُهَو ُأِتَي ومبا روي أن أمري املؤمنني عليًا  - 

َأُتِقرَّاِن ِلَهَذا ِباْلَوَلِد؟ : َسَأَل اْثَنْيِنُثمَّ َلا، : اَأُتِقرَّاِن ِلَهَذا ِباْلَوَلِد؟ َقاَل: َواِحٍد، َفَسَأَل اْثَنْيِن

َلا، َفَأْقَرَع َبْيَنُهْم َفَأْلَحَق : ، َقاَلاَأُتِقرَّاِن ِلَهَذا ِباْلَوَلِد؟ َفَجَعَل ُكلََّما َسَأَل اْثَنْيِن ،َلا: َقاَلا

 َفَذَكَر َذِلَك ِللنَِّبيِّ »: ِه ُثُلَثِي الدَِّيِة، َقاَلاْلُقْرَعُة، َوَجَعَل َعَلْي َأَصاَبْتُهاْلَوَلَد ِبالَِّذي 

 .(4)«َفَضِحَك َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه

                                                 
 (.1 /4)الفروق : والقرايف(  7 / )أحكام القرآن : اجلصاص (  )
: وابن ماجة(. 2  /1 )وصحيح مسلم بشرح النووي ( 81 /  )صحيح البخاري بشرح الفتح، كتاب احلدود   ( )

 (.811/ )السنن، كتاب احلدود 
 (.4  /1 )وصحيح مسلم بشرح النووي  (8/442)صحيح البخاري بشرح الفتح  (  )
 (. 8 / )السنن، كتاب الطالق : أبو داود  (4)
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وإال ملا ( وهي القيافة)أن فيما ذكر دليل صريح بعدم االحتجاج بالقرينة : وجه الداللة

 .على اجتهاده عدل عنها علي رضي اهلل عنه إىل القرعة وقد أقره النيب 

ل بالقرائن عمل بالظن والتخمني ونهى اهلل تعاىل عن العمل بالظن يف قوله إن العم -4

ِإن َيتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ اَل ُيْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا: تعاىل
( ). 

 :مناقشة أدلة القائلني بعدم العمل بالقرائن

َلْو ُكْنُت »: قال النيب  ما استدلوا به من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن ( 

هذا احلديث وإن كان صحيح اإلسناد إال أنه حيمل على . احلديث «...َراِجًما َأَحًدا

أن تلك القرائن ضعيفة ال يعتمد عليها يف إثبات احلدود ألنها جمرد تهمة وشك 

وهذا ال يعين عدم االحتجاج بالقرائن مطلقًا فالقرائن إن . واحلدود تدرأ بالشبهات

نت قاطعة فإنها تصلح لالحتجاج بها، والقائلون بالعمل بالقرائن يقولون بأن كا

 .القرائن الظنية ال تصلح أدلة إلقامة احلدود

أما ما استدلوا به من حديث هالل بن أمية فيجاب عنه بأن من شروط العمل  ( 

بالقرينة أن ال يعارضها ما هو أقوى منها، ويف احلديث قرينة معارضة أقوى وهي 

 .( )فراشال

إلمام اوأما ما استدلوا به من األثر الوارد عن اإلمام علي رضي اهلل عنه، فقد سئل  ( 

هذا حديث منكر، ورمبا إن صح احلديث أنه حكم : أمحد عن احلديث فقال

 .( )بالقرعة لعدم وجود قائف

بأن الظن املذموم : وأما قوهلم بأن القرائن ظن وختمني والظن أكذب فأجيب عنه (4

: يف الذي ال تبنى عليه األحكام، ذلك أن الظن نوعان بداللة قوله تعاىلهو الضع

ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم.  فمن الظن ما ال تبنى عليه األحكام وهو الظن الضعيف

ومنه ما تبنى عليه األحكام وال شك أن القرائن القاطعة أو القرائن اليت تفيد ظنًا 

 .ًا يعملون بالظن الراجح يف األحكام العمليةراجحًا حيتج بها، والفقهاء مجيع

مما ال شك فيه أن العمل بالقرائن فيه توطيد ألركان العدالة ورعاية ملصاحل : الرتجيح

الناس وحتقيق ملقصود الشارع من إقامة العدل وقيام الناس بالقسط، وكل ما حيقق 

صود الشارع فيتعني والقرائن مما يعني على حتقيق مق ،مقصود الشارع يتعني العمل به

 .العمل بها

                                                 
 .8 : سورة النجم (  )
 . 4 الطرق احلكمية ص: ابن القيم (  )
 (.7/78)نيل األوطار : والشوكاني 44 الطرق احلكمية ص: ابن القيم  ( )
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إن احلاكم إذا مل يكن فقيه النفس يف األمارات ) :ويف هذا الصدد يقول ابن القيم

ودالئل احلال ومعرفة شواهده أضاع حقوقًا كثرية وحكم مبا يعلم الناس بطالنه، وال 

 .( )(يشكون فيها اعتمادًا على نوع ظاهر مل يلتفت إىل باطنه وسائر أحواله

العمل بالقرائن يؤدي إىل ضياع احلقوق خاصة يف العصور املتأخرة حيث كثرت فعدم 

 .وسائل التحايل والتسرت وقلب احلقائق

ها آيات ّلُجالقائلون بالعمل بالقرائن أدلة قوية راجحة  ااستدل بهاألدلة اليت كما أن 

 .يف قوتها اقرآنية ونصوص ثابتة صحيحة من السنة املشرفة وال توجد أدلة أخرى معارضة هل

 :شروط العمل بالقرائن: ثالثًا

 :وضع القائلون بالعمل بالقرائن شروطًا العتبارها حجة أهمها

أن تكون داللة القرينة قوية فإن كانت داللتها ضعيفة فال يعول عليها يف اإلثبات  -أ 

اِهٌد َوَشِهَد َش: ومثال الداللة القوية القرينة املستفادة من قوله تعاىل. ( )أمام القضاء

َوِإْن َكاَن *  مِّْن َأْهِلَها ِإن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن الَكاِذِبني

َفَلمَّا َرَأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َقاَل *  َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمن الصَّاِدِقني

َدُكنَّ َعِظيمِإنَُّه ِمن َكْيِدُكنَّ ِإنَّ َكْي
( ). 

َوَجآُؤوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم : القرينة املستفادة من قوله تعاىل: ومثال القرينة الضعيفة

َوالّلُه اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفون َكِذٍب َقاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم َأنُفُسُكْم َأْمًرا َفَصْبٌر َجِميٌل
(4). 

نة على أكل الذئب يوسف، ولكن هذه القرينة ضعيفة قميص قريالفجعلوا الدم على 

 .(1)ألنه ال يتصور أن يأكل الذئب يوسف وهو البس القميص ويسلم القميص من التمزيق

اء اخلمر أو ثبت قمن شم من فمه رائحة اخلمر أو : ومن أمثلة القرائن الضعيفة الداللة

د؛ ألن القرينة ضعيفة فرمبا بتحليل الدم وجود الكحول يف دمه، فإنه ال يقام عليه احل

أو مكرهًا أو خمطئًا أو  –شربها مضطرًا أو تداويًا عند من يقول جبواز التداوي باملسكر 

غري عامل بأنها مخر، باإلضافة إىل أن احلدود ال تقام إال باإلقرار أو البينة أو القرينة 

 .القاطعة عند من يقولون بالقرائن

-ب  أن قرينة الدم على القميص : ليل آخر، ومثاهلاأن ال تعارضها قرينة أخرى أو د 

 .( )عارضتها قرينة أخرى أقوى منها وهي سالمة القميص من التمزيق

                                                 
 .4املرجع السابق ص (  )
 (.2 2/ )املدخل الفقهي العام : الزرقا  ( )
 .8 -  : سورة يوسف (  )
 .2 : سورة يوسف ( 4)
 (.11 /2)أحكام القرآن : القرطيب ( 1)
القضاء بالقرائن يف الفقه اإلسالمي، جملة كلية الشريعة والقانون جبامعة اإلمارات : حممد رأفت عثمان. د (  )

 .17ص 288 سنة   العربية عدد 
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-ج  أن يكون املرجع يف تقديرها إىل احلاكم أو من له علم بالقرائن كالفقيه،  

فالقرائن القضائية مثاًل ختضع للسلطة التقديرية للقاضي حيكم بها إذا اقتنع بها 

 .بها إن مل تتوافر لديه القناعة به وال حيكم

 املطلب الثاني

 والقانون الوضعي أقسام القرينة يف الفقه اإلسالمي

 أقسام القرينة يف الفقه اإلسالمي: أواًل

يرى فقهاء الشريعة اإلسالمية أن القرينة تقسم باعتبارات عدة أهمها التقسيم حبسب 

 .وضح كاًل منهامصدرها وسأذكر مدى حجية كل قسم منها وأمثلة ت

 :أقسام القرينة حبسب مصدرها

 .تقسم القرينة باعتبار مصدرها إىل قرائن نصية وقرائن فقهية وقرائن قضائية

ها ما توهي ما نص الشارع عليها يف القرآن أو السنة ومن أمثل: القرائن النصية -أ 

سبق ذكره من أدلة نصية عند ذكرنا للرأي القائل حبجية العمل بالقرائن 

وما   انظر ص  (1 ، 2، 8، 7،  ، 1، 4،  ،  ،  )ذكورة وهي األدلة رقم وامل

 .من البحثيليها 

ويرى البعض أن القرائن اليت ثبتت بالعرف تعترب من القرائن النصية ألن الشارع جعل 

 :ومن ذلك. العرف أساسًا لكثري من األحكام فاملتعارف عليه كاملشروع فيما ال نص فيه

أكل السمك ألن العرف ال يعتربه حلمًا، وإن كان بمًا فإنه ال حينث من حلف ال يأكل حل

أما إذا كان العرف يعتربه . يف اللغة يعترب حلمًا وقد مّسى يف القرآن الكريم حلمًا طريًا

 .( )حلمًا فإنه حينث

مقتضى هذه  يعدل عنوالقرائن النصية جيب احلكم بها وال جيوز للقاضي أن 

ال ميكن إثبات عكسها فالفراش قرينة على ثبوت نسب الولد  القرائن، وهذه القرائن

للزوج وال جيوز احلكم بغريها من األمارات أو القرائن إال بطريق شرعي كنفي نسب الولد 

 .باللعان

عكسها اخللوة إثبات ال ميكن وومن القرائن النصية اليت جيب حيكم بها 

يح وادعى وصوله إليها صدقت الصحيحة، فإذا اختلى الزوج بزوجته يف عقد زواج صح

الدعوى، فاخللوة الصحيحة قائمة مقام الوطء وقد اعتربها الشارع وأوجب املهر كاماًل 

 .غري منقوص كالدخول احلقيقي

                                                 
 .   وإبراهيم حممد فايز ص. 8  ائي بالقرائن صاإلثبات اجلن: عبد احلافظ عابد. د (  )
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ورتب ومن القرائن النصية أن الشارع أقام الدليل على براءة الرحم من وجود احليض 

 .العدةد عليها من آخر أثناء عليه أحكام العدة، فمنع العق

تعترب حجة قطعية يف الداللة على الثابتة بنص صحيح وعليه فإن القرائن النصية 

 .األحكام الشرعية

-ب  وهي القرائن اليت استنبطها الفقهاء وجعلوها أدلة على أمور : القرائن الفقهية  

 .( )أخرى واعتدوا بها يف األحكام

م الوفاء إذا ثبت أنه تصرف بقرينة عدلس فاحلجر على امل: ومن أمثلة القرائن الفقهية

 .يف أمواله بقصد إخفائها لتفويت حق الغرماء

نزل الطعام إىل الضيف ووضعه بني يديه فإنه إذن له بتناول ومنها إذا قّدم صاحب امل

 .( )الطعام

نة ألحدهما، ومنها أن متاع البيت عند ادعاء كل من الزوجني ملكيته دون بّي

على أنه يعطى للرجل ما يناسبه وللمرأة ما يناسبها عماًل  ( )فاحلنفية واملالكية واحلنابلة

 .ملتاع واألثاث لكل منهماابالقرينة وهي مناسبة 

املتاع يكون بني الزوجني وال خيتص أحدهما بشيء منه، بقرينة أن  (4)ويرى الشافعية

اًل، وضع اليد، ألن كل واحد منهما قد ميلك ما يناسب اآلخر بطريق التجارة أو اإلرث مث

 .فليس يف املناسبة ما يدل على اختصاص كل منهما مبا يناسبه

أنه جائز،  (1)حيث يرى املالكية واحلنابلة يف رواية عن أمحد: البيع باملعاطاة: ومنها

 .ألن املعاطاة قرينة واضحة على الرضا بالبيع

جود وذلك لعدم و ( )وذهب الشافعية وأمحد يف رواية إىل عدم صحة البيع باملعاطاة

صريح اإلجياب والقبول الدال على الرضا، واملعترب يف البيع هو حقيقة الرضا وليس ما يدل 

 .عليه، فال تصح املعاطاة قرينة عليه

والقرائن الفقهية إذا أمجع عليها الفقهاء فإنها تكون يف حكم القرائن الشرعية 

 .النصية يف حجيتها فتكون حجة قاطعة ال ميكن إثبات عكسها

قرائن الفقهية غري املتفق عليها فإنها تعترب حجة وفق الشروط اليت مت ذكرها أما ال

قصاص العتبار حجية القرائن فإن كانت تفيد ظنًا غالبًا فهي حجة يف غري احلدود وال

                                                 
 .2  عبد احلافظ عابد، اإلثبات اجلنائي بالقرائن ص. د  ( )
 .  الطرق احلكمية ص: ابن القيم (  )
(  2/ )تبصرة احلكام : ، دار املعرفة، بريوت، وابن فرحون(1  /7)البحر الرائق شرح الكنز : ابن جنيم (  )

 (.82 / )كشاف القناع : والبهوتي
 (.7  / )املهذب : الشريازي ( 4)
 (.4/1)املغين : ابن قدامة ( 1)
 (.4/1)املغين : وابن قدامة(  / )مغين احملتاج : الشربيين (  )
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ومثاله ظهور احلمل على امرأة غري متزوجة وال معتدة فإن هذا يفيد ظنًا غالبًا يقارب اليقني 

وال يقام احلد عليها بهذه القرينة ألنها رمبا كانت مكرهة أو  ( )أن املرأة محلت سفاحًا

 .استدخلت ماء رجل يف فرجها بطريق اخلطأ الستعماهلا خرقة عليها ماء رجل

وإن كانت تفيد ظنًا عاديًا فال تعترب حجة مثاله أن يتنازع حداد وحبار يف بعض أدوات 

 .( )ا يناسبهصنعتهما واملتاع حتت أيديهما فيقضي لكل منهما مب

 .والقرائن اليت تفيد ظنًا غالبًا أو عاديًا فإنها تقبل إثبات عكسها

ومن القرائن املرجوحة أن يوجد رجل يغدو على رأسه عمامة ويف يده عمامة أخرى 

ووراءه رجل حاسر الرأس وال عادة له يطلب العمامة منه ويدعي أنها له فإن هذه قرينة أقوى 

 .( )وضع اليد، فتعترب قرينة وضع اليد قرينة ملغاةالعتبار من قرينة ايف 

حتتاج إىل دليل آخر لرتتب والقرائن املرجوحة والضعيفة ال يصح االعتماد عليها بل 

احلكم عليها، وعندئذ فإن احلكم ال يكون بناء على القرينة املرجوحة أو الضعيفة وإمنا 

 .يكون بناء على الدليل

 : القرائن القضائية

اإلثبات إن اقتنع القاضي على وذكائه وهي دليل  نبطها القاضي بفطنتهيستوهي اليت 

أو هي اليت يستنبطها القاضي من واقعة معلومة إلثبات واقعة . بها وغلب على ظنه صحتها

 .(4)جمهولة

واحلكم بالقرائن القضائية خيضع للسلطة التقديرية للقاضي، حيكم بها إذا اقتنع 

 .تتوافر لديه القناعة بهابها، وال حيكم بها إن مل 

تناد إليها، سالبد أن تكون واضحة قوية حتى يتيسر للخصوم االوالقرينة القضائية 

من قبل ويستطيع القاضي االستناد إليها يف حكمه ويكون استخالص القرائن القضائية 

جد القاضي استخالصًا سائغًا مؤديًا عقاًل إىل النتيجة اليت ينتهي إليها يف حكمه وأن يو

اتصال وثيق بني القرينة والواقعة حمل اإلثبات، والقرائن القضائية متعددة وال ميكن 

والقرائن القضائية ليست قاطعة كالقرينة النصية والفقهية اجملمع عليها، وإمنا  ،حصرها

وتعتمد يف قوتها على صدق حجيتها مبا يطمئن ( قرائن مرجحة)هي قرائن ترجح احلق 

                                                 
القضاء بالقرائن، حبث منشور يف جملة كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية، : حممد رأفت عثمان. د (  )

 . 1، ص288 سنة   عدد 
 .املرجع السابق (  )
 .4الطرق احلكمية ص: ابن القيم (  )
عبد احلافظ عابد اإلثبات . و د   قرائن اإلثبات يف القانون املدني ص: وعماد جعافرة   ص : جابر مهران. د ( 4)

 . 4 ، 14 اجلنائي بالقرائن ص
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مريه ملا حتدثه من يقني معنوي يعني القاضي على احلكم يف نفس القاضي ويرتاح ض

 .( )الدعوى

أين : أن يدعي رجل أنه سلم رجاًل وديعة فأنكرها فقال له القاضي: هاتومن أمثل

فاذهب فجئين منه مبصحف فذهب ثم قال : سلمته إياها؟ قال يف مسجد البلدة، قال

 .املالال فألزمه ب: للمدعى عليه أتظنه بلغ املسجد، قال

 -وهي واقعة ثابتة–أن يستنبط القاضي من عالقة الزوجية بني املتعاقدين : ومنها

 .( ) الزوجينقرينة على صورية التصرف املربم بني الزوجني بقصد اإلضرار بدائ

مشاهدة شخص متهم قرب مكان اجلرمية ويف حلظة : ومن القرائن القضائية

ر يقتضي معرفة مدى عالقته باجملين عليه، وهل أداة ملطخة بالدم، فإن األم ومعهاجلرمية 

رتاضات فهناك عالقة بني األداة املستعملة يف احلادث وبني األداة املضبوطة معه، فهذه ا

أولية جيب احلصول على إجابات حمددة عليها، فإذا كانت املقدمات واألمور االفرتاضية 

املستخدم يف احلادثة مملوك  عليه وأن السالح باجملين صحيحة بأن كان على عالقة سيئة

اجلنائية حيث جيب معرفة ما إذا كان هو الذي استخدم  مبسئوليتهله، فإن ذلك ال يقطع 

ر يف ذالسالح أم غريه، وما سبب تواجده يف مكان احلادث عند ضبطه، ومن األهمية احل

االفرتاض أسلوب تطبيق القرائن القضائية يف اإلثبات حيث أنها تستلزم الفطنة والدقة يف 

 .واستخالص النتائج

وخالصة القول أن تطبيق القرائن القضائية يف اإلثبات ينبغي أن يؤخذ حبذر شديد 

 .( )والقرائن القضائية تطبق كدليل للنفي

ومنها أيضًا قصة الرجل الذي خرج من دار ومعه سكني يف يده ملوثة بالدماء وثوبه 

وجه فوجدوا فيها إنسانًا مذبوحًا ملطخ به وهو خائف مضطرب، ودخل الناس فور خر

 .الصفةيتشحط يف دمه، ومل يكن معه يف الدار غري هذا الرجل الذي خرج على هذه 

أحد عاين هذه  ن هذا الرجل هو القاتل، وال يعرتيفهذه األوصاف قرينة قوية على أ

 .(4)يف أنه هو القاتلشك الواقعة 

عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، ومنها أن امرأة تعلقت بشاب من األنصار يف زمن 

وكانت تهواه، فلما مل يساعدها احتالت عليه، فأخذت بيضة، فألقت صفرتها وصبت 

هذا الرجل غلبين على : البياض على ثوبها وبني فخذيها، ثم جاءت إىل عمر صارخة وقالت

ين، إن ببدنها وثوبها أثر امل: نفسي وفضحين وهذا أثر فعاله، فسأل عمر النساء، فقلن له

                                                 
 .41 اإلثبات اجلنائي بالقرائن ص: عبد احلافظ عابد. د (  )
 .  دراسة مقارنة ص –القرائن يف القانون املدني : جعافرة عماد. د (  )
 .   اإلثبات اجلنائي بالقرائن ص: عبد احلافظ عابد. د  ( )
 .حيث ذكرت اجمللة احلادثة بعد تعريف القرينة  74 جملة األحكام العدلية املادة   (4)
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يا أمري املؤمنني تثبت يف أمري، فواهلل ما : فهم عمر بعقوبة الشاب، فجعل يستغيث ويقول

ما : أتيت فاحشة، وال هممت بها، وهي اليت راودتين عن نفسي، فاعتصمت، فقال عمر

ترى يا أبا احلسن يف أمرها؟ فنظر اإلمام علي رضي اهلل عنه إىل ما على الثوب، ثم دعا 

الغليان، فصب على الثوب فجمد ذلك البياض، ثم أخذه فاشتمه وذاقه، مباء حار شديد 

 .( )فعرف طعم البيض فزجر املرأة فاعرتفت

ما روي أنه رفع إىل القاضي إياس بن معاوية رجل استودع غريه مااًل فجحده، : ومنها

وما : فقال: أين دفعت إليه، قال يف الربية: فسأله القاضي إياس فأنكر، فقال للمدعي

اذهب إليها فلعلك دفنت املال عندها ونسيت، فتذكر : شجرة قال: كان هناك أحد، قال

إذا رأيت الشجرة، وقال للخصم، اجلس حتى يرجع صاحبك، وإياس يقضي وينظر إليه 

يا : ال، قال: يا هذا أترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة، قال: ساعة بعد ساعة، ثم قال له

ال أقلك اهلل، فأمر أن حيتفظ به حتى جاء الرجل، : لين، قالأق: عدو اهلل، إنك خائن، قال

 .( )اذهب معه فخذ حقك: فقال له إياس

، جاءته امرأة ختاصم رجاًل، فأرسلت شرحيًاشهدت : ما روي عن الشعيب قال: ومنها

يا شعيب، إن أخوة : يا أبا أمية، ما أظن هذه البائسة إال مظلومة فقال: عينها وبكت فقال

 .( )وا أباهم عشاء يبكونيوسف جاء

 

 :أقسام القرينة يف القانون: ثانيًا

 .تقسم القرائن إىل قسمني حبسب مصدرها، قرائن قانونية وقرائن قضائية

وهي اليت نص املشرع الوضعي يف القانون عليها نصًا صرحيًا مبا ال : القرائن القانونية

ويطبق حكمها على النزاع يدع جمااًل للمجادلة يف صحتها حبيث يلتزم بها القاضي 

 .املعروض عليه

ال جيوز إثبات عكسها وهي قرائن قاطعة : النوع األول: والقرائن القانونية نوعان

 .حمددة على سبيل احلصر يف النصوص اليت تضمنتها

ويرتتب على هذا النوع إعفاء صاحب الشأن من عبء اإلثبات بصفة دائمة وال تقبل 

 .(4)إثبات العكس

                                                 
 .11الطرق احلكمية ص: ابن القيم  ( )
 .2 ص الطرق احلكمية: ابن القيم  ( )
 .8 اطرق احلكمية ص: ابن القيم  ( )
اإلثبات بالقرائن يف القانون املدني : عماد جعافرة. و د  4 اإلثبات اجلنائي بالقرائن ص: عبد احلافظ عابد. د  (4)

 .  األردني ص
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قرينة انعدام التمييز ملن يكون عمره أقل من سبع : ة على هذه القرينةومن األمثل

ونص على إعفائه من املسئولية ( غري مميز)سنوات حيث اعترب املشرع الطفل دون السابعة 

 .( )اجلنائية حتى ولو كان هذا الطفل مميزًا يف الواقع

ف يف مرض املوت قرينة اعترب التصر 8   أن القانون املدني األردني يف املادة : ومنها

على أنه صادر على سبيل التربع وتسري عليه أحكام الوصية أيًا كانت التسمية اليت تعطى 

هلذا التصرف، وبناء على هذا فإن املشرع قد أقام بينة قانونية مفادها أن تصرف املريض 

يه فإن جبزء من ماله ُيعد من قبيل التصرفات التربعية، ويأخذ بذلك أحكام الوصية، وعل

الواقعة الثابتة تشكل العنصر املادي هلذه القرينة، حبيث يتعني على من يدعي أن هذا 

أن من قام بالتصرف هو مريض مرض املوت  علىالتصرف قصد به التربع أن يقيم الدليل 

وفقًا لألحكام املقررة بهذا الشأن، ومتى أثبت هذه الواقعة فإن واقعة أخرى تثبت بثبوتها 

 .( )صرف إمنا صدر على سبيل التربعوهي أن الت

وهي اليت نص املشرع عليها إال أنه أعطى لصاحب : قرائن بسيطة: النوع الثاني

 .املصلحة أن يثبت عكسها بكافة وسائل اإلثبات املشروعة واليت تتفق مع املنطق والعقل

ئن ويرتتب عليها إعفاء صاحب الشأن من عبء اإلثبات بصفة مؤقتة، واألصل يف القرا

القانونية أن تكون بسيطة تقبل إثبات العكس بكافة طرق اإلثبات واالستثناء أن تكون 

 .( )قاطعة

يف املادة   28 ما تضمنه قانون اجلمارك األردني لسنة : ومن أمثلة القرائن البسيطة

ما صحة أ، ب حيث يعترب سوء القصد أمر مفرتض لدى املتهم حتى يثبت العكس، و28 

 .(4)تى يثبت العكسحيويه احملضر ح

ويالحظ أن القرائن القانونية بنوعيها القاطعة والبسيطة تتفق مع تقسيم الفقهاء إىل 

قرائن نصية وقرائن فقهية حيث إن القرائن الفقهية إذا كان جممعًا عليها أو جرى بها 

العرف كانت منصوصة، وما عدا ذلك من القرائن الفقهية املبنية على ظن غالب فإنها 

 .(1)حكم القرائن البسيطة تأخذ

قد يقع اخللط بني القرينة القانونية : التمييز بني القرينة القانونية والقاعدة املوضوعية

املنصوص عليها والقاعدة املوضوعية وذلك ألن القانون جعل القرينة القانونية القطعية ال 

                                                 
 .4  اإلثبات اجلنائي بالقرائن ص: عبد احلافظ عابد. د  ( )
 .1  القانون املدني األردني صاإلثبات بالقرائن يف: عماد جعافرة. د  ( )
اإلثبات بالقرائن يف القانون املدني : وعماد جعافرة  4 اإلثبات اجلنائي بالقرائن ص: عبد احلافظ عابد. د  ( )

 .  األردني ص
: عبد احلافظ عابد. ود  8 نظرية االقتناع الذاتي للقاضي اجلنائي، رسالة دكتوراه ص: مفيدة السويدان. د  (4)

 .1  اجلنائي بالقرائن ص اإلثبات
يالحظ أن التقسيم للقرائن عند الفقهاء مل يكن يف عصر التقنني، فإذا مت تقنني األحكام الفقهية فإن التقسيم   (1)

 .الفقهي ينسجم مع التقسيم القانوني للقرائن
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ملبنية على الغالب من جيوز إثبات عكسها فتساوت من الناحية العملية بالقواعد املوضوعية ا

 .( )األحوال من حيث أنه ال جيوز إثبات عكس االستنباط الذي قامت عليه

أو هي القرينة اليت استنبطها القاضي من الوقائع املعروضة أمامه : القرائن القضائية

 .اليت استنبطها القاضي من واقعة معلومة إلثبات واقعة جمهولة

ائية يف الفقه عنها يف القانون من حيث مفهومها ويف اجلملة ال ختتلف القرائن القض

 .وحجيتها

وفيما سبق ذكرنا عددًا من األمثلة اليت توضح القرينة القضائية يف الفقه والقانون 

 .( )فيمكن الرجوع إليه

 التمييز بني القرينة القانونية والقرينة القضائية

مر جمهول من خالل ملا كانت القرينتان تقومان على فكرة واحدة وهي استخالص أ

واقعة معلومة وأن كالهما يقوم على إثبات الراجح بطريق غري مباشر مؤاده انتقال حمل 

اإلثبات من الواقعة حمل النزاع إىل واقعة أخرى متصلة بها أو جماورة هلا يسهل إثباتها 

 .( )ومبجرد ثبوت هذه الواقعة فإنه يعد دلياًل على صحة الواقعة املتنازع عليها

كل من القرينتني فإنه البد من إثبات الواقعة املعلومة حتى يفرتض بعد ذلك ثبوت  ويف

 .(4)الواقعة اجملهولة

 :(1)أوجزها فقهاء القانون يف النقاط التالية اليتأوجه االختالف بني القرينتني وونبني 

القرينة القانونية مصدرها القانون فال تنشأ إال بنص تشريعي، أما القضائية  -

 .قاضي املوضوع باستخالصها من وقائع الدعوى والظروف احمليطة بها فيقوم

هي إعفاء من اإلثبات فال يكلف اخلصم الذي تقررت ملصلحته : القرينة القانونية -

هذه القرينة إثبات األمر املدعى به، أما القضائية فتعترب دلياًل إجيابيًا يف اإلثبات، 

لعالمات أو األمارات من ظروف حبيث يلزم اخلصم املكلف باإلثبات جبمع ا

ووقائع الدعوى وتقدميها للقاضي الذي بدوره يتوىل مهمة استنباط القرينة 

 .القضائية

                                                 
 (.1  / )طرق اإلثبات : سليمان مرقس. د  ( )
 .لنسخة غري املطبوعة من هذا البحثا   راجع موضوع القرائن القضائية يف ص  ( )
 . 28 ، الدار اجلامعية، بريوت سنة 1  اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية ص: أمحد أبو الوفاء. د  ( )
، مكتبة  1 يوسف حممد املصاروة ص. اإلثبات القرائن يف املواد املدنية والتجارية، د: يوسف حممد املصاروة. د  (4)

 . 22 سنة   ط دار الثقافة، عمان
موسوعة اإلثبات يف : أنس الكيالني. ود    -   اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية ص: أمحد أبو الوفاء. د  (1)

القرائن القضائية ودورها يف : قيس عبد الستار عثمان. ود 278 ، سنة  ، ط(   / )القضايا املدنية والتجارية 
، الدار 48 أصول اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية ص: أبو السعودرمضان . ود 284 ، بريوت  2 اإلثبات ص

 .281 اجلامعية، بريوت 
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سم بالعمومية والتجريد، تالقرينة القانونية تعد من قبيل القواعد القانونية اليت ت -

أما القضائية فهي قرينة موضوعية تستمد من ظروف الدعوى، فأساسها هو 

لذي تدل عليه األمارات اليت يقدرها القاضي وذلك حسب وقائع كل الواقع ا

 .قضية على حدة

القرينة القانونية ملزمة للقاضي، ويكون دور القاضي يف التحقق من شروط  -

انطباق القرينة القانونية على الواقعة املعروضة عليه، أما القضائية فهي مما 

ة يف حبث األمارات والدالئل اليت يستقل بتقديره قاضي املوضوع وله السلطة التام

 .يتوصل عن طريقها الستنباط القرينة

القرائن القضائية قابلة إلثبات العكس دائمًا وجبميع طرق اإلثبات، أما القانونية  -

فإن املشرع هو صاحب الكلمة بشأنها وهو الذي حيدد حجيتها يف نطاق اإلثبات، 

فإن مجيع القرائن القضائية يف  فيما إذا كانت تقبل إثبات العكس أم ال، ولذا

مرتبة واحدة، أما القانونية فإنها نوعان كما سبق القول قرائن قاطعة ال تقبل 

 .إثبات العكس وقرائن بسيطة جيوز إثبات عكسها

القرائن القانونية ينص عليها القانون ولذا فإنها حمصورة وال جيوز التوسع فيها وال  -

 .كن حصرهاالقياس عليها أما القضائية فال مي

، فحيث ال (الشهود)جمال أعمال القرينة القضائية مقيد مبا جيوز إثباته بالبينة  -

ال جيوز االلتجاء للقرينة القضائية، أما القانونية ( الشهود)جيوز اإلثبات بالبينة 

 .فليس هناك جمال معني إلعماهلا ألنها تعفى من اإلثبات
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 املبحث الثاني 

 العصور اإلسالميةيف القرائن املعروفة يف 

 وتشمل القيافة والفراسة واللوث والكتابة واإلشارة

 

 املطلب األول

 القيافة 

 :مشروعية العمل بالقيافة

، أو امللحق للنسب عند ( )تتبع اآلثار، والقائف هو متتبع اآلثار واألشباه: القيافة لغة

 .( )االشتباه مبا خصه اهلل تعاىل به من علم بذلك

االستدالل بهيئات أعضاء الشخصني على املشاركة واالحتاد بينهم : ويف االصطالح

يف النسب والوالدة يف سائر أحواهلما وأخالقهما، أو هي إحلاق الولد بأصوله لوجود الشبه 

 .( )بينه وبينهم

 مشروعية العمل بالقيافة

نوع من إذا كان املقصود بالقيافة تتبع آثار األقدام مثاًل فإنه جيوز العمل بها ألنها 

اخلربة وتعترب قرينة فنية، وإن كان املقصود بها إحلاق النسب عند االشتباه فللعلماء رأيان 

 : يف مشروعيتها

العمل بالقافة إلثبات النسب اجملهول مشروع وجائز وهذا رأي مجهور : الرأي األول

 .(4)الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية

- :واستدلوا

 - َذاَت َيْوٍم َمْسُروًرا،  َدَخَل َرُسوُل اهلِل : عن عائشة رضي اهلل عنها قالتمبا روي  

َنَظَر آِنًفا ِإَلى َزْيِد ْبِن َأَلْم َتَرْي َأنَّ ُمَجزًِّزا اْلُمْدِلِجيَّ »: َفَقاَل َتْبُرُق َأَساِريُر َوْجِهِه

َغطََّيا ُرُءوَسُهَما، َوَبَدْت َأْقَداُمُهَما،  َوَعَلْيِهَما َقِطيَفٌة َقْد َحاِرَثَة، َوُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد

 .(1)وكان جمزر قائفًا «َأْقَداَم َبْعُضَها ِمْن َبْعٍضِإنَّ َهِذِه اْل: َفَقاَل

                                                 
 .2  التعريفات ص: ، واجلرجاني 11خمتار الصحاح ص: حممد بن أبي بكر الرازي: الرازي  ( )
 (.71 /8)نهاية احملتاج : الرملي  ( )
 (.82 /4)مغين احملتاج : الشربيين  ( )
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يقدحون يف نسب أسامة ألنه كان كانوا أن أهل النسب يف اجلاهلية : وجه الداللة

ُسّر النيب : ل القائف ما قالأسود شديد السواد، وكان أبوه زيد أبيض من القطن، فلما قا

 العمل بالقافة ألنه وهو ، فسرور النيب يدل على اعتبار قول جمزز ال ُيَسّر إال باحلق. 

لو مل يكن يف القافة إال هذا احلديث أقنع أن يكون فيه داللة على : قال الشافعي

آمن عليك أن  ال تقل هذا ألنك إن أصبت يف شيء مل: أنه علم، ولو مل يكن علمًا لقال له

ختطئ يف غريه، ويف خطئك قذف ملسلمة أو نفي نسب، وما أقره إال ألنه رضيه، ورآه علمًا 

 .( )ألنه ال يقر إال حقًا وال يسر إال باحلق

ال يثبت النسب بالقيافة وبهذا قال احلنفية واإلمام مالك يف غري ملك : الرأي الثاني

 .( )اليمني

 : واستدلوا

 - َيتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما َتْهَوى اأَلنُفُسِإن : بقوله تعاىل 
َوِإنَّ الظَّنَّ : وبقوله تعاىل ( )

اَل ُيْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا
(4). 

 .(1)أن القول بالقافة ظن وختمني وقول باهلوى فال جيوز شرعًا: وجه الداللة

 - ِإنَّ اْمَرَأِتي : ، َفَقاَلَأنَّ َرُجًلا ِمْن َفَزاَرَة َأَتى َرُسوَل اللَِّه ومبا روي عن أبي هريرة  

َفَما »: َنَعْم، َقاَل: َقاَل «َهْل َلَك ِمْن ِإِبٍل؟»: النَِّبيُّ َوَلَدْت ُغَلاًما َأْسَوَد، َفَقاَل 

ورق الذي يف لونه بياض األ- «َفَهْل ِفيَها ِمْن َأْوَرَق؟»: ، َقاَلةُحْمر: َقاَل «َأْلَواُنَها؟

َعَسى َأْن َيُكوَن : َقاَل «َذِلَك؟ اَهاَأَتَفَأنَّى »: ِإنَّ ِفيَها َلُوْرًقا، َقاَل: َقاَل -إىل سواد

 .( )«َوَهَذا َعَسى َأْن َيُكوَن َنَزَعُه ِعْرٌق»: َنَزَعُه ِعْرٌق، َقاَل

ه رغم أن اختالف أحلق االبن بصاحب الفراش، وألغى الشب أن النيب : وجه الداللة

الشبه بني االبن وأبيه يوجب نفي نسب االبن، مما يدل على عدم اعتبار القيافة يف احلكم 

 .ولو كانت معتربة ألحاله إىل قائف

 :مناقشة اجلمهور ألدلة الرأي الثاني

إن قوهلم بأن الظن منهي عنه فليس مبسلم يف األحكام العملية، وهو منهي عنه يف 

 .ألحكام العملية معظمها قائم على العمل بالظنأمور العقيدة، وا

                                                 
 (.2 7/4)معرفة السنن واآلثار : البيهقي  ( )
: للسرخسي وابن فرحون: سوطواملب( 1  /4)شرح معاني اآلثار : والطحاوي( 12 / )بداية اجملتهد : ابن رشد  ( )

 (. 2/ )تبصرة احلكام 
 .  : سورة النجم  ( )
 .8 : سورة النجم  (4)
 . 8 معني احلكام ص: الطرابلسي  (1)
 (.   /1 )وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اللعان (  2/44)صحيح البخاري بشرح الفتح، كتاب الطالق   ( )
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أما ما ورد يف حديث أبي هريرة من عدم اعتبار الشبه يف نفي النسب فإمنا كان 

لوجود قرينة أقوى باالعتبار وهي الفراش، واحلديث أحال إىل اعتبار نوع آخر من الشبه 

 .( )وهو نزع العرق وهذا الشبه أوىل لقوته

 .افة تعتمد اخلربة خبالف القرينةيفهم مما سبق أن القي

 املطلب الثاني 

 الفراسة

 مشروعية العمل بالفراسة

 .( )هي املهارة يف تعرف بواطن األمور من ظواهرها: الفراسة لغة

االستدالل باألمور الظاهرة على األمور اخلفية سواء كان ذلك مما : ويف االصطالح

ب بالتعليم من الدالئل والتجارب واخللق يلهمه اهلل تعاىل عباده الصاحلني أو مبا يكتس

 .واخللق، وممارسة أحوال الناس وعاداتهم

هي النظر الفاحص املثبت الناشئ عن جودة القرحية وحّدة النظر وصفاء : وقيل

 .( )الفكر

 آراء العلماء يف العمل بالفراسة

 .(4)ذهب مجهور العلماء إىل أنه ال جيوز احلكم بالفراسة يف القضاء

 :واواستدل

 - َلَعلَّ َبْعَضُكْم َأْن َوِإنََّما َأَنا َبَشٌر مثلكم، َوِإنَُّكْم َتْخَتِصُموَن ِإَليَّ، »: بقول النيب  

َحقِّ ِبَيُكوَن َأْلَحَن ِبُحجَِّتِه ِمْن َبْعٍض، َفَأْقِضَي َعَلى َنْحِو َما َأْسَمُع، َفَمْن َقَضْيُت َلُه 

 .(1)«نََّما َأْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمَن النَّاِر، َفِإُه، َفاَل َيْأُخْذَشْيًئا َأِخيِه

مل حيكم يف هذه القضية وال يف غريها بني اخلصوم  أن النيب : وجه الداللة

 .بالفراسة واقتصر حكمه على األدلة الظاهرة

 -  .( )«ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ، َفِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب احَلِديِث»: ولقوله  

 .بالظن والتخمني وهو منهي عنهوالقول بالفراسة قول 

                                                 
 .   الطرق احلكمية : ابن القيم  ( )
 .427: خمتار الصحاح: الرازي  ( )
 .41محيد كامل السقا، احلكم بالقرائن والقيافة وعلم القاضي، رسالة دكتوراه ص. د  ( )
 (.1  / )تبصرة احلكام : ابن فرحون  (4)
 (.  7 )صحيح مسلم كتاب األقضية رقم احلديث   (1)
 (.4/  )صحيح البخاري بشرح الفتح   ( )
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 .( )وذهب ابن القيم إىل جواز العمل بالفراسة يف القضاء

 : واستدل

 -  .( )«اتَُّقوا ِفَراَسَة امُلْؤِمِن َفِإنَُّه َيْنُظُر ِبُنوِر اللَِّه»: بقوله  

أمر باتقاء فراسة املؤمن فلو مل تكن الفراسة معتربة  أن رسول اهلل : وجه الداللة

 .نا بها ملا أمر

 -  .( )ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت لِّْلُمَتَوسِِّمني: وبقوله تعاىل 

أن اهلل تعاىل جعل أعمال األمم السابقة ومواقفهم من أنبيائهم دالئل : وجه الداللة

 .وعالمات للمتفكرين وهذه العالمات ال تدرك إال بالتأمل والتفكر والنظر

 - لوا بالفراسة ومن ذلك أن عمر بن ومبا ورد أن الصحابة رضي اهلل عنهم عم 

هو من خيار أهل الدنيا، يقوم : اخلطاب أتته امرأة فشكرت عنده زوجها وقالت

جزاك : الليل حتى الصباح، ويصوم النهار حتى ميسي ثم أدركها احلياء، فقال

كعب بن سور، يا أمري املؤمنني، : اهلل خريًا، فقد أحسنت النيا، فلما وّلت، قال

علّي بها، : زوجها، قال: وما اشتكت، قال:  الشكوى إليك، فقاليفلقد أبلغت 

إنك قد فطنت إىل ما : أقضي وأنت شاهد، قال: اقض بينهما، قال: لكعب: فقال

َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مَِّن النَِّساء : إن اهلل تعاىل يقول: مل أفطن إليه، قال

أفطر عندها يومًا، وقم ثالث لياٍل، وبت صم ثالثة أيام و َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع

هذا أعجب إلّي من األول، فبعثه قاضيًا ألهل البصرة، : عندها ليلة، فقال عمر

 .(4)فكان يقع له يف الكوفة من الفراسة أمورًا عجيبة

جاء : وذكر ابن القيم من احلكم بالفراسة ما رواه إبراهيم بن مرزوق البصري قال

ية خيتصمان يف قطيفتني، إحداهما محراء، واألخرى خضراء، رجالن إىل إياس بن معاو

دخلت احلوض ألغسل ووضعت قطيفيت ثم جاء هذا فوضع قطيفته حتت : فقال أحدهما

قطيفيت ثم دخل فاغتسل فخرج قبلي وأخذ قطيفيت فمضى بها ثم خرج فتبعته فزعم أنها 

هذا ورأس هذا فخرج من  ائتين مبشط فسّرح رأس: ال، قال: قال: ألك بينة: قطيفته فقال

رأس أحدهما صوف أمحر ومن رأس اآلخر صوف أخضر، فقضى باحلمراء للذي خرج من 

 .(1)رأسه الصوف األمحر، وباخلضراء للذي خرج من رأسه الصوف األخضر

                                                 
 .4 كمية صالطرق احل: ابن القيم  ( )
 (. 4 / )اجلامع الصغري بشرح فيض القدير : والسيوطي( 1  /4)السنن : الرتمذي  ( )
 .71: سورة احلجر  ( )
 .8 الطرق احلكمية ص: ابن القيم  (4)
 .8 املرجع السابق ص  (1)
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وقد أجاب اجلمهور عما ذكره ابن القيم بأن ما ذكره يف القصتني إمنا هو عمل 

إن االستدالل باآلية الكرمية إمنا هو استدالل بالقرينة بالقرائن وليس بالفراسة وكذلك ف

 .الظاهرة وهي ما آلت إليه أحوال تلك األمم

تمد فيها على اإلهلام وقوة احلدس عأما الفراسة اليت هي موضع اخلالف فهي اليت ي

 .مسترتة يصعب إثباتها خبالف القرينةوهذه عالمات خفية 

عدم جواز احلكم بالفراسة يف  عنمهور وعليه فإن الراجح هو ما ذهب إليه اجل

 .( )القضاء ألنها حزر وختمني

 املطلب الثالث

 اإلثبات بقرينة اللوث

 .( )التلطخ أو التشخط يف الدم: اللوث لغة

ينشأ عن اللوث غلبة الظن بوقوع القتل، وهو قرينة على القتل املدعى به وذلك إذا 

قاتل، وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء، وجد الشخص املقتول يف ساحة قوم ومل يعرف له 

ويرى آخرون أّن اللوث ال يتحقق إال بوجوده العداوة الظاهرة بني أهل املقتول والذين وجد 

 .( )إىل سبع صور هماملقتول بساحتهم مع التلطخ بالدم واللوث صور أخرى أوصلها بعض

القسامة عند عدم واللوث يعترب قرينة يستدل بها على ثبوت الواقعة، فيحكم فيها ب

 .وجود أدلة إثبات غريها

والقسامة أميان خمصوصة بسبب  (4)والقسامة يف اللغة تعين القسم وهو اليمني

 .خمصوص

أن القسامة من  (1)وقد اختلف الفقهاء يف مشروعية القسامة حيث يرى مجهور الفقهاء

َعْن َسْهِل ْبِن امة فقضى بالقس األدلة الشرعية يف إثبات جرائم الدم مستدلني بأن النيب 

َخْيَبَر، اْنَطَلَقا َقْبل َعْبَد اللَِّه ْبَن َسْهٍل َوَراِفِع ْبِن َخِديٍج، َأنَّ ُمَحيَِّصَة ْبَن َمْسُعوٍد َوَأِبي َحْثَمَة، 

َواْبَنا َعْبُد الرَّْحَمِن َأُخوُه َفَجاَء َفاتََّهُموا اْلَيُهوَد َفَتَفرََّقا ِفي النَّْخِل، َفُقِتَل َعْبُد اللَِّه ْبُن َسْهٍل، 

َأْصَغَر ُهَو ، َوَأِخيِهِفي َأْمِر َعْبُد الرَّْحَمِن  ، َفَتَكلََّمُحَويَِّصُة َوُمَحيَِّصُة ِإَلى النَِّبيِّ َعمِِّه 

ِر ِفي َأْم اَفَتَكلََّم ،اأَلْكَبُرِلَيْبَدأ  :َأْو َقاَل «َكبِِّر الُكْبَر»: َرُسوُل اهلِل ، َفَقاَل ِمْنُهم

َيا َرُسوَل : َقاُلوا «َعَلى َرُجٍل ِمْنُهمَن ِمْنُكْم وَخْمُسُيْقِسُم »: َرُسوُل اهلِل ، َفَقاَل اَصاِحِبِهَم

                                                 
 . 8قرائن والقيافة صاحلكم بال: محيد كامل السقا. و د   القرائن ودورها يف اإلثبات اجلنائي ص: أنور دبور. د  ( )
 .17 : الرازي خمتار الصحاح  ( )
 (. 4 /  )شرح صحيح مسلم، النووي   ( )
 (.1 1)خمتار الصحاح : الرازي  (4)
 (. 4 /  )النووي : شرح صحيح مسلم  (1)
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َيا : َقاُلوا «َأْيَماِن َخْمِسنَي ِمْنُهْمِبَفُتْبِرُئُكْم َيُهوُد »: َقاَلَكْيَف َنْحِلُف، . َنْشَهُدُهاللَِّه، َأْمٌر َلْم 

 .( )ِمْن ِقَبِلِه َفَوَداُه َرُسوُل اللَِّه : َقاَل. ، َقْوٌم ُكفَّاٌرَرُسوَل اللَِّه

ويرى بعض الفقهاء أنه ال حيتج بالقسامة وال حيكم بها وممن قال بهذا الرأي سامل 

بن عبد اهلل وسليمان بن يسار واحلكم بن عيينة وقتادة وأبو قالبة ومسلم بن خالد وابن 

 .( )عليه والبخاري وغريهم

حديث القسامة أصل من أصول : لراجح أن القسامة من األدلة املعتربة، قال القاضيوا

الشرع وقاعدة من قواعد األحكام وركن من أركان مصاحل العباد وبه أخذ العلماء 

كافة عن الصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء األمصار احلجازيني والشاميني 

 .( )والكوفيني وغريهم رمحهم اهلل تعاىل

وملا كانت اجلرائم ال تتم إال خفية يف أغلب األحيان كانت القسامة الطريق إىل 

 .إثبات القتل عند انعدام البينات أو األدلة القاطعة

 .وقد اختلف القائلون فيما إذا كان القتل عمدًا جيب القصاص بها

عي فقال معظم احلجازيني جيب بها القصاص وهو قول مالك وأصحابه والليث واألوزا

 .(4)وأمحد والشافعي يف قوله القديم

 .(1)وقال أبو حنيفة والشافعي يف أصح قوليه ال جيب بها القصاص وإمنا جتب بها الدية

 .(1)الدية

وأرى أن ما ذهب إليه احلنفية والشافعية يف عدم وجوب القصاص بالقسامة هو 

ثبات األرجح ألنها ال تعدو أن تكون ظنية العتمادها على قرينة غري قاطعة وتقبل إ

العكس، والقصاص كاحلدود يدرأ بالشبهة، وأما الدية ففيها حتقيق مصلحة عامة حتى 

ل دم يف اإلسالم، فتحقق مصلحة ألولياء املقتول يف التعويض وتتحقق مصلحة اجملتمع يف ظي

 .حقن الدماء ومنع الثأر وحتقيق األمن

 ؟دعى عليهواختلف الفقهاء فيمن يبدأ بأميان القسامة هل هو املدعي أو امل

وجيب احلق حبلفهم ( أي املدعى)حيلف ورثة املقتول فقال مالك والشافعي وأمحد 

مخسني ميينًا واحتجوا باحلديث وفيه التصريح باالبتداء بيمني املدعى، وألن اللوث يقوي 

 .( )جانب املدعي فإن نكل املدعى رّدت اليمني على املدعى عليه عماًل بنص احلديث

                                                 
 (.4 /8)املغين : وابن قدامة( 47 /  )صحيح مسلم لشرح النووي   ( )
 (.4 /8)املغين : امةوابن قد(  4 /  )املرجع السابق   ( )
 (. 4 /  )شرح صحيح مسلم   ( )
 (.7 4/ )بداية اجملتهد : ابن رشد  (4)
 (.18 / )بداية اجملتهد : وابن رشد( 44 /  )شرح صحيح مسلم   (1)
 (.44 /  )النووي : شرح صحيح مسلم  ( )
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 أنه يبدأ يف أميان القسامة باملدعى عليه وذلك قياسًا على سائر وذهب احلنفية إىل

 .( )األحكام يف الدعاوي حيث تكون البينة على املدعى واليمني على املدعى عليه

والراجح ما ذهب إليه اجلمهور لقوة الدليل ألن أميان القسامة قائمة مقام أدلة 

ال تقبل القياس ملا اتصفت به من  اإلثبات، وجياب عن قول احلنفية بأن دعوى القسامة

 .اخلصوصية يف التشريع، وألن القياس معارض لصريح النص

 املطلب الرابع 

 واإلشارة اإلثبات بقرينة الكتابة

  :اإلثبات بقرينة الكتابة

ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل : إثبات الديون بالكتابة قال تعاىلبأمر اهلل سبحانه 

: وجعل اهلل تعاىل الكتب السماوية وما فيها حجة على الناس قال تعاىل ( ){َفاْكُتُبوُهمَُّسمًّى 

 .( )ِلالَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأُلمِّيَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواإِلْنِجي}

النيب هلل عنهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اوقد ورد عن 
يف شأن أنه قال  

 (4)«َمْكُتوَبٌة َوَوِصيَُّتُه ِعْنَدُه يِه َيِبيُت َلْيَلَتْيِن ِإالََّما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َلُه َشْيٌء ُيوَصى ِف»الوصية 

 .وحاجة الناس ماسة الستيفاء حقوقهم وإبراء الذمم ومقاصد الشريعة تقتضيها

ثبات سواء كانت رمسية أو عادية وقرينة تدل على كما أن الكتابة حجة يف اإل

عكس فهي قابلة للمحاكاة واملشابهة، أما يف وتقبل إثبات اليف املعامالت املدنية اإلثبات 

الدعوى اجلنائية فإنها ختضع لتقدير قاضي املوضوع شأنها شأن كافة عناصر اإلثبات يف 

هامًا كما يف جرائم التزوير وخيانة الدعوى ومتثل الكتابة يف الدعوى اجلنائية عنصرًا 

 .األمانة

إن الكتابة على احلجارة واحليوان وكتب العلم أقوى من هذه : )يقول ابن القيم

 .(1)(األمارات

وقد تكون الكتابة مستندًا رمسيًا كالصكوك وما يصدر عن كتاب العدل 

لمية الصادرة عن وشهادات امليالد وعقود الزواج وسائر الوثائق الرمسية كالشهادات الع

مؤسسات، ويف حال االعرتاض على الكتابة يف هذه املستندات بالتزوير فهي دعوى حتتاج 

إىل دليل وإال فاألصل إلغاؤها ووجوب العمل باملستندات الرمسية وعليه فإن النسب يثبت 

 (.التقاء الزوجني)بوثيقة عقد الزواج مع إمكانية اخللوة 

                                                 
 (.44 /  )النووي : شرح صحيح مسلم  ( )
 . 8 : سورة البقرة  ( )
 .17 : عرافسورة األ  ( )
 .األقضية، األمر بالوصية: موطأ مالك  (4)
 (.1  )الطرق احلكمية : ابن القيم  (1)
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 :اإلثبات بقرينة اإلشارة

ت آيات يف القرآن الكريم يفهم منها أن اإلشارة قرينة حيتج يف اإلثبات وذلك يف ورد

َفَأَشاَرْت ِإَلْيِه َقاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمن َكاَن ِفي اْلَمْهِد َصِبيًّا: قوله تعاىل
( ). 

فقد جعلت السيدة مريم عليها السالم حجتها يف اإلثبات باإلشارة إىل سيدنا املسيح 

َقاَل َربِّ اْجَعل لَِّي آَيًة َقاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثاَلَثَة َأيَّاٍم ِإالَّ : ويف قوله تعاىل. سالمعليه ال

َرْمًزا
( ). 

: َفِقيَل َلَها َرْأَس َجاِرَيٍة َبْيَن َحَجَرْيِن َرضَّ َأنَّ َيُهوِديًّا ويف احلديث عن أنس رضي اهلل عنه

َفَلْم َيَزْل  ،َفِجيَء ِبِه ،َفَأْوَمَأْت ِبَرْأِسَها ،َحتَّى ُسمَِّي اْلَيُهوِديُّ ؟ٌنٌن َأْو ُفاَلَأُفاَلَذا َهَمْن َفَعَل ِبِك 

 .( )َفُرضَّ َرْأُسُه ِباْلِحَجاَرِة  النَِّبيُّ  َفَأَمَر ،َحتَّى اْعَتَرَف

م عليه واحلديث صريح يف أن اإلشارة كانت قرينة على االتهام، ولكن القصاص أقي

 .بإقراره

مما سبق نستطيع القول بأن اإلشارة املفهمة قرينة يف اإلثبات سواء كانت من 

من ال يستطيع احلديث لسبب عارض أو طارئ حيول بينه وبني  أواألخرس أو األبكم 

وهي قرينة تقبل إثبات عكسها يف املعامالت املدنية، ويف الدعوى . القدرة على الكالم

 .(4)دير قاضي املوضوعاجلنائية ختضع لتق

                                                 
 .2 : سورة مريم  ( )
 . 4: سورة آل عمران  ( )
 (. 7 /1)صحيح البخاري بشرح الفتح   ( )
 (.   )القرائن ودورها يف اإلثبات اجلنائي : أنور دبور. د  (4)
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 املبحث الثالث

 يف القرائن املستجدة

شهد القرن املاضي ثورة يف املعلومات يف جماالت عديدة، ففي جمال االتصاالت أصبح 

العامل قرية صغرية، فوجد الناسوخ واإلنرتنت، كما حدث تقدم هائل يف جمال نقل الصوت 

ية يف حماولة لفك رموزها، ومتكن والصورة، ويف جمال الطب مت الغوص يف أعماق اخلل

العلماء من حتليل الدم وبصمة اليد وبصمة العني ومعرفة احلمض النووي أو ما يسمى 

كما أن التقدم العلمي ساعد قضاة التحقيق يف توجيه االتهام ملن  DNAبالبصمة الوراثية 

ل جهاز تدور حوهلم شبهات باستخدام وسائل مل تكن مستخدمة يف األزمنة السابقة مث

كشف الكذب والتنويم املغناطيسي وغسيل الدماغ وتتبع اآلثار بالكالب البوليسية، فهل 

- :املطالب التاليةتعترب هذه الوسائل قرائن حيتج بها يف اإلثبات؟ هذا ما سنتناوله يف 

 املطلب األول

 التسجيل والتصوير 

ني اخلطرين عن بط املعلومات والسجالت عن املشبوهني واملطلوبني واجملرمضإن 

طريق احلاسب اآللي يسهل عملية اسرتجاع وتبادل املعلومات بني اإلدارات املختلفة يف 

الدولة، كما أن أهم استخدامات تقنيات احلاسب اآللية يف العلوم الشرطية تتمثل يف بناء 

القواعد البيانية مثل كمبيوتر البصمات، وقواعد األمحاض النووية، والبصمات الوراثية، 

وقواعد طبعات األسلحة النارية، ورسم صور املشتبهني باحلاسبات اآللية، وحتسني الصور 

 .( )الفوتوغرافية باستخدام التصوير الرقمي، وبرامج احلاسبات اآللية

إن مجع البيانات عن اجملرمني يف سجالت خاصة، وبواسطة احلاسب اآللي يسهل 

؛ ألنه ال يعدو أن يكون توثيقًا لوقائع عملية الكشف عن اجلرائم، وهو أمر جائز شرعًا

حصلت، شريطة االحتفاظ بها لغايات أمنية، ولكن هل جيوز الدخول إىل املواقع اخلاصة 

يف اإلنرتنت والتجسس على أصحابها؟ وهل جيوز التحسس على أدوات التسجيل اخلاصة يف 

 بيته أو غريها، أو التصوير ملعرفة أسرار الناس؟

الوسائل يف حق الكافة من الناس ملا  أنه ال جيوز استعمال هذهإن مما ال شك فيه 

ذكرناه من أدلة يف التنصت على املكاملات اهلاتفية، وجيوز اللجوء إليها جتاه من قامت 

 .األدلة على صلتهم باجلرمية أو القرائن القوية

ص كما أنه ميكن استخدام التصوير باألشعة غري املرئية أو التصوير الضوئي يف فح

املستندات املزورة واخلطابات املقفلة وميكن استخدام التصوير الفوتوغرايف أو التصوير 

                                                 
عبد القادر اخلياط، حبث مقدم ملؤمتر الوقاية من اجلرمية يف عصر : ظل الواقع األمينالتطورات العلمية يف   ( )

 .   ، ص العوملة، جملد 
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فإذا ادعى شخص على آخر أنه سرق منزاًل له ولديه صورة للمتهم وهو  ،بكمرات الفيديو

يدخل املنزل أو يكسر األبواب أو ادعى عليه حبدوث واقعة الزنا فهل تعترب هذه الصور 

 إلثبات؟ دلياًل من أدلة ا

فالذي تطمئن إليه النفس بأن هذه الصور أو التسجيالت تعترب قرينة ضعيفة يف 

اإلثبات الحتمال تشابه الصور بني األشخاص أو احتمال الرتكيب بني الصور أو احتمال 

 .وجود رسم مشابه، وللقاضي ترجيح جانب الصورة بقرائن أخرى

ت اخلطأ يف حوادث السري، أما ويعترب التصوير بكمرات الفيديو قرينة يف إثبا

التسجيل فسبق القول بأنه ال جيوز أصاًل باعتباره من التجسس غري املسموح به شرعًا، 

وكذلك التسجيل الضوئي باإلضافة إىل أنه يف حاالت معينة حيث يكون جائزًا يشكل 

احلذف قرينة ضعيفة لوجود التشابه يف األصوات وإمكانية التقليد وإحداث التغيري فيها ب

 .والتقديم والتأخري ويرجع األمر إىل القاضي يف ترجيحها عند وجود قرائن أخرى

 املطلب الثاني 

 اآلثارالدم وحتليل 

يرتك اجلاني يف مكان اجلرمية أثرًا ألصابع اليدين أو القدمني أو رائحة تكشف عن 

اجملين عليه  اعتداًء علىالفاعل أو طريقة ارتكاب اجلرمية، وقد تكون بعض هذه اآلثار 

كآثار األسنان، أو متزيق الثياب، وقد تكون دمًا من املعتدي، أو أداة مستخدمة يف تنفيذ 

وكل هذه تساعد على الكشف عن اجلرمية، وبعضها كالبصمات يكون دلياًل . اجلرمية

قاطعًا على وجود املتهم على مسرح اجلرمية، وإن مل يكن دلياًل على ارتكاب اجلرمية، 

 .( )يسهل الكشف عن الفاعلإال أنه 

إن وجود هذه اآلثار أو البصمات ال يعد دلياًل ماديًا قطعيًا على اجلاني رغم عدم وجود 

تشابه يف البصمات أو اآلثار إلمكانية وجود بصمات آلخرين قبل حدوث اجلرمية، فقد 

ثار تعد يؤتى بإنسان ملكان اجلرمية بقصد تضليل العدالة، ولذا فإن هذه البصمات أو اآل

. قرينة قوية على االتهام جتيز للمحقق اختاذ التدابري الالزمة مع املتهم للكشف عن اجلرمية

ومبقدار قوة . ومن هذه التدابري احلبس االحتياطي قصد التحقيق، واالستجواب، والتفتيش

آلثار القرينة وانتفى االحتمال فإنها تقرتب من األدلة اليت تثبت بها اجلرمية؛ ألن بعض هذه ا

 .أو البصمات يكون دلياًل قطعيًا على ارتكاب املتهم للجرمية

وحيسن أن نشري هنا إىل أهمية حتليل الدم وأثره يف نفي النسب، فالدم يشتمل على 

املوروثة من األب واألم ومن ذلك فصائل الدم، فإذا كانت العديد من الصفات الوراثية 

نسبه فإنه ميكن االعتماد عليها يف نفي نسبه  الفصيلة الدموية للطفل ال توجد فيمن يدعي

                                                 
 .11 املبادئ األساسية يف التحقيق اجلنائي، حممد أنور عاشور، ص  ( )
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منه أما يف حال توافق الفصائل بني الطفل ومدعيه فإن ذلك ال يكون قرينة قطعية على 

ثبوت نسبه، ألن الفصيلة الواحدة يشرتك فيها أناس كثريون وحيتمل أن يكون أبو الطفل 

يمكن عن طريق حتليل واحدًا منهم، فلو ولدت امرأتان يف مستشفى واختلط الولدان ف

الدم معرفة نسب الولد الصحيح ففي حال اختالف الفصائل يكون التحليل قطعيًا يف نفي 

 .النسب، أما يف حال التوافق فإن إحلاقه يكون من باب االحتمال

وعليه فإنه ميكن االعتماد على قرينة الفصائل إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ونفيه 

لفت الفصائل بينه وبني املولود كانت دلياًل قطعيًا على عدم ثبوت فإذا اخت ،نسب الولد إليه

النسب بينهما، وإذا كانت الفصائل بينهما مشرتكة فال بد لنفي النسب من املالعنة، 

 .يف حال اختالف الفصائلفأميان اللعان للتحقق مما حيتمل وقوعه أو عدمه وال حيتاج للعان 

إال عند نفي النسب أو اختالط املواليد، ألن قرينة واألصل عدم اللجوء إىل حتليل الدم 

 .فراش الزوجية قرينة قاطعة يف ثبوت النسب لصاحب الفراش وهو الزوج

 املطلب الثالث

 استعمال جهاز كشف الكذب 

يتم من خالل هذا اجلهاز رصد االضطرابات واالنفعاالت النفسية اليت حتصل 

ألي مؤثر؛ فمثاًل رصد االضطرابات يف حالة  لإلنسان إذا ثارت أعصابه، أو تنبهت حواسه

التنفس بالشهيق أو الزفري، ورصد التغريات يف ضغط الدم واملتغريات اليت حتصل على 

كل هذه قد تشكل مؤشرًا أو قرينة على . اجللد من اللون، أو مقاومة للتيار الكهربائي

ة، وألن قوة التحمل عند ، وال تعد دلياًل على االتهام ألن نتائجه ليست دقيق( )االتهام

فعندما يكون اجملرم متمرسًا يف اإلجرام ال تؤثر األسئلة املطروحة عليه . األشخاص متباينة

على  هايف نفسه حتى تظهر يف انفعاالت واضطرابات يف التنفس أو ضغط الدم أو آثار

هاز إعطاء اجللد، وقد يكون املتهم مريضًا بضغط الدم أو الربو مثاًل فال يستطيع هذا اجل

ولذا فإن استعمال هذا اجلهاز ال جيوز يف . قراءة سليمة تعد قرينة على ارتكاب اجلرم

التحقيق، وال يعدو استعماله أكثر من إيالم نفسي للمتهم، وقد يكون بريئًا ألن األصل 

 .( )براءة الذمة

  املطلب الرابع

 التنويم املغناطيسي

عد تنويم العقل الظاهر، وذلك عن طريق ويعمل هذا بالتأثري على العقل الباطن ب

اإلحياء، فيقع اإلنسان النائم حتت سيطرة املنوم، فيضيق االتصال اخلارجي للشخص 

                                                 
 .4  التحقيقات واألدلة اجلنائية، إبراهيم غازي، ص  ( )
 .   ، ص2 2 سالة دكتوراه، جامعة القاص سنة اعرتاف املتهم، ر: سامي املال. د  ( )
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الواقع حتت التنويم املغناطيسي، ويبقى اتصاله مقصورًا على شخصية املنوم الذي حيصل 

احلال يصبح على كل ما يريد معرفته لتعطيله وظيفة العقل الظاهر لإلنسان، ويف هذه 

، ومبعنى آخر فإن التنويم ( )اإلنسان فاقدًا إلرادته واختياره، ويغدو آلة يف يد احملقق

يفضي املغناطيسي يهدف إىل شل بعض ملكات العقل الظاهر، مما جيعل الشخص املنوم 

مبا يف نفسه عن كل ما يقدم إليه من تساؤالت يرفض العقل الظاهر يف حالة الوعي 

بها، وال شك يف أن هذا األسلوب ال جيوز استخدامه شرعًا ألن الشريعة  الكامل التصريح

اإلسالمية تعد اإلرادة واإلدراك مناط املسؤولية، ولذا كان اإلقرار بطريق اإلكراه غري 

صحيح شرعًا؛ ألن املكره فقد اإلرادة والذي يقع حتت التنويم املغناطيسي أشد حااًل منه، 

ُرِفَع َعْن ُأمَِّتي اْلَخَطَأ َوالنِّْسَياَن َوَما »: معًا، ويف احلديث ألنه فقد اإلرادة واإلدراك

األسلوب من إهدار لكرامة اإلنسان ومن  ، باإلضافة إىل ما يف هذا( )«اْسُتْكِرُهوا َعَلْيِه

التجسس على أسراره الذاتية اليت ال يرغب يف الكشف عنها، وقد نهى اهلل تعاىل رسوله 

 وقد رفض معظم فقهاء س، وتتبع عورات الناس، وأمر بالتسرتعن التحسس والتجس ،

القانون اجلنائي هذا األسلوب يف التحقيق مع املتهم ملا فيه من اعتداء صارخ على احلريات 

وانتهاك ألسرار الشخص، وذهب فريق آخر إىل جواز ذلك يف حاالت خاصة خصوصًا إذا 

 .( )كان مبوافقة املتهم

 املطلب اخلامس

 ال العقاقري املخدرةاستعم 

يقصد من إعطاء املتهم هذه العقاقري أن يكون يف فرتة التحقيق فاقدًا إلرادته دون أن 

يكون فاقدًا إلدراكه مما يسهل على احملقق أن يتحكم يف إرادة املتهم، فيعرب عن 

سيطرة اإلدارة وإظهار ما قبل ، ومبعنى آخر فإنه يهدف إىل تقليل (4)مشاعره الداخلية

شعور مما حيمل الشخص على احلديث يف حالة أشبه بالنوم أو حالة نصف شعورية عن ال

طريق استخدام أحد العقاقري الكيميائية اليت تؤثر يف النهاية على الوظائف العليا ملراكز 

إن استجابة األشخاص هلذه : حممد صاحل عثمان. ويقول د (1)التفكري يف العقل البشري

اوتة فبعض األشخاص يستجيب بسهولة والبعض اآلخر خصوصًا العقاقري ذات درجات متف

الذين اعتادوا الكذب فإنهم يظلون قادرين على الكذب رغم خضوعهم ملثل هذه 

معلوم أن الشريعة اإلسالمية حترم تعاطي هذه العقاقري املخدرة حفاظًا ، ومما هو ( )العقاقري

نوع شرعًا يف التحقيق مع املتهم، على عقل اإلنسان وجسمه، وال جيوز استعمال ما هو مم

                                                 
 .28قدري عبد الفتاح الشهابي، ص: أصول وأساليب التحقيق والبحث اجلنائي  ( )
 (.12 / )سنن ابن ماجة   ( )
 .82 استجواب املتهم، رسالة دكتوراه، ص: حممد سامي النبداوي. د  ( )
 (.82 / )اروق الكيالني ف: حماضرات يف أصول احملاكمات اجلزائية األردني  (4)
 .71ص  12حممد صاحل عثمان عقاقري احلقيقة، جملة األمن العام عدد . د  (1)
 .املرجع السابق  ( )
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باإلضافة إىل أن هذا األسلوب جيعل اإلنسان فاقدًا إلرادته اليت هي مناط التكليف، ويف 

 .هذا انتهاك حلرمة اإلنسان وأسراره وَتَحّسٌس عليها، وهو أمر غري جائز شرعًا

يف وقد ذهب معظم فقهاء القانون اجلنائي إىل عدم جواز استخدام هذا األسلوب 

التحقيق، ويرى بعضهم جواز ذلك يف حاالت خاصة خصوصًا إذا سبقت موافقة املتهم على 

 .( )استعمال هذا األسلوب معه

  املطلب السادس

 غسيل الدماغ

يعتمد هذا األسلوب على تعرض الدماغ لتوترات وصدمات تؤدي إىل توقفه عن أداء 

متقباًل إلحياءات احملقق، وهي  وظائفه لتوقف اجلهاز العصيب عن العمل، فيغدو الدماغ

بإجياز تعمل على شل تفكري اإلنسان وإخضاعه لسيطرة احملقق حبيث ال يقوى على 

 .( )املقاومة فيعرتف مبا لديه من معلومات

وال ختتلف هذه الطريقة يف حكمها الشرعي عن استعمال العقاقري املخدرة والتنويم 

ة شرعًا؛ ملا تؤدي إليه من ضرر على املغناطيسي وجهاز كشف الكذب فهي غري جائز

تماد نتائجها كأدلة عاإلنسان، باإلضافة إىل أنها من التحسس احملرم شرعًا، وال ميكن ا

 .أو قرائن على االتهام

 املطلب السابع

 الكالب البوليسية

يستخدم رجال األمن الكالب املدربة لتتبع آثار اجملرم بعد وقوع اجلرمية عن طريق 

 .( )تستخدم الكالب البوليسية يف الكشف عن املخدرات عن طريق الرائحةالرائحة كما 

وال يعد استخدام هذه الوسيلة دلياًل ماديًا على ارتكاب املتهم للجرمية؛ ألنه ميكن 

تضليل الكالب فال تصل إىل النتائج الصحيحة، كما أنه يعتمد على املهارة يف تدريبها 

امها يف حفظ األمن، والكشف عن املخدرات وتتبع وهلذا فإنه ميكن استخد. واستعماهلا

وتعد من القرائن الضعيفة على االتهام، وينبغي أن ال يتوسع يف . آثار مرتكيب اجلرائم

استعماهلا مع الناس كافة إال يف حالة تفشي اجلرائم، أو يف حالة وجود عصابات لتهريب 

فاظًا على األمن، ووقاية املخدرات، أو عدم استتاب األمن، فإن استعماهلا مشروع ح

 .للمجتمع من اجلرائم واملفسدين يف األرض

                                                 
حممد .ود  47، ص8 2 استجواب املتهم، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، القاهرة، : حممد سامي النرباوي. د  ( )

 . 28 اجلسم، رسالة دكتوراه، حقوق، عني مشس سنة سامي الشوا، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة 
 .71ص  12حممد صاحل عثمان عقاقري احلقيقة، جملة األمن العام عدد . د  ( )
 .11 إبراهيم غازي، ص: التحقيقات واألدلة اجلنائية  ( )
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  املطلب الثامن

 (احلمض النووي)اإلثبات بالبصمة الوراثية 

 .( )اخلتم أو العالمة، يقال بصم فالن أي ختم بطرف أصبعه: البصمة يف اللغة

ه، ومنه قوله االنتقال، يقال ورث فالن فالنًا أي صار إليه مرياثه بعد موت: الوراثية

َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ *  َفَهْب ِلي ِمن لَُّدنَك َوِليًّا: تعاىل على لسان زكريا

َرِضيًّا
 .أي ارزقين ولدًا ينتقل إليه مرياثي بعد موتي ( )

ي من هو العلم الذي خيتص بدراسة انتقال الصفات الوراثية للكائن احل: وعلم الوراثة

 .( )جيل إىل آخر

العالمة أو األثر الذي ينتقل من األصل إىل الفرع أو من اآلباء : )ومعنى البصمة الوراثية

 .(4)(إىل األبناء وفقًا لقوانني حمددة

البينة اجلينية اليت ) :وعرفها اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي بأنها

وهي وسيلة متتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ،  (1)(تدل على هوية كل إنسان بعينه

 .اليت ميكن أخذها من أي خلية بشرية كالدم أو اللعاب أو املين أو البول أو غريه

وميكن عن طريق البصمة الوراثية تعيني هوية اإلنسان عن طريق حتليل جزء أو أجزاء 

ويظهر هذا التحليل يف  املتمركزة يف نواة خلية من خاليا جسمه( DNA)من محض الدنا 

 .صورة شريط الصفات الوراثية من األب ومتثل السلسلة األخرى الصفات الوراثية من األم

ويوجد يف جسم اإلنسان ترليونات من اخلاليا وكل خلية من هذه اخلاليا حتتضن 

ة نواة تكون مسئولة عن حياة اخللية ووظيفتها وكل نواة حتتضن املادة الوراثية، وهذه املاد

الوراثية تشكل خيوطًا أو أشرطة بشكل لوليب حمكم وتسمى بالكروموسومات وعددها 

تتزاوج هذه الكروموسومات حبيث من األم و(   )من األب و(   )كروموسومًا (  4)

زوجًا، وقد استطاع العلم احلديث التعرف عليها وتركيبها حبسب تسلسلها (   )تظهر 

 .( )الزوج الثالث والعشرينابتداًء من الزوج األول وانتهاء ب

 .(7)م281 إليك جيفري عام . وأول من اكتشف البصمة الوراثية د

 :خصائص البصمة الوراثية

                                                 
 (.1 / )بصم : ، مادة إعداد جممع اللغة العربية، ط: املعجم الوسيط  ( )
 . ، 1: سورة مريم  ( )
البصمة الوراثية وعالئقها الشرعية، جملس النشر العلمي، الكويت، سنة : سعد الدين بن مسعد اهلاللي. د  ( )

 .1 ، ص 11 
 .املرجع السابق  (4)
 .م 11 جممع الفقه اإلسالمي، رابطة العامل اإلسالمي، الدورة السادسة عشرة، املنعقدة مبكة املكرمة سنة   (1)
 .   ، ص111 ، منشورات دار اليوسف، سنة  سوعة علم األحياء، طوفاء فرحات، مو  ( )
 .املرجع السابق  (7)
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 :ميكن إمجال خصائص البصمة الوراثية يف النقاط التالية

 - من الدم واللحم واجللد )تؤخذ من كافة التلوثات السائلة واجلافة والقدمية  

 (.خاط واملينوالعظم والشعر، واللعاب وامل

 -  .تظهر آثارها بواسطة خطوط يسهل قراءتها وختزينها يف احلاسب اآللي 

 - ختتلف البصمة الوراثية من شخص آلخر باستثناء القوائم املتماثلة من بويضة  

كما أنها متطابقة يف مجيع خاليا اجلسم وال تتبدل وال تتغري مبرور الزمن . واحدة

 .عليها

4- حتى % 229222وراثية تصل نسبة اليقني فيها إىل صدقية اختبارات البصمة الإن  

 .( )دلةعّد بعض العلماء والفقهاء أن اختبار الدنا سيد األ

 حجية البصمة الوراثية

 -  :حجية البصمة الوراثية يف إثبات النسب أو نفيه 

تعترب البصمة الوراثية قرينة قاطعة بثبوت النسب عند تطابق الصفات الوراثية للحمض 

البن وأبيه ألنه ال يوجد تشابه بني شخص وآخر يف احلمض النووي ما عدا االبن النووي بني ا

مع والديه وال تكفي قرينة التطابق إلثبات النسب إذا مل تكن مؤيدة بفراش الزوجية 

 .الصحيحة

وإذا اختلف الصفات الوراثية بينهما فإنها دليل قاطع على عدم ثبوت النسب بينهما إذا 

راش الزوجية، فإن عارضتها قرينة الفراش فال بد من مؤيد هلا وهو مل تعارضها قرينة ف

نفي النسب باللعان، وإذا كان اإلسالم قد أثبت النسب بالقافة لوجود الشبه فمن باب أوىل 

أن يثبت النسب بالبصمة الوراثية ولذا جاء قرار جممع الفقه اإلسالمي ينص على جواز 

ال إثبات النسب يف حاالت التنازع على جمهول النسب، االعتماد على البصمة الوراثية يف جم

وحاالت االشتباه يف املواليد يف املستشفيات ومراكز رعاية األطفال وأطفال األنابيب، 

وحاالت ضياع األطفال واختالطهم بسبب احلوادث والكوارث وحاالت عدم التعرف على 

 .اهلوية أو القبيلة

يها يف نفي النسب وال جيوز تقدميها على كما نص على أنه ال جيوز االعتماد عل

 .اللعان

 -  :حجية البصمة الوراثية يف احلدود والقصاص 

ملا كانت عقوبات احلدود والقصاص تدرأ بالشبهات وال تقام إال باإلقرار أو الشهادة 

أو بالقرينة اليت ال يتطرق إليها االحتمال كما هو معروف يف موضعه، فإنها ال تقام 

                                                 
، القاهرة  االستنساخ والنجاب بني جتريب العلماء وتشريع السماء، دار الفكر العربي، ط: كارم السيد غنيم. د  ( )

 .مجيل عبد الباقي الصغري. ، ود2  م ص228 سنة 
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ية ألنها تعترب قرينة ظنية يف هذا اجملال، فقد حيصل احلمل باإلكراه أو بالبصمة الوراث

نتيجة الستعمال املرأة خرقة ملوثة مباء الرجل، وقد قرر اجملمع الفقهي اإلسالمي املنعقد 

جواز األخذ بالبصمة الوراثية يف   11 مبكة املكرمة يف دورته السادسة عشرة سنة 

يت ليس فيها حد شرعي وال قصاص تطبيقًا للحديث الشريف اإلثبات اجلنائي يف اجلرائم ال

  .«اْدَرُؤوا اْلُحُدوَد ِبالشُُّبَهاِت»

وهذا ما قرره املؤمتر الذي عقدته املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت عام 

من أن البصمة الوراثية بينة تفصيلية تدل على هوية األشخاص وتعد وسيلة ال ختطئ  228 

من الشخصية وباخلصوص يف جمال الطب الشرعي إال أنها ال ترتقي إىل مستوى  يف التحقق

 .( )القرائن القطعية يف قضايا احلدود الشرعية عند مجهور الفقهاء

                                                 
سعد اهلل . ، وانظر د228 ة العاملية واملنظمة اإلسالمية للرتبية والتعليم والثقافة سنة قرارات مؤمتر منظمة الصح  ( )

 .71بن مسعد اهلاللي ص
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 التوصيات

 - القرينة هي األمارة اليت نص عليها الشارع أو استنبطها أئمة االجتهاد أو استنتجها  

 .من أحوال القاضي من احلادثة وظروفها وما يكتنفها

 - القرائن من أدلة اإلثبات غري املباشرة يف املعامالت املالية واألحوال الشخصية  

 .والعقوبات

 - القرائن مصدرها قرائن نصية وهي ما نص الشارع عليها يف القرآن أو السنة،  

وقرائن فقهية وهي اليت استنبطها الفقهاء وجعلوها أدلة على أمور أخرى واعتدوا 

فإذا أمجع الفقهاء عليها فإنه تكون يف حكم القرائن بها يف األحكام، 

 .الشرعية النصية

4- يعمل بالقرائن بشروط أهمها أن تكون داللتها قوية وأن ال يعارضها دليل شرعي  

أو قرينة أخرى أقوى منها وأن يكون املرجع يف تقدير القرائن من له علم بها 

 .كالفقيه أو القاضي

1- ضعيفة يف اإلثبات حتتاج إىل مؤيدات أخرى وال يعترب التسجيل والتصوير قرينة  

وجيوز استعماهلا جلمع البيانات عن اجملرمني وتسجيلها . حيكم بها منفردة

 .وتصويرها وال جيوز استعماهلا للتجسس على أسرار الناس وحياتهم

 - وتقبل ( قرينة قطعية يف اإلثبات)ال تعترب اآلثار وحتليل البصمات دلياًل ماديًا قطعيًا  

 .بات عكسهاإث

7-  .ال جيوز اللجوء لتحليل الدم إال عند نفي النسب أو اختالط املواليد 

8- إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ونفى نسب ميكن االعتماد على قرينة فصائل الدم  

الولد إليه، فإذا اختلفت الفصائل بينه وبني املولود كانت دلياًل قاطعًا على عدم 

ائل بينهما مشرتكة فال بد لنفي النسب من ثبوت النسب بينهما وإذا كانت الفص

 .املالعنة

2- ال تعترب القرينة املستفادة من استعمال جهاز كشف الكذب أو التنويم  

املغناطيسي أو استعمال العقاقري املخدرة أو غسيل الدماغ من أدلة اإلثبات وال 

 .جيوز شرعًا استعماهلا فهي حمرمة شرعًا

 1- قرينة ضعيفة حتتاج إىل مؤيدات ب البوليسية تعترب القرينة املستفادة من الكال 

خرى وجيوز إثبات عكسها واألصل االقتصار على استعماهلا يف حاالت خاصة 

 .كالكشف عن املخدرات واحملافظة على األمن العام

  - تعترب قرينة البصمة الوراثية قرينة قاطعة لثبوت النسب عند تطابق الصفات  

أبيه وتعترب قرينة قطعية على عدم ثبوت النسب الوراثية للحمض النووي بني االبن و
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بينهما عند اختالف الصفات الوراثية وملا كان فراش الزوجية قرينة قوية معارضة 

هلا فإنه جيب أن يؤيد نفي النسب باللعان، وال تعترب حجة قاطعة يف احلدود 

 .والقصاص



 
 العشرونالدورة 

 ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي

 

 

 

 

 

 واألمارات اإلثبات بالقرائن

 ( املستجدات)   

 

 
 إعداد

 الشيخ حممد عبده عمر

 عضو اجملمع

ي موورة  اليم اجل



 1 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 املقدم 

مددهلل اددل  احلمددهلل ر  ا ااملددوال الااوددسال الااىددس  عثددر ةددل امللدد    دد  اثملددوةثل          

العثدر  عدأ  انا د  ةدل األ بعدو       ةدل العثدر  اد  ال دسب  الجدث ن   ملدل         عبهللار ااوودق األ

 :الاملهلل  الاارجثل العثر ةل جثك جبعث  إىل ين  ااهلليل

ف   342) انددو ع عثددر ااددوا األةو دد  ااملوةدد  امددأ االددد  ادجددسة  ااددهللالا   ددهللال   دد ن    

  الااذي  الضست فع  ااناضعأ ااد   11/11/4111هد اانافق 41/11/1234التو يخ ( 1/4111

اثمجمددأ   ال ددهلل ال ددأ إارعددو ي عثددر ةنضددنق ادنبددو  اددوادرا ل        ( 41)جددرملرع عثددر ااددهللال ال   

ااىددرجهللا   الار  ىدأن  و ينفدنددو الينفدق اامددأ الااددو مل عثعدد  ادو ةددل  ددأ       = الاألةدو ا   

و اإجرهدود   دع    حتكع ن ااشريمل  ادجسةع  الإجرنبوط االد  ةل  ون هو الةبود هو الكثعوته

 .التأ ع   حكو  ااننازن الااىرجهللا  عثر ةنهج عثمو  ااىثف الضنااا  ااشرعع 

 

 عضو اجملمع املؤسس وممثل اجلموورة  اليم ي  

 حممد عبده عمر

 ص عاء
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 ع د فقواء األحكام الشرعي : تعرةف القرة   

 .1ه  األةو ال اابواغ  حهلل ااعدل: اادرين  اادوطمل  

ح دادعس  عندهلل   تودث اادريند  اادوطملد  ااد     : اادرين  اهذه ااوعغ  يدوهلل اد    ااث  التملريف

 . وفدهو  ااشرق اإلنب

   تد اارملريف  ون  عثر اادرين  اادوطمل    ي ااناضس  ااهللالا  عثر ةو يدراد إنبو  الهذا

 و ملندر  مبداعس  اإلنبو  ه   ةو ال  ال عسة  تهللن عثر  ةدر  ادر   ااووحل  الاواروا  فإو اادرين  

ال ددهلل تكددنو ةمنعدد    ال  ال ااملسةدد  يددراد ةملرفرهددو  فردددن  هددذه األةددو نددوو الا ملدد  ةهنادد  ه

 .و ةل اوا تضوفر اادرا ل عثر الا مل  ةهنا ااهللالا  عثعهااملسةو  تؤدي إىل 

الهدددذا اارملريدددف ال نرثدددف عدددل ااملندددر ااثغدددني  مبملندددر  و هدددذه األةدددو ا  الااملسةدددو      

  كمددو عمددأ هددذه اادريندد  عثددر  ددرا ل كن هددو فرددهللن عثعهددوتوددوحه هددذه اادضددع  ااهنادد  

مبملندر ااودوحب   كمدو   هدو ت ااتهدو الجدعث  إىل  ويد          "ةلوعثد  "ةشرد  ةل اادو    عثر الزو 

 .ةملرف  هذه اادضع  ااهنا 

  اادهللانن ت  تبد  اادادنق اد      األةرح اهو بااناضس  اا  يو اابعن الاابملض يملرفهو اأ هو 

و و  دد  ع العددو  فرددهللن عثعدد    ال هدد  احلددون اادد  ت هددر عثددر        ال ظددوهرال تددد وةدد كدد   ال هدد  

 .ااشخص

 ةددو إو كو ددت اادريندد   دد،  وطملدد     ي   هددو  ريندد  ضددملعل  فإ هددو تكددنو ةددرد  ريندد   

 .اسجرئنوس

الةل هنو  ارت و اارملريدف ااد   ادذ  اد  ةثد  األحكدو  ااملهللاعد  ااد   عردة  اادريند            

اادرين  اابواغ  حهلل ااعدل  الجنف  رنوالن األداد   و كن ه  اادوطمل   حهلل إ شو   جبوا احلك ن

 .ت ةكوو  ار ةل هذا اابسث إو  و  اراا  تؤيهلل ةشرالععرهو 

الال يله ن ةل هذا اارملريف اا   اذ  ا  ااث   و فدهو  ادجس  مل يأاذالا ا  اد    هد ن   

الاد  الاضدس   إال   احلكد ن فعد  د     عثر اادرين  اا  دات عثر ةو يدراد  طثدنا ارملريلهو ااىواق

 :ةواثح ااملث ن اادامل  إال مبملنعل و عثمو  األ نن ال ياثدنو 

   ال ااددذي الاجددرهللالنااددذي لودد  اددهللالو فكددر  ال تأةدد   ال   ددر        يااملثدد ن ااضددرال  :  األول

ااضرال ي  الةلدون اادك كدناندو     ، الاجا  تلض  إاع   اليىمر اواملث نلو  ةل  

ااملد  ااىدثع ن الاربدة ااردناتر جدنا      ) ي الجو   ااملث ن ااضرالال "ااناحهلل  وف األننل"

 (. كوو اربة ةودي  ال ةملنني  الكذا ةل الجو   ااملث ن ااضرال ي احلناس اربمس

                                            
 (.1421)األحكو  ااملهللاع  ااودال  ةث   ( 1
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 .اليىمر اواملث ن اان ري  الادجرهللالن ااملث ن ةو يملرف اوان ر الاارأة  ةل  :الثاني

  يددنن ادةددو  ااغيااد    دد  ار  و ااملثد ن اان ددري هدن ااددذي يرخثثد  ااشددك ال رثدف فعدد      

اان ددر  يلهمدد  ااددبملض األاددر ةددل اددعس ةددل  هدد    ااملدددنن الاألفهددو   الااددذي يملثمدد  ااددبملض الال   

 .الادجرهللالن الكذا ةل ترو اان ر الادجرهللالن  وهللا 

يىددمعهو االدهددو  ةددل  بعدد  ةددو يلعددهلل ااملثدد ن اان ددري     الال  ددك  و اادريندد  اادوطملدد  كمددو   

س ااددذي هددن  عثددر د جدد  ةددل   لنمبملنددر  و اادريندد  اادوطملدد  تلعددهلل ااملثدد ن ااددذي تامددئل إاعدد  اادد   

  فهن ااذي يؤدي إىل إطمئنوو اادثه حبعث يغثده عثدر   ااضرال ي ال    د ج  ةل ااملث ن ااعدعين

 .ل دالارهو عثر ااراد ااهنن  فعارح إحرمون عهلل  دالارهو اا

حكدو  ااشدرعع   الجدبه تىدمعرهو اوادوطملد       ال واه اا ل ةثسق اواعدل التبندر عثعد  األ  

  األةدر اادذي  دإ إىل اادادأ    احدهلل الهدن اادراد   الو عثدر ةملندر   هد الإجرموعو حودهد   رج ةل تاواق 

ةدو حود  اندو ااملثد ن     كدس  عثدر حدهللال    اتهدو     د،   ندو إاا  فرد دو اان در إىل ةلرد    اوهللق دالارهو

 ااملثدد ن انددو هددو الاان ددر إىل ةمنعهددو لودد    ال ااملثدد ن اوددهلل هو  اكددل عنددهلل إجرموع  اان ددري 

 .اان ري مبجمنعهو

اردنيد  احلدهلليث ااضدملعف عندهلل عثمدو  احلدهلليث الاادك ةدل         وعهللال  الهذا ااواثح  ك  

اددسن اابسددث عددل تملددهللد اارالايددو   التنبددأ ااشددناههلل اادد  تدددني احلددهلليث ااضددملعف  ال اارالايدد   

إىل ةمدددنق اارالايدددو  اان دددري ةدددل ادددسن   دددرال الاحدددهللال    ال ااضدددملعل  فعرنادددهلل ااملثددد نااشدددواال 

ر إىل كد   الايدد  عثدر حدهللال اددو    احلدهلليث ااضدملعف  اعنمددو ادن   د     الااشدناههلل ااد  تؤيدهلل التدددني   

 .حو  هذا ااملث ن ااذي يدنإ ارملهللد اارالايو   الااشناههلل إىل د ج  فنق اا ل الدالو ااعدل

كمو  اذ اهو فدهو  ااشريمل  الااددو نو اثن در ت اادريند  ااضدملعل  عندهللةو تردنا د عثعهدو        

 .فنق اا ل الدالو ااعدلل ت اا  اانضنق حرر تلعهلل ااملث ن عهللال  را 

 ةدددر ةنادددد  الاألةدددو ا  ت هدددذا االدددون  و ادجدددرنروم ةدددل ااملسةدددو   يرضدددح الةدددل هندددو 

 . الةملدنن  الاألدا   عثر ةشرالععرهو الا دال ةل ااكروا الااىن 

 ادنال ينجدف عثعد  ااىدس   و      ادو   اد  1 اَلَجوُ الا َعَثر َ ِمعِوِ  ِاهلَلٍ  َكدِذا   :  ون تملوىل 

و   التملدوىل اهدذه ااملسةد  عسةد   ادرإ      جدبس ااهلل  عسة  عثر  هلل ه ن  حعث  رو ار ملثنا جي

تملو ضهو اله  جسة  اادمعص ةل اارمييق إا ال يملدد   و يلدرتس اادذ ه ينجدف عثعد  ااىدس        

  ال دهلل  جدرهللن يملددنا عثعد  ااىدس  عثدر       دمعص جثعمو  دالو متييقاااليبدر الهن الاس  معو  

 كددعس هددذا   ةددو ار جددبسوو"فدددون جددثعمو   عنددهللةو   ددر ت اادمددعص فنجددهلله   كددذا  الالده 

عثددر  عمددون اجددرهللن االدهددو  اهددذه ا يدد   ال ددهلل  "ااددذ ه ااددذي  كدد  ينجددف المل هدديق  معودد   

 .4حكو  االد  األةو ا  ت ةىو   كل،ال ةل 

                                            
  (11)جن ال ينجف ا ي   ( 1
 .141-121   د1اادرطيب   تلى، اادرطيب  م ألحكو اجلوةأ   ( 4
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اَلَ ِههلَل َ وِههلٌل ِةْل َ ْهِثَهو ِإْو َكوَو َ ِمعُودُ   ددهللم ِةدْل  دُبدٍ  َفَودهلَلَ ْت اَلُهدَن ِةدَل         : ال ون تملوىل 

 .1 َكوَو َ ِمعُوُ   دهللم ِةْل ُدُاٍر َفَكَذَاْت اَلُهَن ِةَل ااوموِدِ َل اَلِإْو *اْاَكوِاِاَل 

عندهلل عدهلل     ووألةدو ا  اليملرمدهلل عثعهد   اداع  الاضح عثر  و ااشدرق يملمد    فل  هوتل ا يرل 

يىدراأ    نملت ااثدك عييدي ةودر المل    ال  الجند  ي داع  يكنو   نإ ةنهو  ال إ وق  الهذه  ةو

  إ  مدعص ينجدف ةشددن و  ةدل اربثدف ال  رندأ ادذاك  ال و        هللةو عند ااهللفوق عل عدرع زالجرد    

هذه ااملسة  مبنيا  ااهللاع  اادامل  عثدر ادرا ال ينجدف الإ درتاف زالجرد   والاد  تثدك االوحشد          

 .الإاوو هو اعنجف ال عرة  هلل اادمعص ةل اربثف  و  ن ةدو  ااشهند

ةدرا  ت  جدت   د الظ جدعمو  ال هلل الااملسة   الااىع ن  4 َتمْلِرفدُه ْن ِاِىعَموُه ْن :  ون تملوىل 

 .3اادر و ااكري ن

تىدرأةر   ن  حق انلىدهو ةدل الاعهدو الاابكدر     األي ":  ون عثع  ااوسال الااىس  الةل ااىن   

 "2تهووال ا هو  م

و  اليملرددة هددذا  ريندد  عثددر اارضدد  – ي جددكنتهو  -  ددمو  اابنددت جددنن فجملدد  اار

 .األدا  عثر احلك ن اوادرا لاحلهلليث ةل   نإ 

الةملدوا  اجلمدنح   ال ادل ادل عمدر  ةل حهلليث طني  اأو ةملدوا   ل ال عنف ال الإ عبهللاار 

نن ار ددددد فددون ممدو  ج   رد   اد  جهد  يدن  ادهلل       ال علرا   ضر ار عنهمو  دعر كس  ةنهمدو  

  :"  ال ضدر   "كسكمدو  رثد   " : فن در ت ااىدعلل فددون   " ال" :  دوال " ه  ةىدسرمو جدعلكمو

 .1ال اجلمنح الاملوا ال عمراىثب  

مبو يراه ةل  ريند    ا،جح ةل اادوت إىل ااىعلل اارجنن عثع  ااوسال الااىس   ال  ر  

انجدند عسةدو  عثدر جدعل       ادل اجلمدنح   الفأعار ااىثه املوا ال عمدر ااهلل  ال بغ  نر اااملل 

ال لهدد ن ةددل  نادد  عثعدد     فكددوو هددن ااددؤنر ت  رثدد  ةدوتدد   ادد  جهدد   و جددعل    لددذ  تشدد، إىل

تاععبدو  ادنلس ةملدوا ادل علدرا  ألو  اد  املدض ااشدو ك  ت         " ثد  كسكمو  ر"ااوسال الااىس  

 .  رث 

عددل ااثدادد    و  جددس  جددأن  جددنن ار     اجلهددين  هللال الإ ااوددسوا  زيددهلل اددل اوادد 

ند ن  عدرف الكو هدو العلو دهو ند ن  جدرنلق اهدو فدإاا جدو   دوحبهو فملددرف           جدن   عرفهدو  " : فددون 

 "4فأعا  إيوهو الإال فه  اكالكو هو الدهو العهللعلو هو 

                                            
 (44- 4)جن ال ينجف ا ي    (1
 .ةرا  ال هلل ال د الظ جعمو ت اادر و (. 443)جن ال اابدرال  ي    (4
 .ال    األاف اواهلل الاادور هن حرف ااناال. ااىعمر= اأاف ةدون ال = تكره ااىعمو   (3
  2الااملنر الاحهلل  سعح ةىث ن م" الإا هو جكنتهو" الاه ادةو  ةىث ن  عل  ال عبوس  ضر ار عنهمو  الت  الاي    (2

 .121-121 د
 .411 د 4ادجرعملوا م ( 1
 .311-311  الجو   ادنبو   د41 د 2جب  ااىس  م (  
 .3    د 4ةرلق عثع    الااثلظ اىث ن  سعح اابخو ي  م  (4
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 و يردهدددو إىل ةدددل ال دددلهو   و ةدددل  ادددرد  اداددد   فلددد  احلدددهلليث ااشدددريف داعددد  عثدددر   

اودتعوو ابعن   ال هلل عده ال اادع ن     ار عثر هذا احلدهلليث  اواملسةو  ااذكن ال الال يثي  

  إو ااثداد  إاا ال دلهو الا دف  دل      ااوسعح ااذي دا  عثع  ااىن      ال ةملو ض  مدو "ادنا  

مدو    اد  ال دل    فدو  ال ل  مدو ةددو  ااشدوههلليل     اان ف جردمب  تهللن عثر  هلل   دفملت إاع

 "1تبل  هلل   ال س  دعناهاعن  

ال ان اكدر اادرازي ةدل احلنلعد        سوا ااشوفمل  الاملض هلل الاهذا  ون ادةو  ةواك ال  

 ملدل ال دهلل    ةدل ااودسوا   ضدر ار عدنه ن     مبسضر حك ن عمر ال ارباوا  ضر ار عن  

 .4والال زالم م اا  ظهر حبثهواار ال  ارج نحهلل اارناتر  اثغ عهللده ن

اا ددوهرال الإ وةدد   اىل األاددذ اوادريندد   ال ددهلل اهدده ادةددو  ةواددك ال  ددهلل ت   ددح  الايرعدد     

ظهدن   ال  ون احلنلع  الااشوفملع   الت اارالاي  األادرإ أل دهلل ادأو اادر ال ال حتدهلل ادرد        احلهلل 

شددبه   ال مل تملددرتف اتىدأن عددل ااددك  فدإو  دعددت اأ هددو  كرهدت  ال الطددأ      الإمنددو اهددواحلمد   

احلدهللالد اواشدبهو  ال اكدنو احلمد  ال يدهللن       ةدل ادوا د    الاملد  اادك إمندو هدن       اواي و مل حتهلل

 .3عثر اانطئ

 العلمددوو  ضددر ار عددنه ن الكددذا اددل ةىددملند  حكدد ن  ةدد، ااددؤةنل عمددر اددل ارباددوا    

مدود  هدو إعر   ال  و ا س  اربمر احلهلل ةل الجهلل فع  مل يملث ن م ن خموال  ت الجنا إ وة    ملل 

 .2الااشهند الاير  ااراجح ت  حهللإ ال  هلل ةواك   ون الاهذا  اا وهرالعثر اادر ع  

اادريندد  اادوطملددد  التنجددهلل ت كردده االددد  ادجددسة  عثدددر      عثددر  عهلليددهللال  الهنددوو  ةلثدد    

وادريندد  اادوطملدد    كرلدد  اددذكر املضددهو    ا اددرسف ةشددو اهو  ةلثدد  عهلليددهللال تلعددهلل احلكدد ن    

 :الةنهو

 و الالجدهلل  خود  الةملد  جدكعنو  خمضدبو  اوادهلل      ن ادو ف  إاا ارم  خص ةل دا  اواع  الهد  (1

ال يثرلدت إىل  اد   وةدرنال  ادنلس اان دت فدس  دك اأ د   وتد  اادك ااشدخص  الت هدذه احل         

 .إحرمون  ار

إاا   يددت  جددس  فددد،ا  لمدد  كعىددو   ال  كعوجددو  ةددل ااددون الاحلددون   دد  اددو م ةددل دا   ال   (4

كددل إاا ظهددر  اعندد  تددهللفأ     الاالاثمؤجىدد ةؤجىدد  ةواعدد  فددوادنن هنددو اوددوحه ااددهللا     

 .1اادرين  اادوطمل  فعسك ن مبنجبهو

                                            
 .311 د 1  حو ع   سعح ةىث ن م14 د 1إعس  اان ملل م ( 1
 .11ااارق احلكمع   د (4
 .امل  اار ال اا    ت كو ت ةريالج  ن ن ةو  عنهو زالجهو  ال طثدهو( 3
 .221الطرق اادووص  د 311الجو   ادنبو   د  ااارق احلكمع   د (2
  .2 4-3 4  نن إجرموق ااهللعنال  د( 1
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نبدو   عرةالا اادرين  اادوطمل  الجعث  ةدل الجدو   اد  اةل ااذيل ال اادع ن     ار إ اليملرة

ت اادضو   الةل ااذيل دافملنا عنهو حرر      ون اأو اادرين  اادوطمل  ت املض األحعدوو   دنإ   

 .1ال ظهر ةل اد را  الاابعن 

عددوه ااددل اادددع ن جددو  اادوضدد  اددل فرحددنو ااددواك  ت تأيعددهلله ادددنن ااددل اادددع ن  الاددنلس إ

 .4  ادنبو  ااملرةال كنجعث   ني  ةل الجو

العثدددر الجددد     ال دددهلل  ارثدددف   دددسوا اادددذاهه ااشدددهن ال ت تددددهللي ن اادرينددد  اادوطملددد        

اربونص  ضويو احلهللالد الاادووص  فدهلل اهه ااواكع  الاحلنواثد  ت   جدح  الايدره ن ادأ ه ن     

  ت كوف  اانضنعو  مبو فعهو احلهللالد الاادووصاذالو اوادرين  اادوطمل  يأ

ت  عددأ يأاددذالو اهددو   اارجنحدد الايددوته ن  ض ةددو األحنددوف الاحلنواثدد  الااشددوفملع  ت املدد 

 .اانضنعو  اإجرلنو  احلهللالد الاادووص

طريدددو  ةددل طددرق فإ دد  يىددرأ س اهددو فددد  الال تملرددة   ةددو إو كو ددت اادريندد   دد،  وطملدد   

اادضو ع  الإمنو احملوالا  ةل اسمو اوان نن إىل اد را   الجبدت اد دو ال إىل اربدسف    األدا 

ادذا   درإ  و     ه  تملرة اادرين  اادوطمل  ت احلهللالد الاادووص    ال؟ال ااذاهه ااكةإ  

 .اربسف  ةثسظةل ااضرال ي إيضوح 

 تملددوىل  ال اددواص حددق ار حوددر فدهددو  ااشددريمل   ادجددسةع  ت ااملدنادد  اادد  تكددنو       

ددهلل ال حددو  ر   اايكنو حق ار تملوىل فعهو   وابو   فعملرفنو احلهلل ت اد داسح اأ د  ااملدناد     

الال يدددون عدل اارملييددر   دد  حددهلل ألو   و ألو حددق ااملبددهلل فعد   وابدد فددس يىددمر اادودوص حددهللا   تملدوىل  

 .3ااملدنا  فع   ، ةدهلل ال انص  رع 

ادادأ ااعدهلل   عثدر ةدل تلبدت عثعد      نارهدو  ال هلل حور االدهو  جرا  ن احلهللالد ت ااىر   العد

العدناد  ااي دو اجلثدهلل    الاحلراا  العدنارهو اادادأ ةدل ادسف      الإ رلو  اانا أعنهلل تنفر ااشرالط 

 . ن  ك  ااك عنهلل تنفر ااشرالط الإ رلو  اانا أالاارج

 جدون عدهللالن       امل اودعرتاف ااوريح  ال اشهودالالاأل   ت حهلل ااي و يلبت عثر ةدرتف  

األةدر عندهلل و ت اادر ال    "فدهلل  ون ادةدو  ةوادك   د  ار       ةو اادرين  ي   دد  ؤيرالو االمل  

فردنن  جركرهت  ال تيالجت إو ااك ال يدب  ةنهدو الإمندو يددو  عثعهدو     الال زالم مو تنجهلل حوةس  

 ال جو   تدهللةر إو  ت ةل اانكوح اعن   ال عثر   هو  جركرهت اةو  داحلهلل إال  و يكنو عثر 

تعت اله  عثدر اادك احلدون  ال ةدو   دب  هدذا ةدل األةدر اادذي          غونت حرر  كو ت اكرا   ال  جر

فضعس   لىهو  فإو مل تأت  اش   ةل هذا   ع ن عثعهو احلهلل الال يدب  ةنهو ةدو  دعدت   تبثغ اهو 

 ."ةل ااك

                                            
 .11ااارق احلكمع   د ( 1
 .ااوهلل  ااىواق (4
 .2/11 و    اانطأ ةأ  رح ااي( 3
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المل يدبد  دعناهدو ااغوده     جدعهلل  اليلبت احلهلل عنهلل ااواكع  حبم  ت  ، ةريالجد  الاا   

ممدو    إال  ريند  احلبد   يدذكرالا   ملدريند   واادنبدو  حدهلل ااي دو    الو الاالدهو  ااعدي   1اس  رين 

د رنوق اادوضد   فثدن دادت    إنبو  ااي و يذكرالا وادرا ل المل ايهللن عثر   ه ن مل ياثدنا ااملم  

إاا الجهلل ت حلدوف الاحدهلل الكو دت    مل يأاذ اهو كمو  را ل  ارإ  ،  رين  احلب  عثر ااي و 

 ال دعدت   د  الطأهددو   ال إاا  حرمثدهو ال دوا اهدو     ه احلدهلل ةنجد حوارهمدو تدهللن عثدر   همدو   تكبدو      

 .4ال  كر ال يلبت احلهلل الان   رنأ اادوض   اهللالا  هذه اادرا ل عثر ااي و

 بإرادة القذف القرائن  التعرةض مع قيام

 ال ينل   ىدب  كدناد    " ز عت" ال " يو زا  "إاا  ةر  خص  ار اواي و ينجه احلهلل ادنا  

 .الحنن ااك" را   ت اال ح" ال " اىت ألاعك"

 :يف إحلاق هذا العار باملقذوف

 ةددو إاا مل هنددو  تلددق االدهددو  عثددر الجددنا احلددهلل ألو الددظ اادددذف  ددريح اددو  ذفدد  ادد     

  ل ااهللاا  عثر إ ادال إحلوق هذه ااول  ا ؟ايكل ااثلظ  رلو  فه  تكل  اادر

د اد  ااددذف     ا إاا دات ااددرا ل عثدر   د    اهه االد  ااواك  إىل  و اارملريض اوادذف 

و  عثعد   كنجند اونة  ال اادواف الاادذالف  ال كوو ت ةشومت   ال ت حون  ضه فإ   يد

 .اإ ادال اادذف احلهلل أل    فوح عل ةدونده

احلنلعد  الاحلنواثد  ال   الةدل ااشدوفملع    فإو  هدن  االدهدو       ةو  رين   ا س  اربمر الااد 

دحرمدون  و يكددنو جددوهس   ال  يؤهددو يدنادنو البددن  حدهلل اربمددر مبجددرد  ا سد  ااىددكر  ال اردو   

 .حلهلل مذه ادحرموال اهو  ال متضمض اهو ال يلبت عثع  اةكرهو  فدهلل  ي ل   هو ةو  جلهث  

 قرة   وجود املسروق مع السارق

ا ل فمخرثدف  ر  ةدو نبنتد  ادواد   الحهلل ااىر   يلبت اود را  الاابعن  اا  هد   دهودال  جثدل   

ااذي يرإ  و الجند ااىدرالق عندهلل اادره ن الضدبا      اال اادع ن   الةل اادو ثل البنت  اوادرا ل فع 

 اثددغ داعدد  عثددر إ تكددوا اجلرهدد  ال  ددهللق ةددل دالادد  اد ددرا  الااشددهودال ألو اد ددرا     حلعوزتدد  

  ي ةو الجدند اادون ااىدرالق ةدأ اادره ن ال يرادرق إاعد         اةاو يرارق إاعهمو ااكذا  الااشهودال 

 . به 

إاا الجدهلل اادون ااىدرالق ةدأ     نو ادواداأ  مد اربثلدو  لك المل يين األ م  ال"يدنن اال اادع ن 

يراددرق إاعهمددو ااوددهللق الااكددذا اددةاو أل همددو  الاد ددرا الهددذه  ريندد    ددنإ ةددل اابعندد   ااددره ن

 "3الالجند ااون حبنزت   ص  ريح ال يرارق إاع   به 

                                            
  .412/ خمرور اثع  اهوةش ارباوا ( 1
 .4/142تبورال احلكو  ألال فرحنو  ( 4
 .1ااارق احلكمع   د ( 3
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 :و   نسث  الايو ىت هذه ااالاثسنواث  

  ا كدوو الديملد  عندهلله  ال  هندو   ال الهبد       ةثكد  إا ال ون   د ااىرالق ةأ ااره ن إاا الجهلل  : األالىل

ةند  ةدأ هعند  ألو    ةدأ ااىدرالق   ا   ال  ودب  ةدين  ال ةدل ااد   ال املضد  اد   فدوادنن        

ةدو  دون   لرمد   ااىدو ق الال  ادأ  عثعد  أل د      ااعهلل نبرت اد  فدإو حثدف جددات دعدنإ      

 .مىرالق ةن اثالمذا حثف 

الهنددو تلددن    اددأ ااىددو ق  ال جيدده  اويددؤدي اددهللعناه نط ااداددأ د  دد  يداددأ ألو جدد    :االو ع 

 .ةوثس  اايجر

 .عن  ااداأكذا  الإال جد  اواىر   أل   يملث ن ةملرالفو  كوو  إو      :االوال 

 .1األالىل انجند ااشبه  هواألالىل اليدنن    ال  هللاة  اارالاي  ا حاليرج

ال دهلل  ت احلدهللالد  هو  ت األادذ ادوادرا ل   ةذاهه االدملراضنو راج كرل  اهذا اادهلل  ةل 

إنبددو  ت ال ةددون ألعمددون اادددرا ل  يددرالو   دد   هددن  احلنلعدد  الااشددوفملع  الاحلنواثدد   و   ينددو  

احلددهلل االواددت كمددو ت  ريندد  الجددند اابكددو ال ت ااددر ال املددهلل   احلددهللالد الإاا كو ددت توددثح اددهلل  

إنبدو     د  جيدنز   اهبدنا اىل  فددهلل  ااددع ن  ااواكع  الاال تعمع  الاادل  فدهو  عثعهو   ةو بن  ااي و ن

 ريند  احلبد  ت اادر ال ااد  ال     الهد   : عثر جبع  احلودر    اا  اكرابملض اادرا ل  احلهللالد

اارا سدد  الااىددكر الااددد   ت اربمددر الاارملددريض إاا داددت احلوادد       الال جددعهلل  ال ريندد   زالم مددو 

 .عنهلل املضه نةأ ااىو ق ااىرالق   الالجند ااون اا رفع  عثر إ ادال اادذف

اادوعدهللال ااشدهن ال الاارهللاالاد  ادل     ة  احلهللالد ادوادرا ل  إ و ااو مل  ال مل يرةل األدا  الامل  

اىل ااددك اواشددبهو  ةددو اجددراملر ن احلددهللالد   د ؤا" نادد  عثعدد  ااوددسال الااىددس   فدهددو  ادجددس  

إاا   درب   ": دون      عثع  ااودسال الااىدس    اجلهين عوةر  عل عدب  الالت  الاي   ارإ " جبعس 

 و اارجدنن  دثر   ار عنهدو    اىدعهللال عو شد   ضد   ال الايد  عدل ا  " جدراملت ا  ةو  دفأاحلهلل  عثعك

فدإو الجدهللل اثمىدث ن خمرجدو       اىدثمل ةدو اجدراملر ن عدل ا    د ؤا احلهللالد "" :ار عثع  الجث ن  ون 

 " 4 ات ااملدنت اامللن ا،ا  ةل  و نائ  ئفإو ادةو  ألو نافخثنا جبعث  

 ".3ةهللفملو مو دفملنا احلهللالد ةو الجهللل "يدنن  ارإ الت  الاي  

 ؟من أةن لك هذا:  مبدأ

عثدر إظهدو  احلدق فعهدو     اا  تملم  عثر اادرا ل  إااهللعوال  الةل  ه ن يملرمهلل عثر اادرا ل 

حبعددث ال ااملددو  اااو ثدد  اثمنظددف ظهددر  األةددنان  كمددو إاا  دعددوالإ ااكىدده  دد، ااشددرالق 

 .ةل ةرتهةو  يردوضوه ةأ هذه األةنن ترنوجه 

                                            
 .1/141حتل  احملروم  -1/121الاابىنط  -11/211ثر   ين ر احمل411الاادناعهلل انب  جه  د - 1/41ااغين ( 1
 .ال الاه اارتةذي الاحلوك ن الاابعهد  الت جنهلله يييهلل ال زيود الهن ضملعف 3/12 ارج  ااهللا   اين ت ااىنل ( 4
 .4/241جنل اارتةذي ( 3
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 درا ل تدهللن عثدر  و هدذا اانظدف      رتبد   اةنوجبرهو ةأ عهلل  االرالال اااو ث  ظهن  فعكنو 

دوضددوه ةددل رةددو يعددل طريددق ةددو إ عو الشددرةكىددبود  دد،  ددهلل  جددرغ  جددثار  الالظعلردد  التدوضددر  

 .إارسس ااون ااملو  ال عل طريق  إ  وال

ةدل  يدل       الهدذا ةدو عدرف مببدهلل    هدذه االدرالال  عل ةودود   رسدق او ي فكوو اثدوض  حق

 اك هذا؟

ااددو نو  ةلد  هدذا    ت جدل الاادنا ل الاان ريو   ك  ااذاههاالد  ادجسة  ال هلل جبق 

اددذاك  جددس اار وادد  عثددر   الفرنردد   فنضددأ   ةددو  ااددون  ااددنلس اابشددري   ةددل ضددملف  اددو عرفدد   

او اربثعلدد  كردده اارددو يخ  فدددهلل  ال حلوظددو  عثددر ااددون ااملددو    األجهدديال احلوكمدد  الااىددئنا  

اابدهلل  ادجدسة     متىك  اهذارص عثر ك  احل ض  ار عن   هلل حرص عمر ال ارباوا 

ةل تكونر  ةنام ن الزيودتهو اودن ال ال ترنوجده ةدأ ةدو     ةأ الالت  ال  ذ ارسدعق ااملهللاا  اامل ع ن 

ااشك عثر   هد ن  ادذالا ةدل  ةدنان ااىدثمل اادرق       داعس  الاضسو  ال يدب  ةل  الاته يردوضن   

ناليدد  ااجددثاوو ااىددرمهلل ةددل  ااددناا ااناليدد  ال لددنا جددثاوو  الالجددو    دد،  ددرعع  حتددت عبددو ال  

 .ااملوة 

الإمددو  احلددق هددذا اىددوو اانبددنال انددن  اابودد،ال ااشددهند ادد  عثددر ال ددهلل  د و عمددر االددو الق 

ااملوةد   املدهلل عدعدهللتهو الهدن نرالتهدو     ةوهلل  ةل  نتهدو  ت  ه ن  ع ةاألة  ادجسااذي يههللد اربار 

ةرهدو  إجدسةهو ال   التملدي ةدل  عدهللا هو     نتهو املهلل ار التدني دفوعوتهدو تىرمهلل  واهالاربو   الاا  

ينخدر  اا ث ن الاالىود ااذي نرالتهو المتكل جر   ةل اسن  ال إاالمو ةل احلوج  إىل  عهللا هو 

اودل   اول  او   ال ملنا األة  ادجدسةع   ااعن  ااملراع  ع وةهو كمو هن حون ااشملنا ت 

 .عوة 

  الاأو ادادسن مببدهلل  ةدل  يدل ادك هدذا؟       عمر عثر األة    د و هذا اربار الةل اسن 

ادد  هددن ةوددهلل  ااددر يهددهللد األةدد  الال يدددف إال عنددهلل حددهللالد متييدهددو الإ ددملون االدد          اارىددوه 

 .الاحلرالا فعمو اعنهو  األةر ااذي لدق  ههللاف  عهللا  دينهو العدعهللتهو

 .ال جواعبه ن انو ةرملهللدال التنجهوته ن جنهلل  شوطه ن ةرننق  اذا

ألةد   ا ل تكمدل الحدهللال ادجدس  ال نتد  المتوجدك     يد الاالةل تله ن فدد  عمدر املهللااد  ادجدس      

 .؟ ال يل يكمل اربار عثعهو الال نعهو فريى  ألعهللا هوادجسةع 

اكردوا  االال حوج  اإلجرشهود عثر اادك ةدل ااكردوا الااىدن  فدوألةر االضدح انودنص        

ندودي ةدل ظهدر عثعد  ةدل اادون ةدل        ون  عجي  ةل لوعهو  الكدوو عمدر ي  الااىن  ت هذا اا

 ويد "    او  هلل  ةل اابسدريل  دون اد  عمدر     ل عل اا  هريرال   عل اال ج،ي"الار الوعهللعا"عموا  

كدين  اال كرواد  اىدت املدهللال ار الال عدهللال    " دون   "ارةدون   جدر ت    كرواد الا عدهلل يو الار عهللالا 

 دون  " فمدل ايدل  جرمملدت ادك عشدرال  الف د هد ن      "فددون  " المل  جدرق ةدون ار   عهللال ةل عوداهمو

ق اد  ةنهدو  د   المل    فأاذهو ةند  عمدر المل يبد   " اع  تنوجثت العاو  تسحدت الجهو   جرمملت"
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  ينكددر عثعدد   حددهلل ةددل ااوددسوا  فكددوو إ وعددو  عثددر   د هددذا ااددون إىل اعددت ةددون ااىددثمل 

الكوو هذا اابهلل  ادجسة  ااملو  ااذي  طبد  عمر  ض  ار عن  مل يكدل لردوم إىل إ درا     

 . ال اعن  ا  ادرا ل احلون

 ارلددت جددر   ااددون ت  ادد  الاددل عموالاملددهلل  و طبددق هددذا اابددهلل  ال ددوق ت الاليدد  اربسفدد     

  اسفردد  المل لددرج  حددهلل ةددل عموادد  اددأو هددذه ااييددودال  وعدد  عددل جددهو   ال ههلليدد  الحنددن ااددك    

ه ن ةو زاد عثر ااك ال مبدو  إاا الاله ن ن ن يدومسالكوو عمر  ض  ار عن  يكره  ةنان عموا  

ل اد  الاا  حل هو اارو يخ  وههللال عثر اادك فددهلل كرده اىل عمدر    الكرب     اذه ةنه ن كوةس 

" الحعدناو مل يكدل حدل الاعدت ةودر     اأ    هلل فشت ادك فو دع  ةدل ةردوق ال  عدق ال  عد        "ااملوص 

فدنسل  ودعه فضدس  عمدو حنردوم ااعد         و ا ضدنو   ع ار ةديد ق الةرجدر    "فكره ااع  عمرال 

ةدو كلدر الكروادك إىل كردوا ةدل  دهلل       اة  ةل عمدون ااىدن    إ    هلل "فكره ااع  " انلدرنو

اعدومسدك ةوادك     مدهلل ادل ةىدثم      ال دهلل الجهدت ااعدك    ظنو  جؤ  اكال هلل   ثد  األاذ اوحلق 

 ."ال عل  ةل ااغث   عثعك ةو ياوابك ا أارم ااع  ف

عندد  تكددونر   ةناادد  الكددوو الااعددو  عثددر ااوددو ل     اددل ااناعددهلل  ضدد  ار   و اواددهلل  الي 

فثمو عث ن عمر ال ارباوا الرالال اواهلل املث ااع  اادو عبعدهلله  ةدل هدذه األةد  ال ةدره  و       ال ص 

  فثمددو عددود اواددهلل اىل  يدددع ن اواددهللا  اليكشددف عموةردد  اليندديق عندد   ثنىددنت  اليمليادد  عددل عمثدد    

ااهللين   ادذ عمدر ةدل ةواد  عشدريل  ادف د هد ن اىل اعدت اادون  الال  دك  و هدذه اادريند   نيد               

ااهللالا  فعمو ترة  ااع   حرر  و عمر  ضد  ار عند   عاوهدو  دنال اادريند  ااشدرعع  اادوطملد         

 د،   ال األةدنان ةدل عدو ال    بو  ةدو ينو ضدهو  إا مل يدبد  ةدنه ن اادهللفأ ادأو هدذه        اا  ال تدب   ن

 .1ااك  ا   عين ةل عين ةل اانالال ال ود  األةنان ال دهو اىل اعت ااون

املدهلل األفدق الجدمل  اان در ال دنال احلجد  ت هدذا        اا  تهللن عثر احلكعم   األ نانالامل  ةل 

إاا دادت ااددرا ل عثدر    ادوارملريض  نبدو  احلدهلل   اانضنق ةو اكره  ال ااددع ن   د  ار ةؤيدهللا  إ   

فثدعس فعد  ةدو يدهللن عثدر      " يدو  جدنن ار إو إةر تد  الادهلل   سةدو   جدند      "ااك  ال ةو اادذي  دون   

سد  ثيىدر هد   ىرلرعو  عل حك ن هذا ااناهلل ال  رلو  الال كنوي  الإمنو  اةه اوانا أ ةاادذف 

عثعدد  الجدث ن ال ددرا ادد  حكدد ن ااشددب   فأفرددوه ااددنيب  ددثر ار ؟ ينلعد       ةدأ خموالدد  ان دد  اثن دد 

  فدإيل ت هدذا ةدو    إ مدوع الال يدبثد  عثدر    اعل ادبناد  الإ شدراح  دهلل ه    و نااذي اكره اعك

الحندن هدذا ةدل     " ةو   و اىت ادياٍو الاعىدت  ةد  ايا عد     "ةل يشول  ،هدنن ايبا  حهلل اادذف 

ةأ مبنياد   الظهن ه عنهلل ك  جدو اارملريض ااذي هن  الجأ ال  كر ةل ااروريح ال اثغ ت األاإ 

اددوارملريض ت اادددذف الالافددد  عثعدد     حددهلل عمددر  ال ددهلل    و اددنواظهددن  ااوددريح  هددذا اددنو الا   

 .ااوسوا  فكوو إ وعو 

                                            
  11 د4اابهللاي  الاانهوي  ألال كل،م( 1
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ارملددريض الكددوو عمددر اددل    ال الإ ااددل جددريح  و علمددوو  ضدد  ار عندد  كددوو لددهلل ت ا     

 دض اادعدوس كمدو      الهدن  دنن  هد  ااهلليند  الاألالزاعد   الهدن       لدهلل ت اارملدريض   عبهللااملييي

الااملرددق الاان ددف الاا هددو  اواوددريح الااكنويدد  الااثلددظ إمنددو الضددأ اهللالاردد  عثددر       ق يدددأ اااددس 

 .1فو هللالمل يكل ارملب، ااثلظ كل،  وي  اا هن    فإاا ظهر ااملنر ااملنر

 قرة   الرائح  والسكر والقيء يف حد اخلمر

يى، فدهو  ااواكع  عثر ةنهجه ن ت إنبو  احلدهلل ادوادرا ل فعدنادنو  و ةدل   بملدث ةدل       

مدد   ا سدد  اربمددر الجدده عثعدد  احلددهلل  ااددك ألو اارا سدد   ريندد  عثددر  ددراهو  ادد  اليدناددنو  و    ف

ال يملثد ن اهدو     إا  و اارؤيد   وارؤيد  اارا س    دنإ ت دالارهدو عثدر  درا ااىدكر ةدل ااشدهودال ا       

 .حون ااشرالا  ةىكر هن     ، ةىكر   ةو اارا س  فرنضح ااك الحتهللده

حلوك ن إاا   إ ةل   خص  باو  ت ااشد   ال ترحندو    اليدنن فدهو  ااواكع   يضو   و ا

فدإو الجدهلل اادك ةدل  درا   دو  عثعد          حواد  كمو يلمل  ااىدكراو فدس ادهلل اد  ةدل اارسددق ةدل        

 .4  فس اهلل ا  ةل اارأكهلل ةن  الإ وةر احلهلل دو احلوك ن ارؤير  مذا االمل   هلل اثغ  احلهلل

اهدده ااددل تعمعدد      ال ددهلل كر دريندد  اارا سدد   ال  ريندد  ااددد    ال ااىدد   االإىل إنبددو  احلددهلل  

    ار التثمعذه اال اادع ن اىل  و هذا هن ااأنن  عل اربثلدو  اارا دهلليل الهدن اادذي   داثح      

 .3عثع  اانوس

نبن  حدهلل اربمدر  مبجدرد    نواث  فس يرالو  ةو  هن  االدهو  ةل احلنلع  الااشوفملع  الاحل

 ضدمض م ال ي ل اأ هدو ةدو  فر     هو مخرا   فدهلل يكنو ةكرهو   ال جوهس  ؤهووياارا س   ال ارد

 .2ادحرموال  فس يلبت حهلل اهو  الةأ  عو  هذه

ر اجلنددوال ال  هدد ن طثبددنا ةددل     دد،  و االدهددو   ددهلل عناددنا عثددر اادددرا ل ت ااكشددف عثدد       

 و يرسرإ اللوالن اارن   إىل إ را  ااره ن طواو  و اادرا ل تشد، ااعد   هدذا اد درا      اادوض  

 .ااهللعوالإ ااواع   هلل لو  عثع  اادوض  كل،ا  ت

ةو ملدو  اانفدو  الاكدل هندوو املدض اجلنويدو        اد   ال الدر ةو كمو إاا  دعر ااره ن ادعىو  

فهدد  نثدد  اادوضدد  جددبعث     يملددي ه ةددأ الجددند اادددرا ل  اد ددرا   عددل اادد  هرنددأ اجلددو   فعهددو

 ااهللاا  عثر إ تكوا  اجلره ؟

نال ااهللالاد  ت اادهللعنإ عثدر     جدوز االدهدو  عدناد  اجلدو   ادوادرا ل التملييدره إاا كو دت  د        

 .االىودالالةملرالفو  اوارملهللي الج  اربونص إاا كوو ااره ن ةل  ه  اارهم  

 : ند  هنو  انفو  ةنهوال هلل جو   عبو ا  االدهو  حوفث  اوألةلث  عثر ااك 

                                            
 . 11  ااىعوج  ااشرعع   د124 د3  اانردر  رح اااأ م112 دد 3إعس  اان ملل م( 1
 .111-141 د 2الااملنوي  عثر امهللاي  م امهللاي  ةأ فرح اادهللير( 4
 .الةو املهللهو 41 د ااارق احلكمع  ( 3
 . 11 د    كشوف اادنوق م111 د 2اانهوم الةغين احملروم م( 2
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عندهلله املدهلل   جو  ت املض كره االرنإ  و  جس  كوو ةرهمو الالجدهلل املدض ااردوق ااىدرالق     

ااملدرف حببىد  اد  الضدرا        و يدأةر حدوك ن   اثسدوك ن ااشدرع     ادأو االبن  فكدوو اجلدناا   

ت  هإاا الجدهلل عثع  إاا   كدر ااىدر   فدإو اإلةدو   و يملدي ه        و ااهللعر الجو  ت ةملل احلكو 

  يشرا اربمر  ال ال يشرا اربمدر اكند   ش  ةأ ااىو ق  ال   هه  ه ادةو  اأو ةنضأ اارهم  

 .1جواس ةثس االىق

  ااددل تعمعدد  حعددث يددرإ   دد  ال جددبع  إىل   دق ااددرةل حرددر  ادةددوالةددل اادددو ثل اددذاك 

 .إال املدنا  هؤال  الزجره نه ن ىيأةل اانوس عثر  ةنام ن  ال  ل

ن اال تعمع   و اانوس ال يأةننو عثدر  ةدنام ن ت ااىدوكل الااار دو  ةدل ااثودنص       يدن

 .4ةنه ن جره ن احلثف اك يالال يإال مبو ييجره ن اليردعه ن 

ةددأ عثمدد  اإ ددرهو ه ت  الاثددر جددبعث   ال حثلدد   ل  طثددق كددس  ةددنه ن  فمدد"يدددنن ااددل اادددع ن  

إال  دون ألادذه     الالجعمو ةأ الجدند ااىدرالق ةملد  ال   االىود اوأل ع ال ده ااهللال  التناتر ااىر و

 "3اشوههللي عهللن  ال إ را  إارعو  الطنق فدنا  خمواف اثىعوج  ااشرعع 

اادذي دادت ااددرا ل    ر اادره ن  ااملدناد  اارملييريد  عثد   اادل ااددع ن ادإ يان    ال هلل  يهلل اال فرحنو 

ةددل إتهددو  فهدد  اثدضددوال  و يرملددوطنا احلكدد ن مبددو يرفددأ ااددعه ن   "عثددر إ تكوادد  اجلرهدد  فدددون  

اله  م ن ااكشف عثدر   دسوا اجلدرا  ن؟ الهد  مد ن احلكد ن        ؟الاارملهللي ااثونص ال ه  ااشر

 و مدد ن اددوادرا ل  اادد   ي هددر اهددو احلددق؟ الال يدددف عثددر ةددرد اد ددرا  ال عددو  اابعنددو ؟ الهدد      

ااناليدو    فوجلناا ةدو اهده ااعد  اادل ااددع ن ةدل  و عمدن         "إاا ظهر     ةبا ؟يههللدالا اربو ن 

يرثدر ةل األالوظ الاألحنان الااملرف الاعس ادذاك حدهلل   الةو يىرلعهلله اارنىل اوانالي  اون هو ال

 .ت ااشرق

ااملثد ن احلدهلليث ت جدبع      جدو  اهدو  الةل اادرا ل ااد   جدرسهللنرهو ااملثدن  ااىدرجهللال الااد       

ةكوفسردد  اثجرهدد   ددن ا  اثدددرا ل او دد  ت جددبع  ادنبددو  ت ااددناد ااملدواعدد  ال ددهلل  الالهددو      

    ددذكر ةددل هددذه اادددرا ل ااملثمعدد   واارهمدد  الاارن دد  اثجدد حوددر مددر ت  اادضددو   همعدد  ع

 :الااىرجهللال ةو يث 

 و  ك  اوم   ي ا دبأ ةدل ا دواأ اد ىدوو ال     ةل احلدو ق االوار   :اومو  األ واأ (1

مسهو عثر ادطسق الةهللإ احلعوال  فدهلل يرغ، حجد ن اابودم  انمدن اجلىد ن الاكدل      يرغ،  

 هلل نبت     ال ينجدهلل  يبدر نوارو   كمو     ةل ممعيا   مسهو الةو اهو  ك  اانطهو ال

ال ةسيل اابشر   خووو ترمون  اومو    واملهمو  الهذه ه  احلدعدد  ااد  تضدل     

تلدرزه   تكدنو دا مدو  ت حواد   طناد  ادو       هدذه اربادنط اابدو زال    عثر اابومو   همعرهدو 

                                            
 .311 د 2إعس  اان ملل م( 1
  .111 د 4تبورال احلكو  م( 4
  .414ةملل احلكو   د ( 3



 13 

 ددهللد ااملددرق اانرشددرال ت جدداسهو ةددل ةددناد دهنعدد  حتددني ااددو  الاملددض األةددسح  فددإاا ةددو  

 ال   بمل  عثر جى ن  ار فإو  نره اوربانط ةدل إفدرازا  يبددر عثدر     الضأ اد ىوو يهلله 

   فعدن  ااملمد  اجلندو   ارفدأ هدذه     ك  اربانط اوارسهلليهللجاح هذا اجلى ن ةرخذا  

  ال ددهلل عمددهلل اادضددو  عثددر إعربددو   نددر  ااددره ن  ددواأ اابوددمو  الةضددوهوتهو ةددأ اوددمو   

  فدس تلريده عثدر    ةىوهم  ااشخص ت اجلره اابوم  ت ةكوو اجلره   رين  عثر 

مل يىددراأ تلىدد، الجددند داددعس  ددا دد  ااددره ن  الااددك إاا  اادوضدد  إو هددن  عرددة اابوددم   

                                                                                          .1 يدرنأ اادوض  اإجربملودهو كهللاع ت ةكوو اجلره  تلى،ا  ةملدنال اومر  

الةو يدون عل اابوم  هكل  و ينورف إىل اارسثعس  ااملمثع  اا  انعت  رو جهو عثدر  

ت إنبدو  اارهمد  انردو ج      جس عثمع   سعس    فس  بو  عثر حك ن اادوض  إو هدن اجدرملوو  

ذا اارملنيد    د  ت االدد  ادجدسة        مد حتواع  ااهلل   ال اابدنن  ال اادين  ال حندن اادك    الاملد       

  فددهلل   4 ودال  هد  اربدةال   الااملمد  اوادوفد     فإ   زيودال عثر ةدو اكدره االدهدو  ةدل األادذ اشده      

ثدعه ن   ملدل  دهلل عنادنا      ال د اال اادع ن   د  ار اندو ا  تدهللن عثدر  و ااودسوا   ضدناو ار ع      

 ىمنه حتثعس  فنجه  اان ر الاحهللال عثر اعربو  اارسثع  ااملمث  ت دعوالإ اجلنويو  الإو مل ي

 تر عمدر  ضد  ار عند  ادوةر ال  دهلل      : جمللر ال  مهلل :  ون : جو  ت ااارق احلكمع  

تملثدددت اشددوا ةددل األ وددو  فثدد ن ياوالعهددو فوحرواددت عثعدد    فأاددذ  اعضدد  ال ادددت  ددلو هو        

هدذا ااشدوا   : بت اعوضدهو عثدر نناهدو الادل فخدذيهو ند ن جدو   إىل عمدر  دو ا    فدوادت           ال 

فىدأن عمدر اانىدو  فدثدل اد   و ابدهلل هو       . ثبين عثر  لى  الفضسين ت  هث  الهدذا  ندر فملثد      

تلبدت ت  ةدري فدنار ةدو  تعدت      : النناهو  نر ااين   فه ن مبملو ب  ااشوا فجمل  يىرغعث اليدنن 

يددو ااددو احلىددل ةددوترإ ت  : فدددون عمددر . االدتددين عددل  لىدد  فوعروددمت فوحشدد   دد    الادددهلل  

اةرهمو ؟ فن ر إىل ةو عثر االنا ن ن دعدو مبدو  حدو   دهلليهلل ااغثعدوو فوده عثدر االدنا فجمدهلل          

 .الزجر اار ال فوعرتفت  اابعض ااك اابعوع ن ن  اذه المش  الاا   فملرف طمل ن

تملدرف  ةلد   جدرا ا  ااملمثعد    عثدر ةشدرالعع  اد  مأ اادو ن عل جييكود  :اارسثع  ااملمث 

 رددو ج حتواعدد  ااددهلل  الاابددنن الااددين الااشددملر الاألترادد  الااىددمن  الكددذا ااكشددف عثددر جىدد ن          

نو يد   ااد ىوو الةو ا  ةل حرالق الةو عثعد  ةدل  ندو   ال تدن    ال جدرالح الكدذا فسدص األجدثس  ا        

  دو   الاألال   وةهدو  الااساس الفسص ااملودو االمعن  ال ،هو  الكذا فسص انحدو  ااىدعو ا    

 .  رو جهو  سعس  الترجأ  همع  هذه اارسواع  إىل  و  ال الااامنج  الحننهو اايال

 ظهر  فنا هلل ع عم  ال دهللةت ادهللةو    الةؤكهللال طبدو  األجواعه ااملثمع  احلهلليل   فدهلل  (4

جثعث  ت ةون ادنبو  اجلنو    الةل ن ن كوو اادنن ادأو ااثجدن  إاعهدو  دنق ةدل اارملدهللي       

 .4 ةو  هذه ااوثس  اجلموعع  عثر احلري  االردي  ضملعلو 

                                            
  .112اارسدعق الاابسث اجلنو    عبهللااكري ن د اليش  د( 1
 اادوف   أ  و ف الهن ةل يملرف اانىه اواشب  ال    ااملم  اهو ةو ال د ت ااوسعسوو( 4
  .3  د 2  ري  ادنبو   حىل ااؤةل  م( 4
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هكل  و يرملدرف عثدر   ااهلل ا كثه دات اارجو ا عثر  و اا :تملرف ااكثه اابناعى  (3

مبو اهللي  ةل حوج    ن  ني   ال هلل تيداد ةهو ت  ارهلل يب  الااملنويد  اد   ال دهلل    اجلو   الااك 

ةددون اجلرهدد  اليرتكددنه  ت عددهللال دالن عثددر  اددذ ااكثدده اابناعىدد  ت د جدد  ااشددرط  

ون اجلره   ن ن يؤادذ إىل طدوان    نر ت ة  نو هو  معص ااره ن  ال  ي ةل نرهو  اليش ن  

ره  فعرملرف عثدر اادره ن ةدل اعدنه ن       ن ااره ن ال ،ه ةل اانوس ااذيل ال  ث  م ن اوجليض

ةرر ةو كوو ااكثده  دني ت حوجد  ااشد ن عثدر جو ده ةدل اادذكو  ةدهلل او           الاالوات     

العددهلل  وا ب   كمددو  و إعرددهللان اجلددن العددهلل  ااضدد    كو ددت اانرددو ج  فضدد  تددهلل يبو  حىددنو   

 كلدر    فضد   إاا كو دت ااداملد  ااد   عاعدت        اجلره  تكنو اانرعج  إارسط 

 .1إاروو و   ى ن  وحه األنر

احلريدد  ت تدددهللير تملددرف  اانضددنق ال ددهلل  ضددت  كمدد  ااددندض ااوددري  و حملكمدد     

ال يؤاددذ اهددو إال كدريندد   الاكددل  4اثجرهدد  ادجددرهللالن ادد  عثددر إ تكددوا اادرهمل ااكثده ال 

 .األدا  اادو م  ت ااهللعنإةمليزال 

ةىدددأا  ادعرمدددود عثدددر اارىدددجع  ااودددنت  عدددل طريدددق ااكوادددو   :اارىدددجع  ااودددنت  (2

الكوو اادر ي ينرهد    اارثلن ع   ال اناجا  ااىجس  ااوغ،ال ااخلوال  ال األجهيال احلهلليل  

 ةددل فدددهللاو االددد  اوألعمددون  ت كدد  ةددرال املددهلل  ااثجددن  إىل ةلدد  هددذه اانجددعث  اددو يؤديدد    

الاو فع  ةل ادعردهللا   احلعوال اد روودي  الااىعوجع  الادجرموعع  ةأ  همعرهو ت اارثلن ع  

جيدنز ت املدض األحدنان       د،   د    الااىوس حبعوال اد ىوو اربو د  عثر احلري  االردي  

ارثلددن   ىدده  ادتوددون ا  إا  و كددل،ا  ةددو ي و يىددرملوو اهددذه اانجددعث  اوددثس  اارمددأ  

الادعهللاد د تكوا اجلرا  ن الإو حرةوو ااشرط  ةل إجرخهللا  ةلد  هدذه اانجدعث  يىدلر     

 .تهوهللرةوو عل فو حلا

ت عثدر اارىدجع  ااودنت     كدوو هكدل ادعرمدود    ال هلل نو   دوش املهلل هدذا حدنن ةدو إاا    

  إال إاا  ددر   احملكمدد  عددهلل  تياليرهددو   إةكو عدد   بنمددو   عددهلل  ااددهللعنإ  فدددهلل   إ ااددبملض 

 .3اشرالط اس رهو وبنم ريق نواث اليرإ ف

يبو در هدذا ادجدرا  إال ت ةناجهد  ةدره ن ةملدل فدس يرخدذ ت ةناجهد  ااغد، إا           ينبغ  اال 

 .اواره نه عثر عس   اربو   ارد الجندةل ااملدنن  و تنرهك حعوال اد ىوو اعس 

جددناز  إال ااىددثاو  اادضددو ع  دالو جددثاو  ااضددب  ةددأ  ادجددرا  ا ذاأل يددأةر اهدد :االددو  

 .اااملل فع 

                                            
  .2 اارجأ ااىواق  د( 1
   1113/ /43ةمنع  اادناعهلل اادو ن ع  ( 4
  .41نو    داار لوالي  احملدق اجل( 3
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ال ينبغددد   و يرخدددذ هدددذا ادجدددرا  إال اوانىدددب  اثجدددرا  ن ارباددد،ال ااددد  ينبغددد       :االوادددث

  اهددذه اانجددعث  األاددذ  عددهلل  مبددو  دددنن ت ةددل  جددون اادددو نو  جددثلو   دد،  و األ ثدده  حتهلليددهللهو 

 . تياليرهواىوجهو اوحلري  االردي  الاىهنا  

   ال دهلل   يندو   ملادو نو اجلنو   اانضد ات هذه اس   ةنجيهو اهللال  اادرا ل ت ادنبو  

اجدرهللالا   ةدو دا   عثدر ااددرا ل   اندر حكمد     إا ال عره عثر اادوضد  ااا   هو تملهلل داعس    ثعو  

 .عدس ةدبنال  اهو 

ثدوضدد  احلكدد ن  ال ددص عثعهددو ال الجدده ا كمددو  و اادددو نو  ددهلل تددهللا  ت املددض اادددرا ل    

 سحددظ  و اادددو نو  ددهلل جملدد   الاادددو نو  االددد  ادجددسة اددل اادو  دد   ددو دمبدرضددوهو  الإاا   

ل يةاثددق احلريدد  ت تكددن  ثدوضدد  ااجلنو عدد  الجملدد   األ ددثع  ت ااددهللعنإ  اادريندد  ةددأ األدادد    

 دنق اجلرهد   اعنمدو    ةهمدو كو دت   ااددرا ل  حكم  عثر ةدرد  عثع  إاا انر  الال جنوح نوعر  

 اجلرا  ن إىل ندسث االد  ادجسة  ى ن  ادجسة  نرثف عل ااك حعث جنهلل األةر ت االد  

 .  ىو 

 .جرائم احلدود: القسم األول 

ةددل اعنهددو الال الاعىددت اادددرا ل ت طريددق ةملعندد   ددهللالدا  فعدد  الجملثدد  ا  عددهلل ادنبددو  ذالهدد 

الةل  جوز ةنه ن ادنبو  اهو مل يدد    هن  االدهو  عنهلل  ت األع ن الاأل ثهداعس  دنبوتهو توثح 

عثددر اجلرهدد  المل يددد   و ااهللالادد  الضددنح رإ فعهددو تددةملعندد  إمنددو  عددهلله ادددرا ل اادددرا ل مباثددق 

 .اادوض  ادنوع ةرتالو األةر 

 .جرائم القصاص : القسم الثاني 

كمددو هددن  ددأو اادددو نو    اادوضدد    د رنددوقفعهددو  األةددر االدهددو   مل يددرتو  الهددذا ايضددو   

 ااادرق إال عندهلل  الاادرا ل ااردال اعىت ةل ال هذه عثر طرا ق ةملعن   ا اانضمل   إمنو عنان

اادودوص  جدرا  ن  ت ترتعده  داد  إنبدو     االوال   ت اارتب اادرين   اااذيل جملثنع  ةل االدهو  ث 

الهدذا   هللتهو إهوو اادىدوة  اادووص عنهلل  هن  االدهو  إاا عضتوثح دنبو   ، او اادرين  

 .هللةو  ينلرد اهو االد  ادجسة  إنبو  ااطريق ةل طرق 

 . قوبتوا التعزةراليت تكون عاجلرائم : القسم الثالث

ةدل  اادوضد   الادن تنادهلل هدذا اد ندوق      د ندوق  فعد    د  ةدرتالو    هكل ااددنن  ذا اادى ن اله

 ال إ درا  اادره ن     إىل  د اثرنةل االدهو   وانا  و عثر اادوض   و يىملر ا  ،الكلدالا  اادرا ل 

 ددأ ااهللالاد   ضددر مبنجبهدو ال ال  الكو دت ااددرا ل ظددوهرال   الاكدل إاا تملددذ   تددهللي ن اابعند  عثعدد     

احلدددهللالد ال و  دددهلل تشدددهللد ت إنبدددو  جدددرا  ن الاالدددد  ادجدددسة    رعثدددر اجلدددو   عدناددد  اارملييددد

تكدنو هندوو جرهد     حردر ال  ةرىدملو    هلل جملد  ت إنبدو  اجلدرا  ن اارملييريد      إال     الاادووص 

ااا جدرإ  و أ  ند ن  و ااشد   ثعثد  ال ودن ال  احلدهللالد الاادودوص   الإو جدرا  ن  اون و  اس عدنا  

 .فإ   ال هنأ ةل  اهللاا  املدنا  اارمليير  ال اادووصد   احلهللالد 
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 .ةقرر قرة   الرباءة ونتائجوا: المي سالفقه اإل

الاادك اوادوعدهللال   إىل تدرير  ريند  اادةا ال    كمو جبق  و االد  ادجسة   هلل جبق سحظ 

تن د  إاعهدو ااددو نو اانضدمل      الااد   ( األ   ارا ال اة  اد ىوو)ال االدهو   ااشهن الاالدهع  

كمدو  "  ال دالمندو  دك ةملددنن   حبك ن ادو     دا ر ااره ن اريئ حرر تلبت "الاا  تنص اأو   ا،ا 

" د   احلددهللالد اواشددبهو " ريندد  ااددةا ال ادوعددهللال  اانرددو ج هدد ن جددبق االددد  ادجددسة  إىل تدريددر  

ال عثددر ادحرمددوال  تلضدد  اددأو احلكدد ن اجلنددو   جيدده  و يبنددر عثددر اجلددي  الااددعدل    الاادد  

 عدين  لىر ااشك اووحل ااره ن   د،  و إارديا  االدهدو  اهدذه اادوعدهللال      الااشكنو  الاواروا  ي

الإو  ل ا وعددهللال د   احلددهللالد اواشددبهو   جملدد   هددن  االدهددو   يرن ددف عنددهلل ادعرددهللاد اددوادر       

ت  عدددأ ةراحددد   اادوعدددهللال عندددهلله ن ةرمىدددكو  اددد    إارددديا    ظدددال  كو دددت ظدددوهرال الاضدددس  

ت املدض ةراحد  احملوكمد  إىل    ادنبو  ال ةو   ينو ااملهللالن عن  حبعث ينرد  عه    احملوكم 

اادوضد    اا  تهللين   فإاا  جراوق  و يشدكك ااره ن اعنل  ااهللال   ااناضس  الاادرا ل اجلثع  

ارئ  الهذا ةدو  ادذ اد  ااددو نو اانضدمل  ت اادهللعنإ اجلنو عد         الينجح ت دحض دالا  اادرا ل 

 .عنهللةو تش،   واأ ادتهو  إىل ااره ن

ددد  ااغرادد  ةددل إفددرتاع تددنفر اادوددهلل اجلنددو   إاا ال ددأ اانشددوط  الاملدد  ةددو اهدده ااعدد  اال

ادجراة  انو  عثر  و ااملو   يدوهلل  رو ج عم  هذا ااددنن ت   دري ةشدوا  حلدهلل كدب،   ي      

رددة  ريندد  عثددر اادوددهلل فعلبددت اادوددوص عثددر  و ال ددنق ااملددهللالاو يمل" ااددذي يدددنن  ادةددو  ةواددك

 .كمو فمل  اادو نو ااوري" نو  اادوت  املهللالا   الال يرن ف عثر إنبو  اادوهلل اجل
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 اخلالص 

 دهلل اددهلل    يرضدح ةدل ادسن هدذا ااملدرع  و االدد  ادجدسة  مل يهمد  ااددرا ل الإو كدوو          

 ي جدددرا  ن  اددذ اهددو اادضددو  الاالددد  ت اجلددرا  ن اادد  تددهلل   اواشددبهو          تددهلل جيعو  ت اابهللايدد    

ل اادرا ل او حتنطهدو   و اجلمهن  ةل االدهو   مل يلبت احلهلل ة  ينو احلهللالد الاادووص  ال هلل 

  الاكددل هنددوو ةددل   ددون اأعمددون  ةددل ادحرمددوال  اادد  تكلدد  اركددنو  ددبه  دا رتدد  اثسددهلل  

اادل  ةل احلنلع  ال الاي  عل   دهلل ال دنن   الاال االرس اادرا ل ت احلهللالد الهن ةذهه ااواكع  

 .تعمع  الاال اادع ن

ادد  احلددون اددإ ادال الاادددرا ل اادد   اددذالا اهددو هدد   ريندد  احلبدد  ت ااي ددو الاارملددريض ةددأ دال

الالجدند ااىدرالق ةدأ ااىدو ق  ال دهلل   جسندو        ت حدهلل اربمدر   الااد  ااىكر الاادذف الاارا س  

الةنوجبو  املور و احلوضر الاملهلل  ةنوفوت  ادو هلل ااشدريمل  اون دو    الجعهو  اكن   هذا اادنن 

ق بد هدذه ااددرا ل ااناضدس  ال تنا     عنهلل إفىوح ااون اثمره ن اعنل  عل  لىد  ااشدبه  اةهدوو   

 .عثر حوار  ةأ إاهللا  جبه ةملدنن

ال ثعد     اادىدوة  فدهلل   ينو إعمدون اجلمهدن  ادوادرا ل ةدأ     اادووص  ةون جرا  ن ةو ت 

هددذا اادددنن ال ددهلل اعنددو إةكددوو اارملنيدد  عثددر    ل ااددردالاةددأ اادددر ددوانا البددن  اجلرهدد    نةددنه

ند ن   الاابعند   اد درا     الهد   ي ن األداد  األ دثع  البدن  اجلرهد     املدهلل تددهلل   اكل ت اارتب  االوالد  

 .ن ن اادرا ل ااردال عل تملذ  اادىوة  هل اادىوة  

فس انف ت إنبوتهو ادوادرا ل الاانودنص ال  دنان االدهدو  الاضدس  ت      اارمليير  ةو جرا  ن 

 .هذا ااون

ادد   و     و اادددرا ل ةددل األدادد  األ ددثع  ت ااددناد اجلنو عدد        ةددو ت اادددو نو فدددهلل   ينددو     

ت املض اادرا ل ال ته عثعهو  حكوةدو  ةدو ال جيدنز اثدوضد  خموالرهدو عندهلل        هلل تهللا  اادو نو 

 .تنفر  رالطهو

الاملثنددو اددإاراز الجهدد    ددر االددد  ادجددسة  ت اادددرا ل اادد   جددرخهللةرهو ااملثددن  احلهلليلدد   

  ةؤكدهللال  ال عثدر   عد متددن  عثدر  رعجد  عث   ادريند   ادذ  األالاعنو  و االد  ادجسة  ال هو أ ةدل  

 . تىرنهللهو حدعد  عثمع  رعج  الهمع  ال 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  ا قسددساا اكسدد قعبب ا اددهللي  اده  ن يقعمدد ااحلمددهلل ا اك ددع ا اددهللي ا ددر عب    ددر   دد  

ِإنَّ ا  َّدد ي ييددُرُ ُر أبن  تنن ُددايدلوا اُ رت يا يدداى  ِإ تددَ  ت ن   يددا   :    فقداي بدد ها    وي ادا   ا بدداحلل ا قدد يب 

ُأكأدبن ب د   إِ      نَّ ا  َّد ي  تداني بيدم عا ا    ويِإذيا  يكتمنُ بن بيعنني ا نَّاِا  تنن ديهنكأُم ا ب اُ ايدهللنِي ِإنَّ ا  َّد ي   ا مَّدا ييا 

بيص ري ا
  .  

وا صالة وا سدال    دَ بدعهلل ا  مدهلل ا دام  لدا  ا ادهللي بد، ا ا داد  و ا د ب فعد  بد ا              

 .األجماد  وا  ابا، هلب إىل ي   اكااداحلاضر وا  اد  و  َ آ   و صهاب  

 ا دد  اا دادداىل فعصددال  نددهلل        ددا باددهلل فددضن ا قيددا  فرييددة  كمددة وبددنة    اددة      

 .ووبع ة إليصاي احلق ق إىل     ا  نهلل اكشا اى  اخلص  اى

 و  هقعددل ا اهللا ددة فعدد   لا دد  اا دادداىل   ددَ بعندداى ودى ددي واضددهاى    ددَ ى يددهلل           

يدَ  د  بندا     ق ن غدري بعندة وى بر دان  و ركدا  دان  حلدن ي  د  فعُ        ل   د ا  ل   و   اهلب

 دددك دكددد ن ى بدددهلل  دددن ا  عنددداى افعيدددي ا قاضددد   دددن بددد ا  ا سددد عي  فكدددان    دددَ حلنددد  

 . ا شمس يف را اة ا ن ار

و اه ا  عنداى  ن دا اكنصد ل   ع دا برصد  ا و    دا  داإللرار وا شد ادة  و ن دا غدري            

 ذ ع  ا قرا ن ا ك يارف  ن حلن ا وفه ا ا  ا ي صي إىل اكقص د

ن   فكدا و ن  دا  ذسدر  دقنعاد دا فرذداى وقالدة    در       ودس رى  با ع  ا ولهلل داهللدى

 .دفصعال  عا ب  ا فع ا  ن  ل اي و ن دى ي   َ بعئاى األفاايى بهلل  ن ي  ا 

ولدددهلل  دددان جممدددإل ا فقددد  اإلبدددال   ا دددهللو     فقدددا إذ   ددداد  دددر  ي  دددا يف دوردددد        

ا اشرين    رذا  سا ي  اا ا  اب ا ك ري  ن ا  مهعص   َ يس  ، احلل ودُ ر  ا فع دا  

 احلكب   َ ب ا  ا س عي ن ل ة يف اإلق اى  و ا نف   عك ن 

ولدددهلل  بددد م  ب ددداا ا  هدددس اك  اضدددإل اكسددد ث ص  دددن  ددد ري  دددن األيدددا  اكااصدددرة    

وا ك ددا ا ا عقددة اكاصدد ة  و ا دد  لددهلل وفعدد  باك ضدد ا درصددعال ودفرياددا  عسدد ي ا دداذ لددرار   

 جمما  يك ن  مهللة ا قياة واكف ،  ور اي احلس ة ا صاحل،

فعد  ويدر ر   كدا با  د   دن   دهلل اب ضدا   رضداد           واا  بري  ن يدنفا  و دن لدر ه كدا    

   .و فإل   اده  إ   و   محعهلل

                                                 
 . 85:  نسا  ا (  
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 تعريف القرينة

 : القرينة لغة  - 1

   م    با شد  لرن ا ش  :؛ يقايانَ اكفا  ة  رذ ذ  ن اكقار ةك ٌةع يف ا  ضة فاا قرينة 

 : لاي ابن فارا  شهلله إ ع  ووص   ب 

ن    ددهلل ما يددهللي   ددَ  ددإل شدد   إىل شدد          صددالن صددهعها  ا قدداف وا ددرا  وا ندد ن  

ا قددرن   شدداة : واألصددي اآلذددر ..لار دد  بدد، ا شددعئ،: فدداألوي  واآلذددر شدد   ين ددر بقدد ة وشددهللة 

  و ا ا لرا ن  .وغري ا  و    ادئ ل م

  .ودسمَ ا قرينة   ارة و ال ة

 ا  إذ ا  اريد  إادا يكد ن كد      ض    انا ا وبال ة   ناهولهلل داهللد داريف ا اصسال ا 

  فكددان  كددي   اددره   ه  ددا هلددا داريفددا يددهلل    ددن ذال دد  كقصدد د ي دد  فددَ  قعق دد   

     ر يشري إىل اكس  ب: فارف ا ا شري  اجلر ا   بر  ا

 و اه داري  با الز   إذ ى دك ن ا قرينة لرينة   َ دشري إىل األ ر اكس  ب 

  . هلل ا عق، ارة ا  ا ضة األ : و رف  ا جم ة األ كا  ا اهلل عة بر  ا 

ويف  دداا ا  اريدد   ُددر إذا ا قددرا ن  ن ددا  ددا د  دده  ددهلل ا ددعق، و ن ددا دون ذ ددع   مددا       

 بعرد  يف دقسعماد ا

عئا ذفعددا ف ددهللي دددد ددي   ددارة ةددا رة دقددارن ش :  رف ددا ا شددعط  صددسفَ ا أرلددا بر  ددا و  

 . 8   ع 

يف  وا دددهللور  اعدددا  ويف  ددداا ا  اريددد  دور    لددد  ف دددب ا قريندددة   دددَ  ارفدددة  دددهلل  هلا 

 .ا  اري 

َ  ددهللي   دا ": وا  اري  األ  ي   قرينة    دا     و  دص   ب ابدسة  هلدا   صدا ا  ذفد     در    د

    "  اده  ن يشا   ن   َ دااىل اا يفعي  ف ب  و ا   اد 

                                                 
 ( 6/  8) - ا ب  قايعس ا  ضة ىبن فارا  ( 
   دَ إذا وارا   فدل فدار ا    ...  ( فنداه لعدي اا   شدمس ا  اد     ):    قد ي  بد  ا دن ب    فُعدة   ويقسم ا ا  الغع ن إىل ( 

 قً ا  ق  دع    دع  دا ى    : ن اكسنهلل إ ع  اكا  ر  و لعا   ب  اب ها ة صهللور اكسنهلل   ": م  ان ية"غري  فُعة و
". ىب ها ة ذ دع يف ا ادادة  "ب  إ عع   و  ادة  ق  ع  أ  األ ري اجلنهلل و سا اخل عفة ا كا ة وبنَ ا  زير ا قصر  

حتقعددل  -دار اجلعددي -ا  الغددةاإلييددا  يف   دد    "  شدداب ا صددضري : "و صددهللور ا كددال   ددن اك  ددهلل يف   ددي ل  دد    
  (58/   ) : ذفا  

 (   /   ) -ا  اريفاى   ( 
 ( 0 /   ) -ا قا  ا ا فق    ( 
   5/ اكهللذي ا فق   ا اا   (8
 5  ا نُا  ا قيا   يف ا فق  اإلبال     هلل   ر  مهلل ر ف    مان   ( 
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َ  ددهللي  ا ك ا اال اى: وميكن  ن يقاي إ  ا   ندهلل  إق اد دا  يدراد  ا دك  اجمل   دة  ا  الادة    د

  بعنة  و إلرار  ن ل ىاأل األذرى اإلق اى  د ة ا اهللا 

األ ددارة ا ددك دددر ا   ددهلل اجل ا ددا  نددهلل      :و رف  ددا اك بدد  ة ا فق عددة ا ك ي عددة بر  ددا   

  اىش  اه

ف اه ا  ااري  ا  القة  د   لدرب إىل  دهلل  هلا ا  اضدا و يدم   ا وإن  دان فع دا  د ي         

 .إى     حيقل   ن  ي  ن ا  ا اا  ا اا

 أنواع القرائن

دنقسددب إىل   صددهللر اف ا   ددار .  خم  فددة با   دداراى    ن  ددة لسددا ا   دنقسددب ا قددرا ن

  :لرا ن  صعة وردى إ ا 

ودسددمَ ا قددرا ن  -وبددعرد  ذ ددر  ا فددة  ن ددا يف اىبدد هللىي   -ا سددنة قددرآن  و يف ا  ( )

 ا قا اة  و ا ق ية

با   دار  الل  دا كدهلل  هلا      وبعرد  ذ ر  ا فدة  ن دا     اجمل  هللون  ا فق ا   ص   ع ا ( )

 :دنقسب إىل

 عددة  و دد  ا ددك دكدد ن ا االلددة بعن ددا وبدد،  ددهلل  هلا  سدد قر وقابدد   ويسدد ن   ا    ق (  )

فض دد  د عددي   ا اقددي يف  عددإل ا ُددروف واأل دد اي    دد د  ددر   سددب اجملدد    عدد 

 ددة  ددادة ابدد ام   يف اجلنايددة   عدد   و   دد د اكسددرولاى  نددهلل اكدد  ب           ددَ  ن آ

و عدة  يف ددر عا ا دهلل  ى    با سرلة  ودسمَ بُا ر احلاي  ودا رب  دن اكر هداى األ  

 . و  فع ا و كن  إل ا عم، 

َ   رفعة و   ا ك دق   ا االلة بعن ا وب،  ا دهللي   عد   (ب )    وذ دع ا ادرف  و ا ادادة     د

لريندة   دَ   د      هلدا يف  داه األيدا        فدضن شدرا  اكسد ب     شرا  شداة  يدا  األضدا     

لريندة   دَ   دد    و شدرا  ا صدا ه ذا دا فض دد         ف د ا،  ضددهعة  راد ب دا األضدهعة  

اشرتاه     ارة  ف  ى  ادة ا  يهعة  نهلل األوي وا   ارة باكصن  اى  نهلل ا  ا   كدا  

  ان ذ ع لرينة

 : دنقسب إىل با   ار ل ة دى   او

  ذاى دى ة ل ية و   ا ك جتاي األ ر يف  عأ اكقس ا بد  و د  اكنصد ل   ع دا    لرا ن  ( )

ا نكدد ي  ددن ا ددعم، يف دقددرر احلددل   ددَ  و   قرينددة فددراز ا أو عددة يف إق دداى ا نسددا

 دد  ر دد  شددثص  ددا ال ذن ددرا    قددا با ددهلل ا  وذار ددا  ددن دار    و ددن ذ ددع  ددا  ا نا ددي

فدال يشد     ن     ذي إىل ا هللار ف را ف  هلل ر دي  داب    وُد  ذا عة و   يف  ا ة اضسراب

                                                 
     ل    هللد بكر  ب  اا   هلل ا ه  اإلبال   ا فق  يف اإلق اى  ُا   (1

 )  (   / 0 ) 
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فددضذا ق دد   دداي ذ ددع ا شددثص  مددا  شددر ا     ذ ددع ا شددثص  دد  ا قادددي  ددا ع اكدداب    

ال  مددداىى   ر ددد  لاددددي  مدددهللا وى ي  فددد    ادددهللوي فدددعهكب ا قاضددد    عددد  ب  با شددد  د ا

و ددهلل      ُددن  ن اكدداب   لددهلل ذبددا  فسدد   و   دد  ذيدد  شددثص آذددر       ددرن ُي  ا   معددة

احلدددا ك و دددان ذ دددع ا شدددثص خم فعدددا ورا  احلدددا ك إىل غدددري ذ دددع  دددن اى  مددداىى  

 ا   معة

 ص و دد    ددعس باعددهللا ددا د دد   عدد  ا  مدداى  ذاى دى ددة ضدداعفة و دد  ا ددك حت مددي غددري  ( )

فض د  يقيدَ   ر دي      برت عا إ هللى ا عهللين اك ناز  ،   نأاا ا أو ، يف   اا ا  عد  

إذ  كي  ن ما يهلل   ع  و عس  إ دهللى ا عدهللين بدروىل  دن     كا يناب   و  مر ة كا يناب  ا 

 األذرى

ذاى دى ددة   ضدداة بددرن د ادداره لرين ددان ودكدد ن إ ددهللا ما  لدد ى  ددن األذددرى  ف كدد ن    ( )

رينة اكر   ة   ضاة    ندازا رب ا دهللار  دإل ذعدام يامدي يف داره يف   كعدة إبدرة  و        ا ق

 قددص  دد ال  فض دد  حيكددب بدد    ثعددام وى ي  فدد   صددا ا ا عددهلل؛ أل  ددا   رضدد  بددرل ى 

  ن ا

 أقسام القرائن يف القانون الوضعي

 :يقسب شرا  ا قا  ن ا قرا ن إىل  رباة    اا

 يقّرر ددا ا قددا  ن و دد  ا ددك  ع، ا قددرا ن ا نصددعةودسددمَ  نددهلل ا شددر  . لددرا ن لا   عددة ( )

ن  دي بعندة بد ا ا      و  د  دضد   د     َ ب عي احلصر يف  ص ل ا  شدريإل    بنّص فع 

 :و      ان  ن ل ي ا قاض   و اخلص  وى دق ي ا نقض  

بسعسة و   ا ك جيد ز  قيد ا بضق داى  كسد ا وى حي دار األ در إىل  دص ذدال          (  )

   ب   َ د    إدا    قرينة إق اى ا ربا ة   م

 لرا ن لساعة و   ا ك ى دق ي دى   ا إق اى  كس ا  و ن       ا  (ب )

 -  إضافة احلهلل  إىل  لرب ز ن 

 -  األصي يف األ  ر ا اارضة ا اهلل  

 -  األصي بقا   ا  ان   َ  ا  ان 

ف ددداه ا قدددرا ن ى جيددد ز إق ددداى  كسددد ا   دددهلل عا ب بدددا ي اإلق ددداى ا ااديدددة  ا شددد ادة   

؛ أل  ا لدهلل  و دهللى   مدا     ز إق اى  كس ا باإللرار ا قيا    و ا عم،وا ك ابة    كن جي

 افعددا با  الاددة يعددس دصدد ا يف  عددأ ا اعددان  ف افدد   صددهاب ا  ددن اإلق دداى و  ددَ ا سددرف  

 اآلذر  ن ي    ا اكس 

  و   اب ن ام ا قاض    را غري قابد    دن   در قابد   هلليد  يف ا دهلل  ى       لرا ن ليا عة ( )

 لا إل ا ك د       ا هللى ة   َ ولا إل  ذرى  وذ ع  ضدا دة اكد  ب   اكنُ رة باب ثهللا  ا 

 .بقرينة و  د بقاة د  ية  ن  فس فصع ة د ا  ا ق عي   َ  البس 
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 :   و  .وهلاه ا قرينة ذصا ص  عأ ا  ن غري ا

 ى دني ك بقا هللة   ا  (  )

   ألّ  ا دس ن ك  ن ةروف  ّي ليّعة ك رد ا  صر ا ى ميكن  (ب )

د يدد ا  معددإل ا سددرق  لاب ددة دا مددًا إلق دداى ا اكددس وجيدد ز   دد  بدديغددري لا اددة   (ر )

 و ن ا ا  ّعنة وا قرا ن 

      باذ الف ا قياة اجمل  هللين (د )

ينص   ع ا ا قا  ن  و عس  ليدا عة    د ى  عداة إ سدان     و   ا ك مل  لرا ن   عاعة ( )

ة يف ددداريط  ادد،  فددضن ذ ددع لرينددة   ددَ   دد   ددان  عددا ل ددي  دداا ا  دداريط  و دداه ا قريندد 

 بس عا  ا غري لاب ة إلق اى  ا خيا ف ا

و دد  ا ددك يرت  ددا اكدد  ب  ددن آقددار دددهللي   عدد   و يك شددف ا   ددي ا  هددس   لددرا ن  اديددة ( )

    وا  هرم با  با ي احلهللي ة  ن بصمة وحن  ا 

 :مشروعية القرينة 

 ن ا كددريب  ا قددرآُ ددى ذددالف بدد،   ددي ا ا ددب  ن ا قددرا ن  شددرو ة يف اجلم ددة  فقددهلل   

  ق  د      يف آياى   رية  فرلة    ايب ا   َ ولا إل يف  قا  اىب هللىي   اا ر  ريا ب

وي يدداُ وا  ي تددَ لتم عص دد   ب ددهللي    تددا ب    :بدد ها  
  عدد  و  ددَ   عنددا ي بدد   يف شددرنوذ ددع     

 مل : لدداي هلددب  بروم  ن ياقدد فقددهلل  ؛ ن ا ددا ا    دد  إذ ددد  إذ ز ددب  فيددي ا صددالة وا سددال 

: لدا  ا   ! مل يدرت   د  ق بدًا  شدب فعد  را ه د         !ًا ف رد    ب  اب ر س بد   يرت  ا ا ا     ي 

  وي يددُُ وا   ددَ لتم عص دد   ب ددهللي    تددا ب   :  دداا لمعصدد    سدد ؛ بهلل دد ؛ فددا ع ل  دد  دادداىل   .ب ددَ

 رو د  لمعصد    فدرروه فشدم  ولّ  د    قدب  ادي يق  د          : ف كَ ياق ب  نهلل ذ دع ولداي   نعد     

واا ا ام ى إ   إى     ا ر يد   دا ع   ذ  دًا   كدب     :  أيقًا   فقاي  فال يرى فع  شقًا وى

  "  ن ؛   ي اب  واذ  س   ن لمعص  ومل ميأل    ع 

داارضدد ا    ال ددة  مددا  رادوا  ن جيا دد ا ا ددهلل   ال ددة صددهللل ب لددرن اا ب دداه ا اال ددة   ف

و ددد  ىبدددس إذ ى ميكدددن افدددرتاا ا دددا ا  ع بددد      و ددد  بدددال ة ا قمدددعص  دددن ا  مأيدددل

 . ا قمعص   ويس ب ا قمعص

                                                 
و اكدهللذي ا فق د  ا ادا    أرلدا      6 -8  قرا ن ودور ا يف اإلق اى يف ا شرياة اإلبال عة   هلل   ر صدا  ا سدهللىن    ا  ( 

 (   /   ) -درر احلكا  شر  جم ة األ كا  و   5/ 
   . 5 : ي ب   (2

 (0 5 /   ) -اجلا إل أل كا  ا قرآن   قر يب  ( 
 ( 6 /  6) -   ار ا ربوق يف    اا ا فروق   
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ابدد هللي ا فق ددا  ب دداه اآليددة يف إ مدداي  : ل  دد   ددن ابددن ا اربدد  يف دفسددريه  ا قددر يب  قددي

األ دداراى يف  سددا ي  ددن ا فقدد   ا قسددا ة وغري ددا  و  ادد ا   ددَ  ن ياقدد ب   عدد  ا سددال    

بددد هللي   دددَ  ددداب ب بصدددهة ا قمدددعص  و كددداا جيدددا   دددَ ا نددداةر  ن ي هددد  األ ددداراى  ا

 اال دداى إذا داارضدد   فمددا دددر ا  ن ددا ليددَ  ا ددا ا رت ددعا  و دد  لدد ة ا   مددة  وى         وا

  ذالف باحلكب ب ا

ويشيِ هللي شيا  هلٌل   نن  ت ن   يدا ِإنن  تداني لتم عُصدُ  لأدهللَّ   دنن لأُ دي  فتصيدهلليلت ن ويُ د ي   دني           : ولاي دااىل

 .    اُ كتاذ ب ،ي

 صضريا  و   ريا  وا را ا       ري ولهلل اذ    اكفسرون  ي  ان  اا ا شا هلل  

سددة قتوإذا  دان ر دداًل فعصدا  ن يكد ن   ددة بداحلكب با اال دة يف ا        : لداي ا قدر يب   

 يف ا اال ددداى   دددَ يامدددالن  ااويدددة بدددن وإيددداا ُشدددرييا و دددان:   لددداي و ددد ري  دددن اك اضدددإل

  .    ب واا .اآلية  اه ذ ع و صي احلك  اى؛

ن شرا  ن ل  نا إى  ن ذ ع ى مينإل اىبد هللىي ب دا كدا    و اه اآلياى وإن  ا   د ههلل   

  دي  ذ دا إ عد   ققد     دقرر  ن شرا  ن ل  نا    شرا  نا  ا مل يرد يف شرا  ابط  د   مدا   

 :دفصعال  سنا لاي فع   فصي ذ ع اإل ا  ا ش  ا   يف إرشاد ا فه ياألص ي  و 

 ا ددهلل اا بددن  ن  ددن  بدد بإ دد  إذا ب ضنددا شددرا  ددن ل  نددا   ددَ  سددان ا ربدد ي   و  سددا  " 

ومل يكن  نس ذا  وى خمص صدا  فض د  شدرا      اا األ  ار ورض  اا دااىل  ن   بال  

وى بددهلل  ددن  دداا ا  فصددعي   ددَ لدد ي     : لدداي ا شدد  ا    8 نددا  و ددن ذ ددر  دداا ا قددر يب    

 ا قا  ، با  ا هلل  كا     ا     ن ول ا ا  هري  وا   هلليي  فض الل ب  قعهلل ب داا ا قعدهلل  وى  

 ا د . ةن   هللا  ن ب يرباه

   .   ديريى  ت نُعنيُ بن ديف عُض   ني ا هللَّ نإِل   مَّا  يريفأ ا   ني اُ هيلِّ  :ولاي دااىل

 .  ايا يس هللي ب    َ لرا ن األ  يف  اه اآلية :لاي ا قر يب

 .قب  ن ا  ا يفعهلل ا ا ب ا يرورم  و ن ا  ا حي مي ا رتديهلل

شدد  اخلددهللود و  قدد  ا شددا ر    لددهلل  ددال فع ددا ا نادد  و    مددن ميددر   ددَ دار    :ويفدداأل

 .ص اى وذرل  اجلع ب و ادوا   َ صا ا ا هللار با    ر  فعا ب     لهلل  اىوب ق  األ

                                                 
  (151/  9) -تفسير القرطبي   (1
   .    :ي ب   (2

 (5 5 /   ) -اجلا إل أل كا  ا قرآن   قر يب   ( 
 )     / 5   
يف لصة ا  قرة  اه د عدي   دَ  ن شدرا  دن ل  ندا شدرا  ندا  ولداي بد    ا د   دن            :  سر ة.  (   /   )لاي يف دفسريه   (8

كري ا قاض   ن   ما ندا  ولداي ا قاضد   بد   مدهلل       ص   ع  ابن ُباك ك م، ول    ن ا فق ا   واذ اره ا كرذ  و
 "ف  هللا ب ال هلله: "    ا ام دق يع   ص ي  ا ع و ناز   يف       وإ ع   اي ا شافا   ولهلل لاي اا:   هلل ا   اب

    5: اكا هللة  (6
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اب احلكددا   لدداي اا دادداىل خمددربا  ددن إذدد ة   ددَ  بدد ي ددا   فكددهلل  ا األ :و  ددا ا  ددا  

و ا وا  با ب  شا  ي ك ن  :  ي ب    ع  ا سال
   .  

  "و ا وا   َ لمعص  بهلل   اب : "  ن  لاي اا دااىل خمربا  ن بو ب ا كاذب

ةدد ا ر و ددإل  دداا فض  ددا لددرا ن يسدد هللي ب ددا يف ا ضا ددا ف دد     ع ددا ا شدد اداى بنددا    ددَ  

 .  اي وغا   ااأل

 : ولاي ا شا ر

 .  ن  ن بكَ  ن د ا  د عَّ   ش  ك  د  ا يف ذهللود اإذا 

     فتنَُّ بن ف د   تهندِن اُ قتد نيِ   يننيدا تُ بن فت تايدريُف يُ بن ب س دعمياُ بن وي ت ياندرِ    وي ت ن  يشيداُ   ترتري   :ولاي دااىل

ب اكدد ك ب  ددن  م احلددأب،  دد   ف يُعفددفعمددا ي ددهللو  ددن  ال  ددب ا ددهللاي   ددَ  قاصددهلل ب    :  م

كاددا    ال دد  وفهدد اه  و دد  اكددراد  ددن حلددن ا قدد ي   مددا لدداي   ددري اكددا ن،   مددان بددن     

 ن  ا د   د  بدريرة صداحلة  و بدعئة  شدر اا   عد   ن دا          " : رف  ا  ن   فان  رض  اا

 ددا  بددر   ددهلل  : "  اا لدداي ربدد ي :  ددن  نددهللب بددن بددفعان ا    دد  لدداي    و. "ردا  ياددرف بدد 

  "بريرة إى    س  اا ردا  ا   إن ذريا فثري   وإن شرا فشر

ُيدراد  ن يف مد  دون  ن يف مد      ا كال  احملاي ب  إىل غري ةا ره  دعفسن  د   دن   : وحلن ا ق ي 

برن يك ن يف ا كال  داريض  و د رية  و   فاة  صس ا   ع ا ب، شثص،  و فرلدة    غريه

 : األ فاة ا ا معة لاي ا ق َّاي ا ك ال   

 8و تهنُ  حلنًا  عس باكرداب... دف م ا  و قهلل وي ع   كب  كعما

 يبِّم ،ي ِإنَّ ف   ذي  عت  تُيياى    ُ ُم ي : ولاي دااىل
   . 

د مسد  فعددع   :ويقدداي . دب اك فربدد ن ا داين يرذداون با سددعما و د  ا اال دة     واك  مسد ن  

 داه اآليدة   و 6 ر ع اذاى  ن ا سعما و   فاال  ن ا سمة و د  ا اال دة     اا  م دفرب  

 وا ددد ىة احلكدددا   دددّااق يدددأي ومل":  صدددي يف ا امدددي با فرابدددة  و دددا ع يقددد ي ابدددن ا قدددعب    

  "إلرارًا وى ش ادة   ع ا يقهلّل  ا مل ة رى فضذا واأل اراى  با فرابة ق قاحل يس ثر  ن

  دن  ذ دع  ويُ در  با اال دة   ويفسِّدر ا  ا قدرا ن    دن  ا فرابدة   ّن رمح  اا داداىل  ريىف 

 ا فرابددة بدد، - احلناب ددة فق ددا    ددهلل - قعددي بددن ا  فددا   بدد  دفرلددة   ددَ ا رتاضدد  فهدد ى

 با قريندة  احلكدب   سدر ة   م - اكسدر ة   داه   دن   قعي بن فا ا    ب  وبئي: "لاي. واأل اراى

                                                 
   .   : ي ب   (1

 (5  /  5) -دفسري ا قر يب   ( 
   . 0 :  مهلل  (3

    50 واحلهلليس  ذر    ا سربا   يف األوبك برلب (   /  6) -دار  ع ة / ن   ري دفسري اب  ( 
  (429/  13) -التحرير والتنوير  (5
   . 68: احل راى  (6

 (   /   ) -بهللا إل ا ف ا هلل  (6
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 فع دا    فد   ا دك  با فرابدة  احلكدب  باب  ن  عس با قرينة احلكب إن: "فقاي - واأل اراى

 ".اىب ن ار ذس اى

  داور  ى: فعقاي فرابة  اا  عس  قعي بن ا  فا   ب  ول ي: "لا ال ا قعب ابن فا رته

  دن    رية   اضإل يف و    ا ا فرابة اا  هلل  ولهلل صادلة  فرابة ف   فرابة  دسمع   يف

 و د   با ّسعما اآلذاون اك فرب ن و ب    ُ ُم ي يبِّم ،ي آلياى  ذي  عت ف   ِإنَّ : دااىل فقاي   اب 

 ا اال ة

اكدد ك ب و ددا يف   فددضن  ارفددة     ددَ  اددرف  ب  ددن حلددن ذسدداب ب    بدد ها    لسددبفقددهلل  

فدضن دى دة ا كدال    دَ لصدهلل        ف د  بسدعماه و دا يف و  د      لرب  دن  ار  ضمريه  ن  ال  

 ويف  وا فرابددة د ا ددل بددا ن  ، بددا نُر وا سددماا   لا  دد  وضددمريه  ة ددر  ددن ا سددعما  اكر عددة 

ادق ا فرابة اكدا ن فض د  ينُدر    : لاي   ن ا نيب  م را رت ام  ن  هلليس  ب  باعهلل اخلهلل

 .     ُ ُم ي يبِّم ،ي آلياى  عتذي   ف   ِإنَّ : قب دال ل    دااىل   ب ر اا

ييهنسيُ ُ ُب اُ  يا  ُي  تُغن عيا ي   ني ا  َّايف    ديانِرفأُ بن ب س دعمياُ بن  تدا     :ب ها    اه اآلية  ق   و

ييسنرت أ ني ا نَّااي ِإُ هياًفا 
    . 

كددا   نددهلل فقددهلل ا ددهللى ي ا صددرحية؛ ف دداه اآليدداى دددهللي   ددَ  شددرو عة اىبدد هللىي بددا قرا ن

 د   دي ا  مدا  ا قيداة واحلكدا   و داا  دن        فع ا  ن  ش  حلقا ل األ  ر  و ا ع  ا

احلدا ب إذا مل يكدن فقعد  ا دنفس يف األ داراى      ضن فد   فق  ا نفس ا ام     بداا احلكدب  

ويف ا قرا ن احلا عدة واكقا عدة  فق د  يف   عداى األ كدا         ودى ي احلاي و ارفة ش ا هلله

  و كددب كددا يا ددب ا ندداا بسال دد  ى يشددك ن فعدد       صددهاب ا ضدداا  ق لددا  دد رية   ددَ    

 مددا ذ ددره ا اال ددة ابددن  ا  مددادا  ندد    ددَ  دد ا ةددا ر مل ي  فدد  إىل با ندد  ولددرا ن    ا دد  

 : ا قعب  ولاي

  :ف  نا    ان  ن ا فق  ىبهلل   ها ب  ن ما 

 فق  يف   كا  احل اد  ا ك عة : األوي

ندداا ميعددأ بدد  بدد، ا صددادق وا كدداذب واحملددل    فقدد  يف  فددس ا  الددإل و  دد اي ا  : ا  ددا   

قددب يسددابل بدد،  دداا و دداا فعاسددَ ا  الددإل  كمدد   ددن ا  ا ددا وى جياددي ا  ا ددا       واك سددي

و دن  د  ذوق يف ا شدرياة وا دالا   دَ  ماهلدا وديدمن ا  ضايدة  صدا           : لاي  خما فا    الإل

   دهللي فد ق  دهللهلا   ى و  د     ا ا اد يف اكااز واكااد وجمعئ ا بضاية ا اهللي ا ام يسدإل اخلال دل  

وفدرا    وى  ص هة ف ق  ا ديمن    ن اكصا  د ،     ن ا سعابة ا ااد ة  أ   دن   أا  دا  

                                                 

و دن   : باب     ب اب دفسري ا قرآن  ن رب ي اا  يف ا رت ام   واحلهلليس  ذر     (5/   )ا  فسري ا قعب ىبن ا قعب   )
 . ولاي غريا 8     : هلليس  ب رة احل ر

 .  6 : ا  قرة   )
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و ن  ن   ام   مدا كقاصدهلل ا ووضدا ا   ضدا ا و سدن ف مد  فع دا مل حيد              ن فرو  ا

  . ا ا إىل بعابة غري ا     ة

 :فمن ذ ع  ؛ا عة يف ولا إل   ريةعان  اه ا هللى ي اإل ا سنة اكس رة ب ولهلل ورد يف

   ن ا نيب ص َ اا   عد   رض  اا دااىل  ن ماابن   اا   ا  ذر    س ب  ن  هلليس ( )

  دددل بنفسددد ا  ددن و ع دددا   وا  كدددر دسدد رذن يف  فسددد ا   وإذ  دددا    ُبيِّدد األت: " وبدد ب لددداي  

   "صماد ا 

 دَ ا دأوار  دن    ف اي ا صم  لرينة ةا رة   َ  ن ا  كر لهلل   س  إذ  ا و  افق  ا  

ا   دي  ذ دع كد  و   دا يض دا   ع دا  دن احلعدا      إى      مل مينا ا  ن ا  ا ري  دن ذ دع  اخلا ا  و

   صريا اإلذن   ر ن  ن اى  ناا  ن ا نسل ب  ع  

    و اا  ن  ل ى األد ة   َ احلكب با قرا ن وجت ز ا ش ادة   ع ا بر  ا رضع 

صد َ اا  داداىل  ن دا  ن ربد ي اا     روى ا  ثارم و س ب  ن  دهلليس  ا شدة رضد  اا    ( )

 "ا   هلل   فراز و  اا ر احل ر: "  لاي   ع  وب ب

فددضن ا أو عددة بدد ا  ا دد   ةددا ر بدد، ا ددأو ،   فدداألوىد بدد، ا ددأو ، ينسدد  ن   ددأور   

  إ ا ة هلب   َ ا س ا اكا    ا ُا ر

 ع  دادرا لرينة ل ية   َ ق  ى ا نسا  بضدض ا نُدر  مدا لدهلل حيدهلل  ذدالف ذ د        فا أوار 

 . ما يف لصة احلهلليس ا ام  ا  ا ش   فع  بعنا بضري صا ا ا فراز

 ردى اخلددرور إىل : لدداي  رضدد  اا  ندد   ددابر بددن   ددهلل اا  ذددرر  بدد  داود  ددن  ددهلليس  ( )

إ دد   ردى : ذعددرب فردعدد  ربدد ي اا صدد َ اا   عدد  وبدد ب   فسدد م    عدد    ول دد   دد    

فثدا  ند   سدة  شدر وبدقا   فدضن اب ضدَ         إذا  دع  و ع د  : " اخلرور إىل ذعرب فقاي 

 .و و ا ا امي ب ا   فرلا  ا اال ة  قا  ا ش ادة 8" نع آية   فيإل يهلل    َ درل د  

 :   هلل ا رمحن بن   ف    ن  بعد     دن  دهلله   لداي      ذرر ا  ثارم و س ب  ن  هلليس  ( )

ال د،  بعنا   ا وال  يف ا ص  ي   بهللر   فنُدرى  دن ميدع  و دن  دا     فدضذا   دا بض       

فضمأ دد   - هللي ددة  بددنا  ما    نعدد   ن   دد ن بدد،  ضدد إل  ن مددا       - ددن األ صددار  

 ادب    دا  ا  دع إ عد  يدا ابدن  ذد           : يا  ب  ي دارف  با   ي   ل   :   هلل ما فقاي 

 ذربى     يسا رب ي اا ص َ اا   ع  وب ب   وا ام  فس  بعهلله    ئن ر ي د   : لاي 

 ى األ  ددي  نددا   ف ا  دد   ددا ع   فضمأ دد  اآلذددر   ى يفددارق بدد ادم بدد اده   ددَ ميدد

                                                 
   ل  ا سرق احلكمعة  ( 

       :برلب باب اب ئاان ا  عا يف ا نكا  با نسل  ا نكا  يف س ب   ذر    ( 

 ( 6 /  6) -   ار ا ربوق يف    اا ا فروق   ( 

 (5 /   ) -د قعا اىف ا  ا ا عة بشر  ا ق ا هلل ا فق عة   ( 
       :رلب  باب يف ا   ا ة  هلليس  األليعةيف بنن  ب  داود   (8
 ( 6 /  6)   ار ا ربوق يف    اا ا فروق   ( 



 11 

 ى إن  داا  : فقاي        ا   ف ب   شا  ن  ُرى إىل  ب    ي جي ي يف ا نداا   ل د    

صا  كما ا ام بدر  ما     فاب دهللراه بسدعفع ما   فيدرباه   دَ لد اله   قدب ا صدرفا         

  لدداي  ددي "   دد     يكمددا ل: " إىل ربدد ي اا صدد َ اا   عدد  وبدد ب   فددرذرباه فقدداي  

ى   فنُددر يف : لدداى  "  ددي  سدده ما بددعفعكما    : " فقدداي   ددا ل   دد    : وا ددهلل  ن مددا 

 "بدد    كادداذ بددن  مددرو بددن اجلمدد      قددب   سددَ   ال مددا ل  دد     : " ا سددعف،   فقدداي  

 " و ا ا  ااذ ابن  فرا    و ااذ بن  مرو بن اجلم  

اجلمد   ليدَ     مدرو بدن     يف بدع   اداذ بدن    قر ا هلل ر ى فض     ع  ا صالة وا سال  كا 

فدرا   ذا ر  ااذ بدن   سعا   فأل   ر ى  قر ا ساان   َ بعف  فا ب        ا قادي    با س ا؛

 . ك     ان لهلل شار  يف ا ق ي

 ن ر  ، اد عا دابة   فرلا   ي وا دهلل  ن مدا   "  ب   ريرة   ذرر ابن   ان   ن  هلليس (8)

 م  قرينددة ا عددهلل    "   عدد  وبد ب بعن مددا  صددف، شدا هللين   فقيددَ ربدد ي اا صدد َ اا 

 . كي  ن ما  و عس ل ي   هلل ما بروىل  ن اآلذر

 ريدرة رضد  اا  ند      د  مسدإل ربد ي اا صد َ اا          دن  دهلليس  بد    ا  ثارم  ذرر  ( )

 دددا  ا ددا ا فدددا ا بدددابن  ف ا ددد  ا ر ددددان  ا مددا ابنا مدددا     : "  عدد  وبددد ب   يقدد ي   

إادا ذ دا بابندع      : إادا ذ دا بابندع   ولا د  األذدرى      : إ هللا ما   فقا   صا    ا 

ف ها م ا إىل داود   فقيَ ب    كربى   فثر  ا   دَ بد عمان بدن داود فرذربدداه       

ى دفادي يرمحدع اا    د     : ا  د    با سدك،  شدق  بعن مدا   فقا د  ا صدضرى       : فقاي 

 "ابن ا   فقيَ ب    صضرى

  ددعس   دد      ددَ  عدد  شددفق  ا و ددهلل   صددف، يشددق    ن ا كددربى رضددا بقرينددة فابدد هللي

   د     َ يهللي ف اا  ا سفي يا ا ى   َ ا هلل  ى  ن وا  نا  ا صضرى  شفق  بعنما ابن ا 

كددا ر ى  ؛  وذددا    كددب  بعدد  بنددا  ن   ددَ ا شددفقة األ  دداى ل دد ب يف  ودا اا  ن إذ  ابن دا 

 .ا قرينة ا  اضهة   َ      عس ابنا   كربى

ه يف ولدا إل  د رية  مدا    فدضن شدر نا لدهلل  دا  يايدهلل       شرا  ن ل  ندا  ن  ان  اا يفو ئ 

 ن شدرا  دن    : ن  ل اي األص  ع،ا صهعا ع يك ن اىب هللىي ب  صهعها  ألن   وبا دقرر

   ما دقهلل  ذ ره ل  نا شرا  نا  ا مل يرد  سث  يف شر نا

عة و سد نهلل ليدا  ما يف  داه ا قيد       ك   مدا جم  دهللين   ؛ليدا  ما  دل  : لاي ا قارم 

ولعدي حي مدي  ن      كن ا قرينة ا ك ليَ ب ا ب عمان  ل ى  دن  عدس ا ُدا ر        ا قرينة

    لرا ن األ  اي  ا   يف شر  ب ك ابة ا  عنة يا  و    ا   إ هللا ما ذاى ا عهلل

                                                 
  8  8 :صهعا ابن   ان   اب ا قيا   هلليس  ( 
 (6 /   ) -دا ري ا فه ي برت عهاى  سا ي األص ي   ( 
 (5  /    ) - رلاة اكفادعا شر   شكاة اكصابعا  ( 
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ومل يامددي بضلرار ددا   دد    كددربى  ا مدد  با قرينددة    ددا ى دريددهلل  قعقددة         : لدداي ا سددنهللم 

  اإللرار

 ن  دن  ددَ  دن اك نداز ، كدا يشد   فدا ق ي        : وفعد   دن ا فقد     : ن  د  ولاي ابن ر دا احل 

  .ل    ؛ ألن ب عمان  اي شفق  ا   ع  ش  ة  إل د  ا ا 

  .  كاقرة  هللا   َ ا   ار ا شارا   قرا ن واألد ة  ن ا سنة اكس رة

 .فهللي   َ    ا إ هللى ا  عناى  نهلل فقهلل  ا ب ا ا  ن إلرار  و ش ادة

ألد دة  د دة  ذدرى د  دا  ن يكد ن ا امدي بداحلل ا د ، ا دام ى  د س           ولهلل  اره  داه ا 

فدضن اآليدة  فدادى  ن ا شد ادة         ِإ َّا  ينن شيِ هللي ب اُ هيلِّ ويُ بن ييان تُمد ني  : فع  وذ ع  ق    دااىل

و دد   ددا بعندد    ى دكدد ن إى بدداحلل ا ددام ين ددئ  ددن   ددب ى  ريددة فعدد   -و   دد ا احلكددب -

  ددَ    دد ا  : " لدداي   اددب : لدداي "  ددي دددرى ا شددمس    : "  بق  دد عدد  وبدد ب  ا ددنيب صدد َ اا    

  8"فاش هلل  و دا 

ويِإنن ُدس إلن  تُ  يري  ينن ف   اُ درترنِه   : ولهلل ذ  اا دااىل   ريا اد اا ا ُن  ق    ب ها  

َّنَّ ويِإنن ُ بن ِإ َّ ا ييثنُرُصد ني  ُيي     ت  ينن بي  عِي ا  َّ   ِإنن يي َّ  ُا ني ِإ َّا ا 
لأدين   :  ول  د  بد ها         

َّنَّ ويِإنن  ت نُ بن ِإ َّدا ديثنُرُصد ني   ول  د   دي      6  يين   ننهللي أبن   نن   ُ ب  فتُ ثنِرُ  ُه  تنيا ِإنن دي َّ  ُا ني ِإ َّا ا 

َّددنَّ  تددا ُيضنن دد    دد      : ر  ددددش ني اُ هيددلِّ شيددعنئ ا ِإنَّ ا  َّدد ي  ي  ددعٌب ب ميددا  وي يددا يي َّ  ددإُل  تُ  يددُرُ بن ِإ َّددا ةتناددا ِإنَّ ا 

  داب احلدهلليس  مدا     دى دي ا  دنفري  دن ا امدي بدا ُن؛ أل د       إىل غري ذ دع  دن       5 ييُفاي أ ني

ا دنيب صد َ اا   عد      دن  دهلليس  بد   ريدرة رضد  اا داداىل  ند   دن          و س ب روى ا  ثارم

وى جتسسددد ا وى حتسسددد ا وى إيدددا ب وا ُدددن فدددضن ا ُدددن   ددداب احلدددهلليس   : "وبددد ب لددداي

 5"د اغي ا و    ا إذ ا ا

و هلليس ابن   اا رض  اا دااىل  ن ما يف اكر ة ا ك  ا د  ا ري دة لدهلل ة درى  ن دا      

فقداي صد َ اا   عد     ا دنيب صد َ اا   عد  وبد ب      يف  عئ  ا   و نسق ا   و دن يدهللذي   ع دا   

 0 "    ن  را ا   هللا بضري بعنة  ر   ا : " وب ب

                                                 
 (65/   ) - اشعة ا سنهللى   َ صهعا ا  ثارى   ( 
 (58 /  5) -د ىبن بساي  مشر  صهعا ا  ثار  ( 
 ففع ا  أيهلل  ن األد ة ا  اب ة   َ ذ ع   0  - 5/ ا ُر د صرة احلكا  ىبن فر  ن اكا ك    ( 
 . 5: ا أذرف   ( 
 ض  اا دااىل  ن ما ن  هلليس ابن   اا ر  0806  رلب  :شاا اإلميان    ع ق   هلليس  (8

  .    : األ اا    ( 
 . 5  : األ اا    (6
 .   : ي  س   (5
بداب   ا رب وا صد ة واآلداب و س ب يف    58  : هلليس -باب ى خيسا   َ ذس ة  ذع    َ ينكا  و يهللا   ا نكا يف   (5

   68  : هلليس -حتريب ا ُن  
 ا  ادان يف   سد ب    و  66   : دهلليس  -  سدط وا   مدة بضدري بعندة     بداب  دن  ة در ا فا شدة وا     احلدهللود   ذر د  ا  ثدارم يف   (0 

  5 5  : هلليس
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  ُرا ىذ الف األد ة يف اكسر ة فقهلل  ان أل ي ا ا ب ل ىن يف اكسر ة و 

 دن اكا كعدة واحلناب دة وبادض احلنفعدة وا شدافاعة       و    ا ذ ا إ عد    د ر ب    : األوي

كددا دقددهلل   ددن ا ددهللى ي ا  اضددهاى يف ا ك دداب    ؛إىل  دد از ا امددي بددا قرا ن يف   دد اي  دد رية  

 .   وا سنة و مي األ ة

 اب  ن ا قدددرا ن دقددد    قدددا    ندددهللم  ن األة دددر يف اجلددد  :ازرم رمحددد  االددداي اكدددفقدددهلل 

 .ا شا هلل

ويا مهلل   َ ا قرا ن اكا مهللة اكض  ة   ُدن يف ا  ادهلليي ويف اإل سدار    : ابن احلا ا  ولاي 

 .رب يف ا  ا نة وضرر   هلل ا أو ،باجل

ا قدد م    ددَ ا ُددن   ددازوا   شددا هلل  ن يا مددهلل فعمددا يشدد هلل بدد     : لدداي ابددن   ددهلل ا سددال    و

 ددأ  داسعددي   ف دد  مل حيكددب كق يدداه   ؛ أل دد   دد  اكقددهللور   ددَ حتصددع   ا قريددا  ددن ا ددعق، 

  . احلكب يف ا  اهلليي ويف اإل سار

  دددَ ا نددداةر  ن ي هددد  األ ددداراى وا اال ددداى إذا  :رمحددد  اا داددداىل لددداي ابدددن ا اربددد و

  احلكدب ب دا   داارض  فما در ا  ن ا ليَ  ا ا ا رت دعا و د  لد ة ا   مدة وى ذدالف يف     

يف  سددا ي ادفقدد    ع ددا ا س ا دد  األرباددة   وبايدد ا لدداي ب ددا اكا كعددة  ب ددا ولددهلل  ددا  ا امددي 

سدد ن  سددر ة  مددي فع ددا     :و ددهلل  ن ددا  سدد،  سددر ة  حيسددن ذ ر ددا  و دد        ذاصددة

 :با قرا ن

 ن ا فق ا     ب يق   ن  د از وم  اكدر ة إذا   دهللي  إ عد   ع دة ا أفداف   وإن       : األوىل 

 هلل  نددهلله  ددهللىن  ددن ا ر دداي  ن  دداه فال ددة بندد  فددالن ا ددك  قددهللى   ع ددا   وإن مل        مل يشدد

 .يس نسل ا نسا   ن  اه ا ر د  ا  مادا   َ ا قرينة ا ُا رة اكنأ ة  نأ ة ا ش ادة 

 ن ا ناا لهللميا و هللي ا مل يأا  ا يا مهللون   َ ا صد عان واإل دا  اكربدي  ا دب     : ا  ا عة 

 ب   فعق  د ا  لد اهلب ويدر   ا ا سادا  اكربدي بد    و قدي ا قدرايف  ن         اهلهللايا و   ا  ربد ة إ دع  

 .ذرب ا كافر يف ذ ع  اف 

                                                 

وا ُر  ييا ا نُدا  ا قيدا   يف اإلبدال       8   -5  / ا ُر ا قيا  با قرا ن اكااصرة   هلل   ر   هلل اا ا ا الن  ( 
   أي اد    ا دهلللا ل   ندأ  شدر   احلقدا ل  د دع،  : وفع  اإل ا ة إىل اكرا دإل ا  ا عدة        هلل   ر  مهلل ر ف    مان ل

َ  اجلدار    إبدرا عب  بدن  ا ف دا     هلل بن صا  حملمهلل ا أ رية  واجملا   5  ل   ر  بدن  حملمدهلل  ا  هللريدة   ا ف ا د     د
 فر دد ن ىبدن  احلكددا  ود صدرة      ل   سراب سد   احلكددا  و اد،    5ل ا ضددرا بدابن  اكادروف  ذ عددي بدن   مدهلل 
  0  -8  ل   ر ا سدال      دهلل  بدن    ادأ  األ كدا   ول ا دهلل  ا باهلل  و ا     ل   ر اكا ع  ا ا   ف ا ب ا ش

  دإل  ا صدضري  وا شدر   بادهلل ا   و دا   5ل ا قدعب   ىبدن  احلكمعدة  وا سدرق   56 ل   ر ا دهلل     ب  ىبن ا قيا  و دب
 و ا 6  ل ا سايس      و مهلل ش   ى  م د   شعث، ا فق  يف اكاا ا و قار ة  5 8ل   ر  ا صاوم  اشعة
 ا شدرياة  يف اإلق داى   درق  و دن      ل إ دا    ا سدمعإل    هلل   هلل   ر اكاا ا ب، اكقار ة يف ا سا ا رو ن ا  باهلل ا

 وا قدرا ن  ا قاضد      دب  يف و اضدراى   68ل داداىل   اا رمحد  - ا   د   اكدناب    دهلل   محهلل   هلل   ر ا قا  ن ويف
   دهلل   ر  اإلبدال    اجلندا    ا فق  يف اإلق اى يف ودور ا وا قرا ن        ل  س ة  ا ااي   هلل   هلل   ر وغري ما

 .8 ل دب ر  م د    ر
 اكر إل ا سابل  ( 
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 .   ب يا ربون إذن ا ص عان يف ا هللذ ي إىل اكنأي : ا  ا  ة 

 ن ا يددع  يشددرب  ددن  دد ز صددا ا ا  عدد  وي كددئ   ددَ وبددادد  ويقيدد       : ا راباددة 

 . ع   صرفا يف   ك  بضري إذ    ا    يف  ر اض   ن غري اب ئاان   وى ياهلل يف ذ

  از  ذا  ا يسقك  ن اإل سان إذا مل يارف صا     دا ى ي  اد  اإل سدان    : اخلا سة 

 . فس   ا ف س وا  مرة وا اصا ا  اف  ا  من وحن  ذ ع 

  از  ذا  ا ي قَ يف احل ا ك واأللر ة  ن ا  مار واحلا بادهلل ا  قداي    د     : ا سادبة 

 .  ن  و  ع   ودسعع  

 دد از  ذددا  ددا يسددقك  ددن احلددا  نددهلل احلصدداد  ددا ى يادد   صددا ا ا ددأرا    : ا سدداباة 

 .ب قس  

 .  از  ذا  ا   اه ا ناا رغ ة  ن   ن ا ساا  واخلرق واخلأف وحن  ذ ع : ا  ا نة 

 ن صا ا اكنأي إذا لهلل  ا سادا    يدع   داز  د  اإللدهللا    دَ األ دي   وإن        : ا  اباة 

 ب  ن صا ا ا ساا  لهلل      ذاصة   و عس قب غا دا ين ُدر  يد ره    مل يرذن     فُا إذا  

 .واب مر بهللى ة احلاي اجلارية جمرى ا قسإل 

إذ   ص َ اا   ع  وب ب   مار ب مر ا ضدري  ن ير دي  دن  دره وى حيمدي  ند        : ا ااشرة 

 .شعئا   ومحي باي ب ذ ع   َ غري احمل م و ا  عس     ارا 

ا  احلا ددة يف األلر ددة واكددأارا ا ددك فع ددا ا سرلدداى ا اُددا   دد از ليدد: احلاديدة  شددرة  

يعس ى دنقسإل اكارة   و ا ع ا صالة فع ا وإن  ا       ة   وى يك ن ذ دع غصد ا   

 .هلا وى دصرفا  ن  ا 

ا شرب  ن اكصا إل اكصن  ة   دَ ا سرلداى   وإن مل يا دب ا شدارب إذن     : ا  ا عة  شرة 

مادا   َ دى ة احلاي  كدن ى ي  ضدر  ن دا   ألن ا ادرف ى يق يدع        رباب ا يف ذ ع  فُا ا  

 .إى  ن يك ن  نا  شا هلل  اي يق ي  ذ ع فال برا با  ض    عنئا 

  از ش ادة ا شا هلل   َ ا ق ي اك  ا   قصال     ل  د   مدهللا  دهللوا ا    : ا  ا  ة  شرة 

 داز   شدا هلل  ن يشد هلل ب دا      يا و   مل يقي ل     مهللا   وا امهللية صفة لا مدة با ق دا   ف  

 .ا  فا  با قرينة ا ُا رة 

لدد هلب يف ا ر دداز إذا  ددان   عدد   ال ددة اكسدد م، مسدد   نددأا و دد      : ا راباددة  شددرة  

 ا  قسددة   وإن  ددان   عدد  شددكي ا صدد عا  و ا صدد ر  و ابددب   ددع  ددن   دد   ا ددرو  ف دد      

 .ر از   ف اا  مي با اال اى 

  يف ا سدري وإن مل يسد رذن    يد ري د  ضدرب ا إذا  ي  إذا ابد ر ر دابدة  داز    : اخلا سة  شرة 

 . ا ك ا 
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  از إذن اكسد ر ر   دهللار ألضدعاف  و صدهاب  يف ا دهللذ ي واك عد  وإن       : ا سادبة  شرة 

 .مل ي يمن ذ ع  قهلل اإل ارة 

 از غسدي اكسد ر ر ا  د ب اكسد ر ر إذا ادسدط وإن مل يسد رذن اكدا ر        : ا ساباة  شرة 

 .يف ذ ع 

    جي ز     عي   َ بعدإل ا سد اة لد ض  ن دا وإن مل يدرذن  د  يف ذ دع        : ا  ا نة  شرة 

 . فُا ا  مادا   َ لرينة احلاي 

إذا و ددهلل ا  ددهلليا  شددارا  نهدد را و ددعس  نددهلله   ددهلل  دداز األ ددي  ندد      : ا  ابدداة  شددرة 

 .  قرينة ا ُا رة 

 دهللواب     اشرتى  اا ا  و ذش ا يف دار ر دي   ف د   ن يدهللذي داره  دن بداب ا     : ا اشرون 

 .وا ر اي  ن حي ي ذ ع وإن مل يرذن    اكا ع 

ا قيدا  بدا نك ي وا   داره يف األ كدا    و دعس ذ دع إى ر   دا        : احلادية وا اشدرون  

 .إىل جمرد ا قرينة ا ُا رة   فقهلل     َ  صي برا ة ا ا ة 

 د از دفدإل ا  قسدة   اصد   فاصد ا وو ا  دا ا  مدادا   دَ جمدرد          : ا  ا عة وا اشدرون  

رينة   لاي ابن ا فرا واذ     صهابنا يف ا  دياة وا سدرلة وشد   ا إذا   دي صدا   ا       ا ق

 . ي دق ي يف ذ ع ا صفة  ا  قسة    ى   

 1إذا دناز دددا  دددهللارا  كدددب بددد   صدددا ا ا   ددد  و االدددهلل ا قمدددك    : ا  ا  دددة وا اشدددرون  

 .وا سالاى واجلاوا وذ ع  كب باأل اراى 

إذا دندازا ا أو دان يف   داا ا  عد    فدضن   ر دي  دا        : لداي  صدهابنا   : ا راباة وا اشدرون  

 .و  مر ة  ا يارف   نسا    ولهلل دقهلل  ا كال    َ ذ ع يف باب   يارف   ر اي

ا نُر يف   ر اخلن َ واى  ماد فع    َ األ اراى وا اال داى وا قدرا ن   : اخلا سة وا اشرون 

 .ا هللا ة   َ إ هللى  ا  ع  

 .  كر بصماد ا ا  مادا   َ ا قرينة ا شا هللة با ع  ارفة ا: ا سادبة وا اشرون 

ا   ددار ا  دد   واى  مدداد   عدد  يف اإللددهللا    ددَ ا قسددا ة واألذددا      : ا سدداباة وا اشددرون  

 .با ق د 

إذا دذدي  : إرذدا  ا سدرت   دَ ا أو دة  و اخل د ة ب دا   لداي  صدهابنا         : ا  ا نة وا اشرون 

لدهلل و دئ  صدهللل       : مل  ص  ا   ولا   : ي ا ر ي با ر د  و رذَ ا سرت   ع ا قب   ل ولا

 .و ان   ع  ا صهللاق  ا ال   واذ     ي ي أ  ا مي،    ى   

                                                 
اك ثدداة  ددن ا قصددا واحلصددر دكدد ن بددرتا بدد،  (  يايال ددهلُل ا قأُمددك  ( )    /   ) -ا ا معددة  -اكصدد ا  اكددنريلدداي يف   ( 

 د  ا  ندا  ب  نداى  قسادة     (   د  ِن   ت نصيداُف ا ) األبسهة دشهلّل ي اي  و ذعد م ف  ادي  دن  ا دا و اكسد  م  دن  ا دا و        
 يك ن ا صهعا  ن ا إىل  ا ا واككس ر إىل  ا ا أل     ا حتس،  ييا فال يهللّي   َ   ع
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إذا و هللى وقعقة ا هللين بعهلل اكس  ب  ه ة و د  يدهلل     د  دفدإل  دا      : ا  اباة وا اشرون 

فع ا   وب م ا رب ا دهللين إ عد    ورب ا دهللين  نكدر  دا ع ويدهلل     دَ بدق   ا   فداذ             

ا يف ذ ع   ولهلل دقهلل   كم ا يف بداب ا قيدا  بشد ادة ا  قعقدة فعكد ن ا قد ي ل  د          صهابن

 . إل ميعن  

د  ى اكدر ة اىبد كراه يف ا أ دا و د    ا قدة باكدهلل َ   عد     و ب دا  قدر  و          : ا  الق ن 

 .  ارة  ا صعا  وش   ذ ع   فضن ذ ع لرينة يهللر   ن ا احلهلل أل   ا 

إذا ش هلل شا هللان يف ا صه  يف اكصر ا كد ري   دَ   : بنا لاي  صها: احلادية وا  الق ن 

  ما شا هللا ب    : الي ر يان ومل يره غري ما   لاي بهن ن 

 .لاي  ا ع  ما شا هللا ب     ألن ذ ع لرينة ةا رة يف  اب ما 

اب  هاق  ن يكاب  ا اقي  صضر اكس  هل  و ا شرا  ش رة  س    و : ا  ا عة وا  الق ن 

 . ما بعرد  يف ا  اباة وا  الق،  دكاب  ا اادة  

إلرار اكريض   ار   و صهلليل  ال   ى يق ي  قعا  لريندة يف لصدهلله   : ا  ا  ة وا  الق ن 

 . فا ب  و ادصاي ذ ع   اض ورق     َ يهلل صهلليق  

 .بعإل اكيض م وإلراره ى جي ز  قعا  لرينة اإل راه : ا راباة وا  الق ن 

إذا ة ددر ب ددا محددي ومل يكددن هلددا  و دد ب إلا ددة احلددهلل   ددَ اكددر ة  : اخلا سددة وا  القدد ن 

   و ا ع األ ة إذا مل يكن هلا زور وى بعهلل  ارتف     و ئ ازور

 .و  ب احلهلل   َ  ن و هلل  ن  را هة اخلمر  و لا  ا : ا سادبة وا  الق ن 

 ن   د  ى يق دي لد ي    :  دااىل  ا ذ ا إ ع   ا ع و محهلل رمح ما اا: ا ساباة وا  الق ن 

اكر ة  ن زو  ا مل يكن ينفل   ع دا فعمدا  يدَ  دن ا أ دان و مدا يف بعد  وا دهلل   ألن ذ دع          

 .لرينة دا ة   َ  اب ا 

ا اقدداد ا   ددايإل باكاا دداة  ددن غددري  فدد  ا  فددا  بددا قرا ن واأل دداراى  : ا  ا نددة وا  القدد ن 

 .ناب ة ولاي ب اه اكا كعة واحل: ا هللا ة   َ ا رضا 

 .ولاي ب ا احلنفعة يف احملقراى وذا ف ب ا شافا  رمح  اا يف ذ ع 

 ن  ا كا و صهاب  رمح ب اا  نا ا مسداا ا دهلل  ى ا دك ى دشد       : ا  اباة وا  الق ن 

ا صهللق  رفا   بي ا ارف يدهللي   دَ  داب ا  دهلل  ى ر دي  دهللار بعدهلل  دا أ ي صدرف باهلدهلل            

  واكهلل    شا هلل با     وى قدب  دا إل  دن ذد ف وى     وا امارة  هللة   ي ة حن   شر بن، 

لرابة وى ص ر فضن ذ ع لرينة دا ة   َ  اب ا هلل  ى   و ا ع    اد دَ ر دي   دَ ر دي     

    برق   ا   واكهلل َ   عد   دن ى يد  ب   فدضن اكدهلل   ى دسدمإل د د اه  قعدا  شدا هلل احلداي           

 .  َ  اب  ولصهلله األذى   ويادب اكهلل     َ ذالف يف ذ ع 
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إذا ر ينا ر ال  داب  ا يف دار وا دهلل  جيدرم   و دعس يف ا دهللار      : لاي  صهابنا : األربا ن 

  هلل ور ينا ر ال لدهلل ذدرر  دن  ندهلله يف  ا دة  نكدرة     مندا   د  ا دام ل  د    و دان   قدا             

 ةي  ا ا قسا ة وا ق د   قرينة ا ُا ر

ا ر دد  ويشد هلل   ع دا    جيد ز   ر دي  ن يال دن    : لداي بادض  صدهابنا    : احلادية واألربا ن 

با أ دا  ا ددهللا  ددا ع برميددان ا  ادان إذا ا  قددهلل ولدد ا ا أ ددا وإن مل يكدن رآ ددا دأ دد     مددا    

 .جي ز  أل مَ   َ اكش  ر يف  اا   ا  مادا   َ ا قرا ن واأل اراى 

 ن  ا كا رمح  اا جياي ا ر ن  ا شا هلل يف لهللر ا هللين إىل    ده  : ا  ا عة واألربا ن 

 .لعمة ا ر ن 

إذا و ددهلل يف در ددة  بعدد  هددك  بعدد   ن  دد   نددهلل زيددهلل  دداا  دداز  دد        : ا  ا  ددة واألربادد ن  

ا هلل  ى با ع   فضن رد اكهلل َ   ع  ا عم،   ع   از    اإللهللا    َ احل د    ا  مدادا   دَ    

صددهة  ددا    دد   بدد ه كددا يا مدد   ددن صددهللل  ود   دد  فعمددا ييددإل بدد  ذسدد    ولددهلل دقددهلل   دداا يف    

 .ا هلل اوى 

إذا صدداد بازيددا يف ر  عدد  بدد الان    و ة عددا يف  ذ عدد  لر ددان  و يف   : ألربادد ن ا راباددة وا

 نق  ب ع    ر   ف عس   ا هلله فع  ش   و  ع   ن يارف   ا  قسة   ألن ذ ع لريندة   دَ   

 .     ان     ا  ضريه 

   اشرتى مسكة ف  هلل يف بسن ا    رة   ق بة فا عد  داريف دا     : اخلا سة واألربا ن 

 .      ا إل :    غري   ق بة  ا يا ب  ن األ ال  مل دهللاوهلا   فقاي باض ا شع ؛ وإن  ا

     مشرتم    من باا   را ى يا دب  دا  د    فدضذا  د   د  رة ف د         : ولاي األبعا   

 .  مشرتم  ن ا ا ا ىبن راشهلل 

  دد    دد   أو  دد  بسددالق  دن ي ددأور يف  عاد ددا   قددب با دد   ندد  قددب : ا سادبدة واألربادد ن  

  يدد   ددا  ا دد  يف  صددمك   فض دد  يق ددي ذ ددع  ندد    قرينددة ا ددك دصددهللل  يف : دددأور   ولدداي 

 .ا ف عا وا قيا   ن اكا ا 

    ر ر ي با هلل   َ ا اشار فمسدك  و راد  ن يرذدا   عد  شدعئا       : ا ساباة واألربا ن 

 .    ر   فا ع    إذا اد َ     لاي ذ ع ذ فا  ن ا اشار : فقاي بعهلله 

إذا غددنب اكسدد م ن شددعئا  ددن  دداي اكشددر ، ف  ددهلل   عدد   ال ددة        : ة واألربادد ن ا  ا ندد

 اكصه   و ا فرا   ب     َ فثداه  د س ا داداىل   فدضن ذ دع لريندة   دَ        : اكس م، 

 .    كس ب   فضن  رف رب  دفإل    بال  ن   َ  ا     ا  ر يف باب اجل اد 

ر ددي   دد    دد   ددن اجلددعش يف     َ   ددَ لدداي ابددن راشددهلل إذا اد دد   : ا  ابدداة واألربادد ن  

  ولهلل غنب اكس م ن و رادوا  نا   ن  صع     فضن ة رى   اراى ددهللي   دَ   فد   و    اجل اد

 . هلل    ف     مي   َ ذ ع وو ا اكصري إ ع     ما    ش هللى   ع  بعنة وإى دين 
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ال   و حنكب بكفر  دن ددردد إىل ا كنعسدة  و  د س ا أ دار يف بدالد اإلبد       : اخلمس ن  

  قَ اكصه  يف ا قاذوراى  و  سط احل در األبد د با ن ابدة ؛ ألن  داه األفاداي لريندة دا دة        

 1  َ ا كفر وإن مل دكن يف  فس ا  فرا    ق   ابن راشهلل وابن   هلل ا سال 

ف دداه  سدد ن  سددر ة  ددرى ا امددي ب ددا كددا د دد    عدد  ا قددرا ن ا ددك   ى ددا  يددا           

ا ددك  ددا ى إللا ددة   و دداا  ددا دربدداه ا شددرياة اإلبددال عة  احلقدد ق وداس دد  األ كددا  فع ددا   

 .ا اهللي وصعا ة احلق ق

  ولدهلل بداق   وبنه  ذ ع لداي ا سدادة احلناب دة  فقدهلل  م د ا بدا قرا ن يف   د اي  د رية          

 د دة  د رية   دَ ا امدي      ا ن د م  يف ا سدرق احلكمعدة ويف اهلدهللم   رمحد  اا داداىل   ابدن ا قدعب   

 : نس قا  ا ع اىب هللىي فقاي  نهلل اي    ن ذ ر  ا    و ذا  ن لصة  ع  بن  ذسا  ب ا

وفع ددا د عددي   ددَ األذددا بددا قرا ن يف اىبدد هللىي   ددَ صددهة ا ددهلل  ى وفسدداد ا    ق  دد   

 .2"ا ا هلل لريا واكاي    ر  ن ذ ع" ص َ اا   ع  وب ب  ساعة كا اد َ  فاد اكاي 

ينة   دَ دادع،    ا سفدي ا دام     و ا ع فاي  يب اا ب عمان بن داود يف اب هللى   با قر

   ا ددام ذ ددا بدد  ا ددا ا ابددن األذددرى     ددي وا ددهللة  ددن اكددر د،  ن واد دد  ذ ددا بدد  ا ددا ا

  فثر  ددا إىل بدد عمان    ا  مددادا   ددَ ا عددهلل واذ صددم ا يف اآلذددر فقيددَ بدد  داود   كددربى   

  فقاي مب ليَ بعنكما  يب اا   فرذربداه فقاي ا      با سدك،  شدق  بعنكمدا   فقا د    

فابدد هللي بقرينددة ا رمحددة    .ى دفاددي رمحددع اا  دد  ابن ددا   فقيددَ بدد    صددضرى      : ا صددضرى 

وا ر فة ا ك يف ل   ا   و هلل  مسا   ا بق  د  ومسا دة األذدرى بدا ع   صدري  بد د ا يف فقدهلل        

ف د  ادفقد    دي  داه ا قيدعة يف شدريا نا    قداي         :لاي ابن ا قعب.ا   هلل   َ     ابن ا صضرى 

و ا  ا ا قافدة بد  ا  رت دعا       شافا  و ا ع رمح ب اا  مي فع ا با قافة صهاب  محهلل وا

و ددا ع  دد  و ددهللى  سدد مة و ددافرة  : لدداي  صددهابنا  .كددهلل     نسددا ر ددال  ددان  و ا ددر ة  ا

دددرى  :فقعددي  د  . و دهللين واد دد  ا كدافرة و ددهلل اكسد مة ولددهلل بدئي  ن ددا  محدهلل   ف  لدد  فع دا       

  هلل لافة و كب بعن ما  ا ب ك دي  كدب بد عمان     سن ا   فضن مل د ا  : ا قافة   فقاي 

فضن ا قر ة إاا يصدار إ ع دا إذا دسداوى اكدهلل عان          كان ص ابا   و ان  وىل  ن ا قر ة

ف   در ا بعهلل  و شا هلل وا هلل  و لرينة ةدا رة     ن  ي و   ومل يرت ا   هلل ما   َ اآلذر

هللل   دهلل  ى  دي وا دهلل     ن      و  ك ي ذصم   ن ا عم،  و   افقدة شدا هلل احلداي  صد    

ود د ى  دي وا دهلل  دن ا صدا ا، آىى         ن ا أو ،  دا يصد ا  د   دن لمداز ا  عد  واآل عدة       

ود  ى  ابر ا ر ا  ن ا اما ة  ما دة  دن بعدهلله  ما دة و د  يشد هلل  دهللوا   و  دَ           صنا  

  .ر ب   ذرى   و ُا ر ذ ع لهلل  ذ ع       َ ا قر ة 

                                                 
 55-58اكر إل ا سابل   ( 
   6 8 : ن  هللريس ابن  مر رض  اا دااىل  ن ما  برلب  اكأار ة واحلهلليس  ذر   ابن   ان  يف   ( 
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ا  ن ل  ي ش ادة   ي ا ك داب   دَ اكسد م،    و ن  اا  ا شر   اا ب ها   ودااىل  ن

يسد هقا  دا    داز هلمدا  ن حي فدا و     يف ا  صعة يف ا سفر و ن و عد  اكعد  إذا ا  ادا   دَ ذعا دة     

و  َ  اا إذا ا  إل ا ر ي اكسروق  ا     َ بايد     و وىل باجل از  ن    فا   ع  و اا    

ه  از     ن حي د   ن بقعدة  ا د   ندهلله     يف يهلل ذا ن  اروف با ع ومل ي  ،     اشرتاه  ن غري

و د     و    صا ا ا سرلة اب نادا إىل ا     ا ُا ر وا قرا ن ا ك دكش  األ در ود ضده   

بددي   ددر األ دد اي  بدد ي و ذدد       ُددري   دد   و عددا  اكق دد ي يف ا قسددا ة  ن فال ددا ل  دد  بدد ا    

فدضذا  داز   .  ا  هدالف ا دهلل    ود د ى و كد ي    وشدا هلل وا در د،    و ا ع ق   بشا هلل وميد، 

وا قدرآن وا سدنة يدهللىن   دَ  داا      . إق اد ا با     فضق اى األ  اي ب  بدا سريل األوىل واأل درى   

و اا   و عس  إل  ن اد َ  سط  ا دي   ع  ا قرآن  ن ذ ع   ة  صال   فضن  داا احلكدب   

  و    ن آذر  ا  دأي  دن ا قدرآن ولدهلل  كدب ك    دا  صدهاب ربد ي         ( ب رة اكا هللة ) يف 

 .اا ص َ اا   ع  وب ب باهلله  رب    بَ األشارم  و لره ا صهابة 

و ن  اا  ييا  ا  كاه اا ب ها   يف لصة ي ب   ن ابد هللىي ا شدا هلل بقريندة لدهلل     

ا قمدعص  دن دبدر   ددَ صدهللل  و داب اكددر ة و  د   دان  اربدا    عددا   فردر  د  اكدر ة  ددن           

احلاضددرون صددهللل  ول  دد ا  دداا احلكددب ورا دد  ف  اددد  فقددهللى لمعصدد   ددن دبددر فا ددب با دد ا و

 كاية  قدرر  د     -ب ها   ودااىل  -و ا  ا ا ا ا ذ   ا   و  رو ا با   بة و كاه اا 

  وا  رب  بدا ع و   ا د  يف إلدرار اا  د  و دهلل  إ كداره ى يف جمدرد  كاي د           غري  نكر

بدد  و  دد    افددل  فض دد  إذا  ذددرب بدد   قددرا   عدد  و  نعددا   ددَ فا  دد  و اد ددا  دد  دي   ددَ رضدداه       

 .ف ع هللبر  اا اك ضإل فض    افإل  هللا  حلكم  و رضاد 

و   د  انا  ا يف ا قرآن وا سنة و مي رب ي اا ص َ اا   ع  وب ب و صدهاب    :قب لاي

  . 1 ن ذ ع  ساي و سَ  ن  فرد فع   صنفا شافعا إن شا  اا دااىل 

 بة ا شر عةولهلل فاي ذ ع يف   اب  ا سرق احلكمعة يف ا سعا :ل  

فدضن لعدي    :ريدرة   دَ  دا ذ دا إ عد  فقداي      ضعس وبي ن لصة ُ  2 واب هللي يف إ ال  اك لا،

 فكع    ر رب ي اا ص َ اا   ع  وب ب بر ب اكضعس  ن غري بعنة وى إلرار 

و داا     ببش ا هلل األ د اي يف ا د ل   ا هللى ي   َ ا   ار ا قرا ن واألذ اا  ن  دي ا :لعي

وإلا ددة  دهلل ا أ ددا باحل ددي    حلدهللود با را هددة وا قد    مددا ادفدل   عدد  ا صدهابة    يشد   إلا ددة ا 

و ددا ع    مددا  ددص   عدد   مددر وذ ددا إ عدد  فق ددا    ددي اكهللينددة وامحددهلل يف ةددا ر  ا  دد       

ف داا ا ر دي كدا  در       ا صهعا     يقا  احلدهلل   دَ اكد  ب با سدرلة إذا و دهلل اكسدروق  ندهلله       

   ددَ إ ع دا  ا ام فاي ب  ولدهلل ا درتف بر د  د دا  ن دا و       اا    :ولا   اكر ة  و   يش هلل  ربا

 دان يف  داا  ة در األد دة       ومل يدر  و ئدع اجلما دة غدريه       ري دا  واد َ   د   دان  ضع دا ى   

                                                 
   (5/   )    (0  /   ) -زاد اكااد  ( 
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و دان ا ُدن اكسد فاد  دن ذ دع ى يقصدر  دن ا ُدن اكسد فاد  دن شد ادة               د  صدا   ا     َ 

بدي ةدن  دهللاوة       هللاوة اكدر ة   ندا   ا  عنة وا  ماي ا ض ك و هللاوة ا ش  د  ا  ماي ا ض ك  و

اكر ة يف  اا ا  ضإل يف غاية اىب  ااد فن اية األ ر  ن  اا     ةا ر ى يس  اهلل ق  ى احلدهلل  

ف داا    ك    شر ا  ما يق ي يف ا قسا ة با     ا ام  ا   دون  داا يف  د ري  دن اك اضدإل    

ة  ألد دة  ا ُدا رة داباد  واأل كا    احلكب  ن   سن األ كا  و  را ا   َ ل ا هلل ا شرا

و    ا يف  فس األ ر لهلل دقإل غري  سابقدة    لارير وش ا هلل األ  ايا ُا رة  ن ا  عناى واأل

وا  عنددة مل دكددن     ددة      ددر ى يقددهلل  يف     ددا  رلددا و بدد ابا  أل كددا      وى دنيدد ك

يقاو  دا  و  فضن  ان  نا  د عي   وإاا ارد ام احلهلل ب ا ارد ام اكهلل  ي بهلل ع    بااد ا   ههلل

 .وة  ر األ ر هالف  ى يقدهلل  يف    د  د دعال  ا  عندة واإللدرار        ل ى  ن ا مل ي ض  ا شارا

 ا د

وإى  ن ي د    در اكسد م، إى ا امدي بد      ى يسدإل  د    و   د  ةدا رة    و اا اب هللىي و عد  

 ضن   م د ا احلدا ب   و ا د ا    ضداا  قدا     فد  ألضاا  ق لا   رية وضا   ا اهللا ة اكنش دة 

  ريا و لا  با ال   ريا وإن د بإل فع ا و اي  ا      ع دا دون األوضداا ا شدر عة ولدإل يف     

      اا  ن ا ُ ب وا فساد

 م د ا فع ددا بدا قرا ن  ددا       يف  سددا ي   فرلدة  وك دي ذ دع لدداي ا شدافاعة واحلنفعدة      

ة ا ددك  مددا  شددري إىل بايدد ا يف اكسددا ي اكاددهللود  وا قسددا ة و  دداا ا  عدد  وغددري ذ ددع  دد ري   

 .ذ رى  نهلل ا سادة اكا كعة

ولهلل ادفل اجلمعإل   َ  ن ا قرا ن دقهلل    عا ا   َ بعندة اإللدرار  و ا شد ادة  مدا دقدهلل       

يف لصددة  كددب  دديب اا بدد عمان   عدد  ا سددال  يف شددرن ا ضددال  ا ددام دناز  دد  اكر دددان  فض دد  

صدف،  كدا ر ى  ن  ندان    لهلل  لرينة رضا األ  اكقر هلا ب ن د   دن   د  احلقعقعدة ذشدعة شدق        

ى دفاي يرمحع اا    ابن ا فقيدَ  ": األ   ة  فق د  نهلل ا وو هلله  نهلل األ ة اكقرة ا قا  ة 

   2"ب    صضرى

و مددا  دد   لددر إ سددان ب ندد ة و ددهلل ى ي  ددهلل ك  دد   وإلددرار ا صددضري بددا      وبددن  ى حت مددي   

 شد ر    د دا بد يا  إىل غدري ذ دع     ذ ع  وإلرار اكر ة با قيا   هللد ا قب و هللى أللر  ن ب ة  

     ن اكسا ي اك فل   ع ا ا ك دقهلل  فع ا ا قرا ن   َ األد ة اكا ربة

:   و اا  ا صر  بد  ابدن فر د ن بق  د     فألن دقهلل  ا قرا ن  نهلل فقهلل األد ة  ن باب  وىل

  ددَ ا ندداةر  ن ي هدد  األ دداراى وا اال دداى إذا داارضدد    فمددا دددر ا  ن ددا  يددَ  ا ددا       

 ددعا   و دد  لدد ة ا   مددة   وى ذددالف يف احلكددب ب ددا   ولددهلل  ددا  ا امددي ب ددا يف  سددا ي      ا رت

 ..ادفق    ع ا اكاا ا األرباة   وباي ا لاي ب  اكا كعة ذاصة

                                                 
  اكر إل ا سابل ل ( 
 {وو  نا  هللاود ب عمان }صهعا ا  ثارم يف ا  فسري  نهلل ل    دااىل   ( 

 5  ا ُر دااره ا  عناى يف ا فق  اإلبال   حملمهلل   هلل اا ا شنقعس  ل  ( 
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فا  عنددة ابددب  كددي  ددا يدد ، احلددل     " :  بق  دد    وبعندد  ابددن ا قددعب يف ا سددرق احلكمعددة    

ومل ددرى  "   :  لايي ف  سما ا  ق  ويُ ره و ن ذص ا با شا هللين  و األرباة  وا شا هلل مل

ا  عنة لك يف ا قرآن  رادا ب ا ا شا هللان وإاا  د   رادا ب ا احل ة وا هلل عي وا رب ان  فدردة  

   ا  عنة   َ اكهلل   :و ا ع ل ي ا نيب ص َ اا   ع  و ب ب  وجمم  ة

  .اكراد ب   ن   ع  بعان  ا يصها د  اه  عهكب    وا شا هللان  ن ا  عنة

لددهلل يكدد ن  لدد ى  ن ددا  هللى ددة احلدداي   ددَ صددهللق   اىوى ريددا  ن غري ددا  ددن   دد اا ا  عندد 

وا  عنددة وا هللى ددة واحل ددة وا رب ددان واآليددة      فض  ددا  لدد ى  ددن دى ددة إذ ددار ا شددا هلل      اكددهلل  

 .وا   صرة وا اال ة واأل ارة   قاربة يف اكانَ

 : وب اا  س سعإل  ن  ق ي

فمدن ب  ..را ن يف اجلم دة  وإن اذ  فد ا يف ا  فصدعي   إن ا فق ا  جمماد ن   دَ األذدا بدا ق    

ويف ..  ن ذ ر ا صرا ة وا  رب ا وبع ة  دن وبدا ي اإلق داى و دن ب  دن ذ ر دا يف  سدر ة       

و ا ين ض  اكسار ة إ ع   ن ا ناةر يف   ا األ مدة جيدهلل   : ) اا يق ي ا شعط  م د ش   ى 

ا  و ن  وبدإل اكداا ا يف األذدا       ب جمما ن   دَ   دهلل  األذدا بدا قرا ن يف احلكدب وا قيد      

ب ا     ا ا اكا كعة قب احلناب ة قب ا شافاعة قدب احلنفعدة  وى يكداد  دا ا  دن اكداا ا       

 . اإلبال عة خي    ن ا امي با قرا ن   َ با نس ة كن   كر ا

رن ا امي با قرا ن ا ق ية  إل  دهلل   دا  د   لد ى     ولهلل صر  ا ش  ا   رمح  اا دااىل ب

    ع  ن ا جممإل 

الف ب، فق ا  اكاا ا يف بندا  احلكدب   دَ     ف  اخل 8و ق     ب  ة ا فق  ا ك ي عة

 ا قرينة ا قا اة    س هلل ، با ك اب وا سنة و مي ا صهابة

 الضوابط الشرعية لألخذ بالقرائن

  إى  ن ذ دع  دعس   دَ    قيدايا ا األذا بقرا ن األ  اي يف   ري  دن  و إل ا ق ي برت عا 

 بدددهلل  ن يقعدددهلل ذ دددع بقعددد د ديددد س ا حتقعقدددا   اهللا دددة اكنشددد دة  و  دددب   ددداه  إ اللددد   بدددي ى

 :ا ي ابك  ا ي  

 ن ى دكدد ن ا قددرا ن   اارضددة  ددإل  صددي شددر    فددال دق ددي لرينددة ا فهددص اجلددع           ( )

ألن ا شددارا ا  ددإل   ددَ ذ ددع و  ضددَ  ددا مياقددي       ا  صددمة ا  راقعددة  نفدد   سددا ا فددراز؛   و

                                                 
   ل   ( 
 دنيب صد َ اا   عد  وبد ب لداي       مرو بن شاعا    ن  بع     ن  دهلله    ن ا   ذر   ا رت ام  يف اجلنا أ  ن  هلليس   ( 

 55  برلب  "ا  عنة   َ اكهلل     وا عم،   َ اكهلل َ   ع  : " " يف ذس    
 ن يس ا هلل   ر  سن بفر وا ُدر  ك داب ا شدعط شد   ى اإلبدال        ( 5   /   ) -جم ة جممإل ا فق  اإلبال    ( 

     قعهللة وشرياة ل 

 ( 6 /   ) -ا سعي اجلرار  ( 
    / ق اى يف   هس اإل (8
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 ا شدة رضد  اا     دن  دهلليس     ارم و سد ب ا فهص  يف ولدا إل  د رية  مدا روى ا  ثد    

: و  هلل بن ز اة يف غال    فقاي بداهلل اذ صب باهلل بن  ب  ولال   :  ن ا      ا لا   

 اا يا رب ي اا ابن  ذ     دة بدن  بد  ولدال     دهلل إ د    د  ابند  ا ُدر إىل شد                

  فنُدر    اا  ذ  يا رب ي اا   و دهلل   دَ فدراز  بد   دن و عهللدد       : ولاي   هلل بن ز اة 

 د   دع يدا    : " رب ي اا ص َ اا   ع  وب ب إىل ش      فر ى ش  ا بعنا با  ة   فقداي  

ف دب  "   هلل بن ز اة   ا   هلل   فراز و  اا ر احل ر   وا   يب  ن  يدا بد دة بند  ز ادة     

 "دره ب دة لك

و دهلل  ع   مل يق دي  ند  ولدهلل    وكا  داه األ راب  يريهلل  ن ينف  و دهلله  ك  د  مل يدرى   دَ ش د     

 بد   ريدرة    ن ر دال  ددَ ا دنيب صد َ         دن  دهلليس       َ فراش   ما روى ا  ثارم و سد ب 

"  دي  دع  دن إبدي       : " يا ربد ي اا   و دهلل  د  غدال   بد د   فقداي       : اا   ع  وب ب   فقاي 

 اددب   : لدداي " ع ددا  ددن  ورق    ددي ف: " محددر   لدداي : لدداي "  ددا    ا  ددا   : "  اددب   لدداي : لدداي 

 " ف اي ابنع  اا  أ  : "  ا    أ    رق   لاي : لاي " فر َ ذ ع   " : لاي

  وذ دع  قد ة  قدر ا فدراز      وبنا    عد  فدال جيد ز  فد   سدا اك  د د بشد  ة ا  د ن وحند ه         

رغ ة ا شارا يف احلفاة   َ األ ساب   دَ ي ادايش ا نداا   دَ ا  اداون وا  ادارف  و  ادي        و

  د    رضد  اا داداىل  ند     ريرة  ما روى  ب   ذرويا   ن اكر ة  ن فساد  أا   ا لهلل حيهلل 

 ميدا ا در ة  دذ د     : " مسإل ربد ي اا صد َ اا   عد  وبد ب يقد ي  د،  أ د  آيدة اك ال دن،          

  ددَ لدد    ددن  ددعس  ددن ب   ف عسدد   ددن اا يف شدد     و ددن يهللذ دد ا اا  ن دد    و ميددا ر ددي  

    " يه    َ ر وا األو ، واآلذرين ههلل و هلله   و   ينُر إ ع    ا   ا اا  ن    وف

ادر وا احلددهللود " :  با شدد  اى   مددال بق  دد   ن ى يكدد ن ذ ددع يف احلددهللود أل  ددا دددهللر   ( )

 دن اكسدد م،  ددا ابدد سا ب   فدضن و ددهللا كسدد ب خمر ددا فث د ا بدد ع     فددضن اإل ددا   ن    

: " لداي   ا دنيب    نابدن   داا     و دهلليس    "خيسئ يف ا اف  ذري  ن  ن خيسئ با اق بدة  

  8"    ن  را ا   هللا بضري بعنة  ر   ا

وا شدد  ة  ددا يشدد   ا  ابدد  و ددعس    ا    ددَ  ن احلددهللود دددهللر  با شدد  اى  ددإل ا فق ددولددهلل 

بدرن يكد ن    ؛ و يف احملدي     من و ئ ا ر ة ةن دا   ع  د   : ي ب اب    ب ا   ا   يف ا فا 

 ندهلل   بدرن يكد ن  را دا    ؛ريدل  و يف ا س ؛ و ش  ة   ع  األ ة اكشرت ة     ا ئ فع ا   ع

   .ل      الى  نهلل آذر 

                                                 
   6  س ب يف ا رضاا برلب      ا  ثارم يف ا  ع ا برلب   ( 

   5 و س ب يف ا  اان برلب   800ا  ثارم يف ا سالق برلب   ( 

    5  : هلليس باب ا  ض ع  يف اى  فا   - ب اب ا سالق ذر    ب  داود يف    ( 

     5 : وصهه هلليس شر  عي بن  وا   ذر   احلا ب يف اكس هللر   ن  ( 

 5 5  : هلليس   اب ا  اان -صهعا  س ب    (8

    /6 اك ب  ة ا فق عة  ( 
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 اب يك ن ا امي ب ا حلص ي اإللرار  وذ ع  نهلل  ن  رف با شر وى بعنة   ع   وذ دع  

اعنة ا دك مح د    برن ياذا با شهللة   َ يقر   ما فاي بعهلل ا     رض  اا دااىل  إل ا يَّد 

وفعد  لداي بدعهلل ا   د        كدة أل دي    -رض  اا دااىل  ن  -بن  ب  ب  اة    اب  ا ا

  ثددر ن :  ددا  ادد   ددن   دداب   فق نددا :  ذر دد  ا ك دداب   فقا دد   :رضدد  اا دادداىل  ندد 

  "، ا  عاب   فرذر     ن  قاص ا ق ا ك اب  و  ُن

و دداا  ددا  ددص   عدد  فق ددا  ا سعابددة ا شددر عة وغري ددب   فقددهلل لدداي اكدداوردم رمحدد  اا  

 احلددهلل ضددرب ى ا  اأيددر ضددرب اك  دد   ييددرب  ن ةا   مدد  جيدد ز  أل ددري  ددإل لدد ة   إ دد : دادداىل

 فعمدا   ا د   ا  دربى   يدروب  و د      لر فضن   واد ب ب  لرف فعما  ا    ن با صهللق  عرذاه

  دن   عصدهللق  ضدرب  وإن    كدب  ا يدرب  حتد   إللدراره  يكدن  مل ضدرب  فدضن      عد   ضرب

 بدداإللرار  ددرذ ذا  دان    دداده فدضذا    إلددراره وابد اعهلل  ضددرب  لسدإل  ا يددرب حتد   و لددر  ا دة 

 يامدددي  ن   عددد  ييدددعل مل يسددد اهلله ومل األوي اإللدددرار   دددَ ال صدددر فدددضن   األوي دون ا  دددا  

    ر ناه وإن   األوي باإللرار

     مدا دقدهلل  بعا  دا   الهلد مي ن ى دك ن ا قرينة ضاعفة يعس ى يك ن األذا ب ا إى دي ( )

و د  ا دك دفعدهلل ا ا دب      بي ى بهلل  ن دك ن ل ية لا اة و د  األ دارة ا  ا ضدة  دهلل ا دعق،      

  هللى ا قاض  ى جمرد ا ُن 

 ن ى داددداره ا  عندددة ا ااد دددة األذدددرى  ا شددد ادة واإللدددرار  إى  ن ي ددد ،  دددهلل  صدددهة    ( )

ا شدد ادة  ك   ددا شدد ادة زور  و اذ  دد   داك ددا   و  ددان اإللددرار رغ ددا  و ر  ددا  مددا    

اره لريندة  ذدرى      و  ن داد دقهلل   ن لصة اكر د،  ندهلل  ديب اا بد عمان   عد  ا سدال      

   ل ى  ن ا  سال ة لمعص ي ب   ن ا  مأيل  إل اد ا    ي ا ا ا   

فضذا د فرى  اه ا ي ابك وا قع د مل يكن بهلل  ن األذا با قرا ن ا ك ي  صدي ب دا إىل   

 . اب ثرار احلق ق وإلا ة ا اهللا ة ب، ا ناا  

 القرائن املعاصرة 

را ن   دَ  صد ا اىبد هللىي بدا قرا ن  بد ي      إ   ب س ر ا ا ب دس رى وبا ي اإلق اى بدا ق 

و وقدل  دن ا قدرا ن ا ُدا رة ا ددك  ا د   اروفدة ل دي  ودسدد ر ابد ن ار األد دة  ن دا بشددكي           

 :وذ ع با قرا ن ا  ا عةيفي  إىل ا عق،  نهلل ا قاض  

 ا  صماى - 

 ا ك ابة - 

 ا قعافة - 

                                                 
    5  :رلب   هلليس –باب اجلاب ا    اب اجل اد وا سري -صهعا ا  ثارم    ( 

  5  األ كا  ا س سا عة  ( 
 فدل   عد  واكث  دد    و را دل احلكدب اك    5 -55 /  ُدر ا قيدا  بدا قرا ن اكااصدرة   دهلل   ر   ددهلل اا ا ا دالن       ا ( 

     فع ا   هلل   ر باعهلل ا أ را   ل 
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 ا كالب اكا مة - 

 ا  شريا  -8

 ا  ها عي اكثربية - 

 ا ص ر ا ف دضرافعة -6

 الى ا ص دعةا  س ع -5

يسد ي ي  دا وا دهللة     ر ا هللى ة ا ُا رة  و اخلفعة وهلاه ا قرا ن  رق   رية يف اب ثرا

إى    دا دن دإل  دن  صدي وا دهلل و د     دا حتمدي  اندَ ا  عندة ا دك يسمدئن هلدا ا قاضد                 وا دهللة  

و د  حتمدي  دن ا دهللى ي ا  عنداى   دَ إلا دة           إذا ذ د   دن اك ا دإل ا نافعدة     نسق  باحلكب  

 .هللي  ا ى ي  هلل يف   ري  ن ا هللى ي األذرىا ا

ا امدي   ابسدة يف دوردد  ا سادبدة  شدرة و لدر     ولهلل  الش باي ا اجملمإل ا فق د  ا  دابإل   ر  

 :ب ا و ا  يف  ص لراره ا سابإل  ا  ص 

ا  ا دهللين   و     ا   ا  صمة ا  راقعة دكاد دكد ن لساعدة يف إق داى  سد ة األوىد إىل      ن

ا دك د  دهلل يف  سدر  احلداد       (  دن ا دهلل   و اكد   و ا  اداب    )ا اعنة   فع ب  ن ما  ويف إبناد

ا دك  د  إق داى ا نسدا ب  د د ا شد         ) ا ااديدددة   إىل صا   ا  ف    لدد ى بك ري  ن ا قعافة

و ن اخلسدر يف ا  صدمة ا  راقعدة  دعس وارد ا  دن  عدس  د            (اجلسما   بد، األصدي وا فدرا   

وبندا    دَ  دا بد ل لددددرر  دددا       .  و   ا دي ا   د   وحند  ذ دع    اجل دهلل ا  شدرم    وإاا اخلسدددر يف 

  :ي  

اجلندا    وا   ار دا    ى  ا إل شر  ا  ن اى  ماد   َ ا  صمة ا  راقعدة يف ا  هقعدل  :  وًى

ادنريكوا احلأددهلُلودي : "لصددال؛ خلددرب وبددع ة إق دددداى يف اجلددرا ب ا ددك  ددعس فع ددا  ددهلل شددر   وى  

  م  مإل  ويادم إىل  عي اجملر   قابد  ودرب دة اكد  ب      ا ة واأل نوذ ع حيقل ا اهلل". با شلُ  اى 

  . قاصهلل ا شرياة و اا  قصهلل   ب  ن

كن  ددَ احلددار   إن ابدد اماي ا  صددمة ا  راقعددة يف جمدداي ا نسددا ىبددهلل  ن حيددام    : قا ع ددا

  .  َ ا  صمة ا  راقعة واحلعسة وا سرية  و ا ع ىبهلل  ن دقهلل  ا نص ل وا ق ا هلل ا شر عة

ى جي ز شر  ا اى  ماد   َ ا  صدمة ا  راقعدة يف  فد  ا نسدا  وى جيد ز دقدهللمي ا       : اقا   

  .  َ ا  اان

ا  اب ددة  ى جيدد ز ابدد ثهللا  ا  صددمة ا  راقعددة بقصددهلل ا  ر ددهلل  ددن صددهة األ سدداب : رابا ددا

يف ذ ع اكندإل محايدة    شر  ا  وجيا   َ اجل اى اكث صة  نا  وفره ا اق باى ا أا رة؛ ألن

  . ناا وص   ا أل ساب بأل راه ا

  :جي ز اى  ماد   َ ا  صمة ا  راقعة يف جماي إق اى ا نسا يف احلاىى ا  ا عة: ذا س ا
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ا فق دا      اىى ا  نازا   َ جم  ي ا نسدا كث  د  صد ر ا  ندازا ا دك ذ ر دا       (  )

دسداوي ا      دان    ب ا    ان ا  نازا   َ جم  ي ا نسا بس ا ا  فا  األد دة  و 

  .رتا  يف وم  ا ش  ة وحن هبس ا اىش

  اىى اىش  اه يف اك ا عهلل يف اكس شفعاى  و را أ ر اية األ فدداي (ب )

  .وحن  ا  و اا اىش  اه يف   فاي األ ابعا (ر )

  داىى ضدعاا األ فداي واذد ال  ب  بسد ا احلد اد   و ا كد ار   و احلدروب          (د )

   َ  ا   و بقصدهلل   ي  د  وداار  ارفة     ب   و و  د   س مل ميكدن ا  ادرف   ددد

 .ا  هقل  ن   ياى  برى احلروب واكددفقد ديدددن

 مدا   ى جي ز بعإل اجلعند   ا  شدرم جلدنس   و  شداا   و  فدرد  ألم غدره       : بادب ا

 . ى جت ز     ا ألم   ة  كا يرتدا   َ بعا ا  و     ا  ن  فابهلل

ا دك ى دقدي   وى ريا  ن  اا ا قرار يشكي  رضعة صاحلة   امي بكي ا قرا ن األذرى 

  ا   ا  صدمة ا  راقعدة دكداد     ولهلل اب نهلل يف ذ ع يف  قهلل ة ا قرار إىل  نوقالة  ن ا  صمة  

 دن  )ا  ا دهللين   و  فدع ب  ن مدا  ويف إبدناد ا اعندة       دك ن لساعدة يف إق داى  سد ة األوىد إىل   

 ري  دن  ا ك د  هلل يف  سر  احلداد  إىل صدا   ا  ف د   لددد ى بكد     (  ا هلل   و اك   و ا  ااب

و ن   ( ا ك    إق اى ا نسدا ب  د د ا شد   اجلسدما   بد، األصدي وا فدرا       ) ا ااديددة  ا قعافة

اجل ددهلل ا  شددرم  و  اخلسددر يف ا  صددمة ا  راقعددة  ددعس وارد ا  ددن  عددس  دد   وإاددا اخلسددددر يف

 .  ا ي ا      وحن  ذ ع

 .ا    س عل ا ع  ان ا قرار واضها وصاحلاىب هللىي و ع   ن  عس ا  الإل  و اا 

هلددداا   ددد  يقدددرت  ا  ا دددس  ن يصدددهللر اجملمدددإل لدددرارا يفعدددهلل األذدددا بدددا قرا ن ا قهللميدددة      

 :واكااصرة  وذ ع يف احلاىى ا  ا عة

 ذ   اكسر ة اكاروضة  ن د عي آذر ب، دق   ب  احل ة وحيف  ب  احلل ( )

   ن ا قرينة ل ية ى داارض ا لرينة  ذرى  ل ى  ن ا ( )

 ود ا شر عة ا ك دهللر  با ش  اى  ن ا قرينة يف غري احلهلل ( )

 ددد ن ا قريندددة لدددهلل  ذددداى  ُ دددا  دددن ا  هدددس وا  مهدددعص وا  بدددا ي ا  قنعدددة     ( )

 اكااصرة ا اا عة اجل دة وبريهلل ذ رية   عنة

 اددرتف ب ددا  نددهلل ذوم ا اددرف  ويصددهللر با  ماد ددا لددرار ليددا      دد ن ا قرينددة (8)

 . أي 

                                                 
 8  لراراى اجملمإل ا فق   ل  ( 
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صدرا يف دس عقد  لدهللميا يف    وب اا  ك ن لهلل  ص نا   هقعل ا اهللا ة ا شر عة درصدعال  اا 

 .دقاعهلله ودردع    و نانا   ريا  ن وبا ي ا فساد اكادية إىل إضا ة احلق ق

واا دااىل    دب و  مد   ا و  در  وصد َ اا وبد ب وبدار    دَ بدعهلل ا  مدهلل و  دَ           

 آ   وصه   وب ب

 

 وكتبه الفقري إىل عفو اهلل تعاىل

 أمحد بن عبد العزيز احلداد. د

  د          ي ربعإل األو  

                  0 فرباير  



    (18) 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  د هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعنياحلم

 (9/61) 393 رقمقرار 

 بشأن

 (املستجدات ) اإلثبات بالقرائن واألمارات 

 املنعقد منظمة التعاون اإلسالميإن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق عن 

خالل (  اجلمهورية اجلزائريــة الدميقراطية الشعبية )ن وهرابالعشرين  دورة مؤمترهيف 

( أيلول)سبتمرب  31-31املوافق  ،هـ3311القعدة  يذمن  6شوال إىل  62الفرتة من 

 ،م6136

اإلثبات بالقرائن  :موضوع أمانة اجملمع يف بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل

 ،قشات اليت دارت حولهوبعد استماعه إىل املنا  ،(املستجدات ) واألمارات 

 :قرر ما يأتي

 :  تعريف القرينة :أواًل

 .أمر جمهول معرفةأمر ظاهر ُيستفاد منه يف 

 : القرائن أنواع :ثانيًا

وقد استجدت  ،متعددة باعتبارات خمتلفة أنواعًا إن للقرينة مفهومًا واسعًا يستوعب

والتصوير، والتسجيل  ،املختلفةقرائن كثرية تبعًا لتطور احلياة العلمية كالبصمة بأنواعها 

 .الصوتي، والتوقيع اإللكرتوني، والرسائل اإللكرتونية وحنوها

 : العمل بالقرائن :ثالثًا

فإن مل  ،أو ميني ،أو شهادة ،قضى إال حبجة شرعية تبني احلق من إقراراألصل أن ال ُي

 :وعلى ذل  ،نصية كانت أو قضائية؛  القطعيةيوجد شيء من ذل  جاز العمل بالقرائن 

املستجدة يف إثبات احلقوق املالية واجلرائم القطعية جيوز االعتماد على القرائن  (3)

 .املختلفة ما عدا احلدود والقصا 

 . جيوز االعتماد على القرائن يف إثبات العقود ما مل يرد عليها ما يبطلها (6)
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ى يطمئن إلثبات احلقوق وحنوها إذا وجدت دالئل أخر القطعيةيستأنس بالقرائن غري  (1)

 .إليها القضاء

 :  البصمة الوراثية :  رابًعا

البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة ال تكاد ختطئ يف التحقق من الوالدية 

وهي ترقى إىل  ،والتحقق من الشخصية وال سيما يف جمال الطب الشرعي ،البيولوجية

ومتثل  ،قضايا احلدود الشرعيةمستوى القرائن القوية اليت يأخذ بها أكثر الفقهاء يف غري 

تطورا عصريا ضخما يف جمال القيافة الذي تعتد به مجهرة املذاهب الفقهية يف إثبات 

 .على أن تؤخذ هذه القرينة من عدة خمتربات، النسب املتنازع فيه

فيما يؤخذ فيه بالقافة  ،بالبصمة الوراثية يف جمال إثبات النسب االستئناسميكن و

 :احلاالت التالية يف ،من باب أوىل

حاالت التنازع على جمهول النسب مبختلف صور التنازع اليت ذكرها  (3)

 .الفقهاء

حاالت االشتباه يف املواليد يف املستشفيات ومراكز رعاية املواليد واألطفال  (6)

 .وحنوها، وكذا االشتباه يف أطفال األنابيب

معرفة  حاالت ضياع األطفال واختالطهم بسبب احلوادث والكوراث وتعذر (1)

أهليهم، وكذا عند وجود جثث مل يتمكن من معرفة هويتها بسبب احلروب 

 .أو غريها

 .االعتماد على البصمة الوراثية يف نفي النسب وال تقدم على اللعانال جيوز   :ًاخامس

 

 واهلل أعلم
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 بيان جملس َمجَمع الفقه اإلسالمي الدولي

 بشأن

 يف الواليات املتحدة األمريكية إنتاج فلم يسيء إىل مقام النيب األعظم 

 

والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا ممد ، ، احلمد هللبسم اهلل الرمحن الرحيم

 وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد،

إن جملس َمجَمع الفقه اإلسالمي الدولي وهو يعقد مؤمتر الدورة العشرين مبدينة 

شوال إىل  62يف الفرتة من  ،ة الشعبيةباجلمهورية اجلزائرية الدميقراطي ،وهران الباهية

م، ينظر بقلق بالمل إىل ما 6136سبتمرب  31إىل  31هـ، املوافق من 3311غرة ذي القعدة 

توجه إليه سعي بعض احلاقدين على اإلسالم من إنتاج فلم أراد منه النيل من مقام النيب 

 .  يف الواليات املتحدة األمريكية األعظم ممد 

الذي يتنافى مع الشرائع السماوية واملواثيق الدولية والقيم اإلنسانية إن هذا العمل 

املبعوث  ،يستفز األمة اإلسالمية مجعاء يف أخص مقدساتها، وهو النيب الرسول ممد 

رمحة اهلل للعاملني، كما يستفز غريهم من ذوي الضمائر احلية، وال خيدم السالم وال 

 .  ل، ويؤدي إىل ما ال حتمد عقباهالتعايش، ويفضي إىل حدوث تطرف مقاب

إذ يستنكر هذا الفعل الشائن والتصرف جممع الفقه اإلسالمي الدولي وإن جملس 

 :  املنكر وغريه مما يصدر عن ذوي االجتاهات السيئة يوضح ما يلي

إن احلرية ليست قيمة مطلقة، وإمنا ترتبط باملسؤولية، وشرطها أال متس اآلخرين    :أوال

املعنوية واملادية فكيف إذا جتاسرت على مقام املقدسات لألديان  يف حقوقهم

 .لقد أكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذل  يف أكثر من مناسبة ،!؟ وأتباعها

صدر قرار  33/33/6113ففي الدورة التاسعة واخلمسني يف اجللسة العامة املنعقدة 

ويؤكد .  تشويه صورة األديانبتشجيع احلوار بني األديان، وهو يدعو إىل مناهضة 

أن التناصح املتبادل واحلوار بني األديان يشكالن ُبعدين مهمني للحوار فيما بني 

 .احلضارات وثقافة السالم

متت اإلشارة إىل ما يلحق ( الدورة احلادية والستون ) ويف جلنة حقوق اإلنسان 

وإىل التصوير السليب األقليات والطوائف املسلمة يف بعض البلدان غري اإلسالمية، 

لدسالم يف وسائل اإلعالم، وإىل اعتماد وإنفاذ قوانني متييز ضد املسلمني 

 .وقررت اللجنة اعتماد القرارات املتعلقة مبناهضة تشويه صورة األديان.  واستهدافهم

كما دعت اللجنة الدول إىل اختاذ إجراءات حازمة حلظر القيام بنشر األفكار 

لى العنصرية وكراهية األجانب واملوجهة ضد أي دين من األديان أو واملواد القائمة ع

 .أتباعه واليت تشكل حتريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف
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ومن أهم ما تناوله هذا القرار التأكيد على أن تشويه صورة األديان سبب من 

ؤثر سلبا وي .أسباب التنافر االجتماعي، ويفضي إىل حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان

 .  على التعايش السلمي واالحرتام املتبادل بني أتباع الديانات

يرفض جملس اجملمع االنتقائية يف التعامل مع قضايا اإلسالم واملسلمني ويطالب قادة  :ثانيا

تل  الدول اليت صدرت فيها هذه األعمال الشانئة مبنع صدورها ونشرها وعدم 

ليها عمل حقيقي يوقفها عند حدها، وحياسب االكتفاء باإلدانة اليت ال يرتتب ع

 .  مرتكبيها

يدعو جملس اجملمع قادة الدول اإلسالمية إىل اختاذ مواقف حازمة جتاه هذه  :ثالثا

التصرفات وحتذير قادة هذه الدول من مغبة آثارها على مصاا تل  الدول ومستقبل 

 .  العالقات بني الشعوب واحلضارات

ع مبنظمات اجملتمع املدني الغربية وشرفاء العامل وأصحاب الضمري يهيب جملس اجملم :رابعا

احلر أن يستنكروا هذا السلوك الشاذ واالحتشاد خلف القيم احلضارية اليت تصون 

ويدعو اجمللس األمم املتحدة إىل استصدار  ،عقائد أهل األديان واحرتام رموزهم

 .   م ورموزه ومقدساتهقرارات ملزمة جتّرم أي عمل يثري الكراهية ضد اإلسال

يدعو جملس اجملمع املسلمني يف خمتلف هيئاتهم إىل تفنيد هذه املواقف املشبوهة   :خامسا

نهجا سلميا منضبطا بقواعد الشرع دون تعّد  وأن يكون تعبريهم عن نصرة نبيهم 

على األنفس واملمتلكات والبعثات الدبلوماسية صونا للعهود واملواثيق والتزاما 

 .  يم اإلسالم وقيمهبتعال

وجتسيد قدوته   حيث جملس اجملمع املسلمني على التزام التأسي بنهج املصطفى  :سادسا

على أرض الواقع، والعمل على نشر رسالته اليت جاءت رمحة للعاملني بأبعادها 

اإلنسانية املختلفة للتعريف بها وتصحيح الصورة اخلاطئة اليت حياول تبّنيها أعداُء 

وخصومه، واملسلمون ال يتطرق إىل قلوبهم ش  بأن دين اهلل مفوظ، وأن  اإلسالم

ومظهر دعوته على  ،اإلسالم هو الظاهر، وأنه عز وجل ُمعٍل كلمته وناصٌر نبيه 

النحل، ]  ِإنَّا َكَفْيَناَك اْلُمْسَتْهِزِئنَي :  العاملني، وداحٌر شانئيه، قال عز شأنه

 [.    1الكوثر، ]  َشاِنَئَك ُهَو اْلَأْبَتُرِإنَّ  :  ، وقال سبحانه[95

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا ممد وآله       

 .  وصحبه أمجعني
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 جممع الفقه اإلسالمي الدولي  جملس بيان 

 بشان 

 مدينة القدس واملسجد األقصى املبارك

 

لسالم على املبعوث رمحة للعـاملني سـيدنا ممـد وعلـى     احلمد هلل رب العاملني والصالة وا

 : وبعد ،آله وصحبه أمجعني

إن جملــس َمجَمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي وهــو يعقــد مــؤمتر الــدورة العشــرين مبدينــة   فــ

شــوال إىل  62وهــران الباهيــة، باجلمهوريــة اجلزائريــة الشــعبية الدميقراطيــة، يف الفــرتة مــن   

  م،6136سبتمرب  31إىل  31افق من هـ، املو3311غرة ذي القعدة 

إذ يتابع مـا تقـوم بـه سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي مـن مـاوالت مسـتمرة بغيـة تهويـد مدينـة             

القدس والعمل علـى هـدم مسـجدها األقصـى املبـارك، مـن خـالل مصـادراتها املسـتمرة ملسـاحات           

ة لتفصــل بهــا حــي واســعة مــن األراضــي احمليطــة باملســجد األقصــى املبــارك، إلقامــة مبــان ضــخم  

سلوان عن املسجد األقصـى مـن اجلهـة اجلنوبيـة، ولتفصـل البلـدة القدميـة عـن املسـجد األقصـى           

املبــارك مــن اجلهـــة الغربيــة، وكــذل  قيامـــه مــؤخرًا حبفـــر قبــور وهميــة يف منـــاطق عــدة مـــن         

يف األراضي املشرفة على املسجد األقصى املبارك من اجلهـة اجلنوبيـة، واسـتمراره يف احلفريـات     

  ،جد األقصى وأسفل املبنى الرئيسي األمامي له مما يعرضه لالنهيارـميط املس

لــس إذ يتــابع هــذه األمــور بقلــق بــالمل يســتنكر بشــدة هــذه األعمــال اإلجراميــة،     اجملإن و

كما يستنكر ما تقوم به سلطات االحـتالل مـن اقتحامـات متكـررة لباحـات املسـجد سـواء        

لفــرض واقــع  حــتالل أو مــن اجملموعــات اليهوديــة املتطرفــةمــن قبــل املســؤولني يف حكومــة اال

  .جديد يف املسجد وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا

وإذ يســتنكر اجمللــس كــل هــذا ليؤكــد يف دورتــه العشــرين املنعقــدة مبدينــة وهــران          

 : باجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية على

مساطبه هو للمسـلمني وحـدهم وال   أن املسجد األقصى املبارك جبميع مرافقه وساحاته و

كما حيمـل سـلطات االحـتالل مسـؤولية املسـاس       ،حيق ألي أحد أن يتصرف يف أي جزء منه

ويناشــد املســلمني يف مشــارق األرض ومغاربهــا حكومــات   ،حبرمــة املســجد األقصــى املبــارك

  .وشعوبًا أن يتحملوا مسؤولياتهم الدينية جتاه مدينة القدس ومسجدها املبارك

 .وصلى اهلل على سيدنا ونبينا ممد وعلى آله وصحبه وسلم ،هذا
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 جممع الفقه اإلسالمي الدوليجملس بيان 

 بشأن

 يف اجلمهورية العربية السوريةاألحداث اجلارية 
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعـاملني سـيدنا ممـد وعلـى     

 : آله وصحبه أمجعني وبعد

جممـع الفقـه اإلسـالمي الـدولي املنعقـد يف دورتـه العشـرين يف مدينـة وهـران           فإن جملـس 

هـــــــ املوافــــــق 3311شــــــوال  62 :بتــــــاريخ باجلمهوريــــــة اجلزائريــــــة الدميقراطيــــــة الشــــــعبية

 م، 31/9/6136

مثانيـة عشـر   مـا يزيـد علـى    منـذ   اجلمهورية العربية السـورية يف  اجلاريةاألحداث تابع إذ ي

قابلـها  ، والذي بدأ مبظـاهرات سـلمية،   حلرية والكرامة ودفع الظلمومطالبة شعبها با شهرًا

يسـتنكر هــذه  ل ،ألمـوال واألعـراض وتـدمري املنـازل    بالقتـل واالعتـداء علـى ا   النظـام احلـاكم   

 : األعمال الوحشية، يعلن

 . باحلرية والكرامة والعزة لشعب السوري يف مطالبهل هتأييد  :أواًل

والطائفيـة    موحدة، ويستنكر كل دعـوة للتفرقـة    ة السوريةالدوليؤكد على بقاء   :ثانيًا

 . والتقسيم

هم والتمثيـل بهـم بصـور    قتلـ املتظـاهرين السـلميني و  يستنكر العـدوان الوحشـي علـى       :ثالثًا

 .القرى وإهالك احلرث والنسلملدن ووحشية، كما يستنكر تدمري ا

دوان والقتــل وســف  الــدماء، العــعــن أعمــال كف البــالنظــام الســوري فــورًا يطالــب   :رابعًا

 . ورفع مجيع املظاهر املسلحة

 . سرا  املعتقلني بأسرع وقت يطالب بإطالق  :خامسًا

يطالب النظام السوري بالسـما  جلميـع هيئـات اإلغاثـة مبـداواة اجلرحـى واملصـابني          :سادسًا

 . وإيصال املعونات من الغذاء والدواء إىل اجملروحني واحملرومني

العامل بالوقوف صفًا واحدًا مع الشعب السـوري،  ومجيع دول  يدولاشد اجملتمع الين  :سابعًا

 . تكون مع الشعب ومصاحلهبأن الدول مجيع كما يطالب 

بإمـــداد الشـــعب الســـوري باملعونـــات  باملســـارعة يطالـــب مجيـــع دول العـــامل وشـــعوبه    :ثامنًا

 . جلرحىاإلنسانية ومحاية املواطنني، وإغاثة الالجئني واملشردين وا

وصلى اهلل وسلم على نبينا ممد وآله وصحبه  ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

  .أمجعني
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